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Streszczenie 
W artykule przedstawiono projekt konstrukcyjny specjalistycznej łyżki 
ładowarki do prac drogowych. Do bocznego wyładunku wykorzystano 
innowacyjną konstrukcję przenośnika taśmowego napędzanego 
silnikiem hydraulicznym. 

 
Wstęp 

Nieustanny rozwój technologii wytwarzania oraz inżynierii 
materiałowej wymuszają ciągłe zmiany w konstruowaniu 
nowych maszyn i urządzeń technicznych [1]. Obserwowany 
w ostatnich latach wzrost nakładów na inwestycje drogowe oraz 
rolnictwo zwiększył popyt na nowoczesne maszyny budowlane, 
rolnicze i leśne. Najistotniejszym celem stał się załadunek, 
rozładunek i transport różnorodnych sypkich materiałów 
przemieszczanych luzem. W trakcie pracy środków transportu 
urobek (materiał sypki) może być przemieszczany w różny 
sposób. Analizując dostępne na rynku rozwiązania, stwierdzono 
małą liczbę konstrukcji łyżek z bocznym wyładunkiem. Dlatego 
zaproponowano stworzenie nowych rozwiązań przyczyniających 
się do uzupełnienia sektora łyżek specjalistycznych. 

 
1. Analiza dostępnych rozwiązań 

Najbardziej rozpowszechnionymi maszynami spotykanymi 
na placach budowy oraz placach drogowych są ładowarki 
transportujące kruszywa oraz inne materiały konstrukcyjne. 
Oprócz nich spotyka się także szereg innych maszyn, jak np: 
równiarki, zgarniarki, wozidła technologiczne czy rozściełarki, 
bez których ciężko wyobrazić sobie budowę nowych dróg. 

Historia pierwszych ładowarek sięga lat 20-tych XX wieku. 
Wtedy to do konstrukcji ciągników rolniczych montowano 
obrotowo łyżkę o niedużej pojemności i za pomocą lin oraz 
wciągarki napędzanej silnikiem ciągnika, unoszono ją na 
odpowiednią wysokość. Opróżnianie łyżki odbywało się 
grawitacyjnie. Do rozwoju ładowarek przyczynił się G. Hough, 
który w latach 1944 - 1947 wprowadził do swoich konstrukcji 
hydrauliczny układ roboczy oraz silnik montowany na tylnej 
ramie. Kolejną nowością było wprowadzenie w latach 50-tych 
napędu na cztery koła, których mosty połączono przegubową 
ramą. 

W dzisiejszych czasach stosuje się bardzo szeroki 
asortyment ładowarek. Najbardziej popularne są ładowarki 
konwencjonalne (rys. 1a), w których łyżka jest ustawiona 
prostopadle do osi pojazdu. Praktycznie umożliwiają one pracę 
łyżką tylko w jednym kierunku ruchu, przez co ich 
funkcjonalność jest dość ograniczona. Kolejną grupę stanowią 
ładowarki z łyżką o bocznym wysypie (rys. 1b). W tym 
przypadku mamy ułatwiony załadunek oraz rozładunek, co 
istotnie wpływa na skrócenie czasu manewrowania, a co za tym 
idzie na obniżenie kosztów  eksploatacji.  Do  grupy  ładowarek  

 

 

 
Rys. 1. Ładowarki o różnych systemach wyładunku: 
a) konwencjonalna [2]; b) z łyżką do bocznego wysypu [3]; 
c) z obrotowym ramieniem [3] 
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o rosnącej dynamice sprzedaży zaliczamy urządzenia 
z obrotowym wysięgnikiem (rys. 1c). Zastosowanie wysięgnika 
obrotowego daje możliwość pracy w płaszczyźnie 180°. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu tor przemieszczania się pojazdu może być 
prosty, a wyładunek rozłożony równomiernie na obie strony 
ruchu ładowarki. Jako system zabezpieczający przed 
niekontrolowanym przewróceniem się urządzenia zastosowano 
samopoziomującą kinematykę wysięgnika. 

Głównym elementem roboczym ładowarek są łyżki. Mają 
one zróżnicowaną budowę zależnie od przeznaczenia 
i wykonywanych zadań. Najczęściej spotyka się łyżki ogólnego 
zastosowania (rys. 2a), które służą do wszelkiego typu prac. 
W celu uzyskania gładkiej i płaskiej powierzchni roboczej 
stosuje się płaskodenne łyżki ogólnego zastosowania (rys. 2b). 
 

