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STRESZCZENIE. Artykul przedstawia glowne kierunki wystejjujace w konstrukcjach
spycharek gasienicowych. Uwzgl^dnia wymagania w zakresie bezpieczefistwa, halasu,
ergonomii i ekologicznosci oraz nowe rozwi^zania w clcktronicznych systemach sterowania i monitorowania maszyny.
ABSTRACT The article represents general directions in crawler-dozer construction. Safety, noise, ergonomics, ecological requirements, and new solutions in electronic control
and monitoring systems of machines are taken into consideration.

1.

Koniec wieku XX i poczatek XXI zaznaczy! si§ wzrostem innowacji technicznych
w wielu dziedzinach nauki i techniki. Sa^ one motorem rozwoju. rowniez w wytwarzaniu
maszyn budowlanych, takich jak spycharki gasienicowe. Wyznaczaja^ kierunki rozwoju
wspotczesnych konstrukcji.
Dzisiaj producenci analizujcjc rynek i wjanagania konsurnentow zwracaj^ uwagg na
rozne kryteria, ktore sq, powi^zane z wymaganiami klienta a niejednokrotnie rowniez
z przepisami mi§dzynarodowymi, ktore musz^, spetnic, aby moc funkcjonowac bez zakloceri na rynku. Ponizej zostanq, przedstawiorie glowne kierunki rozwojowe w konstrukcjach spycharek gasienicowych.

2. WYMAGANIA EKOLOGICZNE, HALAS i DRGANIA
Najwazniejszym kryterium wplywaj^cym na konstrukcj§ spycharek gasienicowych s^
obccnie wymagania, jakie narzucaj^ normy europejskie i swiatowe w zakresie obnizki
emisji spalin, poziornu drgari i pozioinu halasu na stanowisku operatora oraz kompatybilnosc elektromagnetyczna.
Ze wzgl^dow ekologicznych w omawianych maszynach dazy si(j do jak najwi^kszej
redukcji toksycznosci spalin, w zakresie NO^, HC, CO i PM.
Wymagania odnoszq.ce si§ do ww zawarte s^ w tzw krytcriach: amerykanskich EPA
TIER Ilia i Illb, japonskich JMOC oraz europejskich EURO 3.
Tresc artykulu byla prezentowana w czasie seminarmm pt. "Stan obecny i perspektywy rozwoju
mechaniki i budowy maszyn" Chelm, 19 marca 2007 r.
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Normy te przewidujq, w kolejnych etapach do 2011r. redukcje^ emisji spalin najpierw
o 40[%] oraz w dalszym etapie az o 90[%]. Terminy ich obowiazywania uzaleznione s^
od mocy silnika oraz obszaru stosowania.
Drugim istotnym krytorium jest poziom mocy akustycznej (poziom halasu emitowanego do otoczenia), halasu na stanowisku operatora i drgan.
Obnizenie poziomu halasu jest realizowane za pomoca^ wyciszenia komory silnika i podestu operatora, przy zastosowaniu roznych materialow fonoizolacyjnych. w postaci grubych (ok. 50 mrn) wykladzin z pianki poliuretanowej.
Wiekszosc z nich ma nierowntj, warstwe; wierzchniq. niekiedy pofalowana^ lub porowatq,. Stosowaiie s^ rowniez poduszki amortyzujace w postaci kolderek przypominajacych
szklanq. wate; obszyta, niepalnq i odporna^ na wysokie temperatury wloknin^. Oprocz tego
nalezy wspomniec, ze halas w kabinie powinien wynosic ponizej 80 [dB], dla zapewnienia
komfortu pracy operatora.
Obnizenie poziomu drgan realizowane jest przez stosowanie tlumikow wiskatycznych
lub innych rozwi<jzan stosowanych rip. przez firing KOMATSU (rys. 1), czy tez akumulatorow azotowych pod silownikami do wytlumieriia drgan CAT RIDE CONTROL [11,
12] Nalezy tez wspomniec, iz takze zawieszenia silnika i ukladu chlodzenia wymagajq
uzycia matcrialow wibroizolacyjnych.

