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KONCEPCJA KONSTRUKCYJNA 
CZERPAKA ŁADOWARKI KOŁOWEJ 
DO PRACY W NISKICH WYROBISKACH

DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF KOTWICA
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Stosowane bardzo często w  górnictwie rudnym ładowarki 

kołowe muszą sprostać warunkom tam panującym. Drążone 

w  tych kopalniach wyrobiska korytarzowe są  coraz mniejsze, 

a ich stropy – niższe. Powoduje to pojawianie się problemu prze-

jazdu oraz rozładunku czerpaka ładowarki, który potrzebuje 

do tego celu odpowiedniej wysokości. Aby mógł zostać przepro-

wadzony załadunek urobku na  wóz odstawczy przy pomocy 

ładowarki kołowej, musi ona wznieść czerpak z  urobkiem 

znacznie ponad wysokość bocznej burty skrzyni załadowczej. 

Obecnie stosowane konstrukcje do pełnego opróżnienia wyma-

gają wysokiego podniesienia wysięgnika ładowarki. Utrudnia 

to prace w niskich wyrobiskach i może doprowadzić do wstrzy-

mania pracy, gdy wyrobisko będzie zbyt niskie. Opracowywane 

są  nowoczesne konstrukcje mające na  celu zapobieganie takim 

sytuacjom. Większość takich rozwiązań opiera się o dodatkowe 

elementy wypychające urobek. Przykładem takiego rozwiązania 

jest montowanie wychylnej płyty w  czerpakach firmy KGHM 

ZANAM. Jest to  jednak konstrukcja składająca się z  wielu czę-

ści, co  zwiększa koszty takiego czerpaka oraz zwiększa ryzyko 

jego awarii. Dlatego celowe jest opracowanie nowej konstrukcji 

czerpaka. Powinien cechować się prostą konstrukcją oraz roz-

wiązywać problem pracy w  mocno ograniczonych przestrze-

niach wyrobisk korytarzowych podziemnych kopalni. Nowa 

Słowa kluczowe: ładowarka kołowa, czerpak ładowarki, 
niskie wyrobisko
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W artykule zaprezentowano nową koncepcję rozwiązania 
konstrukcyjnego czerpaka o pojemności do 2 m3 usprawniającego 
pracę ładowarki kołowej w niskich wyrobiskach. 
Zaprojektowany został nowy sposób mocowania czerpaka 
do wysięgnika, który pozwolił na ograniczenie gabarytów 
wyrobiska (głównie wysokości) koniecznych do przemieszczania 
się ładowarki oraz całkowitego wysypania urobku. Konstrukcja 
została dostosowana do montażu na wysięgnikach ładowarek 
najczęściej stosowanych obecnie. Opracowany został 
model 3D czerpaka przy pomocy programu Solidworks. 
Na wykonanym modelu przeprowadzono analizę kinematyczną, 
porównując możliwości kinematyczne nowego czerpaka 
z dotychczas stosowanymi konstrukcjami. Przedstawiono 
także wyniki analizy wytrzymałościowej metodą elementów 
skończonych w celu weryfikacji poprawności założeń 
konstrukcyjnych nowego rozwiązania.

The article presents a new concept of a construction solution 
of a bucket of the capacity of up to 2 m3 facilitating the operation 
of a wheel loader in low excavations. A new way of attaching 
the bucket to the boom was designed, which allowed to  limit 
the dimensions of the excavation (mainly height) needed 
to move the loader and to completely unload the bucket. The 
construction was adapted for mounting on the booms of the 
most commonly used loaders. The 3D model of the bucket was 
developed with Solidworks. A kinematic analysis of the model 
was carried out, comparing the kinematical possibilities of the 
new bucket with hitherto used constructions. The results of the 
strength analysis using the finite element method have been 
also presented in order to verify the correctness of the design 
assumptions of the new solution.
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CONSTRUCTION CONCEPT OF A BUCKET OF A WHEEL LOADER  
FOR WORK IN LOW EXCAVATIONS

Górnictwo podziemne stawia przed konstruktorami coraz większe wymagania. Kopalnie stają 
się coraz głębsze, a wyrobiska eksploatacyjne mają często coraz mniejsze wymiary. Powoduje 
to, że dotychczas stosowane konstrukcje maszyn przestają sobie radzić w nowych warunkach 
pracy. Jednym z przykładów takich maszyn są ładowarki kołowe wysypujące przodem. 
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konstrukcja musi być także dostosowana 

do  obecnie eksploatowanych ładowarek, 

aby była możliwa ich modernizacja przy 

jak najmniejszych kosztach oraz nakła-

dzie pracy.

