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Wykaz ważniejszych oznaczeń 

   

   

1, p1   kąt obrotu wysięgnika koparki i kąt obrotu wysięgnika przeciwwagi w płaszczyźnie pionowej  

A1, A2  pole powierzchni strony tłokowej i tłoczyskowej siłownika wysięgnika 

A3, A4  pole powierzchni strony tłokowej i tłoczyskowej siłownika aktywnej przeciwwagi 

Bi  zastępczy moduł sprężystości objętościowej cieczy roboczej 

Enor, Eodzysk  

 
zużycie energii przez konwencjonalny układ hydrauliczny koparki i układ rozbudowany o ruchomą 

przeciwwagę 

Ewej, Ewyj  całkowita energia wejściowa i wyjściowa w układzie napędowym 

Fo, Fp  siła hydrostatyczna w siłowniku wysięgnika koparki i siłowniku ruchomej przeciwwagi 

Ft  siła tarcia w siłowniku hydraulicznym 

h1, hp1  ramię działania siły oddziałowującej na tłoczysko siłownika wysięgnika koparki i siłownika wysięgnika 

przeciwwagi 

IS  bezwymiarowy stopień otwarcia rozdzielacza 

Jpr  masowy moment bezwładności elementów mechanizmu ruchomej przeciwwagi zredukowany do osi 

obrotu wysięgnika przeciwwagi 

Jr  masowy moment bezwładności elementów osprzętu roboczego koparki zredukowany do osi obrotu 

wysięgnika 

k  skala przekształcenia jednokładności  

mo, mp  masa całkowita ogniw mechanizmu roboczego koparki i mechanizmu aktywnej przeciwwagi 

Mobc, Mobc_p  moment sił masowych ruchomych elementów osprzętu roboczego koparki i elementów przeciwwagi 

No, Np  

 
moc hydrauliczna aktywnych komór siłowników zastosowanych w konwencjonalnym układzie koparki 

i układzie z ruchomą przeciwwagą 

Nwej, Nwyj  moc wejściowa i wyjściowa w układzie napędowym 

pa  ciśnienie czynnika roboczego w aktywnej komorze siłownika hydraulicznego 

pb1, pb2  ciśnienie czynnika roboczego po stronie tłokowej i tłoczyskowej siłownika wysięgnika 

pp1, pp2  ciśnienie czynnika roboczego po stronie tłokowej i tłoczyskowej siłownika aktywnej przeciwwagi 

Qa  

 
objętościowe natężenie przepływu czynnika roboczego w linii zasilającej aktywną komorę siłownika  

hydraulicznego 

QA, QB   objętościowe natężenie przepływu czynnika roboczego przez rozdzielacz 

QDA, QDB   objętościowe natężenie przepływu w liniach zasilających aktywne komory siłownika  

Qprzew  objętościowe natężenie przepływu przez przewód łączący współpracujące siłowniki 

ro  wektor chwilowego położenia środka ciężkości osprzętu koparki 

rp  wektor chwilowego położenia środka ciężkości ogniw ruchomej przeciwwagi  

rs  wektor chwilowego położenia wypadkowego środka ciężkości osprzętu koparki i ruchomej 

przeciwwagi  

Vi  objętości poszczególnych fragmentów układu hydraulicznego 

vo, vp  prędkość liniowa tłoczyska siłownika wysięgnika i przeciwwagi 

Wo  wskaźnik oszczędności energii 

xb, xp  skok tłoczyska siłownika wysięgnika i przeciwwagi 

Δpnom  katalogowa wartość nominalnej różnicy ciśnień dla rozdzielacza 

ηen  sprawność energetyczna układu dla określonego cyklu roboczego 

ω, ωp  prędkość kątowa wysięgnika koparki i aktywnej przeciwwagi w płaszczyźnie pionowej 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Systemy odzysku energii w maszynach roboczych ciężkich 

 Ciągły wzrost cen oleju napędowego oraz zaostrzające się wymogi ekologiczne, mające na celu 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery zmuszają producentów maszyn drogowych i 

budowlanych napędzanych wysokoprężnymi silnikami spalinowymi do ciągłego podnoszenia ich sprawności 

energetycznej. Użytkownicy tych maszyn wymagają zachowania dotychczasowej funkcjonalności przy 

jednoczesnym obniżeniu kosztów użytkowania, co wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem zużycia 

paliwa. Dodatkową presję wywierają zleceniodawcy prac w sektorze publicznym, którzy przy wyborze 

przedsiębiorcy do realizacji kontraktu stawiają wymóg posiadania maszyn z układami napędowymi 

spełniającymi najnowsze normy dotyczące emisji spalin.  

 W maszynach roboczych ciężkich, a szczególnie w maszynach do robót ziemnych, w których stosowane 

są obecnie napędy hydrauliczne poprawę sprawności energetycznej można osiągnąć na dwa sposoby: po 

pierwsze przez udoskonalenie konstrukcji silnika spalinowego, a po drugie przez podniesienie sprawności 

układów hydraulicznych napędzanych tymi silnikami. Możliwość znaczącej poprawy sprawności ogólnej 

pierwotnych źródeł energii, jakimi są zwykle silniki wysokoprężne, wydaje się być mocno ograniczona. 

Wynika to zarówno z ograniczeń konstrukcyjnych samego układu tłokowo-korbowego silnika, jak i z 

rosnących wymogów ekologicznych, wymuszających współprace jednostki napędowej z kolejnymi układami 

obniżającymi toksyczność spalin, czy emitowany hałas [43]. Dlatego też, aktualne badania i prace 

konstrukcyjne ukierunkowane są na modyfikację właściwości zespołów [38], [39] lub pojedynczych 

elementów [35], a także poprawę parametrów roboczych kompletnych układów hydraulicznych [94], w 

których coraz częściej znajdują zastosowanie systemy odzysku energii [5], [7], [9], [14], [34], [49], [51], 

[52], [70], [83], [91].  