 

 
 
Rys. 2. Łyżki ogólnego zastosowania: a) standardowa, 
b) płaskodenna 

 
Inną konstrukcją odznacza się łyżka przeładunkowa służąca 

do przenoszenia, hałdowania oraz załadunku już 
przetworzonego materiału (rys. 3a). W przypadku ciężkich prac 
(np. załadunku skał lub gruzu), wymagających dużej odporności 
na zużycie, stosuje się łyżki skalne [5] z trójkątną krawędzią 
roboczą (rys. 3b). Łyżki skalne z prostą krawędzią (rys. 3c) 
odporną na zużycie, przeznaczone głównie do załadunku 
świeżo wysadzonych skał, charakteryzują się najlepszą 
wydajnością do wyrywania urobku skalnego i kamieni. Zupełnie 
inaczej wygląda łyżka wysokiego wysypu (rys. 3d). Jej krawędź 
robocza jest prosta (pozbawiona zębów), a kształt całej łyżki 
zapewnia jak największą objętość. Łyżki wysokiego wysypu 
służą głównie do transportowania materiałów o małej gęstości, 
takich jak ziarno, zrębki itp. 

Do załadunku i przeładunku materiałów lekkich stosuje się 
specjalne łyżki o delikatniejszej budowie, najczęściej bezzębne 
(rys. 4a). Z kolei łyżki przesiewające (rys. 4b) znajdują 
zastosowanie do przesiewania piasku, ziemi i oddzielania 
zanieczyszczeń od surowca. 

 

 
 
 
 

 

Rys. 3. Rodzaje łyżek [4]: a) przeładunkowa; b) skalna 
z trójkątną krawędzią; c) skalna z prostą krawędzią; 
d) wysokiego wysypu 

a) 
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Rys. 4. Łyżki specjalne [6]: a) do materiałów lekkich; 
b) przesiewająca  
 

Podobne zadanie, jak łyżka przesiewająca, spełnia 
specjalna łyżka z obrotowym bębnem (rys. 5a). Wykorzystuje 
się ją do mycia zanieczyszczonych materiałów, oczyszczania 
zniszczonych nawierzchni, miejsc budowy oraz rozbiórek, 
a także przy badaniach archeologicznych, przesiewaniu piasku 
oraz gruzu, czyszczeniu plaż oraz oczyszczaniu gruntu 
z materiałów niebezpiecznych. Analogiczne zastosowanie 
posiada łyżka wibracyjna żebrowana (rys 5b). 

 

 
Rys. 5. Łyżki separacyjne: a) z obrotowym bębnem; 
b) wibracyjna żebrowana 

Osobną grupę stanowią łyżki z mieszalnikiem do betonu 
(rys. 6). Stosuje się je przy pracach renowacyjnych nawierzchni, 
a także podczas budowy chodników, kanałów burzowych, 
krawężników itp. Znajdują zastosowanie tam, gdzie nie można 
z różnych przyczyn zastosować tradycyjnej betoniarki. 

 

 
Rys. 6. Łyżka z mieszalnikiem do betonu [7] 
 

Do prac w gospodarstwie rolnym stosuje się różne odmiany 
łyżek typu krokodyl, ułatwiające przenoszenie kiszonki oraz prac 
związanych z luźnym materiałem, jak np.: odpady zielone, 
trociny itp. W wyspecjalizowanych gospodarstwach 
wykorzystuje się łyżki do zadawania pasz sypkich (rys. 7). Łyżkę 
typu Avant wyposażono w napędzaną ślimacznicę, za pomocą 
której następuje dozowanie ziarna, a wysyp jest realizowany na 
stronę lewą lub prawą. 

 

Rys. 7. Łyżka do zadawania pasz sypkich [8] 
 

Podczas prac transportowych i przeładunkowych na 
obszarach o ograniczonej ilości miejsca manewrowego, np.: 
w tunelach, na wąskich ulicach, stosuje się łyżki bocznego 
wysypu z siłownikiem (rys. 8). 

Na rynku dostępne są różne rodzaje łyżek stosowanych 
w ładowarkach, które najczęściej charakteryzują się prostą 
budową lub są przeznaczone do ściśle określonych 
zastosowań. Jednak do tej pory tylko nieliczne konstrukcje 
realizują wysyp boczny. Jest on jednak bardzo potrzebny 
szczególnie w przypadku prowadzenia prac budowlanych 
w pasie drogowym, gdzie wielokrotnie dostępny jest wąski 
obszar roboczy. Szczególnie dotyczy to prac związanych 
z wyrównywanie poboczy dróg. 