Ładowarki kołowe 
czołowo wysypujące
Ładowarki kołowe łyżkowe czołowo 

wysypujące są  najczęściej stosowanymi 

pojazdami wykorzystywanymi do  łado-

wania i  odstawy przodkowej w  kopal-

niach, gdzie wydobycie minerału uży-

tecznego realizowane jest w  systemie 

filarowo-komorowym. Maszyny te  pra-

cują jako wozy ładująco-odstawcze, ale 

głównie spełniają tylko zadania ładowa-

nia urobku na  wozy odstawcze. Budowa 

takiego pojazdu jest podobna do  innych 

maszyn stosowanych do  pracy w  kopal-

niach rudnych (jak np. wozy kotwiące 

i wiercące na podwoziu kołowym opono-

wym) [1, 9]. 

Maszyny tego typu są zwrotne i mobilne, 

co zapewnia przegubowe podwozie z opo-

nowymi kołami. W  budowie ładowarki 

kołowej przegubowej (rys. 1)  wyróż-

niamy dwa główne człony, którymi 

są  ciągnik (1)  oraz platforma ładująca (2). 

Człony te  są  ze  sobą połączone przegu-

bem (3)  o  pionowej osi obrotu, który jest 

tocznie ułożyskowany. Zastosowanie 

przegubu sprawia, że  ładowarka jest bar-

dzo zwrotna i pozwala na skręt maszyny 

w  obydwu kierunkach od  osi pojazdu 

o  kąt 45°. Takie rozwiązanie świetnie 

sprawdza się w  wąskich wyrobiskach 

przecinających się wzajemnie pod kątem 

prostym. Na  ciągniku znajduje się silnik 

wysokoprężny (5)  wraz ze  zmiennikiem 

momentu, czterobiegową pełnonawrotną 

i  przełączalną pod obciążeniem skrzynią 

biegów oraz most napędowy, który jest 

zamocowany wahliwie. Warunki pracy 

wymagają, by  silniki spalinowe były 

wyposażone w  dodatkowe podzespoły, 

takie jak katalizator, dopalacze spalin 

i sadzy oraz chłodnicę zapewniające wylot 

spalin z  silnika o  dopuszczalnej tempera-

turze i składzie chemicznym. Ciągnik jest 

również miejscem, w którym znajdują się 

zbiorniki: hydrauliczny, paliwowy oraz 

elementy układu hydraulicznego, pneu-

matycznego, hamulcowego. Operator sie-

dzi w  kabinie na  fotelu zamontowanym 

poprzecznie do kierunku jazdy, ponieważ 

takie ustawienie zapewnia dobrą widocz-

ność w  dwóch kierunkach jazdy, czyli 

Rys. 1. Budowa ładowarki na podwoziu oponowym, czołowo wysypującej firmy Schopf [1, 9]

do przodu i do  tyłu, a  także jest wygodne 

dla operatora. Kabina operatora znajduje 

się po lewej stronie pojazdu. Jedną z cech 

różniących ładowarki od wozów kotwią-

cych i wiercących na podwoziu kołowym 

oponowym jest brak bębna z  elektrycz-

nym przewodem zasilającym. Silnik spali-

nowy dostarcza moc do agregatu hydrau-

licznego [1].

Na platformie ładującej znajduje się układ 

roboczy służący do  ładowania urobku. 

Składa się on z wysięgnika (6), czerpaka (7),  

siłowników hydraulicznych oraz cięgien, 

tworzących prostowody, zapewniających 

równoległe poruszanie się łyżki przy pod-

noszeniu. Znajduje się tu  również most 

napędowy [1].

Ładowarki kołowe stosowane w  gór-

nictwie podziemnym muszą sprostać 

różnym wymaganiom, z  którymi się 

spotykają. Każde miejsce pracy ładowa-

rek charakteryzuje się swoimi indywi-

dualnymi warunkami. Z  tego powodu 

maszyny te są budowane w wielu odmia-

nach. Różnią się one między sobą wiel-

kością, ładownością, rodzajem napędu 

i  sposobem jego przekazywania oraz 

innymi parametrami.

Osprzęt roboczy ładowarki
Osprzętem roboczym ładowarki prze-

gubowej kołowej nazywa się układ 

wysięgnika ramienia z  prostowodami 

i  zamontowanym na  nich czerpakiem. 

Jest to  najistotniejszy element pojazdu. 

To  dzięki niemu ładowarka może wyko-

nywać swoją pracę.

Rys. 2 przedstawia budowę układu robo-

czego ładowarki wysypującej czołowo. 

