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Abstrakt 

Česky:

Svým návrhem rýpadla pro účely demolice respek-
tuji potřebné požadavky na stroje pro tento účel. 
Rýpadlo je vybaveno inovačním typem podvozku, 
které zdokonalí jak mobilitu po demoliční oblasti, 
tak i viditelnost z kabiny řidiče. 

Prvky rýpadla, které zefektivní práci na demolici, 
jsou speciální typy pásů, náprav a kloubového 
řízení. Pásy dokáží změnit svůj tvar, aby zvýšily sta-
bilitu stroje a aby zvýšili mobilitu po různorodém 
terénu. Náprava dokáže zvednout či naklonit rý-
padlo, že změní úhel pohledu z kabiny řidiče. Této 
funkce je zapotřebí zejména při demolici vyšších 
staveb a při nakládání či vykládání z nákladních 
vozů. Náprava spolu s pásy se přizpůsobuje aktuál-
ním nerovnostem v terénu proto, aby vrchní část 
rýpadla byla ve vodorovné poloze pro maximální 
efektivnost stroje při práci.  Kloubové řízení je 
novinkou v oblasti rýpadel. Toto řízení bylo zvoleno 
kvůli fl exibilnímu transportu po demoličních 
oblastí.

Hlavním záměrem diplomové práce bylo nejen 
vytvoření nového designu rýpadla, ale hlavně 
odlišného od ostatních rýpadel na trhu jak po 
stránce estetické, tak i po stránce technologické.

Klíčová slova: rýpadlo, exkavátor, bagr, demolice, 
inovace, transformace pásů, kloubové řízení, 
nápravy.

English:

The design of the excavator follows requirements 
of machines for  demolition work. The excava-
tor is equipped with an innovative type of under 
carriage, which not only increases mobility over 
the demolition sites but also the visibility from the 
driver’s cabin.

The components of the excavator, that improve 
the demolition work, are special types of tracks, 
suspensions and articulated steering. Tracks can 
change their shape to increase the stability and 
also to adapt to the diff erent types of ground. The 
suspensions with tracks are able to adapt to the ter-
rain thereby they lighten the asperity. Suspension 
can also tilt or even raise the excavator and thereby 
increase the angle of visibility from the cabin. This 
function is necessary mainly when taking down 
higher constructions. Articulated steering is a new 
function that has never been used for excavators. 
This steering was chosen due to fl exible movement 
over demolition sites.

The main aim of the project is to create a new 
design of the excavator, but more importantly 
to distinguish the excavator from the excavators 
already on the market, with regards to its esthetics 
and under carriage innovation.

Keywords: excavator, demolition, innovation, trans-
formation of the tracks, suspension, articulated 
steering.

BRZA, L. Design rýpadla. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2009. 97s. 
Vedoucí diplomové práce doc. akad. soch. Ladislav Křenek, Ph.D.
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Úvod

Textová část diplomové práce popisuje projekt z pohledu vývojového, technologického, er-
gonomie a designu. Každý tento pohled je podrobněji popsán v následujících kapitolách. 

První část pojednává o vývoji jak z historického, tak i z technologického a designérského 
hlediska. Tyto kapitoly se zaměřují na rýpadla ve stejné váhové a typové kategorie jako rýpadlo 
navrhované. 

V dalších částech diplomového projektu je již popisováno jen navrhované rýpadlo. Inovace 
spočívá v podvozku rýpadla. Stroj je vybaven zcela novým a unikátním typem pásů, nápravou a 
kloubovým řízením. Každé této inovaci je věnováno několik samostatných stránek v diplomové 
práci, které jej podrobně popisují.





1  Vývojová, technická a designérská analýza 



Design rýpadla

16 1.1  Vývojová analýza - 1.1.1  Průmyslová revoluce

1.1  Vývojová analýza

Když pohlédneme na vývoj lidstva od počátku 
věků, zjistíme, že si člověk přizpůsoboval a při-
způsobuje svět k obrazu svému. V minulosti tato 
tendence nebyla tak výrazná, ale v průběhu věků se 
tento jev geometrickou řadou zvyšuje.  Jak čím dál 
více lidstvo zasahuje do přírody, tak k tomu potře-
buje čím dál komplikovanější nářadí či popřípadě 
stroje, jakým je i rýpadlo.

První známky rýpadla, jak ho známe dnes, se obje-
vili v období Průmyslové revoluce.

1.1.2  Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce začala v pozdním období 
18.století a skončila začátkem 19.století. Tato revo-
luce začala ve Velké Británii a zanedlouho na to se 
rozšířila po celém světě. Byla to doba velkých změn, 
která razantně ovlivnila lidskou společnost.

V té době obvyklá manuální práce přešla na stojní 
výrobu, která razantně zvýšila produktivitu práce. 
Velkým přínosem k tomuto dění bylo vynalezení 
parního pohonu.

Parní motor byl vynalezen Jamesem Wattem (1739-
1819), 1780 byl prvotně aplikován jako pohon pro 
stroje používaných v dolech.

V období Průmyslové revoluce vzniká  první 
rýpadlo a to rýpadlo lopatkové poháněné párou. 
Bylo vynalezeno Williamem Otisem (1813 - 1839) 
roku 1835 ve věku 22 let, patent na tento stroj 
získal později až roku 1839. První stroj byl znám 
pod názvem „Částečný otoč“, protože rameno 
s lopatou se nemohlo otáčet 360 stupňů, jak 
je to u dnešních rýpadel.  Byly konstruovány 

k použití na kolejích. Na konstrukci s kolejo-
vou nápravou, na kterém byla umístěna nádrž 
a pohonné motory, bylo připevněno rameno 
s lopatou vždy na jednom konci této konstrukce. 
Základní principy Otisova lopatkového stroje 
jsou dodnes používány u těchto druhů strojů. 
Parní rýpadla s otáčecím rádiusem 360 stupňů 
byla vynalezena v Anglii v roce 1884. 

Parní lopatkové rýpadlo se skládá z lopaty, 
ramena, nádrže na vodu, zásobníku uhlí, parního 
kotle, parního motoru, navíjecího bubne, řídícího 
panelu, otáčivé plošiny na podvozku, železnič-
ního podvozku a kabiny na podvozku k ochraně 
dělníků.

K řízení a manévrování parního lopatkového 
stroje bylo zapotřebí tří dělníků. Operátor měl 

Obr 1.1  Otisovo parní rýpadlo
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za úkol řídit a manévrovat rýpadlo. Dělník stál 
u výkopu a pomáhal navigovat rýpadlo a topič 
přikládal do kotle uhlí.

Rýpadlo má několik individuálních operací, 
může zvedat či sklápět rameno rýpadla, otáčet 
s kabinou či prodloužit rameno s lopatou nebo 
zvýšit či snížit výšku pozice ramena s lopatou.

První fi rmy zabývající se výrobou parních 
lopatkových rýpadel byly založeny ve Spojených 
státech Amerických, jedná se o fi rmy Marion 
Steam Shovel Company, která byla založena roku 
1884 a Bucyrus-Erie shovel Company založené 
roku 1880. Za zmínku také stojí fi rmy Vulcan Iron 

Works a Ball Engine Company. Rýpadla od těchto 
fi rem se stala nedílnou součástí všech rozměr-
nějších staveb. Rozvíjející se města v Severních 
Amerických státech používala parní lopatková 
rýpadla ke stavbě základů a suterénů u tehdej-
ších mrakodrapů. Nejznámější použití parních 
rýpadel bylo při hloubení Panamského kanálu. 

Během 30. Let 19. Století ztrácely parní lopatko-
vé rýpadla na své popularitě, bylo to zapříčiněno 
díky levnější benzínově poháněné lopatkových 
rýpadel, rýpadel s vnitřním spalováním, které 
používají v obdobném provedení do dnes. 

Obr 1.2  Parní rýpadlo v Dundee
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1.1.2  Období 2. světové války

V období 2. světové války bylo nedostatek pracovní 
síly a parní či dieselové rýpadla nepostačovala pra-
covním nárokům. Toto byly předurčení k vynalezení 
prvního vysokotlakového hydraulického rýpadla. 
Stalo se tak ve 40. Letech 19. století.  Zasloužili se o 
to fi rma Gradall bratři Ferwerderovi. První hydrau-
lické stroje byly využívány hlavně ke stavbě dálnic.

Stroj byl se dvěma rameny na otáčecí platformě 
která byla upevněna na záď nákladního automo-
bilu. Teleskopický hydraulický válec umožňoval 
pohyb ramen ven a dovnitř, a dovoloval upevněné-
mu noži na konci jednoho z ramen, aby odhrnoval 
či shrnoval zeminu. 

K zdokonalení hydraulického rýpadla bratři 
Ferwerderové vytvořili trojúhelníkové rameno, 
aby získali větší sílu. Také dodali otáčení válec, 
který umožňoval otáčení ramena o 45 stupňů 
v obou směrech. K tomuto rýpadlu mohly být 
připevněny odhrnovací nůž nebo lopata. 

První z těchto rýpadel byl použit v roce 1941, stal se 
tak prvním plně hydraulickým rýpadlem na Světě. 

Obr 1.3  Rýpadlo bratří Ferwederových
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1.1.3  Rýpadla dneška

V posledních letech možnosti hydraulických rýpa-
del rozrostla daleko za hranice výkopových prací 
s lopatovým zařízením. S nástupem hydraulicky 
poháněných příslušenství jako např. sbíječ, drapák 
nebo také vrták, rýpadlo je často používáno k jiným 
účelům než k výkopům. Mnoho rýpadel je vyba-
veno rychle-upínacím systémem, který zjedno-
dušil upínací činnost a dramaticky zvýšil podstatu 
stroje na pracovišti. Rýpadla jsou často využívána 
společně s nakladači a buldozery. Většina kolových, 
menších a kompaktních exkavátorů mají na zadní 
části nainstalován nůž obdobný jako u buldozerů 

k zahrnutí odkryté díry, nebo stabilizátory ke zlep-
šení stability stroje.  Do 90.let 19.století všechna 
rýpadla měla konvenční protiváhu, která byla umís-
těna v zádní části otočného svršku. Tato protiváha 
umožňovala větší sílu rýpadla při hloubení a také k 
zvedání většího množství zeminy. Ale tato proti-
váha byla nevýhodou v úzkých místech k otočení. 
Na počátku 90.let inženýr z fi rmy Komatsu vynalezl 
převratný koncept rýpadlové série, u které odstranil 
konvenční protiváhu. Tyto rýpadla jsou v nynější 
době velmi rozšířená po celém světě. Velkou výho-
du mají v městských částech.

Obr 1.4  Rýpadlo
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1.2  Technická analýza - rozdělení rýpadel

K dosažení určité představy jaké typy rýpadel jsou 
v dnešní době na trhu budou představeny základní 
rozdělení rýpadel.