Na rynku dostępne są różne rodzaje łyżek stosowanych 
w ładowarkach, które najczęściej charakteryzują się prostą 
budową lub są przeznaczone do ściśle określonych 
zastosowań. Jednak do tej pory tylko nieliczne konstrukcje 
realizują wysyp boczny. Jest on jednak bardzo potrzebny 
szczególnie w przypadku prowadzenia prac budowlanych 
w pasie drogowym, gdzie wielokrotnie dostępny jest wąski 
obszar roboczy. Szczególnie dotyczy to prac związanych 
z wyrównywanie poboczy dróg. 

a) 

b) 

a) 

b) 
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Rys. 8. Łyżka z wysypem bocznym z siłownikiem [9]: a) przód; 
b) tył 
 

 
2. Założenia konstrukcyjne i koncepcja projektu 

Głównym celem jest zaprojektowanie łyżki umożliwiającej 
usuwanie tłucznia z pobocza drogi na prawą lub lewą stronę 
bez konieczności przemieszczania pojazdu prostopadle do 
miejsca wyładunku. Z tego względu elementem roboczym 
(transportującym) będzie przenośnik zapewniający 
przemieszczanie materiału z łyżki poza jej obręb. 
Przyjęto następujące założenia konstrukcyjne: 
- łyżka ładowarki o szerokości do 2.5m, 
- element wyładowczy -pas transmisyjny   
- masa własna do 500kg, 
- ładowność do 1000kg, 
- wyładunek przez bok łyżki: prawy lub lewy,  
- możliwości zastosowania kruszywa o dużej gradacji (max. 

70mm), 
- zasilanie przenośnika silnikiem hydraulicznym. 

Środkiem transportującym zastosowanym w projektowanej 
łyżce jest pas transmisyjny umieszczony u jej dołu (rys. 9). Jest 
on zasilany silnikiem hydraulicznym. Sama konstrukcja 
umożliwia transportu kruszywa o wielkości frakcji do 70 mm. 
Zastosowanie pasa transmisyjnego w wersji gumowanej 
zwiększa odporność na wibracje oraz niweluje problem 
zablokowania się urobku pomiędzy dnem łyżki a mechanizmem 
wyładowczym. 

 

Rys. 9. Model łyżki z bocznym wysypem 
 

Projekt specjalistycznej konstrukcji łyżki ładowarki do prac 
drogowych zmodelowano przy użyciu programu SOLID 
WORKS. Doboru poszczególnych części dokonano w oparciu 
o obliczenia analityczne. Stwierdzono, że obliczeniowa moc 
silnika niezbędnego do zasilania konstrukcji nie przekracza 
10,1kW, więc do napędu dobrano silnik hydrauliczny orbitalny 
o oznaczeniu BMR160 2ADBN o mocy 16kW (producent: 
HEKTOS). Do transportu kruszywa dobrano pas o podziałce: 
pb=22,225mm zgodnie z prędkością obrotową koła czynnego. 
W projektowanej konstrukcji zastosowano łożyska kulkowe 
(6404) dobrane zgodnie z wynikami obliczeń. 

 
3. Analiza naprężeń i odkształceń w łyżce  

Na konstrukcję łyżki nałożono model dyskretny oraz 
określono warunki brzegowe początkowe [10]. Model 
umocowano w miejscach występowania konstrukcyjnych 
uchwytów mocujących (rys. 10). Na płytę przednią przyłożono 
siłę o wartości 15000N symulując obciążenie łyżki podczas 
załadunku (rys. 11). Do obliczeń zaprojektowanej łyżki przyjęto 
maksymalne wartości obciążeń występujące podczas pracy. 
Model dyskretny łyżki zaprezentowano na rys. 12. 

Analizując rozkład naprężeń zredukowanych (rys. 13) 
stwierdzono, że ich maksymalna wartość wynosi około 74MPa 
i lokalizuje się w części środkowej płyty załadunkowej oraz na 
brzegach płyt bocznych. Dla stali S235RJ zastosowanej na 
konstrukcję łyżki naprężenia dopuszczalne k’ wynoszą 120MPa. 
Świadczy to jednoznacznie, że zastosowany materiał spełnia 
założenia konstrukcyjne, a cała konstrukcja gwarantuje spory 
zapas granicy bezpieczeństwa. W trakcie pracy łyżki, czyli 
transportowania urobku wzdłuż osi x, największy jego napór 
występuje na ścianę boczną. Stąd też maksymalna wartość 
przemieszczeń (około 1mm) jest zlokalizowana w górnej 
i środkowej strefie ściany bocznej (rys. 14). 

Konstrukcję zaprojektowanej łyżki z bocznym wysypem 
poddano analizie trwałości. Z analizy otrzymanych wyników 
(rys. 15) wysnuto wniosek, że konstrukcja wytrzyma 
w nienaruszonym stanie około 1100000 cykli pracy. Najsłabszym 
punktem okazały się mocowania łyżki do jej tylnej ściany. 