 Wśród maszyn roboczych charakteryzujących się największymi możliwościami poprawy sprawności 

układów hydraulicznych z jednoczesnym odzyskiem energii należy wymienić koparki, a także ładowarki 

[15] i wózki widłowe [3], [63], [65]. Wynika to zarówno z powtarzalności cykli roboczych jak i możliwości 

wykorzystania energii potencjalnej podnoszonego i opuszczanego cyklicznie osprzętu roboczego [41], [42], 

[44], [46]. Ze względu na fakt, że zarówno dla ładowarek kołowych, jak i wózków widłowych główne 

zapotrzebowanie energetyczne wynika zwykle z realizowania przejazdów na zmiennym dystansie [33], 

obiektem dalszych rozważań będzie koparka. Hydrauliczną koparkę można rozpatrywać, jako maszynę 

zamieniającą energię zawartą w oleju napędowym na pracę wykonywaną przez hydrauliczne elementy 

napędowe. Na Rys. 1.1. przedstawiono podstawowe straty występujące w układzie napędowym 

hydraulicznej koparki. Około 60% energii termicznej paliwa przy zamianie na energię mechaniczną silnika 

traconej jest w postaci emitowanego ciepła. Energia z wału silnika spalinowego wykorzystywana jest do 

napędzania pomp hydraulicznych, które z kolei generują energię hydrauliczną dystrybuowaną przez 

przewody i zawory sterujące do elementów wykonawczych. Oprócz bezpośrednich strat ciśnienia 

wynikających z oporu przepływu czynnika roboczego przez elementy układu hydraulicznego [2], [18], 

powstają dodatkowe straty, których źródłem jest np.: sterowanie dławieniowe elementów wykonawczych o 

różnych charakterystykach [93].  
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Rys. 1.1. Straty energetyczne w koparce hydraulicznej [14] 

 Jednocześnie energia potencjalna generowana w czasie ruchu osprzętu roboczego maszyny i energia 

wynikająca z bezwładności obrotowego nadwozia koparki jest również tracona w układzie hydraulicznym 

zwykle w postaci emitowanego ciepła. Użyteczna część energii dostępna do wykonania pracy przez 

hydrauliczną koparkę (zależnie od warunków roboczych) jest mniejsza niż 10% energii zawartej w paliwie 

[14], [70]. W celu zredukowania różnego rodzaju strat modyfikowane są zarówno elementy mechaniczne jak 

elementy hydraulicznego osprzętu koparki [41]. Jednak znaczące efekty poprawy sprawności energetycznej 

maszyny osiągane są głównie przez rozbudowanie układu hydraulicznego o system odzysku energii [79]. 

Stosuje się systemy hybrydowe oparte na kondensatorach dużej mocy [5], [40], [64], [92] lub systemy 

hydrauliczne bazujące na hydro-akumulatorach [53], [55], [73], [74], [75], [78], [82]. 

 Hybrydy elektryczne sprawdziły się już w pojazdach osobowych i co raz częściej wprowadza się tego 

typu systemy do pojazdów miejskich [72], wojskowych [45], a także do napędu maszyn roboczych [47], 

[48], [54], [57], [58], [59], [86], [87], [88], [89]. Hybrydowa koparka może osiągać lepszą sprawność 

energetyczną dzięki dobrym parametrom głównych komponentów elektrycznych umożliwiających 

podniesienie sprawności ogólnej maszyny. Elektryczne elementy napędowe systemu odzysku energii w 

porównaniu do elementów hydraulicznego układu napędowego charakteryzują się: 

- wysokim poziomem czułości na sterowanie, 

- wyższą sprawnością,  

- potencjałem do wykorzystywania przechwytywanej energii. 

 

Rys. 1.2. Przykładowy przebieg mocy użytecznej pompy hydraulicznej zarejestrowany podczas typowego procesu 

urabiania gruntu koparką średniej wielkości [68] 



6 

 

 Przebieg mocy użytecznej pompy hydraulicznej, zastosowanej w koparce średniej wielkości, 

przedstawiono na Rys. 1.2. Zmiany wartości tej wielkości zarejestrowano podczas przykładowego procesu 

urabiania gruntu. Przyjmując, że jest to w przybliżeniu ekwiwalent obciążenie silnika spalinowego można 

zaobserwować zmienność tej wielkości od wartości bliskich zeru do niemal maksymalnych dla silnika. 

Obserwowana zmienność w standardowych układach wymusza pracę zespołu silnik wysokoprężny i pompa 

hydrauliczna zwykle poza punktami wysokiej sprawności. Zastosowanie w hybrydowych układach 

napędowych dodatkowego silnika-generatora elektrycznego szybko reagującego na sygnał sterujący pozwala 

utrzymać silnik wysokoprężny w obszarze prędkości obrotowych, w którym cechuje się on wysoką 

sprawnością ogólną. Układ taki umożliwia zastosowanie strategii sterowania silnikiem spalinowym wokół 

„jednego punktu na charakterystyce silnika” [9], [85], który może odpowiadać minimalnemu jednostkowemu 

zużyciu paliwa lub minimalnemu zadymieniu [29], [43]. Gdy układ hydrauliczny koparki chwilowo nie 

wymaga pełnego dostępnego momentu obrotowego jednostki napędowej, generator elektryczny doładowuje 

kondensatory, utrzymując tym samym niemal stałe obciążenie silnika. W przypadku zwiększonego 

zapotrzebowania energetycznego systemu hydraulicznego, główną jednostkę napędową wspomaga silnik 

elektryczny zasilany z wcześniej doładowanych wysokopojemnościowych kondensatorów. W oferowanych 

na rynku koparkach hybrydowych firm Hitachi i Komatsu zastąpiono hydrauliczny napęd mechanizmu 

obrotu nadwozia maszyny jednostką odwracalną elektryczną. Elementy układu hybrydowego oraz przepływ 

energii przedstawiono na Rys. 1.3. W fazie wyhamowania obrotu nadwozia generator zamienia energię 

procesu hamowania na energię elektryczną, która jest wykorzystywana przez tą samą jednostkę, ale 

pracującą już w charakterze silnika do napędzania mechanizmu obrotu. Układ hybrydowy pozwala 

zmniejszyć zarówno zużycie paliwa jak i zredukować toksyczność spalin.  