1.2.1  Mikrorýpadla 0,8 – 1,6 t

Mikrorýpadla patří mezi nejjednodušší a nejmenší 
rýpadla jak se svojí váhou, tak i s objemem lopaty. 
Mikrorýpadla mají obvykle jednu osu se dvěma 
pneumatikami a v přední části jsou nainstalovány 
hydraulicky ovládané podpěry. Postavení podpěr 
umožňuje pracovat s rýpadlem v nepřístupném a 
nesjízdném terénu. Rýpadlo je poháněno spalo-
vacím motorem, který pohání hydrogenerátor. 
Energie přenášená v hydraulickém oleji z hydro-
generátoru zajišťuje pomocí hydromotorů všechny 
pohyby rýpadla. Tyto pohyby jsou ovládány 
řidičem sedícím na rýpadle s pomocí ovládacích 
pák. Mikrorýpadla mají objem lopaty 20-60 litrů. 
Tyto rýpadla se dopravují na místo určení za pomo-
ci silnějších strojů, za které se mikrorýpadlo zavleče.

1.2.2  Minirýpadla 1,6 – 4 t

Jsou malá rýpadla s objemem lopaty do 80 litrů 
s kolovým či pásovým typem podvozku. Minirýpad-
la se používají většinou pro malé stavební prace. 
Výhodou jsou malé  rozměry, dostatečný výkon a 
množství přídavných zařízení. Většina strojů této 
kategorie je na pásovém podvozku a pro lepší 
stabilitu stroje jsou vybaveny přední radlicí. Minirý-
padla jsou vybavena motorem pohánějící hydro-
motor, hydraulicky se pohání všechny pracovní 
pohyby rýpadla. Rýpadlo je vybaveno kabinou 
chránící řidiče před nepříjemnými povětrnostními 
podmínkami. V kabině jsou nainstalovány všechny 
ovládací prvky rýpadla, jak pro pohyb, tak i pro 
manévrování ramena s lopatou. Minirýpadla 
dosahují maximální pojízdné rychlosti do 5 km/hod 
a proto se na větší vzdálenosti dopravují s pomocí 
nákladních automobilů či přívěsů.

Obr 1.5  Mikrorýpadlo

Obr 1.6  Minirýpadlo EC15B Volvo
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1.2.3  Rýpadla 4 – 125 t

Kategorie těchto rýpadel je zdaleka nejširší. Pod 
tuto kategorii spadají rýpadla určené pro rozličné 
druhy práce od výkopových prací až po demolici. 
Rýpadla jsou většinou hydraulická, na pásovém 
či kolovém podvozku. Jsou vybavena ramenem 
s násadou, vrchní konstrukcí, kde je uložena kabina, 
motor, hydraulická sestava, protizávaží, nádrž na 
pohonou tekutinu a otočný systém s vlastním mo-
torem pro otáčení horního svršku. Ve spodní části 
jsou uloženy součásti potřebné pro mobilitu stroje 
jako pásový systém či systém s koly.

Výhodou pásových rýpadel je jejich možné na-
sazení i na nezpevněném terénu. Samozřejmostí 
těchto strojů je jejich vybavení různými délkami 
násad a velikostmi lžic. Velikost lopaty je 0.09 až 2,7 
m3. Hloubka výkopu bývá 4 až 12m

Kolová rýpadla jsou stavební stroje určené pro 
stavební práce převážně na zpevněném terénu, 
tzn. převážně tam kde potřebujeme výkonné 
rýpadlo a nechceme zničit dopravní komunikaci. 
Svým určením se především používají při staveb-
ních pracích v městských aglomeracích. Výhodou 
kolového podvozku je i možnost samostatné 
dopravy stroje na místo určení.

Obr 1.7  Pásové rýpadlo EC360C Volvo Obr 1.8  Kolové rýpadlo EW210C Volvo
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1.2.4  Velkorýpadla 125 – 1000 t 

Velkorýpadla jsou především stroje využívané v lo-
mech . Vzhledem k zatížení a provozu rýpadla jsou 
kladeny vysoké nároky na spolehlivost, ekonomiku 
provozu a produktivitu těchto strojů. Objem lopaty 
je 6,5-44m3. 

Příkladem velkorýpadla je rýpadlo kolesové, které 
spadá do skupiny strojů s nepřetržitým pracovním 
cyklem. Dosahují výkonu většího než 10 000 m3 
sypané horniny za hodinu. Kolesová rýpadla se 
rozdělují podle uložení kolesového výložníku na 
rýpadla s výsuvným a s nevýsuvným výložníkem. 
Kolesová rýpadla s výsuvným výložníkem jsou 
váhově těžší a ke své dopravě vyžadují konstrukčně 
složitější dopravní cesty. 

Kolesová rýpadla se často staví na pásovém 
podvozku, ale nyní se také používají kráčivé 

podvozky pro snížení měrných tlaků na pojížděcí 
pláň. Zvyšování váhy rýpadla vede ke složitějšímu 
uspořádání a konstrukci pásových podvozků. U 
vodících válců se používá jednoduchý nebo také 
dvojnásobný vahadlový systém, aby pojezdové 
pásy lépe kopírovaly nerovnosti v terénu. Ke 
snížení měrného tlaku se používají dvojnásobné a 
čtyřnásobné pojezdové pásy. 

Nástrojem používaným u kolesových rýpadel je 
koleso. V minulosti se používalo komorové koleso, 
ale v nynější době se více využívá bezkomorová 
kolesa se zvýšenou obvodovou rychlostí. Koleso 
je poháněno buď za pomocí ozubeného věnce 
na kolese uloženém pevně na ose, nebo s pomocí 
otočného hřídele kolesa. 

Obr 1.9  Kolesové velkorýpadlo
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1.3  Technická analýza - základní části rýpadla

Abychom lépe pochopili rýpadlo jako stroj, jsou 
zde níže popsány základní části rýpadla. Mezi tyto 
základní části patří pracovní zařízení, otočný svršek 
a podvozek. 

1.3.1  Pracovní zařízení

Pracovní zařízení je pracovní nástroj rýpadla. Jeho 
části jsou výložník, násada, mechanismus nástroje, 
nástroj, hydraulické válce. Pracovní zařízení je nain-
stalováno na otočný svršek a slouží k vykonávání 
pracovních úkonů rýpadla.

Výložník

Výložník je nosná část pracovního zařízení s daným 
hydraulickým systémem. Je připojen zpravidla 
kloubovitě k otočnému svršku. Pro rýpadla jsou 
poskytovány dva druhy ramen. Ty se skládají buď 
z monolytického výložníku nebo dvoudílného 
výložníku. Monolytcký výložník je lehké a pevné 
konstrukce, upřednostňuje se u demoličních 
prostorů před dvoudílným výložníkem jako 
vhodnější zařízení pro uchycení kladiva na demoli-
ci. Je vhodný pro operace s lopatou a k uchopo-
vací práci s pomocí drapáku. Je také vhodnější a 
jednodušší k servisu a opravě.

Dvoudílný výložník má velkou výhodu pro jeho 
skladovatelnost, tj. Usnadňuje otáčení rýpadla 
v úzkých místech. Má také větší dosah a zvyšuje 
stabilitu vozu při transportu.

Obr 1.10  Pracovní zařízení

výložníknásada

nástroj
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Násada

Násada je spojovací článek mezi pracovním 
nástrojem a výložníkem. Násada je kloubovitě 
uložena na výložníku a je ovládán hydraulickým 
válcem násady. Násady máme krátké (1,6-2m), 
střední (2-2,8m), středně dlouhé (2,8-3,2m) , dlouhé 
(3,2-4m), mimořádně dlouhé(nad 4m) a telesko-
pické.

Nástroj

Pracovní nástroj je zařízení upevněné na konci 
pracovního zařízení, kterým se vykonávají pra-
covní úkony. Nejrozšířenějším typem rýpadla je 
rýpadlo lopatkové. Tento druhy rýpadla může být 
jednoúčelový nebo také víceúčelový (univerzální). 
Jednoúčelová rýpadla mají permanentně nainsta-
lován jeden druh pracovního nástroje a vykonávají 
jeden druh práce a to nejčastěji nakládání či 
přemísťování lopatou zeminu.  Typy rýpadel se 
rozdělují podle objemu lopaty:

Malá do objemu lopaty 0,75 ma) 3

Střední do objemu lopaty 0,75 – 4mb) 3

Velká nad 4mc) 3 

Univerzální disponují rychle-upínacím systémem, 
který usnadňuje rychlou a snadnou výměnu 
pracovního nástroje. Univerzální rýpadla mohou 
používat širokou škálu pracovních nástrojů. Obr 1.11  Nástoje
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1.3.2  Otočný svršek

Horní část či otočný svršek je část horní konstrukce 
rýpadla připojená k podvozku otočně kolem svislé 
osy. Otočný svršek se skládá z nejdůležitějších částí 
stroje. Mezi tyto části patří: 

Kabina

Kabina slouží k ochraně řidiče před náhodně pada-
jícími úlomky horniny či nepříjemným počasím a 
hlukem. Komfort, ochrana a dobrá viditelnost hrají 
velkou roli při konstruování kabiny. Ergonomicky 
vyřešené prostředí uvnitř kabiny napomáhá řidiči 
k těm nejlepším výkonům. Dále se v kabině vysky-
tují ovládací prvky rýpadla jak k řízení pojezdu, tak 
i k ovládání pohybu ramena s lopatou či s jiným 
zařízením. Viditelnost z kabiny jde v ruku v ruce 
s ochranou řidiče, protože při vyšší viditelnosti (více 
prosklených ploch) klesá bezpečnost. Proto se při 
konstruování kabiny musí dbát na to, aby poměr 
mezi těmito dvěma vlastnostmi byl přizpůsoben 
k požadované práci rýpadla.

Obr 1.12 Kabina rýpadla M1500
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Motor

Motor patří mezi nejdůležitější části rýpadla. Velký 
točivý moment, tichý chod, malá spotřeba jsou 
vlastnosti, které rýpadlový motor musí vlastnit. Po-
hon rýpadla může být dieslohydraulický, elektrický 
či spalovací.

Otočný systém

Tento systém je umístěn mezi horní a spodní částí 
rýpadla. Slouží pro plynulé otáčení stroje na místě. 
Toto otáčení je využíváno při práci stroje, kdy se 
stroj musí otáčet při nakládání či při výkopové 
práci. Otoč je umožněn axiálním pístovým hydro-
motorem a planetovým soukolím. Otočný svršek 
je vybaven vlastním axiálním pístovým hydromo-
torem.

Hydraulika

Hydraulika je nejdůležitější částí rýpadla. Hydrauli-
ka zajišťuje individuální pohyb všech hydraulických 
funkcí a přesnou ovladatelnost těchto funkcí. Hy-
draulika slouží k ovládání ramena rýpadla a skládá 
se z hydraulických válců, kabelů vedoucí tekutinu, 
ventilů, hydraulické pumpy, hydraulického motoru 
a nádrže s kapalinou.

Obr 1.13  Ovládání rýpadla

Obr 1.14  Motor rýpadla M1500
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1.3.3  Podvozek

Dolní část či také podvozek je soubor systémů 
umožňující pohyb rýpadla. Tento pohyb je dosažen 
mnoha způsoby. Mezi nejzákladnější patří pohyb 
s pomocí kol nebo pásů. Tato část stroje zůstává 
zpravidla v klidu při práci stroje.

K podvozku je možnost nainstalování dodatečných 
částí stroje a to nože pro hrnutí horniny či 
také stabilizačních noh. Obě tyto dodatečné 
příslušenství slouží také k dosažení větší stability 
stroje. 