^ \/
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N

^si/ Tlumik drgsh kabiny

RYSUNEK 1. Tlumik drgan kabiny [1. 9-10]
Istotna jest takze wygoda operatora, ktor% uzyskuje si^ przez zastosowanie specjalnych
foteli w kabinie z amortyzacj^ pneumatycznq, zmniejszajq,cq, drgania.
Powyzsze kryteria nalezy uzupelnic o kompatybilnosc elektrornagnetycznq, tak, aby
maszyna w czasie pracy nie byla podatna na zaklocenia np. radiowe, telekomunikacyjne
czy elektroniczne, ktore moglyby wywolywac przypadkowij prac§ maszyny lub osprz^tu,
stwarzaj^c zagrozenie dla operatora.

3. ERGONOMIA
Niebagatelny wplyw na wydajnosc rna tez ulatwienie pracy operatora spycharki. Dzialania w tym zakresie obejmujq polepszenie widocznosci z f'otela we wszystkich kierunkach
w czasie pracy (rys. 2a) wraz z stosowaniem duzych oszklonych powierzchni w kabinach,
ergonomicznego wykorzystania przestrzeni roboczej operatora (rys. 2b), poprzez stosowanie regulowanych skretnie i pionowo siedzen operatora, stosowanie podlokietnikow,
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klimatyzacji i ukladow audiowizualnych, latwe i precyzyjne sterowanie jazdq, maszyny
i osprze.tami roboczymi przez zastosowanic joystickow (rys. 3) oraz monitoring cyklu
pracy maszyny. Nalezy tez ulatwic dost^p do najwazniejszych zespolow serwisowych
maszyny oraz punktow pomiarowych (rys. 4)
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RYSUNEK 2. a) Obszary widoczriosci, b) Obszar roboczy operatora [5-7]
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RYSUNEK 3. Przyklady wn^trz kabin operatora ze sterowaniem za pomocq, joystickow [1-2, 9-12]

4. UKLAD NAP^DOWY i CHLODZ^CY
Do napgdu spycharki uzywa si§ coraz powszechniej nap^du hydrostatycznego skr§tu. Posiada on niezalezne pompy i silniki hydrauliczne, ulatwiajqcc wykonanie skr^tow
0 duzym promieniu. Odbywa si^ to poprzez przyspieszenie obrotu jednej z gasienic
1 zmniejszeniu pr^dkosci drugiej g^sienicy, przy jednoczesnym zachowaniu pelnej mocy
ria obu g^sienicach.
Wspolczesnie producenci spycharek stosuj^ silniki ECM (rys. 5a), sterowane elektronicznie z bezposrednim wtryskiem paliwa Common Rail (rys. 5b), ktore steruj^ pr^dkosci<j jazdy, wl^czaniem/wylijczaniem przekladni hydrokinetycznej, temperature wody
i oleju, powietrza silnika, ukladu roboczego i ukladu jazdy oraz ukladu chlodzenia.
Do przekazywania momentu obrotowego z silnika, stosuje si§ automatyczne planetarne
skrzynie biegow POWER 5//7FT (pol<jczone z przekladni^ hydrokinetyczn^) Posiadajq
one 3 biegi do tylu i 3 do przodu, z lagodnq, zmianij biegow pod obciazeniem, z wyzszego na nizsze. Do tego nalezy dodac SOFT SHIFT (elektronicznq inodulacj^ cisiiienia
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w sprz^glach, w oparciu o faktyczne warunki eksploatacji) w wyniku czego zwieksza
komfort jazdy.

RYSUNEK 4. Uiatwiony dostep do najwazniejszych elementow maszyny,
w spycharkach a) HSW [13, 14] b) Caterpillar [11, 12], c) LIEBHERR [2]:
1- dostep do chlodnicy z wentylatorem (bocznie otwierane drzwi),
2- dostep do chlodnicy z wentylatorem (drzwi otwierane z przodu duze
spycharki),
3- dostep do silnika (filtry, poziom oloju silnika) oraz tlumika wydechu
i kolcktora wydechu,
4- dostep do filtra powietrza silnika,
5- dostep do rozdzielaczy ukladu roboczego (strona prawa maszyny),
6- dostep do filtrow cisnieniowyeh ukladu roboczego i ukladu jazdy (strona
lewa maszyny).