 

Rys. 1.3. Hybrydowy układ napędowy w koparce hydraulicznej Komatsu [12] 

 Również dla standardowych hydraulicznych układów napędowych opracowuje się koncepcję 

podnoszące sprawność energetyczną maszyn. Od kilkunastu lat w nowo projektowanych maszynach 

roboczych zastępuje się układy sterowane hydraulicznie z pompami o stałym wydatku, systemami ze 

sterowaniem elektrohydraulicznym z pompami o regulowanym wydatku [8]. Układy dwupompowe 

zastępowane są systemami trzypompowymi, co ułatwia precyzyjne sterowanie z jednoczesnym 

minimalizowaniem strat energetycznych. Działania te pozwalają efektywniej wykorzystać silnik spalinowy 

napędzający układ hydrauliczny. W celu osiągnięcia dalszych oszczędności standardowe układy 

hydrauliczne rozbudowywane są o systemy rekuperacji energii, bazujące na akumulatorach hydro-
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pneumatycznych [4], [30], [56], które przy odpowiedniej strategii sterowania mogą być wykorzystane 

również do chwilowego zwiększenia mocy napędów hydraulicznych [78]. Hydro-akumulatory umożliwiają 

magazynowanie, a następnie przekazywanie energii do układu hydraulicznego w czasie zwiększonego 

zapotrzebowania energetycznego wynikającego z realizowanego cyklu roboczego maszyny. Ładowanie 

akumulatorów hydro-pneumatycznych może następować w wyniku rekuperacji energii potencjalnej 

opuszczanego osprzętu roboczego koparki lub energii hamowania niezbędnej do zatrzymania obracającego 

się nadwozia. W akumulatorze gromadzony jest wówczas czynnik roboczy, który w powszechnie 

stosowanych układach napędowych kierowany jest do zbiornika oleju. Zmagazynowana energia może być 

wykorzystana przy podnoszeniu osprzętu roboczego lub przekazywana do mechanizmu obrotu, jeżeli obrót 

będzie wymagany w danym cyklu roboczym. Należy jednak pamiętać, że odzyskanie i odpowiednia 

dystrybucja zmagazynowanej w akumulatorze energii wymaga wprowadzenia do układu dodatkowych 

zaworów, przewodów i użycia zaawansowanych strategii sterowania tak zmodyfikowanych układów 

hydraulicznych.  

 

 

Rys. 1.4. Układ odzysku energii w koparce hydraulicznej Cat 336EH  

1 – hydro-akumulatory tłokowe, 2 – pompa ESP, 3 – zawór układu ACS [5]  

 Firma Caterpillar proponuje dla koparek system odzysku energii bazujący wyłącznie na elementach 

hydraulicznych jak przedstawiono na Rys. 1.4. Blisko 98% komponentów układu napędowego jest tożsama z 

elementami układu hydraulicznego standardowej maszyny. Wynikiem takiego podejścia konstruktorów jest 

obniżenie kosztów proponowanego systemu, jak i późniejszego serwisowania maszyny. Hydrauliczny 

hybrydowy układ obrotu odbiera energię hamowania obrotu nadwozia koparki i gromadzi ją w 

akumulatorach tłokowych, a następnie wykorzystuje ją podczas przyspieszania ruchu mechanizmu obrotu. 

Realizowane jest to za pomocą pompy ESP (Electronic Standardized Programmable), która płynnie 

przełącza się między hydraulicznymi hybrydowymi źródłami zasilania – silnikiem spalinowym i 

akumulatorem hydraulicznym. Główny zawór układu ACS (Adaptive Control System) poprzez inteligentne 

zarządzanie przepływem oleju minimalizuje straty energetyczne np.: powstające przy przepływie przez 

zawory ograniczające ciśnienie robocze i przekierowuje strumień oleju do układów, w których występuje 

zapotrzebowanie energetyczne. W rezultacie silnik wysokoprężny może pracować przy obniżonej prędkości 

obrotowej, co bezpośrednio przekłada się obniżenie zużycia paliwa i poziom emitowanego hałasu.  
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 Kolejne rozwiązanie prezentowane na Rys. 1.5. pozwala odzyskać energię potencjalną osprzętu 

roboczego maszyny przy wykorzystaniu hydro-akumulatora 7 współpracującego z siłownikiem 

trzykomorowym 4 [56], [80]. Czynnik roboczy z komory utworzonej w wydrążonym tłoczysku siłownika 

podczas opuszczania wysięgnika zamiast trafiać do zbiornika przekierowywany jest przez zawór 3a do 

hydropneumatycznego akumulatora. Przechwycona w ten sposób energia wykorzystana jest przy 

podnoszeniu wysięgnika i w sposób kontrolowany przez zawór 6 zasila trzecią komorę siłownika 3C. Przy 

odpowiednio dobranej strategii sterowania i przyjętym cyklu roboczym dla testowanej koparki Cat 301.5 

system pozwala zaoszczędzić do 14% energii w odniesieniu do standardowego układu hydraulicznego. 