Volba podvozku záleží na podmínkách, ve kterých 
rýpadlo pracuje. Pásové podvozky se používají 
tam, kde je únosnost půdy menší jak 0,15 MPa a 
tam, kde je při potřebná velká záběrová síla (těžba 
tvrdých zemin, nakládání kamenin). Rýpadla na 
kolovém podvozku mají oproti pásovém vetší 
životnost, jsou levnější a snadno se přemísťují. 
Rýpadla objevující se na trhu mohou mít také pod-
vozek automobilový, kolejový či kráčející.

Na pásovém podvozku

Pásový podvozek rozkládá hmotnost rýpadla na 
velkou plochu. Tím se dosáhne nízký měrný tlak na 
půdu i při velké tíze stroje. Pásový podvozek má 
větší stabilitu a schopnost pracovat i v obtížném 
terénu.

Bližší pohled na podvozek s pásy
Podvozek pásového rýpadla je komplikovanější 
než u kolového rýpadla. Skládá se z kol, kladek, 
hlavního podélného nosníku, hnacího řetězového 
kola, řetězu, pásu, hydraulického motoru a 
napínacího ústrojí.

podélný nosník1. 

Podvozek slouží k vedení váhy stroje na pásy, k up-
nutí rámu pásu a je to také spojnice mezi točníkem 
a pásy.

hnací řetězové kolo2. 

Tato rozvodka přenáší kroutící moment z hy-
draulického motoru na ozubené kolo dále ne 
řetěz a pak následovně na pás. Tím je dosaženo 
pohybu stroje. Upřednostňuje se umístění hnacího 
řetězového kola na zadní části, aby nedošlo 
k poškození při náhodném naražení.

vodící kola, pojezdové kladky, 3. 
podpěrné kladky

Vodící kola jsou navrhnuty tak, aby vedly pás 
přes horní rám pásu a také jsou částí napínacího 
systému pásu.

Pojezdové kladky přenášejí největší podíl váhy rý-
padla a dynamické síly skrz pás na zem. Tyto kladky 
můžeme nalézt ve spodní části rámu pásu.

napínací ústrojí pásu4. 

Aby transport za pomoci pásů byl co nejefektivnější 
musí být pás po celou dobu chodu stroje napnut. 
K tomu slouží napínací ústrojí pásu. Je to dosaženo, 
tím že k napínacímu válci je upnuta pružina která 
dodává potřebné napětí. Napínací kolo je zpravidla 
umístěno na přední části pásu rýpadla
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Pásy5. 

Nekonečný pás je vytvořený s kloubově spojených 
článků pásu nebo řetězu, jehož články jsou 
opatřeny deskami. Pásy mohou být různé šířky od 
200mm (tlak na opěrnou plochu 55kPa) do 700mm 
(40kPa). 

Ocelový pás
Ocelový pás je často používán na místa, kde je 
nutná pevná a tvrdá plocha pásu (například na 
demolici). Ocelový pás se skládá z ocelových plátů, 
které jsou do sebe zasazené. Ocelový pás je velmi 
tuhý a dosahuje vysoké životnosti. Nevýhodou 
je však větší tlak na povrch a ničení povrchu, po 
kterém stroj přejede hlavně při otáčení.

Obr 1.15  Pásový podvozek

Gumový pás
V dnešní době se hojně využívá gumového pásu 
před pásem ocelovým, hlavně pro zemědělské 
využití. Gumové pásy se skládají zpravidla z jed-
noho celku a mají trakci obdobnou jako kola. 
Gumové pásy jsou velice fl exibilní, neničí povrch 
vozovky či země a mají dobré vlastnosti při pohybu 
přes měkký a hrubý terén. Gumové pásy nejsou tak 
solidní jak ocelové pásy.

Kombinace 
Existuje i kombinace ocelového pásu a gumového. 
Tento pás obsahuje ocelové pláty ukryty ve 
ztvrzené gumě spojené v jeden řetěz. Tento typ 
pásu je tišší, umožňuje rychlejší pohyb a neroz-
rývá vozovku či zemi, po které se pohybuje, jak u 
ocelového pásu.
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Na kolovém podvozku

Kolový podvozek stroje pro zemní práce plní několik 
důležitých funkcí. Jeho kola přenášejí rotační pohyb 
odvozený od hnacího agregátu na translační 
pohyb stroje. Podvozek přenáší tíhu stroje i os-
tatní zatěžující síly prostřednictvím kol na terén. 
Natáčením kol podvozku je možno měnit směr 
pohybu stroje a tento podvozek zajišťuje odpružení 
celého stroje.

Rýpadla na kolovém podvozku jsou většinou hy-
draulická. Mají speciální podvozky s opěrami. 

Bližší pohled na podvozek s koly
Podvozek je obdobný jako podvozek u osobního 
automobilu. Převodovka, nápravy, brzdy a kola 
jsou klasickým vybavením podvozku. Na kolová 
rýpadla je možnost k nainstalování dodatečného 
příslušenství jako například shrnovacího nože či 
stabilizátoru. Shrnovací nůž či stabilizátor můžou 
být umístěny jak v předu tak i v zadní části rýpadla, 
záleží na potřebách řidiče.

Obr 1.16  Kolový podvozek
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1.4  Designérská analýza 

V této části budu popisovat design rýpadel o stejné 
váze od různých fi rem. Vybral jsem společnosti Hy-
drema, Volvo, JCB a Caterpillar. Váha všech těchto 
strojů se pohybuje okolo 17-ti tun a jsou všechny 
na kolovém podvozku. Typy rýpadel jsou po stylové 
stránce velice obdobné, hlavním rozdílem je design 
kabiny. A proto se níže hlavně zabírám designem 
kabiny.

1.4.1  Hydrema

Rýpadlo od fi rmy Hydrema bylo vybráno typu 
Hydrema M1520C. Série C, do které toto rýpadlo 
spadá, je nového typu z roku 2008.

Hydrema pokračuje ve zkracováním zádi u rýpadel. 
Poloměr otáčení je pouhých 1570 mm. Rýpadlo 
bohužel nedisponuje s novým typem kabiny, která 
je použita u ostatních strojů od fi rmy Hydrema jako 
u nakladačů a dumrpů. Rýpadlo má nainstalovánu 
kabinu verze starší. Jen díky novým typem grafi ky 
vypadá zaobleněji.Velkou výhodou rýpadla od 
fi rmy Hydrema je samostatné čerpadlo pro otoč, 
díky kterému je otáčení svršku nezávislé na ostat-
ních pohybech rýpadla.  Svým vzorem byly rýpadla 
fi rmy O&K, od kterého převzala i typ kabiny. 

Horní část rýpadla je upravena tak, aby kopírovala 
linie kabiny jak z přední části, tak také ze zadní, 
kde je zaoblení dle poloměru otáčení vrchní části 
rýpadla. Spodní část stroje je velice funkční, avšak 
chrániče pro schody do kabiny mají snahu kopíro-
vat linie kol. Obdobné linie využívá i u ramen, kde 
zdařile Hydrema používá grafi ku, která zaobluje 
jinak strohý a funkční design.

Hydrema M1520 je výkonné rýpadlo nižší střední 
třídy. Velkou výhodou je superkrátká záď, výkonný 
motor a samostatné čerpadlo pro otoč. 

Obr 1.17  Rýpadlo Hydremy

1.4.2  Volvo

Volvo uvedlo na trh novou sérii rýpadel a to sérii C 
(EW140C, EW160C, EW180C a EW210C). V této sérii 
rýpadel byly upraveny skoro všechny důležité kom-
ponenty stroje. Byl zdokonalen motor s technologií 
V-ACT, který splňuje emisní normu Tier III. Stroj 
s výrobním označením EW160C byl brán jako vzo-
rové rýpadlo pro srovnání. Je to rýpadlo vážící 16,4 
až 18 tun. Design strojů od fi rmy Volvo je známý 
svou funkčností a moderním vzhledem. Jemné 
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Obr 1.18  Rýpadlo EW160C od Volva

křivky obrysů rýpadla nám odlehčují jinak těžký a 
strohý design těchto typů strojů. Pohlédneme-li na 
toto rýpadlo, hned nás zaujme hlavní část rý-
padla a to je kabina. Kabina je vyřešena elegantně 
s použitím co největšího počtu prosklených ploch. 
Viditelnost z kabiny se výrazně zlepšila použitím 
více prosklených oblastí jak okolo řidiče, tak i nad 
ním. Kabina je ergonomicky vyřešena tak, aby řidič 
měl nejlepší výhled z místa kde sedí. Kabina byla 
vylepšena, nyní je bezpečnější, pohodlnější a méně 
hlučná s upraveným ovládáním a nižšími vibracemi. 
Bezpečnost kabiny je zajištěna možností přidání 
ochranné ocelové bariéry okolo kabiny. Schody do 
kabiny jsou opatřeny antiskluzovým povrchem a 
přístupová cesta k údržbě rýpadla je zdokonalena 
úchyty.  

Obr 1.19  Rýpadlo JS160W od JCB

1.4.3  JCB

Stroje od fi rmy JCB dosahují velmi povedeného 
designu. Pro srovnání bylo zvoleno rýpadlo 
sériového označení JS160W, toto rýpadlo spadá do 
kategorie rýpadel 16-ti tunových. Ihned z prvního 
pohledu nás zaujme jedinečně řešený exteriér, 
který se velmi liší od ostatních kolových rýpadel 
na trhu. Jeho křivky jsou viditelně oblé a dodává 
nám tím hravého avšak velmi seriózního dojmu 
o tomto stroji. Design kabiny je velmi zaoblený, 
který se přibližuje k bio-designu, designu navrh-
nutého z přírody. Tento design je jedna z mnoha 
cest, kterými se dnešní design zaobírá. Motor, které 
je nainstalován v rýpadle JS160W, je typu turbo-
charged isuzu tier III. Tento motor je velmi tichý, 
silný, výkonný a snižuje provozní náklady svou 
malou spotřebou.
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1.4.4  Caterpillar

 Představitelem rýpadla od fi rmy Caterpillar 
zkráceně CAT je rýpadlo s označením M315D. Jed-
ná se o rýpadlo s kolovým podvozkem a s operační 
váhou 15 250 - 17 450 kg. M315D je nejdelší z vy-
braných typů rýpadel. Motor u rýpadla M315D má 
zvýšený výkon a spolehlivost při snižování spotřeby 
nafty a hluku při chodu stroje s porovnáním 

tab 1.1  Srovnání rýpadel

16,2 --- 17,8
2480 
2500 
2190 
8123 
2806 

8600 
5300 
9700 
9,45 
0,9 

15,3 --- 16,6
2500 
2500 
2300 
8360 
3080 

 

8500 
4900 

10 
0,9 

30 

16,1 --- 18,3
2540 
2550 
2215 
8480 
3150 

9100 
5590 
10040 
- 
1,12 

34 

- 

35

16,3 - 18
2490 
2600 
2150 
8180 
2765 

8590 
5135 
8851 

0,875 

 

Kolový základ /mm

Operační tíha / t. 
Celková šířka /mm

Otáčecí rádius / mm
Celková délka /mm
Celková výška / mm
Pracovní dosah a eskavační síla

Max. kopací dosah / mm
Max. kopací hloubka / mm
Max. rezná výškat / mm
Zvedací kapacita /t.
Max. velikost lopaty/m3 
Speciální