Wtryskiwacz
Elfk jprinostka ster ECIT

Pom pa zasilaj^ca

a)

b)
RYSUNEK 5. a) silnik w technologii ACERT o niskiej emisji spalin ze
sterownikiem ADEM A4 [11, 12], b) system elektronicznie stcrowanego
wtrysku paliwa HPCR KOMATSU [1, 9-10]

Powszechnie stosowane jest jednodzwigiiiowe sterowanie skrzynia^ biegow i mechaiiizmem skretu CMCV/FTC/ECMV/LITRONIC
[1,4, 9-14].
Sterowanie odbywa si§ za pomocrj dloni i przyciskow umieszczonych na joysticku.
Umozliwia to sterowanie jednoczesnie ukladem jazdy (kiernnkiem i prgdkoscia^ jazdy.
wlc^czaniem i wyl^czaniem przekladni hydrokinetycznej, poziomem plynow i paliwa,
sprze.glami, hamulcami i poslizgiem gasienic).
Sterowanie ruchami roboczymi zrywaka (podnoszenie/opuszczanie) oraz lemiesza (podnoszenie/nachylcnie/skr^t) rowniez odbywa si§ za pomoc^ serwozaworow sterujacych
i joystickow (rys. 6).
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RYSUNEK 6. Przykladowy schemat sterowania pracq. spycharki PCCS
[1, 9-10]
Oryginalnym rozwiazaniem jest, stosowana przez KOMATSU, przelg,czalna przekladnia hydrokinetyczna "LOCKUP" [1, 9, 10]. Pracuje ona w trybie normalnyrn, uzywanyin
podczas zrywania powierzchni i operacji kopania. natomiast w systemie "lockup", podczas operacji spychania. Gdy przekladnia hydrokinetyczna pracuje w trybie "lockup"
sterownik skrzyni biegow automatycznie sprzgga/wyprzgga go. Wtedy uzyskuje si? maksymalnq, sil:^ trakcji i pr^dkosc przy najnizszym zuzyciu paliwa.
W zakresie ukladow chlodzenia stosuje sie; sterowanie pracq wentylatora w ukladzie
chlodzenia maszyny ACS. Wykorzystuje si§ go w spycharkach powyzej 200 KM. w ktorych stosuje si^ niezalezny hydrauliczny nap^d wentylatora (chlodnice zintegrowane
z wentylatorem i silnikiem hydraulicznym oraz obudowaj. Nap§d hydrauliczny wentylatora zastosowano w celu regulacji obrotow wentylatora niezaleznie od obrotow silnika.
Dzi^ki temu umozliwia on prace^ z trzema pr§dkosciami obrotowymi wentylatora: a) nisk^ wykorzystywanq w celu szybkiego dogrzania ukladow roboczych maszyny, b) srednia^ bgdq,cq, podstawowj-m zakresem pracy maszyny oraz c) wysokq,, wykorzystywan^,
przy wysokich temperaturach otoczenia i intensywnej pracy maszyny. Zainstalowanie
ACS w maszynach umozliwia oddzielenie przestrzeni silnika od chlodnicy, a tym samym
w znacz^cy sposob wplywa na obnizenie hatasu emitowanego przez maszyny. Natomiast
w spycharkach malych ponizej 200 KM stosuje sie; nadal klasyczny bezposredni nap^d
z silnika.
W spycharkach na wysypiska smieci stosuje si§ wentylatory nawrotne, ktore majq.
mozliwosc zmiany obrotow (ssania i wysysania powietrza) w celu oczyszczenia wn§trza
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maszyny z zabrudzeii. Zmiaruj obrotow wentylatora mozna zaprogramowac w automatycznym kroku czasowym.
Wi^kszosc konstrukcji spycharek posiada obecnie budow§ modulowq,. Upraszcza ona
czynnosci serwisowe i redukuje czasy iiapraw w przypadku awarii.
W celu poprawy ergonomicznosci pracy w zawioszeniu elementow jezdnych, stosowane
s^ rolki elastyczne w roznych rozwiazaniach. Najciekawsze posiada KOMATSU (rys. 7a).
Taka budowa umozliwia bardziej elastyczne dopasowanie sie; gasienicy do podloza. Lacznik gasienicy z pierscieniem klinowym redukuje nacisk montazowy, w rezultacie czcgo
jest mozliwa latwiejsza wymiana uszkodzonego sworznia, gdy jest obracajacy si§ sworzen
z tulejq.
Innyin rozwiazaniem 33. tuleje obrotowe systemu One U/C [11, 12] (rys. 7b), obracaj^ce si§ podczas wspolpracy z kolem lancuchowym, co w powaznym stopniu zmniejsza
zuzycie tulei oraz kola lancuchowego. To rozwiazanie eliminuje koszty serwisowego obrocenia tulei oraz wymiany kol lancuchowych.