7
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Rys. 1.5. Układ odzysku energii z siłownikiem trzykomorowym: 1 – zawór 4/3 drogowy,  

2, 3a, 3b – zawór 2/2 drogowy, 4 – siłownik typu 3C, 5 – układ rozładowania hydro-akumulatora,  

6 – sterowany zawór zwrotno-dławiący, 7 – hydro-akumulator [80] 

Należy jednak pamiętać, że w układach bazujących na hydropneumatycznych akumulatorach sprawność tych 

układów jest ściśle zależna od cyklu pracy maszyny. Dłuższe postoje będą powodowały stopniową utratę 

zgromadzonej energii, głównie w wyniku przenikalności cieplnej skorupy akumulatora, a tym samym 

wpłyną na obniżenie efektywności sytemu odzysku energii. Dodatkowo ze względu na różnorodny charakter 

wykorzystania koparek (cykle robocze wolnozmienne w procesie kopania, szybkozmienne cykle obciążenia 

w przypadku zamontowania na osprzęcie młota hydraulicznego) system sterujący przepływem energii 

hydraulicznej w maszynie powinien być zaprojektowany dla różnych opcji wyposażenia osprzętu i trybu 

pracy. Osiągnięcie wysokiej sprawność systemu odzysku energii i spełnienie tych założeń wymaga 

zastosowania zaawansowanych strategii sterowania poszczególnymi elementami układu hydraulicznego. 

 W pracach badawczych rozpatrywano również pozyskiwanie energii zgromadzonej w akumulatorach 

bezwładnościowych montowanych w układzie napędowym [1], [6]. Zamontowanie stalowego elementu 

obrotowego o dużej masie bezpośrednio na wale silnika spalinowego stabilizuje prędkość obrotową 

jednostki napędowej przy zmiennym obciążeniu jednocześnie wspomagając ją przy szczytowych 

obciążeniach energetycznych [80], [83]. Niestety ze względu na zbyt duże gabaryty i dużą masę 

wymaganego koła zamachowego uznano to rozwiązanie za niepraktyczne. Ideę akumulatora 

bezwładnościowego, ale nie połączonego bezpośrednio z silnikiem spalinowym, z powodzeniem 

wykorzystano w konstrukcji koparki Brawal [85], w której to rozpędzanie kołowego elementu o dużej 

bezwładności realizuje silnik hydrauliczny. Jednostka hydrauliczna zasilana jest olejem z komory tłokowej 

siłownika wysięgnika przy opuszczaniu osprzętu roboczego. W momencie zwiększonego zapotrzebowania 
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energetycznego akumulator bezwładnościowy, poprzez układ sprzęgieł i przekładni, może wspomagać silnik 

wysokoprężny przez 3 do 4 sekund ze średnią mocą kilkudziesięciu kilowatów.  

 Zaprezentowane powyżej hybrydowe układy napędowe koparek średniej wielkości z kondensatorami 

dużej mocy umożliwiają według producentów zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 25% w porównaniu do 

standardowych konstrukcji tych maszyn [5]. Jednakże samo oszacowanie zużycia paliwa przez maszyny 

typu koparka nie jest jednoznaczne i tak łatwe jak w przypadku pojazdów drogowych. Dla samochodów 

mierzy się zużycie paliwa na 100 kilometrów przy przyjętym cyklu drogowym. Dla maszyn budowlanych 

nie można jednoznacznie opracować takiego cyklu ze względu na charakter wykonywanej pracy. Zbyt wiele 

czynników wpływa na zapotrzebowanie energetyczne koparki przy urabianiu gruntu. Dlatego też 

przytaczane wyniki oszczędności uzyskanych przez układy rozbudowane o systemy rekuperacji energii 

należy traktować jedynie poglądowo. Należy zwrócić uwagę, że odnotowane zmniejszenie zużycia oleju 

napędowego wynika z kompleksowych modyfikacji układu napędowego. Po za odzyskiwaną energią w 

elektrycznym podukładzie dodatkowe oszczędności energetyczne wynikają ze zmniejszenia prędkości 

obrotowych wału silnika spalinowego również na biegu jałowym, a także z wprowadzenia znanej z 

samochodów osobowych funkcji Stop&Go, zatrzymującej silnik przy dłuższych okresach bezczynności 

osprzętu roboczego. W nowo projektowanych maszynach hydraulicznych zwiększa się również średnicę 

przewodów i przyłączy w celu redukcji strat strukturalnych. Równie ważnym aspektem w tego typu 

układach rekuperacji energii wydaje się być wiedza o niezawodności i trwałości poszczególnych elementów 

elektrycznych jak i całego systemu. Awaria układu elektrycznego wymaga interwencji specjalistycznego 

serwisu, a w pewnych wypadkach unieruchamia częściowo maszynę, ponieważ mechanizm obrotu 

napędzany jest wyłącznie silnikiem elektrycznym. Uwagę należy również zwrócić na bezpieczeństwo 

użytkownika koparki, w której użytkowany podukład odzysku energii jest instalacją wysokonapięciowa.        

 Oferowane na rynku koparki z systemami rekuperacji energii, zarówno elektrycznymi jak i czysto 

hydraulicznymi przechwytują energię z mechanizmu obrotu nadwozia. Typowy 90
o
-wy obrót nadwozia 

koparki składa się z: 

- fazy rozpędzania – około 40
o
 

- fazy ze stałą prędkością obrotową - około 30
o
 

- fazy hamowania – około 20
o
 

 Oznacza to, że w krótkim czasie (do kilku sekund) należy zgromadzić dużą porcje energii. W przypadku 

systemów hybrydowych elektrycznych wymusiło to stosowanie kosztownych kondensatorów 

wysokopojemnościowych, które dodatkowo wymagają układu chłodzenia. Efektywność systemów 

odzyskujących energię hamowania nadwozia silnie zależy od cyklu roboczego maszyny, a szczególnie kąta 

obrotu nadwozia.  