Układ prostowodów tworzy wyprofilo-

wane dwudzielne ramię (2), które jest 

przegubowo zamocowane do  ramy plat-

formy ładującej z jednej strony, a z drugiej 

strony do  ramienia przymocowana jest 

przegubowo łyżka ładowarki (1). Ramię 

podnoszone jest przez dwa siłowniki 

hydrauliczne (4), które są przymocowane 

przegubowo do sworznia.
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dem prostowodów typu Z  montuje się siłownik hydrauliczny 

o mniejszej długości. Zastosowanie takiego siłownika powoduje, 

że czerpak zostaje szybciej zamykany i otwierany podczas nabie-

rania urobku [1].

Oba rozwiązania układów kinematycznych służą do  utrzymy-

wania poziomej płaszczyzny otworu czerpaka przy jego pod-

noszeniu z  urobkiem. Układ prostowodów typu T  charaktery-

zuje nieco mniej skomplikowana i prostsza budowa. Ze względu 

na warunki panujące w górnictwie podziemnym, czyli koniecz-

ność radzenia sobie z ekstremalnymi siłami i naprężeniami oraz 

wydajną pracę i solidność konstrukcji ramienia ładowarki, naj-

częściej wybiera się rozwiązanie typu Z.  Również w  ładowar-

kach stosowanych poza górnictwem podziemnym najczęściej 

stosowany jest układ typu Z. Świadczy to o jego największej uni-

wersalności i niezawodności. 

Czerpaki ładowarek czołowo wysypujących są  bardzo zróż-

nicowane pod względem budowy. W  dzisiejszym górnictwie 

podziemnym stosuje się wiele rozwiązań konstrukcyjnych 

usprawniających pracę ładowarki. Największą grupę czerpaków 

stanowią proste łyżki z  blachami mocującymi przyspawanymi 

w tylnej części konstrukcji. Nie posiadają one żadnych dodatko-

wych mechanizmów do opróżniania czerpaka z urobku i nastę-

puje to poprzez podniesienie i odpowiednie jego wychylenie. 

Bardzo liczną grupę stanowią czerpaki z płaską krawędzią dolną. 

Znajduje ona zastosowanie w miejscach, gdzie urobek łatwo jest 

odspoić od podłoża. Jest to konstrukcja prosta i ze względu na brak 

dodatkowych elementów stosunkowo tania. Rys. 5 przedstawia 

czerpak tego typu produkowany przez firmę Lameter [8].

W  miejscach, w  których urobek jest mocno zbrylony, może 

wystąpić trudność z  jego zaczerpnięciem. Aby poradzić sobie 

Siłownik
Trzon tłokowy 
Pręt łączący
Sworzeń czerpaka
Siła penetracji

Siłownik
Trzon tłokowy 
Trzon łączący
Sworzeń czerpaka
Siła penetracji

Rys. 2. Schemat układu roboczego prostowodów do manewrowania 
łyżką ładowarki wysypującej czołowo [2]

Rys. 3. Schemat układu kinematycznego prostowodów typu Z  [1]

Rys. 4. Schemat układu kinematycznego prostowodów typu T [1]

Łączy on dwie części ramienia na pierwszym wygięciu jego pro-

filu. Z  drugiej strony siłowniki są  przymocowane przegubowo 

do  ramy platformy ładującej od  dołu. Również do  ramienia (2),  

w jego środkowej części, przymocowane jest przegubowo ramię 

dźwigni (3), które jednym końcem połączone jest cięgnem 

z  łyżką ładującą (5). Drugim końcem ramię przymocowane jest 

do  tłoczyska siłownika (6), którego cylinder jest zamocowany 

przegubowo do  ramienia wspornika górnego ramy platformy 

ładującej. Poruszanie siłownikiem (4)  pozwala na  podnoszenie 

i  opuszczanie ramienia (2)  wraz z  czerpakiem (1). Siłownik (6)   

służy do  otwierania i  zamykania łyżki niezależnie od  położe-

nia ramienia. Takie możliwości ruchowe układu prostowodów 

umożliwiają opuszczenie łyżki ładującej do  położenia, w  któ-

rym następuje zaczerpnięcie urobku do czerpaka, przez urucho-

mienie podwozia i  najazd na  pryzmę urobku, z  jednoczesnym 

zamknięciem czerpaka ładowarki do  takiej pozycji, aby płasz-

czyzna otworu czerpaka znajdowała się w poziomie. Przy takim 

położeniu podnosi się czerpak do  góry. Jest to  potrzebne, aby 

znajdujący się w czerpaku urobek nie wysypał się [2]. 