Max. rychlost / km/h

tab 1  Srovnání rýpadel

Hydrema
M1520C

Caterpillar
M315D

JCB
JS160W

Volvo
EW160C

Rozměry

starších typů rýpadel této fi rmy. Rýpadlo dosahuje 
rychlosti až 30 km/hod. Nová technologie „ride con-
trol“, která je unikátní u rýpadel, tlumí rázy. Tento 
systém se prvně objevil u kolových nakladačů a 
nyní Caterpillar tuto technologii použil jako první 
na kolových rypadlech. Interiér kabiny byl zcela 
přepracován s cílem dosáhnout lepší viditelnosti 
a ergonomie. Můžeme zde nalézt velice obdobný 
design kabin jako u rýpadel značky Hydrema. 
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Obr 1.20  Rýpadlo M315D CAT

1.4.5  Budoucí vývoj

Vývoj rýpadel v budoucnosti se bude ubírat 
směrem k odlišnosti, jak po návrhářské stránce,tak 
i po stránce funkčnosti.  Každá fi rma specializující 
se na tento typ těžkých strojů bude chtít mít svoji 
vlastní identitu, která bude lehce rozpoznatelná 
na trhu i z dálky. Tuto identitu můžeme již nalézt u 
fi rem jako je např. Volvo či JCB. Jak bylo naznačeno, 
kabina se bude postupem času zlepšovat v mnoha 
ohledech. Velice velký vliv má komfort v kabině 
na dělníka, který musí v tomto prostředí pracovat 
někdy i více než osm hodin denně. Proto komfort, 
viditelnost a bezpečnost jsou hlavní atributy, které 
jsou významné jak v dnešní době a tak hlavně 
i v budoucnosti. Po technologické stránce se 
rýpadla stávají čím dál výkonnějšími a funkčnějšími 
pro různorodé druhy práce s použitím různých 
nástrojů. Budou se využívat nové technologie. 
Technologie snižující emisní hodnoty stroje tak, 
aby čím dál méně znečišťovaly přírodní prostředí. 
Vynalezení nových typů pohonu, jako jsou např. hy-
bridní pohony, stroje na sluneční energii či jiné al-
ternativní zdroje energie. Budoucnost nám přinese 
stroje jak pro vícero použití, tak i specializované 
stroje. Tyto specializované stroje budou sloužit jen 
pro omezené množství práce. Budou navrhnuty 
tak, aby jejich typ použití nejlépe splňoval všechny 
atributy potřené k určitému druhu práce.  

Horizontální grafi ka použitá u CAT rýpadla nám 
prodlužuje již tak dlouhou záď. Tento styl grafi ky 
se může použít u krátkých rýpadel jako od fi rmy 
JCB nebo Hydrema, kde vizuálně vyrovná výška 
s délkou. Design můžeme pokládat za velice strohý, 
více funkční než stylový. Proto stroje od fi rmy 
Caterpillar výrazně zaostávají z pohledu designu za 
ostatními konkurenty.
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1.5  Demolice

Po průzkumu trhu a oblastí, kde se rýpadla 
používají, bylo zvoleno místo zaměření demolice a 
oblasti spjaté s demolicí jako uklízení po zemětře-
sení nebo po pádu budovy.

Když bylo zvoleno místo působení rýpadla, vzešla 
nutnost dozvědět se více o tématu demolice. 
Proto demoliční oblast byla dalším krokem pro 
pochopení funkcí rýpadel. Konkrétně to byla 
demolice Dansk Eternit v Aalborgu (Dánsko), kde 
byl proveden rozhovor s Per Rasmussen z dánské 
fi rmy Nedbryding A/S. Z toho, co bylo viděno na 
demolicích a z rozhovoru, bylo vytvořeno několik 
skupin témat. Na tyto témata byla kladena největší 
pozornost pro vytvoření lepšího řešení rýpadla po 
návrhářské stránce.

Demolice je velmi namáhavá činnost jak pro stroj, 
tak i pro člověka. Většině rýpadel používaných 
na demolici se sníží jejich životnost až na polovic. 
Proto je nutností ochránit stroj co nejvíce, využít 
dostupné technologie a sestrojit stroj z pevných 
materiálů, které vydrží nadprůměrné namáhání.

Demolice se skládá z daných úkonů. Nejdříve se 
budova vyprázdní. Vynesou se věci co můžou být 
potřebné či nebezpečné pro pracovníky na demo-
lici. Odstraní se vše až z budovy zbude jen skeleton. 
Musí se odstranit všechno dřevo a odstranitelné 
železo. A po té nastává čas, kdy na řadu přicházejí 
stroje zvláště rýpadla, které používají hydraulické 
nůžky a kladiva.

1.5.1  Mobilita

Když se vybírá stroj, který bude použit při demo-
lici, musí se brát v dotaz jeho výkonnost v těžko 
dostupných oblastech poseté různorodým materiá-
lem od betonu až po dráty. Rýpadlo musí být velmi 
fl exibilní, aby se dokázalo vyhýbat nejhůře dostup-
ným místům a také aby dokázalo zdolat překážky 
v cestě rýpadla . Proto se využívají zejména rýpadla 
na pásovém podvozku. Tyto podvozky dosahují 
velké odolnosti v těchto demoličních oblastech a 
nehrozí propíchnutí pneumatiky, jak se to může 
stát u rýpadel s kolovým podvozkem. 

1.5.2  Stabilita

Velmi důležitou vlastností každého rýpadla je stabi-
lita. Při práci rýpadla hrozí převrhnutí stoje a proto 
se klade velký důraz na stabilitu. Rýpadla pásová 
jsou vybavena pásy, která tuto dostačující stabilitu 
umožní. Rýpadlům na kolovém podvozku mohou 
být instalovány podpůrné stabilizátory či shrnovací 
nože, které také zvýší stabilitu stroje. 

1.5.3  Viditelnost

Viditelnost pro pracovníka je problém, který stále 
setrvává. Bezpečnost řidiče je důležitější než viditel-
nost, proto se řidič často setkává se slepými místy, 
kde překáží pro dokonalý rozhled z kabiny zpevňu-
jící příčky kabiny či ochranná ocelová mříž.



Design rýpadla

351.5  Demolice

Obr 1.21  Demolice





2  Variantní studie designu
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2.1  Koncepty

Po vybrání tématu demolice a po prvních rozho-
vorech s dělníky jsem vytvořil „brainstorming“ na 
témata rýpadlo, demolice a mobilita. Zde bych Vám 
představil první rýpadla. Vytvořil jsem tři řešení 
a to konservativní, rýpadlo s menšími úpravami; 
součastné řešení, rýpadlo s inovačním podvozkem; 
a futuristické řešení, koncept pro rýpadlo pro rok 
2025.

Obr 2.1  Funkce konzervativního řešení Obr 2.2  Skica konzervativního řešení

2.1.1  Konzervativní řešení

Tento první koncept je zaměřen na inovaci v oblasti 
pásů. Speciální pás, který má tu vlastnost, že 
nemá kombinaci pasů ocelových a pásů gumo-
vých, ale dokáže změnit pás ocelový na gumový. 
Tato vlastnost umožní rýpadlu se pohybovat i po 
vozovkách bez toho aby jej ničili. Další zajímavou 
výhodou tohoto rýpadla je, že všechny důležité a 
hlavně těžké příslušenství rýpadla jako jsou motor, 
čerpadlo aj. byly přesunuty mezi pásy pod kabinu. 
Tím bylo docíleno nižší poloha těžiště a tím i větší 
stabilita. 
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2.1.2  Součastné řešení

Druhý koncept spočívá v rozdělení pásů na dva 
na každé straně, tím pádem se rýpadlo pohybuje 
na čtyřech mini pásech. Každý tento pás je usazen 
v individuálních nápravách. To umožňuje rýpadlu 
se plynule pohybovat po nerovných terénech a 
vyrovnávat tyto nerovnosti pro lepší pohodlí řidiče. 
Nápravy umožňují rýpadlu se zvednout, či naklonit 
a tím změnit úhel pohledu řidiče z kabiny.

Obr 2:4  Skica konservativního řešeníObr 2.3  Funkce součastného řešení
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2.1.3  Futuristické řešení

Třetí koncept je obdobný jako koncept druhý. Pásy 
jsou spojeny s nápravami, které dokáží zvedat či 
naklánět rýpadlo. Pásy jsou speciální a pracují na 
principu ložiska. Tento pás dodá rýpadlu moderní-
ho až futuristického vzhledu. Největším přínosem 
tohoto rýpadla je jeho skladatelnost. Rýpadlo, když 
nepracuje, se dokáže složit a tím vytvoří kompaktní 
tvar. Tato výhoda je uplatnitelná jak proti přírodním 
podmínkám, při přepravě stoje, tak i proti vanda-
lismu. 

Obr 2.5  Funkce futurického řešení Obr 2.6  Skica futurického řešení
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2.1.4  Vybraná varianta

Po přezkoumání všech návrhů byl vybrán koncept 
číslo dvě „součastné řešení“. Tento koncept rýpadla 
je hlavně inovační ve svém podvozku, kde čtyři 
samostatné nápravy spolu se čtyřmi pásy zdolá-
vají překážky tak, aby řidič měl největší pohodlí. 
Rýpadlo dokáže měnit úhel výhledu řidiče z kabiny 
za použití hydrauliky v nápravě. 

Zaměření směřovalo k podvozku a hlavně k pásům. 
Rám pásů byl několikrát navrhnut znovu tak, 
aby bylo docíleno nejlepšího a nejefektivnějšího 
návrhu. Nejdříve byl rám pásu jednoduchý s osmi 
příčkami tvořící rám a spojující vodící kola. Ale po 
soustředění na detaily, jako jsou vhodné velikosti 
kol a nutné součásti pro chod celého pásu jako 
celku, byl rám pásu otevřen.

Obr 2.8  Skica 2. vybraného řešení

Obr 2.7  Skica 1. vybraného řešení



Design rýpadla

42 2  Variantní studie designu - 2.1  Koncepty - 2.1.4  Vybraná varianta

Po mnoha nákresech a způsobu principu nápravy a pásu, jsem nakonec dospěl k fi nální verzi rýpad-
la. Design rámu pásu vznikl kombinací otevřeným rámem a napolo uzavřeným. Tato varianta byla 
vhodnější po přezkoumání pracovního prostředí a uvážení prašnosti a nečistot vzniklých u demolic.

Obr 2.9  Finální skica
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Obr 2.10  Finální skica





3  Ergonomické řešení
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3.1  Ergonomie

Je interdisciplinární vědecký obor zabývající se 
člověkem a jeho interakcí s technikou a prostředím. 
Ergonomie slouží k nalezení optimální psycho-
fyzické zátěže člověka při práci a také dopomoci 
člověku rozvoj jeho osobnosti.

Obr 3.1  Vizualizace rýpadla s ergonem

Součástí ergonomie je tzv. ergatika, která 
dává do souvislosti soustavu člověk – 
technika – prostředí. V tomto případě 
soustavu řidič – rýpadlo – demolice. 
V této části diplomové práce jsou popsá-
ny hlavní ergonomické vlastnosti rýpadla 
se vztahem k člověku. Hlavní důraz je 
kladen na kabinu řidiče a vstup řidiče do 
kabiny.
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3.2  Kabina

Bezpečnost, komfort a viditelnost jsou hlavními 
známkami kabin od společnosti Hydrema. Ergo-
nomicky vhodné prostředí nejenže umožňuje 
pracovat operátorovi s nejlepšími výsledky, ale také 
zůstává operátor  fi t déle. Komfort jde v ruku v ruce 
s výkonností.

