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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRZY KONSTRUOWANIU USTROJÓW NO&NYCH KOPAREK 
KOŁOWYCH

Streszczenie. Opracowano oryginalny algorytm komputerowego wspo
magania przy projektowaniu struktur nośnych koparek. Szczegółowo ana- . 
lizuje- się bloki: obciążeń zewnętrznych, modeli obliczeniowych oraz 
obliczeń wytrzymałościowych. Analizę wytrzymałościową oparto na ne - 
todzie elementów skończonych. Przykładowo przedstawiono wyniki obli - 
czeń przy projektowaniu portalu pierścieniowego podwozia koparki.

1. Wprowadzenie

Projektowanie coraz większych wielonaczyniowych koparek kołowych dla 
potrzeb górnictwa odkrywkowego wymaga od konstruktora stosowania szyb - 
kich a zarazem dokładnych metod obliczeniowych. Wynikiem projektowania 
powinny być konstrukcje niezawodne w eksploatacji oraz przy spełnieniu 
warunków wytrzymałości oszczędne materiałowo. Cel ten można osiągnąć mię
dzy innymi poprzez komputerowo wspomaganie przy projektowaniu. Może ono 
odbywać się w różnych fazach projektowo-konstrukcyjnych.

Wspoma-ganie komputerowe znajduje szerokie zastosowanie w probierach 
optymaliza^cji konstrukcji (^minimalizacja masy 'j jak również przy okreś
laniu charakterystyk wytrzymałościowych ustojćw nośnych.

W przypadku układów nośnych koparek rozwiązuje się przy wspomaganiu 
komputerowym nie tylko zagadnienia statyki, lecz również stateczność pos
taci, dynamiki / drgań / , trwałości zmęczeniowej elementów konstruk
cji.

2. Cykl projektowy

W fazie projektowania nowego ustroju nośnego koparki projektant 
dysponuje bankiem informacji, w którym zawarte są dotychczasowe doświad
czenia związane z budową podobnej klasy maszyn. Informacje te powinny 
być uwzględnione w dalszych fasach projektowania.

Ze względu na wagę problemu wynikającą z kosztu maszyny (_ około 1,2
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mld, zł j projektowanie ustroju nośnego powinno odbywać się dwutorowo. 
Jeden kierunek działań musi obejmować szerokie stosowanie nowoczesnych 
narzędzi obliczeniowych, drugi natomiast stosowanie badań modelowych z 
wykorzystaniem np. metod badań elastooptycznych. Uzyskane informacje z 
analiz teoretycznych i badań modelowych są podstawą do wykonania proto
typu maszyny. Jednak teoretyczna analiza wytrzymałościowa ['I'] nie może 
zakończyć się w momencie budowy prototypu koparki. Następną fazą (r^s.1) 
są badania prototypu mające na celu określenie rzeczywistych obciążeń 
zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji. Konieczność takich badań wynika 
z braku możliwości uwzględnienia w fazie projektowania wszystkich czyn
ników wpływających na stan wytężenia konstrukcji. W związku z tym należy 
podkreślić szczególną rolę modelowych badań eksperymentalnych. Obejmować 
one mogą badania właściwości fizyko-mechanicznych materiałów stosowanych 
do konstrukcji nośnych, jak również symulację stanów obciążeń konstrukcji. 
Badania takie przeprowadza się najczęściej na odpowiednich stanowiskach 
badawczych z wykorzystaniem eksperymentów czynnych. Celem 'Zasadniczym ba
dań jest uzyskanie opisu ilościowego i jakościowego stanów wytężenia od
wzorowujących stany wytężenia w konstrukcji rzeczywistej. Bksperymenty 
czynne pozwalają na przebadanie konstrukcji w znacznie szerszym zakresie 
niż badania eksploatacyjne prototypu.

Zebrane informacje [«z badań eksperymentalnych prowadzą do następnej 
fazy projektowania, weryfikacji układu nośnego i ostatecznej analizy wy
trzymałościowej.