Innym istotnym elementem osprzętu roboczego jest ramię 

wysięgnika. To  podzespół, na  którym jest montowany czerpak 

ładowarki i służy do jego podnoszenia. Na ramieniu znajdują się 

układy prostowodów odpowiadające za prowadzenie czerpaka. 

Wyróżnia się dwa główne rodzaje tych układów – typu Z  i T – 

rys. 3  przedstawia układ kinematyczny prostowodów typu Z.   

Prosta budowa takiego układu bardzo często znajduje zastoso-

wanie w maszynach górniczych. Prostowody w układzie typu Z  

pozwalają na  generowanie większych sił przy podnoszeniu 

czerpaka z urobkiem w porównaniu do układu typu T przedsta-

wionego na rys. 4 o około 3-4 razy. Ponadto w ramieniu z ukła-

Rys. 5. Czerpak z płaską krawędzią 
firmy Lameter [8]

Rys. 6. Czerpak uzbrojony w zęby 
firmy Lameter [8]

Rys. 7. Czerpak firmy Caterpillar z wewnętrznym mocowaniem [6]
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Wychylna płyta

z takim problemem, należy zwiększyć siłę odspajania. Osiąga się 

to poprzez uzbrojenie łyżki w zęby montowane do dolnej krawę-

dzi czerpaka. Przez zastosowanie zębów siła odspajania skupia 

się na ich znacznie mniejszej powierzchni. Generuje to większy 

nacisk na  materiał urobku i  dzięki temu ułatwia jego nabranie 

na  łyżkę. Rys. 6  pokazuje czerpak z  zamontowanymi zębami 

firmy Lameter.

Innym rozwiązaniem konstrukcyjnym łyżki ładowarki jest 

przemieszczenie miejsca jej mocowania do wewnątrz czerpaka. 

Taki sposób mocowania znalazł zastosowanie w  czerpakach 

o dużych pojemnościach. Punkt zaczepienia czerpaka do ramie-

nia wysięgnika ładowarki znajduje się w  tylnej części łyżki 

blisko dolnej i  tylnej płyty. Taka konstrukcja cechuje się ogra-

niczeniem rozmiarów czerpaka, co  jest korzystne dla maszyn 

o dużych wymiarach. Pozwala to na dokładniejsze dopasowanie 

zarysu łyżki do  profilu ramienia wysięgnika ładowarki. Czer-

paki tego typu najczęściej stosowane są w ładowarkach dla gór-

nictwa odkrywkowego. Przykład czerpaka ładowarki Caterpil-

lar z wewnętrznym mocowaniem przedstawia rys. 7  [6]. 

W  warunkach ograniczonej przestrzeni występuje problem 

z  opróżnieniem urobku z  czerpaka. Dzieje się tak, gdy strop 

wyrobiska jest zbyt niski i  podniesienie łyżki na  wymaganą 

wysokość staje się niemożliwe. Z  tego powodu opracowano 

metodę wypychania urobku poprzez wychylenie tylnej płyty 

czerpaka i  wyładunek materiału bez konieczności podnosze-

nia łyżki.

Takie rozwiązanie zostało skonstruowane przez firmę KGHM 

ZANAM i  przedstawione jest na  rys. 8.  Niesie za  sobą jednak 

konieczność wyposażenia konstrukcji czerpaka w  dodatkowe 

części, co  generuje zwiększone koszty. Stwarza to  również nie-

bezpieczeństwo uszkodzenia któregoś z  elementów, ponieważ 

znajdują się w ciągłym kontakcie z urobkiem [4, 7].

Zasada pracy ładowarki 
czołowo wysypującej
Ładowarki łyżkowe wysypujące przodem cechują się charak-

terystyczną technologią zaczerpywania urobku oraz jego roz-

ładowania. Do  wykonania załadunku i  rozładunku musi być 

wykonana dodatkowa wcinka lub wyrobiska korytarzowe 

w  sieci wyrobisk wzajemnie prostopadłych. Proces ładowania 

dzieli się na kilka faz. W pierwszej fazie ładowarka czerpakiem 

skierowana jest w kierunku czoła przodka i następuje załadowa-

nie urobku poprzez opuszczenie czerpaka i  uruchomienie pod-

wozia z prędkością roboczą. Po załadowaniu urobku na czerpak 

następuje jego zamknięcie i  podniesienie do  góry, a  następnie 

ładowarka przejeżdża do  wcinki lub wycofuje się za  nią. Gdy 

ładowarka znajduje się we  wcince, następuje przyjazd wozu 

odstawczego i  jego zatrzymanie prostopadle do  osi ładowarki. 