Proto kapitola 3 Ergonomické řešení popisuje tyto 
tři témata nejvíce

3.2.1  Viditelnost

Viditelnost a bezpečnost jsou prvky, mezi kterými 
se musí najít příznivý podíl, který neohrozí řidiče a 
také dovolí řidiči dostatečný výhled.

Viditelnost je dosažena s pomocí prosklené kabiny 
tak, aby řidič měl co největší rozhled po pracovním 
či transportním terénu. Speciální nápravy navržené 
záměrně pro zlepšení viditelnosti dokáží pozved-
nou nebo naklonit rýpadlo. Tato změna úhlu 
pohledu z kabiny je vhodná hlavně při práci ve 
výškách jako demolice vyšších budov, či nakládání 
nebo vykládání nákladního automobilu. Demolice 
je vždy řádně osvětlena okolním  osvětlením, proto 
rýpadlo nepotřebuje více světel než zadní a přední.

Náprava dokáže sklopit rýpadlo až o 18° tak, že 
řidič vidí směrem dolů, nebo pozvednou jen levou 
či pravou stranu rýpadla.  Kvůli ergonomickému 
pohodlí a bezpečnosti tyto akce nejsou vhodná a 
proto je dále nebudu uvádět jako jedny z možností 
rýpadla. 

18°

+ 0,65 m

Obr 3.2  Viditelnosti z rýpadla

klasický pohled boční s výhledy

boční pohled nakloněného rýpadla s výhledy

boční pohled zvýšeného rýpadla s výhledy

vrchní pohled rýpadla s výhledy

80°

80°

80°

10°

10°

100°

70°

70°

35°

10°
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3.2.2  Komfort

Komfort v kabině je velmi důležitá vlastnost rýpad-
la, podle komfortu si řidiči vybírají své pracovní 
stroje, podle komfortu řidiči ve stroji déle vydrží a 
dosáhnout větší výkonnosti.

Interiér

Komfort v kabině rýpadla je dosažen s použitím 
pohodlného nastavitelného pracovního sedadla, 
všechny důležité prvky k ovládání rýpadla jsou 
umístěny ve výhledu řidiče, tak aby řidič jednoduše 
dosáhl na tyto prvky, nastavitelný volant dle potře-
bám řidiče, výkonná klimatizace a chladící zařízení 
pod sedadlem řidiče.

Klimatizace

Klimatizace umožňuje vytvořit příjemné prostředí 
v kabině. Toto prostředí zvyšuje pohodlí řidiče. 
Klimatizační ventilátory jsou umístěny okolo řidiče 
jak za sedadlem, tak v oblasti podlahy kabiny.

Odhlučení kabiny

Komfort v kabině by měl také dosažen dostateč-
ným odhlučením kabiny s pomocí tlumících mate-
riálů a také odhlučním kufru, kde je uložen motor.

Chvění a otřesy 

U rýpadla vznikají otřesy při práci a také při trans-
portu. Musí se proto dbát, aby tyto otřesy nepře-
sahovali stanovené limity pro nepříznivé půso-
bení chvění na člověka. Tyto otřesy jsou částečně 
odtlumeny pružnou nápravou a také tlumením na 
sedadle.

3.2.3  Bezpečnost

Protekce kabiny řidiče na všech běžných rýpadlech 
v dnešní době je umožněna ochranou ocelovou 
bariérou, která ochraňuje řidiče proti úlomkům 
budovy, ale také výrazně snižuje viditelnost 
z kabiny. Tato bariéra, kvůli své váze, je odníma-
telná jedině za pomoci dalšího stroje. Obvykle je 
tato protekce přehnaná, na některých demolicích 
nehrozí spadnutí tak velkého úlomku na kabinu. 
Proto jsem navrhnul mříže, které slouží pro demo-
lice s menším rizikem pádu úlomku budovy. Tyto 
mříže se dají odinstalovat řidičem samotným tak, že 
odstraní každou mříž zvlášť. Není tímto zapotřebí 
dalšího stroje. Mříže jsou ukotveny v rámu kabiny 
pomocí šroubového spoje.

Samozřejmě na místech, kde hrozí velké nebezpečí, 
se odstraní mříže na rýpadle a dosadí se místo nich 
ochranná ocelová bariéra.

Obr 3.3  Bližší pohled na ochranné mříže
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Obr 3.4  Boční pohled na kabinu rýpadla
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Kabina je umístěna ve výšce 1400 mm. Vstup je 
umožněn s pomocí třech schodů. Tyto schody jsou 
rozmístěny po 400mm tak, aby vstup do kabiny byl 
co nejsnazší. 

První dva schody jsou ocelové s protiskluzovými 
mřížkami a třetí schod před vstupem do kabiny je 
s pomocí vrchního vedení pásu. Pro snazší výstup 
řidiče po těchto schodech jsou jak na dveří od 
kabiny tak i na rámu pásu madla.

Obr 3.5  První schod do rýpadla

3.3  Vstup do kabiny
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Speciální případ nastane když pás není ve stan-
dardní poloze čtyřúhelníkové ale ve trojúhelníkové. 
V tomto případě se úchytka na vrchním rámu pásu 
použije jako druhý schod. První a třetí schod zůstá-
vá nezměněn tj. první je na spodním rámu pásu a 
třetí je s pomocí ocelového pásu.

Pro servis rýpadla jsou umístěny přístupy na 
každém rámu pásu tak, aby byl umožněn přístup 
ke každé části rýpadla.

Dveře se otevírají způsobem posuvným s pomocí 
posuvného zařízení, aby řidiči nezavazeli otevřené 
dveře při vstupu do kabiny.

Obr 3.6  Druhý schod do rýpadla





4  Tvarové řešení
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4.1 Inovace

Tvarové řešení rýpadla bylo velmi ovlivněno tech-
nologií. „Technology driven innovation“ tj. existující 
technologie byla využita pro dosažení inovačního 
stroje. Proto tvar rýpadla kombinuje design s tech-
nologií tak, aby dosáhlo efektivní kombinace. 

Jak už bylo naznačeno v předchozí sekci, rýpadlo 
má mnoho inovačních řešení v oblasti podvozku. 
Tyto inovace umožňují rýpadlu provádět snadněji 
úkony spjaté s demolicí. Mezi novinkami, kterými 
se toto rýpadlo pyšní jsou samostatné nápravy, 
rámy pásů a kloubové řízení.

Obr 4.1  Pohled zaměřený na podvozek

Souhrn inovačních prvků

Náprava – vyrovnáváni nerovností, zvedání rýpadla

Pásy – změna tvaru (vetší stabilita, menší tlak na 
vozovku), vyrovnávání rypadla

Kloubové řízení – fl exibilnější doprava
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4.1.1  Kloubové řízení

Demoliční rýpadlo převzalo od nakladačů, damprů 
kloubové řízení, které umožní snadnější a fl exibil-
nější transport rýpadla mezi nánosy hornin, zbytků 
budov či úzkými místy mezi budovami. Tělo je 
robustní a plynule kombinuje design otočného 
svršku s ostatními částmi podvozku.

4.1.2  Náprava

Náprava, která spojuje pásy s podvozkem pomáhá 
rýpadlu vyrovnávat částečné nerovnosti v terénu 
a hlavně dokáže naklonit rýpadlo o 18° nahoru či 
dokonce pozvednout rýpadlo o 0,65 metrů. Boční 
tvar nápravy byl zvolen oválný, aby vizuálně zvýšil 
robustnost a bezpečnost stroje.

4.1.3  Flexibilní pásy

Pásy dokáží změnit svůj tvar ze čtyřúhel-
níkového tvaru na trojúhelníkový, tím 
zmenší tlak na povrch a také zvýší stabi-
litu rýpadla. Design těla pásu byl zvolen 
takový, aby svým tvarem plynule navázal 
na vodící kola a aby vyjádřil funkci, rych-
lost a stabilitu rýpadla.

4.1.4  Vyrovnávání nerovností

Náprava spolu s pásy dokáží vyrovnávat nerovnosti, 
na které se rýpadlo při transportu dostane. 
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4.2  Rám pásu

Rám pásu slouží k přenesení váhy rýpadla a případ-
ného nákladu na zem a také k transportu rýpadla 
po demoličním úseku. Klasické rýpadla obsahují 
dva rámy. U tohoto inovačního rýpadla jsem roz-
dělil dva rámy na čtyři tak, aby vznikl fl exibilnější, 
rychlejší rýpadlo a pohodlnější pro řidiče. 

Inovací v oblasti rámu pásu je jeho fl exibilita, 
přesněji řečeno jeho možnost změnit tvar ze čtyř-
úhelníkového na trojúhelníkový. Tato změna docílí 
zvýšení stability rýpadla a zmenšení tlaku rýpadla 
na povrch, po kterém se pohybuje.

Rám pásu se skládá z vrchního a spodního rámu 
pásu, které jsou spojeny hřídeli s vodícími koly. 
Pohyb je dosažen s pomocí hydraulického motoru, 
vodícího kola, který pohání ocelový pás. Změna 
tvaru rámu pásu je docílena hydraulickým válcem.

roztáhnutí hydraulického válce

s pomocí hydraulického válce se 
sklopí hřídel s vodícími koly

je dosažena změna tvaru pásu

1

2

3

Obr 4.2  Princip funkce rámu pásu
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Rám pásu má tvar čtyřúhelníka, který je zdola 
rozšířen po stranách o 15° a 20°. Toto rozšíření je 
z důvodů snadnějšího přejezdu přes překážky či 
nerovnosti. Vodící kola jsou stejného průměru 
200mm, protože kdyby kola měla jiný průměr 

došlo by při změně tvaru k prohnutí pásu a tím k 
menší účinnosti při transportu. Výška rámu pásu 
je optimální s efektivností při změně tvaru a k min-
imální výšce.

Obr 4.3  Vizualizace s rámem pásu v trojúhelníkové podobě
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4.3  Náprava

Náprava spojuje podvozek s rámem pásu. Patří 
mezi nedílnou součástí rýpadla. Nápravy přenáší 
tíhu rýpadla s případným nákladem do rámů pásů. 
Nápravy na tomto rýpadle slouží hlavně k zvýšení a 
optimalizaci vhodného výhledu řidiče z kabiny. Pro-
to náprava dokáže zvednout rýpadlo o 18° tak, že 
řidiči se zvýší výhled směrem vzhůru. Tato funkce 
náprav je obsažena ve všech nápravách a tedy 
rýpadlo se může pozvednout o 0,65 metrů nahoru 
s využitím všech náprav. 

Dostáváme tím mnoho způsobů zvednutí, ale 
kvůli bezpečnosti jak rýpadla, tak hlavně i řidiče 
jsou možné jen zmíněné typy náklonu a zvednutí. 
Z bezpečnostního hlediska není možné zvednou 
jen levé nápravy či jen pravé. Z ergonomického 
hlediska je zamítnuta i varianta náklon rýpadla 
s pomocí náprav směrem dolů. Kdyby se tato 
funkce byla umožněna, bylo by nutné udělat jisté 
změny v interiéru rýpadla v oblasti sedadla, protože 
náklon -18° by byl velmi nevhodný pro řidiče.