V analizie teoretycznej.' głównymi blokami są:
obciążenia zewnętrzne 
modele obliczeniowe 
analiza wytrzymałościowa.

3. Budowa koparki i obciążenia zewnętrzne

Wielonaczyniowe koparki kołowe (iys.2) należą do grupy maszyn pods
tawowych górnictwa odkrywkowego. Są one jednymi z największych w świecie 
konstrukcjami samojezdnymi, przeznaczonymi do urabiania skał. Złożoność 
charakteru obciążeń przenoszonych przez konstrukcję i mechanizmy maszyny 
wywołane prowadzeniem procesu kopania wymaga stosowania wspomagania kom
puterowego dla zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa konstruk
cji.

Zasadniczymi zespołami koparki wielonaczyniowej (rys.2 J są: 
podwozie 1 oraz nadwozie .2 , W konstrukcji nośnej podwozia można wyróż-. 
nić: dźwigar pierścieniowy 3, dźwigary gąsienicowe 4. Bo konstrukcji 
nośnej nadwozia zalicza się: platformę obrotową 5, część środkową 6 , 
wysięgnik koła naczyniowego 7, wysięgnik przeciwwagi 8. Schemat bloko
wy podziału ustroju nośnego koparki pokazano na rysunku 3.
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Rys.2. Wielonaczyniowa koparka kołowa

Ustroje nośne poszczególnych zespołów koparek budowane'są najczęściej 
jako przestrzenne konstrukcje prętowe, blachownicowe i mieszane.

Spełnienie podstawowego celą, jakim jest dla koparki urabianie gruntu, 
wiąże się z wykonywaniem szeregu czynności takich fjak’.obrót koła naczy
niowego, obrót nadwozia względem podwozia, przemieszczanie całej maszyny, 
ruch przenośników itp. Realizacja tych czynności odbywa się przy pomocy 
odpowie-dnich grup mechanizmów napędzających.

Rys.3. Elementy układu nośnego wielonaczyniowej 
koparki kołowej.
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Obciążenia występujące podczas eksploatacji w zależności od częstoś

ci występowania można podzielić na trzy podstawowe grupy:

obciążenia główne 
- • obciążenia dodatkowe 

obciążenia specjalne.

Do obciążeń głównych zalicza się te wszystkie obciążenia , które dzia
łają 3tale w warunkach normalnej eksploatacji maszyny, ’./śród nich można 
wyróżnić: masy własne urządzeń, opory kopania, obciążenia dynamiczne. Ob
ciążenia dodatkowe występują sporadycznie w czasie pracy maszyny lub jej 
postoju. Występują one w punkcie działania obciążeń głównych lub są zre
dukowane do punktu działania obciążeń głównych. Na obciążania specjalne 
składają się te obciążenia, które nie powinny występować w czasie pracy lub 
postoju maszyny, niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć możliwoś
ci ich zaistnienia. Schemat blokowy obciążeń stanowiących podstawę przy 
obliczaniu elementów ustoju nośnego koparki przedstawiono na rys. i.

/■
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Główna Dodatkowe Specjalne
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nys.4. Schemat blokowy obciążeń zewnętrznych.
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4. Modele obliczeniowe

Przy wspomaganym komputerowo projektowaniu układu nośnego koparki, jed
nym z najważniejszych etapów jest przyjęcie modelu obliczeniowego. Okreś
lenie "model" oznacza tu zbiór relacji, który z wystarczającym przybliże
niem opisuje .zachowanie się konstrukcji w  określonych warunkach. Model 
taki powinien spełniać dwa warunki: po pierwsze stosunkowo wiernie opisy
wać konstrukcję, a po drugie umożliwiać otrzymanie liczbowych informacji 
związanych z analizowanym problemem [1] .

Opis konstrukcji w modelach obliczeniowych wspomaganych komputerowo 
przeprowadza się poprzez podział konstrukcji na skończone elementy. Typowe 
elementy zastosowane do opisu struktury nośnej koparki przedstawiono na 
rys. 5.

bryła

Hys.5. Podstawowe elementy skończone w dyskretyzacji 
ustrojów nośnych.