Po podjechaniu i podniesieniu czerpaka nad skrzynię załadow-

czą wozu odstawczego następuje wysypanie urobku poprzez 

wychylenie czerpaka. Fazy te  powtarza się aż  do  zapełnienia 

skrzyni załadowczej wozu odstawczego (rys. 9)  [3, 5].

Wydajność ładowarki w przodku zależy głównie od drogi 

odstawy i najefektywniejsza jest przy długości trasy odstawy 

nie większej niż 100 m.  Innymi czynnikami wpływającymi 

na  wydajność ładowarki są  pojemność łyżki ładującej pojazdu 

oraz mobilność podwozia. Im większa pojemność czerpaka ładu-

jącego, tym wydajniejsza praca na  drodze odstawy o  tej samej 

długości. Produkowane w dzisiejszych czasach ładowarki prze-

gubowe kołowe wyposażone są  w  czerpaki o  pojemnościach 

od 0,5 m3 do nawet 12 m3. 

Na  rys. 10  przedstawione zostały ładowarki o  różnej pojemno-

ści łyżki, stosowane w  górnictwie rudy miedzi, firmy KGHM 

ZANAM typu LKP 0301 o pojemności łyżki 1,6 m3 do pokładów 

niskich i typu LKP 0903 o pojemności łyżki 4,5 m3 do pokładów 

średnich i wysokich. Firma ta produkuje ładowarki o bardzo sze-

rokim zakresie parametrów.

Rys. 8. Ładowarka LKP-0903 z czerpakiem o wychylnej tylnej 
płycie [4, 7]

Rys. 9. Kolejność operacji podczas załadunku urobku na wóz 
odstawczy za pomocą ładowarki oponowej wysypującej  
czołowo [3, 5]

Rys. 10. Widok ładowarek firmy KGHM ZANAM: po lewej – 
typ LKP 0903 o pojemności łyżki 4,5 m3, po prawej – LKP-0301 
o pojemności łyżki 1,6 m3  [4, 7]
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konstrukcji. Zwiększa to promień, po którym porusza się czerpak 

w czasie jego otwierania i zamykania. Pokazane jest to na rys. 11.

Przewożenie urobku w  czerpaku nie wymaga podnoszenia 

wysięgnika wysoko do  góry. Aby wysypać urobek do  wozu 

odstawczego, należy podnieść czerpak znacznie ponad krawędź 

burty skrzyni załadowczej. W  takim położeniu górna krawędź 

czerpaka znajduje się tuż przy stropie wyrobisk korytarzowych. 

Może to spowodować, że zbyt niskie wyrobisko mocno utrudni 

lub nawet uniemożliwi rozładunek. Po otworzeniu cały urobek 

powinien swobodnie wysypać się na  wóz odstawczy. Rys. 12   

przedstawia podniesiony wysięgnik w  czasie wysypu urobku 

do wozu odstawczego.

Z  tego powodu opracowano koncepcję czerpaka, który będzie 

umożliwiać efektywną pracę ładowarki w wyrobiskach o mniej-

szych wysokościach niż dla czerpaka o  klasycznej konstruk-

cji. Nie zostanie zmieniona objętość robocza czerpaka i  będzie 

on  przystosowany do  montażu na  ładowarkach obecnie uży-

wanych bez konieczności ich modyfikacji. Proponowana kon-

strukcja czerpaka została zaprojektowana dla ładowarek o mak-

symalnej pojemności 2  m3  oraz przystosowana do  wysięgnika 

ładowarki LKP-0406 firmy KGHM ZANAM.

W  opracowanej koncepcji zaproponowano, aby czerpak był 

zamocowany do  elementu nośnego wysięgnika oraz układu 

obrotu bez konieczności ich zmiany, co  w  dużym stopniu uła-

twiłoby montaż oraz ograniczyło koszty wyposażenia łado-

warek w  nowy rodzaj czerpaka. Koncepcja nowego czerpaka 

opiera się na  zmianie konstrukcji miejsca jego zamocowania 

do wysięgnika ładowarki. Środek obrotu został umieszczony jak 

najbliżej środka ciężkości przekroju poprzecznego łyżki. Dzięki 

takiej zmianie konstrukcji znacząco zmniejszony został promień 

obrotu czerpaka, co pokazuje rys. 13.