Obr 4.4  Princip funkce nápravy
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Obr 4.5  Vizualizace se nakloněným tělem rýpadla
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4.4  Kloubové řízení

Kloubové řízení nebylo ještě nikdy použito pro 
řízení u rýpadel. U rýpadel s kolovým podvozkem 
kloubové řízení není tolik nutné protože přední 
kola se mohou otáčet nezávisle od zadních kol. 
U rýpadla na pásovém podvozku kloubové řízení 
nebylo možné, protože dodneška všechny rýpadla 
byla vyráběna se standardním typem podvozku, 
kde se využívalo při otáčení tzv. nulový rádius (tzn.
rýpadlo využilo nesouběžné otáčení pásů a tím se 
mohlo na místě otočit). U tohoto nového rýpadla 
s dvojnásobným počtem pásů než u standardního 
rýpadla to není možné, protože by vznikla vysoká 
namáhání na nápravy. Proto se využilo kloubové 
řízení pro otáčení rýpadla.

Díky kloubovému řízení otáčecí rádius rýpadla je 
4 m. 

30°

30°

ra
di

us
 o

to
če

ní
 4

 m

Obr 4.6  Parametry kloubového řízení
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Obr 4.7  Vizualizace s natočeným podvozkem
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S=18,24 m2

6.5  Stabilita

Stabilita rýpadla je velmi důležitá jak při transportu 
tak při pracovním módu. Stabilita je spojena s bez-
pečností rýpadla a hlavně s bezpečností řidiče. 

Rýpadlo disponuje s dvěmi hlavními typy pracov-
ních pozic stability. 

Podvozek je mírně odlehčen od ostatních rýpadel 
stejného typu. Aby bylo dosaženo obdobné stabi-
lity jako u klasických pásových rýpadel, existuje i 
druhá pracovní stabilita a to pozice, když rýpadlo 
změní tvar rámu pásu na trojúhelníkový. Takto 
vzniklá stabilizační plocha je 18,24 m2.

Při změně tvaru pásů se zvýší stabilizační plocha 
rýpadla ze 14,08 m2 na 18,24 m2 tzn. zvýšení stabili-
zační plochy o 30 %.

První je když rámy pásů jsou ve čtyřúhelníkovém 
tvaru. Tento stav je základní a rýpadlo se takto 
nachází nejčastěji.  Stabilní plocha je 14,08 m2.

S=14,08 m2
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hydraulický válec

tělo nápravy

hydraulický válec

 spodní hřídel

vrchní hřídel

4.6  Vyrovnávání nerovností

Aby jízda pro řidiče v rýpadle byla co nejpohodl-
nější, musíme se také pozastavit co nastane při 
nerovné vozovce (povrchu). Náprava by měla spolu 
s pásy sledovat povrch vozovky v každém oka-
mžiku. 

Proto u rýpadla jsou nainstalovány součásti, které 
umožní přizpůsobovat podvozek k vozovce. Mezi 
tyto součásti patří hydraulicky ovládaná náprava, 
kde hydraulika je nainstalována v podvozku, a 
odpružení ve spodní části rámu pásu.

Těmito součástmi se dosáhne plynulejší jízdy. 
Rýpadlo vždy může být ve vodorovné poloze a tím 
vždy dosáhnout nejlepších výsledků při pracovním 
módu rýpadla.

Obr 4.8  Princip odpružení nerovností





5  Barevné a grafi cké řešení
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5.1  Barevné řešení

Barevné pojetí strojů typu rýpadla je velmi důležité 
kvůli bezpečnosti. Rýpadlo by mělo být lehce roz-
poznatelné na dálku a při pracovních úkonech.

V nynější době se používají barvy na stroje ve škále 
žlutá, oranžová, bílá, černá seřazeno podle četnosti 
použití od barvy žluté níže. Tyto barvy se nanáší 
na stroje kvůli jejich dobrém pozorovacím úhlu 
v zorném poli člověka. Tj. člověk tyto barvy vnímá 
dobře i periferně a může kupříkladu zpozorovat 
včas blížící se stroj. Nejlépe je na tom barva bílá, 
žlutá, modrá a pak červená. 

Musíme si uvědomit, že oblast, kde rýpadlo bude 
pracovat, je demolice. Demolice je místo plné špíny 
a prachu z budov. Proto se musí používat barvy, na 
kterých zaprášení není tak viditelné. 

U rýpadla je použito převážně barvy žluté a modro-
šedé. Žlutá byla zvolena, protože rýpadlo vzniklo za 
pomoci fi rmy Hydrema. Firemní barva používaná 
na stroje od této fi rmy je speciální žlutá. Tato žlutá 
byla vyvážena těžší barvou modrošedou jak kvůli 
viditelnosti kontrastu, kvůli pracovním prostředí, 
tak i z důvodů estetičnosti.

Z technických důvodu musel být podvozek  a pra-
covní zařízení rozměrnější než tělo rýpadla. Proto 
byly zvoleny barvy a jejich použití tak, aby vizuálně 
rozměrový rozdíl vyrovnaly. Tělo rýpadla je žluté a 
pracovní zařízení spolu s podvozkem jsou tmavě 
modré. Jinak řečeno místa, která jsou funkční 
(během práce či transportu se pohybují) jsou mod-
ré a tělo, které dává rýpadlu svůj nový styl, je žluté.

Obr 5.1  Finální barevná varianta
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Další barevné varianty

oranžová  – černá

bílá  – černá 

  

Obr 5.2  Další barevné varianty
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spodní rám pásu

vodící kola

hydraulický válec

vrchní rám pásu

hnací kolo

hydraulický motor

ocelový pás

6.1  Rám pásu

Rám pásu se skládá z vrchního a spodního rámu 
pásu, které jsou spojeny hřídeli s vodícími koly. 
Pohyb je dosažen s pomocí hydraulického motoru, 
vodícího kola, který pohání ocelový pás. Změna 
tvaru rámu pásu je docílena hydraulickým válcem.

6.1.1  Pásy

Pásy, které se používají na demolice, jsou ocelo-
vé. Ocelové pásy se využívají pro jejich tuhost a 
životnost. Demoliční oblasti skýtají různé typy 
a různorodé povrchy od betonu až po železné 
pruty. Proto jsou pro tyto oblasti upřednostňovány 
ocelové pásy.

Obr 6.1  Součásti rámu pásu
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Produkce

Hydrema, jakož to fi rma, pro kterou byl tento stroj 
navrhnut, má své dovozce, kteří součásti, které 
nemůže vyrábět sama fi rma dováží. Jednou z těch-
to součástí jsou i pásy.

6.1.2  Rámy pásu

Rámy pásu jsou jednou ze dvou částí, které udržují 
a udávají tvar pásu. Na všech koncích rámu jsou 
uloženy vodící kola.

Vrchní část dále slouží pro uložení hydraulického 
motoru s brzdou a převodového systému. Spodní 
část je umístěna, kvůli uložení hydraulického válce, 
který mění tvar pásu. A také pro přenesení namá-
hání z nápravy přes pásy na zem.

Produkce

Rámy pásů splňují podmínky pro interní výrobu ve 
fi rmě Hydrema. K vyrobení těchto náprav je zapo-
třebí laserové řezání, ohýbání a svařování. Všechny 
tyto úkony Hydrema provádí a proto není žádná 
obtíž pro fi rmu tyto části vyrobit.

6.1.3  Kola

Kola umístěná v rámu pásu jsou buď typu vodící či 
hnací. Vodící kola jsou mezi sebou spojena rámem 
pásu a hřídelí.  V každém rámu pásu jsou osm kol 
vodících, jejichž funkce je vedení pásu, a jedno 
kolo hnací, které tomuto pásu přenáší moment pro 
pohyb. Kolo hnací je umístěno v místě, kde budou 
otřesy při pohybu rýpadla nejmenší, tj. hnací kolo 
spolu s motorem je umístěno vždy nad zemí, při 
jakékoliv tvaru pásu.

Produkce

Výroba kol vodících je metodou odlévání tj. kola 
jsou vyrobena z litiny. Tato technologie byla použi-
ta, protože je levější než obrábění, kvůli velkému 
počtu kol na stroj.

Kola hnací jsou vyrobena obráběním, svařováním a 
frézováním.

spodní rám pásu

vrchní rám pásu

8 vodících kol

hnací kolo

hřídel

Obr 6.2  Rám pásu

Obr 6.3  Kola pásu
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6.1.4  Hydraulický motor

Motor použitý v každém rámu pásu pro pohyb 
celého rýpadla je označen Sauer-Danfoss OMSW 
400. Tento motor byl upřednostněn před elektric-
kým, protože byly obavy ohledně chlazení elek-
trického motoru. Při použití hydraulického motoru 
Sauer-Danfoss je částečné chlazení umožněno 
odvodem hydraulické kapaliny zpět do hydraulické 
pumpy.

Hydraulický motor je umístěn ve vrchní části rámu 
pásu. Motor pohání ozubené kolo. Přes zuby ozu-
bení se přenáší točivý moment na pás a tím uvádí 
rýpadlo do pohybu.

6.1.5  Hydraulický válec

Hydraulický válec slouží pro přeměnu tvaru pásu 
ze čtyřúhelníkového tvaru na trojúhelníkový a 
naopak. Při čtyřúhelníkovém tvaru pásu je celý hyd-
raulický válec schován ve spodním rámu pásu. K 
dosažení trojúhelníkové formy se hydraulický válec 
vysune z rámu a tím nakloní připojenou hřídel.

Produkce

Hydrema disponuje technologií k výrobě hydraulic-
kých válců. Proto výroba může být uskutečněna ve 
fi rmě samotné a nemusí se hydraulika dovážet od 
dovozce.

Obr 6.4  Motor Sauer-Danfoss
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kryt nápravy

tělo nápravy

hydraulický válec

Náprava jak již bylo zmíněno spojuje rám pásů 
s podvozkem. Její primární funkcí je přenášení tíhy 
rýpadla na zem. Sekundární funkce nápravy spo-
čívá ve zvyšování či naklonění vrchní části rýpadla. 
Náprava se skládá z několika základních částí. 

6.2  Náprava

Obr 6.5  Součásti nápravy

6.2.1  Kryt

Mezi tyto části patří kryt, který spojuje všechny 
funkční prvky, jako jsou hydraulický píst a tělo 
nápravy. 

6.2.2  Hydraulický píst

Hydraulický píst umožňuje rozšíření nápravy na 
požadovanou délku a tím zvýšení či naklonění celé 
vrchní části rýpadla.

6.2.3  Tělo nápravy

Tělo nápravy je zde umístěno z technologických 
důvodů. Píst může být namáhán jen ve směru osy 
hydraulického pístu, tj. nesmí se namáhat kolmo 
jinak by se píst poškodil. Proto je zde umístěno 
tělo nápravy, která tlumí kolmé síly působící na 
nápravu.
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kloub
hydraulické válce

první část podvozku

druhá část podvozku

6.3  Kloubové řízení

Kloubové řízení pracuje na principu kloubu a hyd-
raulických válců. Kloub spojuje dvě části podvozku, 
které se ovládají s pomocí hydraulických válců. 