Znając obciążenia zewnętrzne i warunki podparcia brzegowe) można 
układ nośny koparki podzielić na szereg modeli obliczeniowych zbudowanych 
z elementów- skończonych. Na rysunku 6 przedstawiono przykładowo podwozie 
koparki z podziałem na elementy belkowe uwzględniające skręcanie nieswo - 
bodnę fz] .
Drugim głównym zespołem nośnym podwozia jest dźwigar gąsienicy /rys. 7 / , 
którego model obliczeniowy został opisany elementami powłokowymi.

Wysięgniki kół naczyniowych są konstrukcjami kratowymi, zbudowanymi 
z prętów cienkościennych. Strukturę ich dyskretyzuje się poprzez elementy 
prętowe, które dajn dokładny schemat obliczeniowy. Na rysunkach 8 i 9 
przedstawiono dyskretyzację wysięgnika' koła naczyniowego i platformy obro
towej nadwozia.

Przedstawione przykłady idealizacji ustrojów nośnych w projektowaniu 
ze wspomaganiem komputerowym wymagają automatyzacji programowania przy dys
kretyzac ji [3j , gdyż wiąże się to z wprowadzaniem danych i wyprowadzanien 
wyników na EMC.
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Rys.6. Model obliczeniowy podwozia koparki z podziałem 
na cienkościenne elementy prętowe.

Rys.7. Model obliczeniowy dźwigara gąsienicy z podziałem 
na elementy powierzchniowe.



106 E. Rusiński. S. Wellk

Rys.8. Dyakretyzac;ja wysięgnika koła naczyniowego 
elementami prętowymi.

Rys.9. Dyskrętyzacja platformy obrotowej 
elementami powłokowymi;
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5. Analiza wytrzymałościowa

• iyJedną z najpopularniejszych metod, głównie dla obliczeń wytrzymałoś
ciowych, jest metoda elementów skończonych / MBS/ . Ustroje nośne ko
parek są konstrukcjami o specyficznej budowie, w związku z tym'wymagają 
specjalnie przystosowanych programów opartych na MBS.

Przykładowo, podwozie koparki praktycznie pracuje pod obciążeniem sta
tycznym, natomiast wysięgnik koła naczyniowego je6t obciążony dynamicznie. 
Konstruktor musi te uwarunkowania uwzględnić przy opracowywaniu modeli 
obliczeniowych. Dla wysięgnika koła naczyniowego należy obliczać częstości 
drgań własnych, wymuszonych, prognozę trwałości elementów, zagadnienia 
utraty stateczności lokalnej i globalnej.

Podstawowe zagadnienia analizy wytrzymałościowej dla koparek przedsta
wione 3ą na rysunku 10, Zbstały one opracowane przy wykorzystaniu MBS.

i
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Rys.10. Podstawowe zagadnienia w analizie
wytrzymałościowej ustrojów nośnych koparek.

. Programy opracowano w postaci ;.]szeregu bloków, wykorzystywanych w za
leżności od postawionego problemu. Bloki tworzą specjalistyczny system 
IKEM, opracowany na maszyny cyfrowe ogólnie dostane w kraju, ODRA serii 
1300, RIAD-32, CM-4 oraz MERA 400.
Szczegółowy opis systemu przedstawiono w pracy [ •
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6. Przykład liczbowy

Opisany)) powyżej system wykorzystano przy projektowaniu nov,'ej koparki 
kołowej o wydajności 40000 m^/dobę. Wspomaganie dotyczyło analizy wytrzy
małościowej portailuŁ pierścieniowego koparki, którego model obliczeniowy 
powstał ha podstawie grupy danych takich/jak: bank informacji, ogólnych 
zasad projektowania, obciążeń, zewnętrznych. Model portalu sprowadzono do 
modelu płaskiego obciążonego przestrzennie (rys.6 ) z podziałem na elemen
ty prętowe [6] . Zastosowano analizę wytrzymałościową przy warunku mini
malizacji masy. Obliczenia wykonano dla szerokiego zakresu obciążeń zew
nętrznych. Schemat obciążeń pokazano na rysunku 11.