Rys. 11. Wielkość promienia okręgu 
obrotu na przykładzie czerpaka 
ładowarki LK-1M firmy KGHM ZANAM 
o pojemności 1,5 m3

Rys. 12. Podniesiony wysięgnik ładowarki w trakcie 
podjazdu i rozładunku nad wozem odstawczym

Rys. 13. Promień okręgu obrotu nowego 
czerpaka

Rys. 14. Schemat opuszczonego 
wysięgnika z nowym czerpakiem 
w trakcie nabierania i transportu urobku

Rys. 15. Schemat wysięgnika 
podniesionego do rozładowania czerpaka

Rys. 16. Różnica wysokości przy wyładunku w porównaniu nowej 
wersji czerpaka (po lewej) i klasycznej konstrukcji (po prawej)

Koncepcja czerpaka do niskich wyrobisk
W  dzisiejszym górnictwie w  kopalniach podziemnych coraz 

większym problemem staje się malejąca przestrzeń w  wyrobi-

skach korytarzowych. Korytarze wyrobisk drążone są na więk-

szych głębokościach, gdzie transport urobku odbywa się 

na  dużych dystansach. Dlatego drążenie tych wyrobisk gene-

ruje coraz większe koszty. Dzięki zmniejszaniu wymiarów 

wyrobiska ilość pracy i transportowanego urobku jest mniejsza, 

a to pozwala na ograniczenie kosztów drążenia. Stawia to przed 

konstruktorami wymóg projektowania maszyn w  taki sposób, 

aby były przystosowane do stale malejącej wysokości stropu. 

Pojazdy górnicze, mimo że  są  ciągle unowocześniane i  projek-

towane tak, aby mogły sprostać wymaganiom zmniejszającej 

się przestrzeni wyrobisk, nie mogą być zbyt małe dla operatora 

siedzącego w  ich wnętrzu. Z  tej przyczyny wymyśla się i  udo-

skonala sposób pracy maszyn i pojazdów kopalnianych tak, aby 

nie potrzebowały dużo miejsca. Jednym z pojazdów, dla którego 

wysokość wyrobiska korytarzowego jest znacznym ogranicze-

niem, jest ładowarka łyżkowa wysypująca urobek przodem. 

Czynność sprawiająca problem przy niskim stropie to  wyładu-

nek. Należy wtedy unieść czerpak do góry i go obrócić. W takim 

przypadku jego konstrukcja wymusza odpowiednią wysokość 

do  wysypania urobku. Dlatego rozwiązanie tego problemu 

można osiągnąć poprzez zmianę budowy łyżki.

Klasyczny czerpak składa się z  kadłuba wykonanego z  blach 

spawanych, w  którym możemy wyróżnić: ściany boczne, dno, 

zęby lub płaską krawędź i wzmocnienia. Taki czerpak jest moco-

wany do wysięgnika za pomocą blach przyspawanych w tylnej 

części kadłuba. Wystają one znacznie poza obrys zewnętrzny 

konstrukcji czerpaka. Taki sposób mocowania powoduje, 

że oś obrotu znajduje się poza krawędzią obrysu bocznego całej 
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Rys. 17. Widok z przodu modelu koncepcji czerpaka

Rys. 18. Widok z tyłu modelu koncepcji czerpaka

Rys. 19. Blachy mocowania ze współpracującymi elementami

Dzięki tak umieszczonej osi obrotu czerpaka jego opróżnie-

nie staje się dużo łatwiejsze w  niskich wyrobiskach. W  tym 

przypadku nie jest konieczne tak wysokie unoszenie łyżki jak 

w  klasycznej konstrukcji. Rys. 14-15  przedstawiają wysięgnik 

z  nową konstrukcją czerpaka w  pozycji nabierania i  wysypy-

wania urobku. 

W  trakcie transportu urobku przez wyrobisko korytarzowe 

wysięgnik pozostaje w  pozycji opuszczonej z  zamkniętą łyżką. 

W pozycji z  zamkniętym czerpakiem jego górna krawędź znaj-

duje się ok. 860 mm  ponad podłożem wyrobiska. Pozwala 

to  na  zmniejszenie wysokości potrzebnych do  transportu i  roz-

ładowania urobku. Zaproponowane rozwiązanie w porównaniu 

do klasycznej konstrukcji czerpaka znacznie poprawia parame-

try pracy ładowarki. 

W  przypadku czerpaka z  urobkiem zamkniętego do  pozycji 

transportowej taka konstrukcja umożliwia zredukowanie mak-

symalnej wysokości górnej krawędzi łyżki o  500 mm  (rys. 16). 