6.3.1  Části podvozku

Podvozek je rozdělen na dvě části podvozku. Tyto 
dvě části jsou spojeny otočně s pomocí kloubu. 
Podvozek je vyroben řezáním, svařováním a 
ohýbáním plechů. Otáčení je umožněno s pomocí 
hydraulických válců.

6.3.2  Hydraulické válce

Hydraulické válce v kloubovém řízení jsou čtyři, 
pro plynulejší pohyb (otáčení) rýpadla. V klasickém 
kloubovém řízení jsou umístěny jen dva hydrau-
lické válce, protože je znám vždy směr pohybu. U 
rýpadla tomu tak není, protože rýpadlo se může 
pohybovat dvěma směry. Proto je v tomto kloubo-
vém řízení dvojnásobný počet hydraulických válců.

Produkce

Kloubové řízení je inovací v oblasti použití u 
rýpadel. Proto se zdá, že produkce bude nákladná 
a složitá. Ale Hydrema používá kloubové řízení u 
svých damprů a nakladačů. Proto v oblasti kloubo-
vých řízení má své zkušenosti. Produkce kloubo-
vých řízení na rýpadla bude nepatrně odlišná než 
u výše zmíněných damprů a nakladačů. princip 
zůstává nezměněn, proto výroba se může uskuteč-
nit ve fi rmě a není zapotřebí dovážet součástky od 
dovozců.

Obr 6.6  Součásti kloubového řízení
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6.4  Program

Jak je patrné rýpadlo má velké využití na demoli-
cích, když postupně spojíme všechny funkce rýpad-
la dohromady a kombinujeme je, musíme si být 
vědomi, jak každá kombinace působí na rýpadlo a 
jeho bezpečnost práce. 

Tabulka ukazuje, jaké funkce jsou kombinovatelé 
a jaké nikoli a také čeho by si měl být pracovník 
vědom při uplatnění jistých kombinací. 

Tabulka je vyplněna třemi barvami. Šedá znázorňu-
je funkci či kombinaci, která není proveditelná. Žlu-
tá kombinace je vhodná a modrá barva kombinace 
je možná jen s podmínkami popsanými níže.

pásy a náprava jsou v základ-
ním stavu

pásy jsou v rozšířeném 
trojúhelníkovém tvaru

nápravy naklání rýpadlo o 
18,5° směrem nahoru

nápravy naklání rýpadlo o 
18,5° směrem dolů

nápravy zvedají rýpadlo o 
0,65m vzhůru

kloubový mechanismus je v 
základním tvaru

kloubový mechanismus 
natáčí rýpadlo

nápravy zvedají rýpadlo jen 
po jedné straně

vrchní část rýpadla se natáčí

rýpadlo pracuje

transport rýpadla

Pozn. 1 – Rýpadlo se může otáčet v nakloněné poloze, 
ale platí zde podmínky jako kdyby rýpadlo pracovalo na 
svahu. Tj. rýpadlo se musí otáčet pomaleji a případně se 
lopata smí naplňovat jen zpolovic.

Pozn. 2 – Rýpadlo ve zvýšené poloze se smí jen otáčet 
pomaleji při naplněné lopatě, protože těžiště rýpadla je 
také ve vyšší výšce od země. 

Pozn. 3 – Při pohybu rýpadla s pásy ve trojúhelníkové 
poloze musí řidič si být jist, že rýpadlo se nebude pohy-
bovat po nerovném terénu. Mohlo by dojít k poškození 
rámu pásu.

Piktogramy umístěné vodorovně ukazují první 
operaci tj. úkon, ve kterém se rýpadlo nachází. Pik-
togramy ve svislém sloupci jsou operace následující 
po prvních. Například když je rýpadlo zvednuto 
s pomocí náprav (první operace – vodorovné 
piktogramy) nemůže transportovat (druhá operace 
– svislé piktogramy). Musí se nejdříve dostat do 
normální polohy a až po té se může transportovat.

funkce není proveditelná

funkce je proveditelná

funkce je proveditelná s podmínkami
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tab 6.1  Program
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6.5  Základní rozměry

Rozměry rýpadla v porovnání s obvyklým rýpa-
dlem stejné třídy tj. 17-ti tunového rýpadla jsou 
obdobné.

Nutností bylo zvýšení těžiště rýpadla. Těžiště bylo 
zvednuto kvůli možnosti fl exibilní jízdy po demo-
lici a umístění náprav, které mají funkci zvedání 
rýpadla. Rámy pásů musí mít také svoji výšku a tvar, 
aby si uchovali správný tvar pro přejezd překážek 
a nerovností a aby také přitom splňovali možnost 
změny tvaru.

Rozměry jsou v rozmezí přijatelné pro přesun 
rýpadla na nákladním voze. Šířka a výška rýpadla 
spolu s nákladním vozem jsou v povolených mezí 
pro převoz na silnici bez jinak nutného povolení či 
doprovodu policie nebo doprovodných vozů.

Obr 6.7  Rozměry rýpadla M 1:100
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6.6  Dosah rýpadla

10

1

2

3

4
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8

9

(m)

-1

-2

-3

-4

-5

-6

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (m)

C D E

G

2,44

 

m

F

A

B

H

pracovní dosah u starého
17-ti tunového rýpadla

pracovní linie zubů lopaty

5,2 m výložník

2,3 m rameno 2,6 m rameno 3,0 m rameno

mm 8 650 8 970 9 340

mm 8 480 8 800 9 180

mm 5 210 5 510 5 910

4 900 5 240 5 670

mm

mm

3 540 4 010 4 430

mm 9 060 9 320 9 530

      mm 6 640 6 870 7 070

      mm 3 070 3 070 3 070

Rýpadlo s přímým nakládáním lopaty

A. Max. bagrující dosah

B. Max.bagrující dosah na zem

C. Max. bagrující hloubka

D. Max. bagrující hloubka (2,44m level)

G. Max. sklápěcí výška

E. Max. vertikální bagrující hloubka

H. Min. přední otáčecí rádius

F. Max. řezací výška

tab 6.2   Dosah rýpadla
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6.7  Dosah rýpadla nakloněného

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(m)

-1

-2

-3

-4

-5

0 (m)9 8 7 6 5 4 3 2 1

G

2,44  m

A

B

H

F

C D

11

mm 8 050 8 370 8 740

mm 7 880 8 200 8 580

mm 4 610 4 910 5 310

4 300 4 640 5 070

mm

mm

2 940 3 410 3 830

mm 9 660 9 920 10 130

mm 7 240 7 470 7 670

mm 2 470 2 470 2 470

pracovní dosah u starého
17-ti tunového rýpadla

pracovní linie zubů lopaty

5,2 m výložník

2,3 m rameno 2,6 m rameno 3,0 m rameno

      

      

Rýpadlo s přímým nakládáním lopaty

A. Max. bagrující dosah

B. Max.bagrující dosah na zem

C. Max. bagrující hloubka

D. Max. bagrující hloubka (2,44m level)

G. Max. sklápěcí výška

E. Max. vertikální bagrující hloubka

H. Min. přední otáčecí rádius

F. Max. řezací výška

18°

tab 6.3   Dosah rýpadla nakloněného
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6.8  Hydraulický pohon

Rýpadlo je plně ovládáno s pomocí hydrauliky. 
Princip tohoto plně hydraulického rýpadla je 
založen na spalovacím motoru, který pohání 
hydraulické čerpadlo. Hydraulické čerpadlo vysává 
hydraulickou kapalinu z –hydraulické nádrže- a 
vhání ji do hydraulických ventilů. Tyto ventily 
umožňují rozdělení hydraulické kapaliny do všech 
částí rýpadla. 

Hydraulický systém můžeme rozdělit na dvě části a 
to systém pro pohon rýpadla a systém pro ovládání 
hydraulických válců rýpadla.

Ovládání hydraulických válců probíhá obvyklým 
postupem jako u všech hydraulických rýpadel. 
Ovládání pohonu rýpadla je umožněno s pomocí 
hydraulických motorů, které dostávají hydraulickou 
kapalinu z ventilů. Tyto motory byly zvoleny hlavně 
kvůli zahřívání, kde můžou část vzniklého tepla 
odvézt z motoru přes hydraulické vedení zpět do 
ventilů a při tomto přesunu se také ochladit. Hyd-
raulické motory se vyskytují v každém rámu pásu 
a tím umožňují nezávislý pohon pásů. Každý pás 
se může pohybovat nezávisle od ostatních. Tato 
funkce je nutností při otáčení rýpadla.

hydraulické čerpadlo

hydraulický motor

spalovací
motor

hydraulické ventily

1
2

hydraulický rozvod
do hydraulických motorů

hydraulický rozvod 
do hydraulických pístů

1

2

Obr 6.8   Hydraulické vedení
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7.1  Rozbory

7.1.1  Rozbor technický

Metoda použitá při navrhování rýpadla byla „tech-
nology driven innovation“, tj. technologie, která 
byla implementována do rýpadla, je součastná a 
používaná v oblasti těžkých strojů. Inovace spočívá 
v kombinaci a využití těchto technologií.

Rýpadlo patří mezi první zcela hydraulické rýpadla 
na světě. Hydraulika se využívá od manipulace 
výložníku až po samotný transport rýpadla. Tento 
transport je umožněn s pomocí hydraulických 
motorů, které jsou umístěny v každém rámu pásu. 
Rám pásů dokáže s pomocí hydrauliky měnit svůj 
tvar tak, aby byla dosažena nejlepší mobilita či 
zvýšená stabilita rýpadla. Hydraulika obsažená 
v nápravě umožňují změnu úhlu výhledu z kabiny. 

Technologie používané k výrobě tohoto rýpadla 
jsou obdobné jako u klasických rýpadel. Mezi 
tyto procedury patří odlévání, řezání plazmou 
či laisrem, ohýbání, frézování, cnc-soustružení, 
stříkání, lakování. Tyto všechny úkony může fi rmy 
Hydrema pokrýt z vlastních prostředků. Proto pro 
tuto fi rmu nebude obtíž vyrobit toto rýpadlo. Firma 
má vlastní výrobu hydraulických pístů a jediné co 
by potřebovala dokoupit k sestrojení rýpadla jsou 
součásti jako dieselový motor, hydraulické motory, 
hydraulické pisty, elektrické příslušenství. 

Rýpadlo bylo navrženo tak, aby bylo možno toto 
rýpadlo sestrojit v nynější době dostupnými 
prostředky. 

7.1.2  Rozbor ergonomický

Rýpadlo je z ergonomického hlediska 
přizpůsobeno potřebám řidiče. Kabina je 
odhlučena, obohacena klimatizací a je umístěna do 
výšky tak, aby řidič měl z kabiny co největší výhled. 
Vstup do kabiny je umožněn s pomocí tří schodů, 
které jsou umístěny na rámu pásu. Stroj také 
umožňuje zvýšení viditelnosti z kabiny za pomoci 
náprav, která rýpadlo dokáží naklonit o 18° či zved-
nout o 0,65m do výše. Pohodlí řidiče je zajištěno 
díky ergonomickému sedadlu a také zároveň díky 
nápravám, které odpruží rýpadlo přejíždějící přes 
nerovnosti. Demolice je velmi nebezpečná práce a 
proto bezpečnost je důležitým faktorem. Rýpadlo 
je opatřeno odnímatelnými mřížemi, které chrání 
řidiče v kabině proti náhodně padajícím úlomkům 
budov.