V - zredukowana siła wypadkowa obciążeń 
nadwozia koparki

- kąt obrotu nadwozia
- masa własna ramy podwozia zredukowana 

na średnicę obrotnicy
qN obciążenie od zestawów jezdnych 
G„ - reakcja od masy mostu podającego

Rys.11. Obciążenia portalu podwozia

Po pierwszej iteracji otrzymane wyniki (rys.12) wykazały, że w nie
których przekrojach naprężenia przekraczały granicę plastyczności. W ko
lejnych iteracjach zmieniono przekroje poprzeczne elementów portalu oraz 
geometrię podpór dochodząc, do werBji ostatecznej. Jednocześnie analizowa
no przemieszczenia węzłów, a w szczególności ugięcia dźwigara pierście - 
niowego, na którym spoczywa nadwozie koparki. Na rys.13 pokazano przykła
dowe przemieszczenia części środkowej dźwigara.
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Rys.12. Rozkład naprężeń zredukowanych w podwoziu koparki 
wlelonaczyniowej.
A - wyniki otrzymane z pierwszej iteracji 
3 - wyniki otrzymane z drugiej iteracji
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Rys.13. Przykładowy rozkład ugięć dźwigara 
w kierunku osi z

7. Wnioski końcowe

W pracy podjęto próbę przedstawienia systemu specjalistycznego do. 
wspomagania komputerowego ustrojów nośnych wielonaczyniowych koparek koło
wych. Przedstawiony scheimat j.; (rys.l)‘ kolejnych faz projektowania posiada 
charakter ogólny i .może być stosowany do całej grupy maszyn podstawowych.

Przedstawiony przykład liczbowy wykazał rao£liwości systemu oraz po - 
trzebę i konieczność stosowania wspomagania komputerowego w projektowaniu 
złożonych ustrojów nośnych.

Prezentowane zagadnienia są Jeszcze w fazie rozwoju i wymagają w na - 
szych warunkach wielu uzupełnień. Konieczne Jest wprowadzenie pełnej auto
matyzacji takich problemów,jak: dyskretyzacja ustrojów nośnych, graficzne 
wyprowadzanie danych. Ponadto wymagana Jest weryfikacja eksperymentalna 
przyjętych modeli obliczeniowych, zwłaszcza że konstrukcje nośne koparek 
są w zasadzie niepowtarzalne.
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COMPUTER SUPPORTING OF THE DESIGN OF A LOAD CARRYING STRUCTURES 
OF WHEEL EXCAVATORS

S u  ■ a a r y

An original algorithm of computer support by structural design of an
.r ■excavator was worked out.

In detail was analysed the bloock of external loading, calculating 
model and strength calculations.

The strength analysis was based on the P.E. Method. As an example was 
presented a computer support by structural design of a chassis frame of an 
excavator. .

UPHMF.HEHHE BHHHOJMTEJIbHUX MA1UHH ttPH HPOEKIHPQBAHHH 
HECyiHKX CHCTEM K0J1ËCHHX 9KCKABAT0P0B

P e a » m e

C npHM6HeHH6M BŁPIHCJHTejbHLDC MBIHHg paSpaOOTaH OpHTHHajlLHHli aXropHTM A U/
npoexzHpoBaHHa Hecymax CHCiex oKCKaBaiopoB, Doapoóho paccuoTpeiui BBemase 
aarpyaKH, pacuëTHue idOAexH, a xaxxe paciëiu aa npoiHOCîb. Aïanm  npoHHOCTU 
npoBSACH iieTOAOM KOHe^Hux oxeueHTOB. Pan npauep npoexTupoBaHHa paioi nacca 
BKCxaBaz opa.