b)

a)

Tultja obiofo«s«i

RYSUNEK 7. a) L^cznik gasienicy z pierscieniem klinowym [1,9-10]
b) tuleja obrotowa One U/C [11, 12]
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RYSUNEK 8. Przykladowy schemat systemu LOAD SENSING
(KOAMTSU) [1, 9-10]
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W ukladach hydraulicznych wchodza^ do uzytku systemy LOAD SENSING. Dzi^ki zastosowaniu tych systemow przesuni§cie joysticka sterowania lemieszcm jest wprost proporcjonalne do pr^dkosci lemiesza podczas pracy, niezaleznie od obciazenia i predkosci
jazdy. Daje to wysoka^ sterownosc maszynie, natomiast zlozonc operacje jak: podnoszenie, przechyl i kat skretu. s^ proste dzi^ki rownolegtemu ukladowi LOAD SENSING
z zaworem kompensujqcym cisnienie (rys. 8)

5. STEROWANIE i MONITOROWANIE PRACY MASZYN
Wraz z rozwojem clektronicznych ukladow sterowania maszyna^ rozwijajq, si§ rowniez
systemy sterowania i diagnozowania pracy maszyny oparte na technice satelitarnej oraz
elektroniczne systemy antywlamaniowe.

SMtlKl
komuntkaeyjny
KOMATSU

a)

S*rv**r
WfUCars

Ttrmtnal komputtrs osol
!3Ba za?adov.any€h dsirych't

c)
RYSUNEK 9. a) Schemat dzialania systemu VHMS, b) graficzna prezentacja danych w VHMS, c) analiza VHMS [9-10]
Systemy monitorujace stan techniczny maszyny i jego prac§ uzywane sq glownie przez
KOMATSU (VHMS, KOMTRAX) i CATERPILLARA (EMS III).
Omawiarie systemy monitorowania pracy maszyny dostarczajq, operatorowi informacji
o warunkach pracy maszyny, rejestrujacymi jej dane eksploatacyjne, aby pomoc w diagnozie problemow wyst§pujq,cych w czasie pracy.
Informacje dotyczq.ce stanu maszyny mogq, bye zapisane w przenosnym komputerze
lub przesylane przez internet lub satelit^ komunikacyjnego. Przeglqdy analizowane s^
przez specjalistow terenowych, na ekranach. Nastejsnie zalecenia specjalistow przekazywane s^ droga elcktroniczn^ do uzytkownika na miejsce pracy.
Systemy te przekazuj^ aktualne dane dotyczace pracy maszyny i jej lokalizacji, jak
rowniez planowanie trasy dojazdu. Pokazujq, aktualny odczyt maszynogodzin, analizuj^
w systemie "migawkowym" stan maszyny przcd i po zdarzeniu, rejestrnj^ kody usterek i histori^ zdarzenia, ktore s^ wyswietlane na panelu rnonitora. Na tej podstawie
tworz^ wykresy zmian danych w czasie, wyswietlanych na ekranie komputera. dzi^ki czemu mozna podejmowac srodki zaradcze przed wystapieniem awarii. Dostgpna jest
rowniez funkcja licznika ladunku uzytecznego, umozliwiaj^cego przejrzenie l^cznego ciezaru przemieszczanych ladunkow [1, 9-10].
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Ostatnio coraz wi^cej uznania wsrod wykonawcow i operatorow maszyn, w tym i spycharek gasienicowych, znajdujq. systcmy sterowania. W tej dziedzinie prym wiodq. TOPCON, TRIMBLE i LEICA.
Najbardziej zaawansowane systemy oferuje TOPCON (rys. 10). Obejmujij one systemy sterowania 2D, njczne i automatyczne, oparte na pomiarze wysokosci i pochylenia
(lub w innej kombinacji dwoch wyrniarow) oraz systemy 3D pracujace bezposrednio na
podstawie cyfrowego modelu terenu lub projektu, gdzie operator realizuje trzy wymiary
(X,Y,Z) [3, 4, 15].