1.2. Cel i zakres pracy 

 Podczas pracy koparki ogniwa mechanizmu roboczego, jakim jest osprzęt zarówno w koparce 

podsiębiernej jak i przedsiębiernej, są cyklicznie unoszone i opuszczane. Duża zmiana energii potencjalnej 

osprzętu roboczego podczas cyklu pracy tego typu maszyn wynika oczywiście z gabarytów jak i mas jego 

elementów. Stosując ruchomą przeciwwagę zapewniającą podobny zakres zmian energii potencjalnej można 

statycznie odciążyć napęd osprzętu roboczego maszyny [84]. Ruch ogniw mechanizmu roboczego koparki 

powoduje, że zmienia się położenie środka ciężkości całej maszyny. W typowych konstrukcjach, dla 

poprawienia warunków stabilności statycznej maszyny, stosowane są przeciwwagi w postaci 

wyprofilowanych odlewów żeliwnych, zamontowanych trwale do ramy nadwozia. Elementy te usytuowane 

są naprzeciw osprzętu roboczego za osią obrotu nadwozia koparki. Zamontowanie układu mechanicznego 

aktywnej przeciwwagi o odpowiednio dobranych parametrach masowych i gabarytowych ma na celu 

wyeliminowanie przemieszczenia środka masy tak zmodyfikowanego osprzętu koparki. 

 Analiza stosowanych rozwiązań systemów odzysku energii wspomagających układ napędowy koparki, 

a także wyniki dotychczasowych prac koncepcyjnych w tym zakresie pozwoliły skonkretyzować cel 

niniejszej pracy.  
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 Celem pracy jest zaprojektowanie struktury kinematycznej i układu hydraulicznego aktywnej 

przeciwwagi dla koparek. Sprawdzone zostaną możliwości podniesienia sprawności energetycznej maszyny 

roboczej wyposażonej w ruchomą przeciwwagę odciążającą statycznie napęd osprzętu roboczego koparki. 

Szczegółowa analiza będzie dotyczyć maszyny o wybranej wielkości realizującej przyjęte, typowe cykle 

robocze. 

 W proponowanym rozwiązaniu ruchoma przeciwwaga będzie sprzężona z układem hydraulicznym 

napędu osprzętu roboczego. Ponieważ weryfikacji ma podlegać głównie zasadność stosowania tego 

rozwiązania, przejmuje się do analizy układ hydrauliczny, w którym pompę wyporową traktuje się, jako 

generator stałego ciśnienia. Ruch przeciwwagi będzie realizowany za pomocą mechanizmu strukturalnie 

podobnego do mechanizmu osprzętu roboczego. Masa ruchomej przeciwwagi nie powinna być większa od 

masy standardowej przeciwwagi ze względu na niepożądane zwiększenie oporów podczas przejazdu 

maszyny, czy konieczne modyfikacje wytrzymałościowe węzłów konstrukcyjnych. Wprowadzając układ 

ruchomej przeciwwagi należy mieć na uwadze dodatkowo to, że miejsce montażu i masa przeciwwagi 

powinny być tak dobrane, aby ogniwa przeciwwagi podczas ruchu nie przekraczały obrysu koparki oraz 

żeby zmiana położenia wypadkowego środka ciężkości maszyny nie spowodowała utraty jej stateczności. 

 Po wstępnej analizie współpracy sprzężonych hydraulicznie siłowników osprzętu roboczego i napędu 

przeciwwagi wynika, że ich bezpośrednie połączenie nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Wymagane 

będą dodatkowe zawory sterujące dla zachowania dotychczasowej funkcjonalności maszyny. Dlatego też 

efektem prac będzie symulacyjne zweryfikowanie określonej struktury kinematycznej i hydraulicznej 

systemu odciążającego napęd wysięgnika. Wyniki uzyskane z modelu matematycznego, opisującego 

zjawiska występujące we współpracujących układach poprzez wykorzystanie programów symulacyjnych 

porównane będą z rezultatami badań doświadczalnych. Podjęta będzie również próba określenia 

minimalnych gabarytów koparek, w których wykorzystanie tego systemu będzie ekonomicznie uzasadnione. 

 Dla oceny efektów zastosowania systemu odzysku energii można posłużyć się pojęciem sprawności 

ogólnej η(t) układu napędowego koparki. Sprawność w funkcji czasu dowolnego układu przeniesienia mocy 

jest definiowana, jako stosunek mocy wyjściowej Nwyj, i mocy wejściowej Nwej. Mimo, że sprawność jest 

wielkością zmienną w czasie, w trakcie testów próbuje się rejestrować możliwie stałe poziomy wartości 

mocy Nwej i Nwyj. To pozwala określić sprawność np. silnika niezależnie od czasu.  