Dla opracowanego projektu specjalistycznej łyżki do 
usuwania tłucznia z pobocza drogi i zbudowanego w systemie 
CAD modelu wygenerowano, z użyciem systemu do 
komputerowych obliczeń inżynierskich CAE, krzywą Wöhlera 
(rys. 16) obrazującą wpływu zmian obciążenia na liczbę cykli 
(trwałość). 

b) 

a) 
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Rys: 10. Warunki brzegowe początkowe - umocowanie

 

 
Rys: 11. Warunki brzegowe początkowe - zadanie siły

 

 
Rys. 12. Model dyskretny łyżki

 

 
Rys. 13. Rozkład naprężeń zredukowanych  

Rys. 14. Rozkład deformacji wzdłuż osi x 
 
 

Rys. 15. Trwałość łyżki ładowarki z bocznym wysypem
 
 

Rys. 16. Krzywa Wöhlera dla badanej łyżki ładowarki
 
Podsumowanie i wnioski 

W dobie narastającej konkurencji oraz nieustannego 
obniżania kosztów produkcji wszelkich urządzeń technicznych 
niezbędne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych, które 
bezpośrednio zagwarantują lepszą wydajność pracy. Zatem 
nieodzowne jest takie udoskonalanie produktów, aby elementy 
wykonawcze, w zmodernizowanych maszynach, zapewniały 
wyższą efektywność pracy przy niższych kosztach eksploatacji. 

W przypadku zgarniarek stosownych do usuwania 
pozostałości powstałych w trakcie budowy lub remontów dróg 
i poboczy drogowych, wymagane jest prowadzenie prac z jak 
najwyższą wydajnością oraz dokładnością. 
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Najczęściej zgarniarka usuwa pozostałości po wcześniej 
prowadzonych pracach umieszczając je na pojeździe 
odbierającym. W większości przypadków stosuje się typowe 
maszyny, które muszą podczas pracy dokonywać ciągłego 
manewrowania prowadzącego do wydłużenia czasu 
i podwyższenia kosztów usługi. Dlatego rozwiązanie 
z zastosowaniem łyżki wyposażonej w zintegrowany przenośnik 
taśmowy transportujący zawartość, w sposób prostopadły do 
ruchu maszyny, wydaje się dobrym rozwiązaniem. Przede 
wszystkim skróceniu ulega czas pracy oraz konieczność 
wielokrotnej zmiany kierunku jazdy. 

Osobnej analizy wymaga właściwa użyteczność 
zaproponowanego rozwiązania podczas pracy. Szczególnie 
trudne warunki panujące podczas eksploatacji takich urządzeń, 
jak chociażby wilgoć, błoto czy pył kwarcowy nie są obecnie 
możliwe do uwzględnienia podczas analiz kinematycznych 
w systemach komputerowego wspomagania projektowania 
i obliczeń inżynierskich. Co prawda nie można idealnie 
odtworzyć rzeczywistych warunków pracy, ale dla 
zaprojektowanej konstrukcji przeprowadzono analizy kolizji 
części oraz sprawdzono poprawność ruchu elementów 
składowych łyżki. 

Przeprowadzone analizy wytrzymałościowe potwierdziły 
poprawność wykonanych obliczeń wstępnych. Na ich podstawie 
stwierdzono występowanie miejsc najbardziej obciążonych, czyli 
narażonych w pierwszej kolejności na uszkodzenia. Najwyższe 
wartości naprężeń, ale nie przekraczające wartości 
dopuszczalnych, odnotowano w płycie załadunkowej oraz 
w mocowaniach uszu do płyty tylnej. W pozostałych elementach 
zaprojektowanej łyżki wartości naprężeń są niższe i we 
wszystkich miejscach nie przekraczają granicy wartości 
dopuszczalnych. 
 

Bibliografia 
1. W. Tarnowski - Modelowanie systemów; Wydawnictwo 

uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004 
2. www.atlascopco.com 
3. www.mecalac.com/pl 
4. www.margo-antczak.pl 
5. A.Bęben - Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin 

pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych; 
Wydawnictwo AGH, Kraków 2008 

6. www.marketbook.pl 
7. www.truck.pl 
8. http://www.avanttecno.com/www/pl/narzedzia/urzadzenie-

do-zadawania-pasz-sypkich/#cat=7 
9. http://www.mascus.pl/budownictwo/uzywane-lyzki 
10. T. Zgrajek, G. Krzesiński, P. Marek - Metoda elementów 

skończonych w mechanice konstrukcji - ćwiczenia 
z zastosowaniem systemu ANSYS, oficyna wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. 

 
 
Autorzy:  

Dr inż. Grzegorz Chomka – Zakład TM i PKM, Wydział 
Mechaniczny, Politechnika Koszalińska; 
Dr inż. Jerzy Chudy – Zakład TM i PKM, Wydział Mechaniczny, 
Politechnika Koszalińska; 
Inż. Bartosz Jurewicz – Wydział Mechaniczny, Politechnika 
Koszalińska 
 

The project of specialized spoon for removal  
of gravel from the side of the road. 

The article presents the structural design of specialized loader spoon 
for road works. For side discharge used innovative design of 
a conveyor belt driven by a hydraulic motor. 
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