RYSUNEK 10. a) niwelator laserowy, b) odbiornik laserowy na maszcie
Trajerjack (sterowanie 2D), c) zamontowany odbiornik laserowy na maszynie, d) panel sterowania 3D [3, 4, 15]
W systemic r^cznym informacja o pozadanej zmianie polozcnia Icmiesza przekazywana jest operatorowi za pomoca. wskazari czujnika, na podstawie ktorej operator r^cznie
zmienia polozenie lemiesza. Bardziej zaawansowanym rozwiazaniem sq systemy automatyczne, w ktorych informacja z czujnikow kierowana jest bezposrednio do sterowania
zaworami hydraulicznymi maszyny.
Najbardziej zaawansowanym systcmem sterowania jest system 3D. Wyposazony jest
on w komputer PC umieszczony w kabinie operatora, do ktorego wgrywa si§ cyfrowy
model projektu z wirtualnym placern budowy. Steruje on bezposrednio prac^ zaworow
hydraulicznych (operator ma mozliwosc wyboru dowolnego widoku realizowanego projektu, ktory chce zobaczyc na dotykowyrn panelu). Odbiornik umieszczony na maszynie
mierzy swoj^ pozycj^ odnosz^c sie^ do satelitarnych systemow GPS/GLONASS i przesyla dane do komputera. Komputer natomiast porownuje pozycj^ teoretycznq, (pozq,dan^,)
i aktualn^, i w celu jej skorygowaiiia wysyla sygnaly do hydrauliki maszyny. Uklad
hydrauliczny koryguje pozycje lemiesza w trzech wspolrz^dnych (3D x. y, z). Dajc
to wymierne korzysci, gdyz pozwala prac<5wac na dowolnym odcinku i etapie, przez 24
godziny na dob^. przy mniejszym nakladzie pracy i praktycznie bez ryzyka popelnienia
b!§du przcz czlowieka [3, 4, 15]
Wydajnym rozwiazaniem jest system mrnGPS (rys. 11) [3, 4. 15], ktory sklada si§ z nadajnika (umieszczonego w dowolnym miejscu na budowie) oraz z czujnika (odbiornika
umieszczonego na maszcie maszyny), ktory przechwytuje sygnal z nadajnika i oblicza
roznic§ wysokosci z dokladiiosciq do 1" Nadajnik pracuje na obszarze o srednicy 600[m],
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emitujac wiazke; lasera o wysokosci 10[m] na odleglosc 300 [m], tworzac wysoka^ na 10[m]
przestrzen o milirnetrowej dokladnosci w pionie.

Satelity g
GPS
—'

f

Spychart* a

RYSUNEK 11. System rnmGPS [3, 4, 15]
Kazdy odbiornik rnoze odrozniac sygnaly z 4 nadajnikow, dzieii czemu obszar roboczy
moze zwiejkszyc si§ do 2,4[krn] Maszyna moze latwo przemiescic sie; z zasi^gu jednego
odbiornika do drugiego bez koniecznosci dostrajania. Wszystkie odbiorniki w pionie
natychmiast rozpoznajq roznic^ swojej wysokosci w stosunku do nadajnika.
Niektore firmy, tj. CATERPILLAR, zwracajq, tez uwagg na ochron§ maszyny przed
kradziezcj. Do tego zostal stworzony System Zabezpieczenia Maszyny (Cat® Machine
Security System) (rys. 12a) [11, 12].