 W praktyce wyznaczenie sprawności dowolnego układu sprowadzałoby się do pomiaru mocy na 

wejściu i wyjściu układu napędowego. Na stanowisku badawczym, wykorzystywanym w niniejszej pracy 

podczas badań laboratoryjnych do napędu pompy hydraulicznej zastosowano silnik elektryczny. Pomiar 

sprawności silników elektrycznych w normalnych warunkach realizowany jest przez kilka godzin w celu 

osiągniecia równowagi termicznej tych maszyn [62]. Pomimo tego podczas cyklu testowego tylko przez 

kilka sekund uzyskuje się takie warunki pracy silnika elektrycznego, w których prędkość obrotową wirnika 

jest stała, a więc sprawność tej jednostki jest także stała. Pomiar tak zdefiniowanej sprawności przysparza 

wiele trudności, a dodatkowo chwilowa sprawność układu napędowego koparki jest mało interesująca na tle 

zmienności tego parametru w czasie realizacji cyklu testowego [71]. Z tego względu korzysta się częściej z 

ilorazu energii wyjściowej i energii wejściowej zarejestrowanej podczas całego testu, który definiuje 

sprawność energetyczną układu ηen w czasie cyklu zgodnie ze wzorem: 
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(1.1) 

gdzie: t1,t2 – czas rozpoczęcia i zakończenia cyklu testowego, Nwyj – moc wyjściowa, Nwej – moc wejściowa 

Ewyj – energia wyjściowa, Ewej – energia wejściowa. 

 W ten sposób można określić sprawność energetyczną cyklu roboczego, ale jedynie dla indywidualnych 

warunków określonego rodzaju testu. W celu porównania efektywności energetycznej zastosowanego układu 
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odzysku energii potencjalnej ruchomej przeciwwagi przy różnych cyklach testowych należy posłużyć się 

wskaźnikiem oszczędności energii Wo zapisanym wzorem [62], [63]: 

nor odzysk

o

nor

E E
W

E


  (1.2) 

gdzie: Enor – zużycie energii przez układ hydrauliczny koparki bez aktywnej przeciwwagi, Eodzysk – zużycie 

energii przez układ hydrauliczny koparki z aktywną przeciwwagą. 

 Wskaźnik (1.2) pokazuje, jaka ilość energii może być zaoszczędzona w układzie napędowym koparki 

przy wykorzystaniu energii potencjalnej ruchomej przeciwwagi. Zużycie energii w układzie hydraulicznym 

wspomaganym aktywną przeciwwagą Eodzysk i zużycie energii w standardowym układzie hydraulicznym Enor 

badanej koparki mierzone jest bezpośrednio na elementach wykonawczych, czyli na aktywnych w danej 

fazie cyklu testowego komorach siłowników hydraulicznych. Taki sposób pomiaru wynika zarówno z 

opisanych poprzednio ograniczeń pomiarowych w przypadku silnika elektrycznego, jak i z faktu użycia w 

stanowisku badawczym pompy o zmiennej wydajności, w której sterownik pozwala na pracę tej jednostki 

hydraulicznej przy quasi stałym ciśnieniu roboczym oleju i jednocześnie dopasowuje natężenie przepływu 

czynnika roboczego do aktualnego zapotrzebowania.  

 Ponieważ celem niniejszej pracy nie jest opracowanie strategii sterowania silnikiem spalinowym czy 

głównymi jednostkami układu hydraulicznego koparki, a jedynie zweryfikowanie możliwości zmniejszenie 

energochłonności układu napędowego współpracującego z ruchomą przeciwwagą, zdecydowano, że 

zapotrzebowanie energetyczne dla obu konstrukcji układów będzie obliczane według wzoru: 

 
2

1

t

a a

t

E Q p dt   (1.3) 

gdzie: Qa – objętościowe natężenie przepływu czynnika roboczego w linii zasilającej aktywną komorę 

siłownika hydraulicznego, pa – ciśnienie czynnika roboczego w aktywnej komorze siłownika 

hydraulicznego. 

 Tak, więc poprawa sprawności ogólnej koparki z układem aktywnej przeciwwagi będzie występowała 

wówczas, gdy wskaźnik oszczędności energii Wo będzie osiągał wartości powyżej zera. 

 

1.3. Teza pracy 

 Aktywna przeciwwaga o zaproponowanej strukturze kinematycznej w połączeniu z układem 

hydraulicznym sprzężonym z układem hydraulicznym koparki, umożliwia odciążenie napędu mechanizmu 

wysięgnika, a więc ograniczenie zapotrzebowania energii przez maszynę, co decyduje o jej sprawności. 

Opracowany w rozprawie model symulacyjny umożliwia na etapie projektowania ocenę efektywności 

zmodyfikowanej konstrukcji koparki, w której zastosowana została ruchoma przeciwwaga. 
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2. Aktywna przeciwwaga 

2.1. Maszyny budowlane przyszłości z aktywną przeciwwagą 

 Wynikami prac badawczych wiodących producentów maszyn budowlanych są koncepcyjne projekty 

koparek, które reprezentują potencjalne kierunki rozwoju na najbliższe dekady. Futurystyczny prototyp 

Volvo, oznaczony symbolem SfinX, ma cechy koparki, ale wiele elementów jest radykalnie zmienionych, co 

przedstawia Rys. 2.1. Proponuje się zamianę tradycyjnego silnika wysokoprężnego na czyste ekologicznie 

ogniwa paliwowe. Mniejsze gabaryty tego systemu zasilania pozwolą wprowadzić w strukturę nadwozia 

aktywną przeciwwagę. Ruchy przeciwwagi skorelowane będą z mechanizmem wysięgnika i skompensują 

siły oddziałujące na ten element podczas procesu kopania. Ściśle określone odsuwanie przeciwwagi od osi 

koparki zwiększy stateczność maszyny. Do transportu przeciwwaga przesuwana będzie ku osi koparki i w 

ten sposób zmniejszy wymiary gabarytowe koparki. Kratownicowa konstrukcja wysięgnika obniży masę 

osprzętu, a także poprawi pole widzenia operatora. Dla dalszej poprawy komfortu pracy operatora kabina 

może być obracana, a także opuszczana nawet na poziom gruntu. W razie pracy w zagrożonym terenie 

kabina może być odłączana od maszyny, która będzie kontrolowana zdalnie z wykorzystaniem kamer.  