Pozwala to  również na  wyładunek z  pełnym opróżnieniem 

czerpaka na  wysokości o  120 mm  wyższej. Biorąc pod uwagę 

poszczególne etapy wyładunku dla obydwu wersji czerpaka, 

można stwierdzić, że  uzyskano wyraźne obniżenie maksymal-

nej wysokości górnej krawędzi czerpaka. Daje to  możliwość 

wysypu urobku z  czerpaka na  wóz odstawczy w  wyrobisku, 

którego strop znajduje się niżej niż w  sytuacji, gdy używana 

jest klasyczna konstrukcja. Inną możliwością jest użycie wozu 

odstawczego o większej ładowności. 

Konstrukcja czerpaka
Nowa konstrukcja czerpaka ładowarki wyróżnia się przede 

wszystkim miejscem mocowania do  wysięgnika ładowarki. 

Został on przeniesiony do wewnątrz czerpaka. Ta zmiana wyma-

gała wstawienia dodatkowych blach w środku kadłuba osłania-

jących mocowanie konstrukcji. To z kolei spowodowało odjęcie 

użytecznej objętości czerpaka. W  celu zrekompensowania tego 

ubytku objętości tylna część kadłuba została poszerzona, a  jego 

kształt – zmieniony z okrągłego na prostokątny z zaokrąglonymi 

krawędziami. Dzięki temu, mimo występującego wewnątrz 

mocowania, objętość robocza czerpaka nie uległa zmniejszeniu. 

Na  rys. 17-18  pokazano widoki modelu nowego rozwiązania 

czerpaka z przodu i tyłu.

Umieszczenie blach mocowania wewnątrz konstrukcji czerpaka 

ma na celu zmianę położenia jego osi obrotu. Oś ta została prze-

sunięta jak najbliżej środka ciężkości przekroju poprzecznego. 

Dzięki temu czerpak może obracać się po mniejszym promieniu 

niż w  przypadku klasycznego rozwiązania. Ponadto wymiary 

gabarytowe czerpaka są  znacznie mniejsze, przy zachowaniu 

niezmienionej pojemności roboczej. Zmniejszone gabaryty 

wynikają z braku elementów mocowania znajdujących się poza 

zarysem zewnętrznym przekroju poprzecznego nowej kon-

strukcji łyżki. To  pozwoliło na  ograniczenie wysokości podnie-

sionego zespołu wysięgnika ładowarki z  zamontowaną na  nim 

łyżką o ponad 500 mm. 

Blachy mocujące są  elementami, na  których utrzymuje się cała 

konstrukcja czerpaka wraz z  urobkiem. Umieszczone są  one 

w  tylnej części kadłuba w  jego wnętrzu. Muszą być one odpo-

wiednio wytrzymałe, żeby nie wystąpiły żadne uszkodzenia 

podczas eksploatacji czerpaka ładowarki. Blachy mocowania 

nowego czerpaka mają otwory, w których umieszczone są tuleje, 

z  którymi współpracują sworznie łączące czerpak z  wysięgni-

kiem ładowarki oraz układem obrotu pozwalającym na  jego 

otwieranie i zamykanie. Pokazano to na rys. 19.

Elementami narażonymi na  zwiększone zużycie są  wymienna 

listwa i  ściany boczne czerpaka oraz jego górna krawędź. Aby 

zapobiec ich uszkodzeniu, zastosowano blachy wzmacniające. 

Są  one wykonane w  taki sposób, aby zapewnić wzmocnienie 

narażonych krawędzi, a nie zwiększyć przy tym znacznie masy 

konstrukcji. Blachy te, podobnie jak wymienna listwa, wyko-

nane są  z  materiału o  większej wytrzymałości. Poszczególne 

elementy czerpaka wykonane są z trzech rodzajów stali różnią-

cych się od  siebie właściwościami. Elementy poddane dużemu 

ścieraniu wykonane są  z  trudnościeralnej stali Hardox 500. 

Główne części konstrukcji czerpaka zrobione z  blach ze  stali 

18G2A, która jest powszechnie wykorzystywana w podobnych 

konstrukcjach. Tuleje współpracujące ze sworzniami wykonane 

są  ze  stali jakościowej 40H, która może być ulepszana cieplnie. 