7.1.3  Rozbor psychologický

Z psychologického hlediska se jedná o to, aby pra-
covníci se cítili velmi bezpečně jak ti, kteří rýpadlo 
ovládají, tak i ti, kteří se po demolici pohybují. 
Rýpadlo proto je viditelné a výrazné z větší dálky a 
je viditelně opatřeno bezpečnostními mřížemi pro 
větší bezpečnost. Rýpadlo působí dále stabilně a 
jako silný a výkonný stroj.

Na exkavátor můžeme pohlížet z psychologického 
hlediska i jestli je rýpadlo prodeji schopné. Všechny 
tyto psychologické hlediska jsou těsně spjaté 
s cílovou skupinou rýpadel. Proto psychologie hraje 
velkou roli při navrhování stroje.
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7.1.4  Rozbory estetické

Estetiku můžeme pojmout jako výrazový 
prostředek rýpadla tak, aby externě zdůraznil své 
kvality a výhody. 

Zjemněné křivky rýpadla nám připadají jako-by 
rýpadlo mělo plout po demoliční oblasti. Vlastnost, 
kterou jsem se snažil do designu implementovat, 
je, že se rýpadlo pohybuje po demolici plynule a 
pro řidiče velmi pohodlně.

Stabilita je zde ukázána na částečné symetrii 
rýpadla a výraznější velikosti celého podvozku vůči 
těla a kabině rýpadla. Symetrii můžeme nalézt u 
celého podvozku a lehce naznačenou u větracích 
otvorů na těle rýpadla.

Zvýšená viditelnost je nejen naznačena při 
vyvýšení rýpadla, ale také při normální poloze 
prosklenou kabinou řidiče.

Síla a odolnost je jasně ukázána u robustního těla a 
rámů pásů, které také zvýrazňují originalitu stroje.

Zajímavým detailem je umístění zadních světel. 
Uloženy jsou na zadní části těla rýpadla před 
protizávažím. Vytvářejí zajímavý efekt přechodu 
světla do tmy, tj. světlo plynule postupuje do ot-
voru mezi tělem a protizávažím.

7.1.5  Rozbory ekonomické

Poptávka po exkavátorů je vysoká a trh nabízí 
převeliké množství druhů rýpadel. Tyto rýpadla 
se využívají k širokému rozpětí práce od využití u 
demolic, v lomech až po použití ke stavbě domů, 
opravách silnic. Trh je přesycen různými druhy 
rýpadel a proto je velice důležité jít „proti proudu“ 
použít metodu „Blue ocean“. „Blue ocean“ strategie 
je obchodní strategie a je výsledkem studie trvající 
120 let. Tato strategie popisuje existenci dvou 
oceánů na trhu červeného (red ocean) a modrého 
(blue ocean). Červený oceán je pole již už známého 
tru, který fi rmy využívají. Proto každá fi rma, která 
do tohoto trhu chce vstoupit, musí těžce zápasit 
o každého zákazníka. Natož strategie modrého 
oceánu se zabývá hledáním trhu, který je buď zcela 
nový, nebo malý a nezjištěný ostatními výrobci a 
fi rmami. Modrý oceán si vlastně vytvoří fi rma svým 
novým výrobkem a vytvoří si tím svůj vlastní nový 
trh. 

Strategii modrého oceánu chce využít fi rma, se 
kterou na projektu spolupracuji. Tato fi rma se 
jmenuje Hydrema. Hydrema se zabývá výrobou 
těžké techniky jako např. nakladačů, rýpadel, 
dumprů. S její pomocí navrhuji nový typ rýpadla, 
které by mělo směřovat odlišnou cestou od ostat-
ních rýpadel na trhu.

Hydrema vyrábí stroje pro použití ve městech, pro 
opravárenské práce, stavební činnosti, nebo také 
v zemědělství. Důležitými argumenty, na které 
Hydrema klade důraz jsou rychlost těchto strojů, 
výkonnost a levnost provozu strojů. Stroje od fi rmy 
Hydrema jsou rychle a velmi přesné, disponují 
servisními středisky po celém světě. Vynikají unikát-
ním komfortem a jsou jednoduché k ovládání. 

Abych pochopil trh na kterém Hydrema prodává 
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své stroje, byl vytvořena SWOT analýza. SWOT 
analýza je vlastně strukturovaný brainstorming, 
který umožňuje možnou strategii pro fi remní 
obchod. SWOT je zkratka základních veličin v této 
analýze. 

S jako síla (strenghts) nám udává v jakých oblast-
ech má fi rma své výhody a své přednosti. Například 
jestli vyniká v určitém směru či zkušenosti. 

W jako slabosti (weaknesses) fi rmy, v čem není příliš 
dobrá v čem zaostává za ostatními konkurenty na 
trhu. V této oblasti mohou být nekvalitní výrobky, 
špatná reputace atd. 

O jako příležitosti (opportunities), např. sloučení 
s jinými fi rmami, otevření nové oblasti trhu. 

A nakonec T jako hrozby (threats). Do této oblasti 
může spadat hrozba příchodu nového konkurenta, 
cenová válka mezi fi rmami atd.

Do oblasti síly fi rmy jsem zařadil vysokou kvalitu 
produktů fi rmy, dobré know-how fi rmy Hydrema 
na svém trhu, stroje se prodávají velice dobře i jako 
použité stoje a dobrou obchodní fi losofi i.

Slabosti Hydremy jsou malá obchodní činnost 
v porovnání s velkými fi rmami jako JCB či Volvo. 
Omezený trh na Evropu. Disponuje jen stroji 
s kolovým podvozkem, nikoli s pásovým, který se 
ve velké míře využívá. A vysoká cena s porovnání 
s konkurencí.

Příležitosti fi rmy je velká poptávka například po 
rýpadlech s kolovými podvozky a také velká pop-
távka po nových dumprech 912D. Další příležitostí 
je zvyšování nároků na tyto stroje.

Hrozby jsou ve velkém počtu kvalitních a velkých 
konkurentů jako např. Volvo, Komatsu či JCB a také 

se zvyšuje počet malých výrobců těžké techniky. 
Velká hrozba pro Hydremu je v ceně, existuje 
mnoho levnějších produktů od jiných fi rem.

Zde byly uvedeny hlavní body SWAT diagramu 
společnosti, dopomohlo mě to k nalezení cesty, 
kam by měl směřovat design nových produktů od 
fi rmy Hydrema. Jeden z těchto nových produktů 
může být i toto inovační rýpadlo.
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Cílem diplomového projektu bylo vytvoření unikátního typu rýpadla určené a specializované na 
použití na demoličních oblastí. Během procesu navrhování byl kladen důraz na inovaci v oblasti 
rýpadel. Hlavní  zaměření inovačních prvků bylo soustředěno na viditelnost z kabiny, mobilitu a sta-
bilitu rýpadla. Rýpadlo se vyvíjelo od různorodých verzí zvyšování stability a zlepšení viditelnosti pro 
řidiče přes odlišné tvary pásů či speciálních kol. Nakonec byly vybrány skici, které jsou soustředěny 
v podvozku rýpadla. Celý podvozek je tedy novinkou v oblasti rýpadel a svým unikátním vzhledem a 
funkcemi dodává rýpadlu svoji nezaměnitelnou podobu. 

Byl dán velký zřetel na účel, pro který rýpadlo bylo navrhováno. Demolice je velmi speciální činnost, 
při které se musí dbát daných norem, aby práce neohrozila člověka a také aby nedocházelo k poru-
chám či nehodám stroje. Proto rýpadlo je navrhnuto tak, aby splňovalo všechny tyto náležitosti a 
maximálně vyhovoval potřebám pro demolice.

V průběhu navrhování jsem čerpal znalosti získané v průběhu celého mého studia. Byly využity jak 
poznatky technické, tak i designérské.  O technické stránce rýpadla vypovídá samotné zaměření 
diplomové práce a detailní zpracování inovačního podvozku. Poznatky ohledně designu stroje se 
mohou shlédnout jak z estetického stránky rýpadla, tak také z použití designérských metod. Mezi 
tyto metody patří „Blue ocean strategy“, SWAT diagram a jiné metody analyzující trh a fi rmy; dále 
mnohokrát používaný „brainstorming“ a „brain pooling“ . Všechny tyto metody mě dopomohly 
vytvořit zcela nový typ stroje pro demolice.

Začátky tohoto projektu vznikly za spolupráce s dánskou fi rmou Hydrema zabývající se výrobou 
těžkých strojů. Tato společnost mi výrazně dopomohla se znalostmi ohledně rýpadel a způsobů 
výroby. Při konstruování rýpadla jsem dbal na vyrobitelnost s ohledem na možnosti a typy výrobních 
procedur, které Hydrema má k dispozici. Proto technologie použitá u tohoto rýpadla navazuje na 
součastný stav poznání a je tedy výroby schopné.

Závěrem mohu říci, že diplomová práce byla pojata s pečlivým a důkladným přístupem a maximál-
ním entusiasmem v danou problematiku a s myšlenkou přinést nový pohled a nápady nejen do 
designu rýpadel, ale také nové konstrukčně technologické pojetí stroje.

7.2  Závěrečné slovo
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kryt nápravy

tělo nápravy

hydraulický válec

spodní rám pásu

vodící kola

hydraulický válec

vrchní rám pásu

hnací kolo

hydraulický motor

ocelový pás

1

2

3

Inovační náprava

- pozvdenutí vrchní části 
  rýpadla o 0,65 m
- naklonění vrchní části rýpadla o 18°

Flexibilní pásy

- zvýhodněná doprava po demilici
- zvyšují stabilitu rýpadla
- snižují tlak na vozovku

Rozměry rýpadla / pásu

5750 ( při transportu rýpadla ) 2900

33
00

14
50

4960

9800  ( při transportu rýpadla )

3200
2600

6000

1080

1150

1850

2220

12
80

1940

11
80

20˚ 15˚
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Viditelnost

Vstup do kabiny

- s pomocí třech schodů a dvou madel

- schody uloženy v rozmezí 400mm

- dveře s principem otevírání posuvným

80°

10°

70°

35°

100°70°
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Rýpadlo s výšenou kabinou

Funkce slouží pro lepší výhled řidiče z kabiny. Rýpadlo se zvedá za pomoci 
náprav.

Rýpadlo s pásy v rozšířené poloze

Aby rýpadlo dokázalo překonat i měkčí povrch rozšíří své pásy tak, aby 
svou tího rozprostřelo na větší plochu. Tato funkce se využívá také pro 
zvýšení stability rýpadla.

Rýpadlo při transportu po demoliční oblasti

Rýpadlo využívá kloubového řízení k rychlejšímu a flexibilnějšímu pohybu. 
Kloubové řízení je novinkou v oblasti použití u rýpadel.

Rýpadlo při zdolávání a vyrovnávání nerovností.

Pro plynulejší pohyb a tedy pro pohodlí řidiče dokáží nápravy vyrovnat 
rýpadlo tak, aby kabina s řidičem byla ve vodorobné poloze.

Moderní vzhled

Stabilita

Výkonnost

Flexibilita

Preference

_ inovační prvky
_ výrazný vzhled
_ specialista na demolice
_ pokrokový  hydraulický pohon
_ zvýšená viditelnost
_ bezpečnost
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