 Użycie elektrycznego zasilania nie jest ograniczone do jednostki głównej, ale także w pewnej mierze do 

układu hydraulicznego. Elektryczne silniki zasilą każdą z czterech niezależnych gąsienic, a także mechanizm 

wysięgnika. Ograniczona będzie w ten sposób długość niezbędnych przewodów hydraulicznych. Systemy 

hydrauliczne są rozwiązaniem znanym od dawna i obecnie powszechnie używanym. Firma Volvo proponuje 

stopniową zamianę np. siłowników hydraulicznych na elektryczne silniki montowane w miejscach 

połączenia obrotowego wysięgnika z ramieniem. Cztery gąsienice zwiększają powierzchnie kontaktu z 

gruntem w porównaniu z dwoma gąsienicami. Każda gąsienica może mieć niezależne zawieszenie i będzie 

mogła indywidualnie hamować skręcać i przyspieszać zwiększając komfort i manewrowość maszyny. Wśród 

wielu innowacyjnych idei SfinX-a ciekawą wydaje się propozycja zamiany tradycyjnego węzła obrotowego 

między ramą podwozia a nadwoziem, wałem z elektromagnetycznym polem. Rozwiązanie to będzie 

charakteryzować się zerowym tarciem, więc umożliwi obrót nadwozia z dużą prędkością kątową, a 

jednocześnie zapewni jego łagodne wyhamowanie. 

 

Rys. 2.1. Koncepcja koparki przyszłości SfinX opracowana przez Volvo 

 Wiele z tych rozwiązań jest gotowych do wdrożenia już dzisiaj, a niektóre prawdopodobnie nigdy nie 

zostaną wykorzystane. Volvo przewiduje, że koparki produkowane za dwie dekady będą w dużej mierze 

nawiązywać do ich koncepcyjnej maszyny. 
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2.2. Idea aktywnej przeciwwagi 

 W konstrukcji maszyn roboczych powszechnie stosuje się przeciwwagi, jednak z reguły są to elementy 

mocowane na stałe bez możliwości zmiany położenia. W specjalistycznych maszynach takich jak dźwigi 

boczne do układania rur przesyłowych, ze względu na dźwigowy charakter pracy, stosowane są przeciwwagi 

wysuwane siłownikiem hydraulicznym. Widoczny na Rys. 2.2. układ jest rozwiązaniem pasywnym, 

ustawianym w maksymalnie wysuniętej pozycji niezależnie od położenia wysięgnika. Wysunięta 

przeciwwaga zwiększa statyczności maszyny. 

  

Rys. 2.2. Dźwig boczny do układania rur przesyłowych CAT 587T z przesuwną przeciwwagą 

 W ruchome przeciwwagi skorelowane z ruchem wysięgnika wyposażone są żurawie portowe 

charakteryzujące się konstrukcja zaprezentowaną na Rys. 2.3. a). Przeciwwaga połączona jest z 

wysięgnikiem przy zastosowaniu mechanizmu dźwigniowego. W tej konstrukcji ruchoma przeciwwaga w 

sposób przybliżony odciąża napęd poruszający wysięgnikiem oraz zwiększa statyczność żurawia.  

a)    b)    

Rys. 2.3. Ruchome przeciwwagi skorelowane z ruchem mechanizmu dźwigowego: 

a) żurawia portowego, b) robota przegubowego 

 W robotach o większym udźwigu również stosowane są przeciwwagi, jednak ich ruch skorelowany jest 

z ruchem końcowego członu. Mechaniczne połączenie z dodatkową, ruchomą masą przedstawione na 

Rys. 2.3. b) pozwala na odciążenie napędu drugiego ogniwa poprzez zbalansowanie jego ciężaru szczególnie 

w fazie podnoszenia. Dalszym rozwinięciem tej konstrukcji jest wprowadzenie quasi-statycznej przeciwwagi 

[16]. Wykorzystując dodatkowy napęd przesuwający bryłę przeciwwagi możliwe jest uzyskanie zmiany 

promienia działania jej siły ciężkości. Pozwala to odciążyć układ napędowy nie tylko przez zrównoważenie 

masy ramienia, ale także częściowe zbalansowanie masy podnoszonego ładunku. W fazie opuszczania 

ramienia robota przeciwwaga przesuwana jest w pobliże osi obrotu tego ogniwa i w ten sposób do nadania 

ruchu tej części wykorzystuje się głownie siły grawitacji. Przy ustalonej pozycji quasi-statycznej 

przeciwwagi wykorzystywana jest kolejna, połączona z nią konstrukcyjnie przeciwwaga spełniająca funkcję 

aktywnego układu redukowania drgań, pojawiających się na końcu odciążanego ramienia w trakcie realizacji 

zadanej trajektorii. Wykorzystany układ podwójnej przeciwwagi w badanym robocie pozwolił zwiększyć 

jego udźwig o 20% przy zachowaniu nominalnych parametrów roboczych. 
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 W przeciwwagi przesuwane po ślizgach mogą być wyposażone duże prasy [37] i manipulatory 

równoległe [90]. Przeciwwaga o odpowiednio dobranej masie pozwala poprawić właściwości dynamiczne 

elementów wykonawczych maszyny, a także zwiększyć precyzję ruchu narzędzia do obróbki skrawania. 

 Nawiązując do powyższych rozwiązań proponuje się zmodyfikować konstrukcję koparki poprzez 

wprowadzenie układu z ruchomą przeciwwagą zastępującego utwierdzony w tylnej części nadwozia element 

o dużej masie [19], [20], [21], [23], [24], [25], [26], [84]. Idea aktywnej przeciwwagi współpracującej z 

mechanizmem osprzętu przedstawiona jest na Rys. 2.4. 