Rys. 20 przedstawia materiały, z  jakich jest wykonany czerpak, 

oznaczone kolorami. 
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Zaprezentowane wyniki wskazują miejsca, w których występuje 

koncentracja naprężeń. Dzięki przeprowadzonej analizie stwier-

dzono, że dla obydwu przypadków obliczeniowych maksymalne 

naprężenia zredukowane występują przede wszystkim w środ-

kowej części czerpaka, gdzie znajdują się mocowania czerpaka 

z  wysięgnikiem ładowarki. Natomiast maksymalne przemiesz-

czenia zlokalizowane są na krawędzi czerpaka w okolicach listy 

wymiennej. W tych miejscach może wystąpić zwiększone zuży-

cie elementów. Wyniki wystąpiły zgodnie z przewidywaniami 

konstrukcyjnymi. Analiza wykazała, że  naprężenia występu-

jące w konstrukcji znajdują się w zakresie naprężeń sprężystych. 

Potwierdza to poprawność przyjętych założeń konstrukcyjnych.

Podsumowanie
W dzisiejszych czasach górnictwo podziemne stawia konstruk-

torów w coraz trudniejszych sytuacjach. Wymagania dotyczące 

maszyn pracujących w  wyrobiskach podziemnych są  znacznie 

bardziej restrykcyjne. Ciągle zmniejszające się wymiary wyro-

bisk wymagają, aby maszyny tam pracujące były jak najlepiej 

dostosowane do  trudnych warunków. Maszyny muszą cecho-

wać się prostą i  jak najbardziej niezawodną konstrukcją, która 

pozwoli przeprowadzać pracę w sposób efektywny.

W  artykule przedstawiono koncepcję konstrukcyjną czer-

paka ładowarki kołowej wysypującej przodem, przeznaczonej 

do  pracy w  niskich wyrobiskach. Zaproponowana została kon-

cepcja czerpaka, w  której miejsce mocowania do  wysięgnika 

ładowarki zostało zaprojektowane w  taki sposób, aby pozwo-

liło to  na  zmniejszenie wymiarów gabarytowych konstruk-

cji, a  także zmniejszenie wymaganej wysokości wyrobiska 

dla wyładunku urobku. Konstrukcja została przystosowana 

do  montażu na  już istniejących ładowarkach, dzięki czemu 

zminimalizowane zostały koszty oraz ilość pracy związanej 

z  wprowadzeniem nowego rozwiązania do  użycia. Dzięki prze-

prowadzonej analizie oraz porównaniu uzyskanych wyników 

dla proponowanego i  obecnie stosowanych rozwiązań można 

stwierdzić, że  nowe rozwiązanie konstrukcji czerpaka pozwoli 

na usprawnienie pracy ładowarek w niskich wyrobiskach. q

Artykuł został przygotowany na konferencję KOMTECH 2017  

i został pierwotnie opublikowany w monografii: Innowacyjne techniki 

i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – efektywność – niezawod-

ność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017.
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Analiza wytrzymałościowa czerpaka
W  celu sprawdzenia konstrukcji koncepcji czerpaka przepro-

wadzono analizę wytrzymałościową metodą elementów skoń-

czonych (MES) w programie Solidworks 2017. Analiza wskazała 

miejsca konstrukcji czerpaka, w  których występują najwięk-

sze naprężenia podczas pracy ładowarki. W celu identyfikacji 

obciążeń działających na czerpak ładowarki wysypującej przo-

dem przeprowadzono analizę cyklu ładowania. Do przeprowa-

dzenia analizy wytrzymałościowej wyznaczono dwa położenia 

czerpaka występujące w procesie ładowania. Pierwszy przypa-

dek – występujący podczas fazy nagarniania materiału do czer-

paka poprzez jego wbijanie w urobek [4,  10]. Drugi przypadek 

– to transport załadowanej do pełna łyżki z urobkiem. Siły dzia-

łające na czerpak w pierwszym przypadku założono na podsta-

wie danych z katalogu producenta ładowarki LKP-0406. Siłę Q   

pochodzącą od masy urobku w czerpaku oszacowano dla napeł-

nienia czerpaka rudą miedzi w 130% – i na  tej podstawie zało-

żono wartości obciążeń w analizie MES. 

Przeprowadzona analiza wytrzymałościowa nowej koncepcji 

czerpaka ładowarki wysypującej przodem pozwoliła na uzyska-

nie informacji o  stanie naprężeń i  przemieszczeń, jakie w  nim 

występują podczas obciążeń powstających w czasie eksploatacji. 

Przykładowe wyniki uzyskane dla dwóch powyżej opisanych 

przypadków obciążeń przedstawiono na rys. 21-22. 

Rys. 20. Materiały użyte w konstrukcji nowego czerpaka zaznaczone 
kolorami (Hardox 500 – czerwony, 18G2A – zielony, 40H – niebieski)

Rys. 21. Mapa odkształceń dla I przypadku obciążenia

Rys. 22. Mapa odkształceń dla II przypadku obciążenia