Modul el«ktroniczn«j
kontroli sllnika I skrzyni
biegow
Wskazn*
swietlny

a)

Elektroniczny modul
kontroli systemu MSS

b)

RYSUNEK 12. a) Zasada dzialania systemu MSS, b) System monitoringu
wizualnego [11, 12]
System ten jest zintegrowany z elektronika i posiada elektroniczny modul kontroli,
ktory sprawdza istnienie klucza po wlozeniu go, przed zatwierdzeniem listy klnczy autoryzowanych. Jesli klucz jest na liscie, maszyna zostanie uruchomiona, jesli nie ma,
maszyna nie b^dzie pracowac. Klucz jest prograinowalny dla aktywnych i nieaktywnych
okresow uzytkowania.
Klucz podstawowy moze bye uzyty w czasie regularnych godzin pracy. Posiada on
unikalny numer identylikacyjny. Jeden klucz MSS moze bye zaprogramowany do dzialania dla okreslonej maszyny, ktora moze bye programowana do akceptowania 255 kluczy
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MSS. Mozna tez sterowac przez uzycie CAT Protect Tec oraz PALM PDA, za pomoc^ ktorych klucz uruchomi maszyny. Stosowane sq one takze do dodawania, kasowania
i dokonywania zmian, wybierania ktory klucz steruje dostepem i zmianami oraz w ktore
dni i godziny maszyna ma bye uruchomiona. Klucze sif, w kolorze czarnym oraz zoltym.
Nalezy zwrocic uwage., ze ilosc operatorow do wybranych maszyn jest ograniczona.
Aby ulatwic prac§ operatora duzych maszyny np. na wysypiskach smieci, wprowadza
si§ systemy monitoringu wizualnego (rys. 12b) [11. 12] Odbywa sie^ on za pomoc^ 1-3
kamer wideo, zamontowanych na nadwoziu spycharki. Dzi^ki temu uzyskuje sie, obraz
z przodu/tylu maszyny, widoczny na 7" monitorze LCD, umieszczonym w kabinie po
prawej stronie operatora.
6. OSPRZF/TY ROBOCZE

Obecnie obowiazujacym trendem jest stosowanie w malych spycharkach osprz^tow
6-WAY (6-cio polozcniowych) (rys. 13. rys. 14)

RYSUNEK 13. Spycharka LIEBHERR z leinieszem ze skladanymi ostrzami [2]
A-A

-A

LEMIESZ

RYSUNEK 14. Schemat osprz^tu spycharkowego 6-WAY

KIERUNKI ROZWOJU WSPOLCZESNYCH SPYCHAREK GA.SIENICOWYCH
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one mozliwosc wykonywania ruchow roboczych tj.. podnoszenie/opuszczanie,
przcchyl i skret boczny w praw^/lew^, strong oraz pochylanie lemiesza do przodu/tylu
(kat skrawania). Niekiedy stosuje si§ rowniez specjalne rozwiq,zania, np. lemiesz PAT
z katem skrijtu 55° [1. 2] lub ze skladanymi ostrzami dla ulatwienia transportu maszyny
[2]7

PODSUMOWANIE

Podsumowujijc powyzszc rozwazania nalezy zwrocic uwag<j na fakt, ze oprocz kierunkow ktore omowiono wczesniej, coraz wi^ksze znaczenie ma tzw. design maszyny. 83. to
cechy wizualne i estetyczne. ktore przyci^gajq, "wzrok" przyszlego uzytkownika. Chodzi
tutaj o nowoczesny i zunifikowany ksztalt, wystroj i kolorystykg, taki sam dla okreslonej
grupy wyrobow, specyficzriy dla kazdego producenta. Wspomniany juz wczesniej design
powinien odpowiednio wspolgrac z rniejscem pracy maszyny oraz miec perfekcyjnie i estetycznie wykonczone wn^trza przedzialu operatora.
Omowione wczesniej trendy s^ rozwojowymi i b§d^. sukccsywnie rozwijane przez producentow maszyn w najblizszej przyszlosci.
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MARGIN PYC

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej (2004r ) w zakresie mechanika i budowa maszyn. Glowne zainteresowania: wytwarzanie maszyn ci^zkich. budowa i eksploatacja maszyn budowlanych, przyrzady montazowe, komputerowe wspomaganie CAX
i zarz^dzanie jakosci^.
Jest doktorantem WBMiL Politechniki Rzeszowskiej oraz
czlonkiem SIMP.
By! finalist^ V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU O DY
PLOM I NAGROD^ PREZESA SIMP na najlepsza, prac§ dyplomow^ o profilu mechanicznym nt. " Metodyka Iworzenia postprocesora w programie HyperMILL" W dorobku naukowym
posiada dwie publikacje i jednf^ konferencj^ mi^dzynarodowq,
z udzialem czynnym.