 

Rys. 2.4. Układ osprzętu koparki podsiębiernej z ruchomą przeciwwagą 

 Producenci koparek dla większości swoich maszyn oferują dodatkowe przeciwwagi o zwiększonej 

masie zamiennie montowane w miejsce standardowej, stałej przeciwwagi. Pozwala to użytkować koparkę z 

elementami osprzętu o ponadstandardowych długościach lub stosować te maszyny również do prac o 

charakterze dźwigowym. Różnorodny charakter wykorzystania koparek eliminuje rozwiązanie z 

kinematycznym połączeniem osprzętu roboczego i ruchomej przeciwwagi. Sprzężenie powinno być 

realizowane przez układ hydrauliczny.  

 Wektor środka masy osprzętu i przeciwwagi rs można przedstawić, jako: 

( , ) ,
o o p p o o p p

s s s

o p o p

x m x m y m y m
x y

m m m m

      
   

   

r  (2.1) 

gdzie: rs - wektor chwilowego położenia punktu S, czyli wypadkowego środka ciężkości osprzętu roboczego i 

ruchomej przeciwwagi, (xo, yo) – współrzędne środka geometrycznego masy osprzętu koparki  

(punkt O), (xp, yp) – współrzędne środka geometrycznego masy przeciwwagi koparki (punktu P), 

 mo – masa ogniw osprzętu, mp - masa ogniw przeciwwagi. 

 W pierwszym wyrażeniu zapisanym w nawiasie wzoru (2.1) licznik związany jest z sumą momentów sił 

grawitacji działających na ogniwa osprzętu i przeciwwagi. W drugim wyrażeniu licznik reprezentuje sumę 

energii potencjalnych ogniw osprzętu i przeciwwagi. Można tak uzależnić ruch środka masy przeciwwagi od 

ruchu środka masy osprzętu, aby współrzędne wektora środka masy układu były stałe, a więc rs=const. 

Ustalenie wektora środka masy całkowitej powoduje dwa istotne efekty: 

-   statyczny moment wywrotu, będzie stały dla dowolnego położenia osprzętu lub równy zero, gdy środek 

masy całkowitej współpracujących mechanizmów będzie znajdował się na osi obrotu nadwozia koparki, 

-   sprzęgnięcie mechanizmów osprzętu i przeciwwagi pozwoli na przepływ energii pomiędzy omawianymi 

mechanizmami, powodując wzajemne odciążenie statyczne napędów od ciężarów własnych osprzętu i 

przeciwwagi. 

y 

x 

S 

O 

P 

sr

ruchoma 

przeciwwaga 
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Rys. 2.5. Wektory wodzące punktów środków mas osprzętu, przeciwwagi i masy całkowitej dla skali k  

 Z równania (2.2) wyznacza się wektor chwilowego położenia punktu P, czyli środka ciężkości ruchomej 

przeciwwagi, co graficznie pokazano na Rys. 2.5: 

(1 )p o sk k   r r r  (2.2) 

gdzie: ro - wektor chwilowego położenia punktu O, czyli środka ciężkości osprzętu roboczego koparki,  

rp - wektor chwilowego położenia punktu P, czyli środka ciężkości osprzętu aktywnej przeciwwagi,  

k = mo/mp - współczynnik proporcji masy osprzętu roboczego koparki do masy przeciwwagi. 

 Przyjmując wektor rs=const, z równania (2.1) wynika, że tor punktu środka masy ruchomej 

przeciwwagi P powinien być jednokładny do toru punktu środka masy osprzętu O, przy czym 

przekształcenie jednokładności Js
-k
 jest o środku w punkcie S i skali -k. Jest to możliwe do osiągnięcia, jeżeli 

mechanizm przeciwwagi będzie jednokładny względem mechanizmu osprzętu. Jednokładność odnosi się do 

schematów kinematycznych i położeń środków ciężkości ogniw. Mechanizm ruchomej przeciwwagi 

ograniczony do dwóch ogniw przedstawiono na Rys. 2.6. Jest to uproszczenie w stosunku do mechanizmu 

osprzętu roboczego koparki składającego się z trzech podstawowych ogniw tj. wysięgnika, ramienia i łyżki. 

 

Rys. 2.6. Układ sił oddziałujących na osprzęt roboczy i ruchomą przeciwwagę koparki. 

 Pierwsze ogniwo podłączone do ramy maszyny powstało przez jednokładność do wysięgnika. Drugie 

ogniwo uwzględnia ramię i łyżkę osprzętu. Jeżeli jest zachowana (w przybliżeniu) jednokładność, to 

spełnione są zależności wymiarowe i masowe zobrazowane na Rys. 2.6. W celu wyznaczenia siły Fp 

wykorzystano warunki statycznej równowagi momentów wokół osi sworznia wysięgnika koparki i osi 

sworznia wysięgnika ruchomej przeciwwagi [67]: 

o o o om   l g r F 0  (2.3) 
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o
o o p

m
k k

k
    l g r F 0  (2.4) 

 Po dodaniu stronami równań (2.3) i (2.4) można wykazać, że: 

o pF k F   (2.5) 

 Układ sprzęgający powinien zapewnić w proporcji k prędkości liniowe odpowiednich punktów ogniw 

mechanizmów osprzętu i przeciwwagi. Tak, więc, taka sama relacja odnosi się do prędkości ruchu 

siłowników mechanizmów osprzętu i przeciwwagi: 

p ov k v   (2.6) 

gdzie: vp – prędkość liniowa ruchu tłoczyska siłownika przeciwwagi, vo – prędkość liniowa ruchu tłoczyska 

siłownika osprzętu. 

 Na Rys. 2.7. przedstawiono ideę hydraulicznego połączenia siłownika osprzętu koparki 1 i siłownika 

mechanizmu przeciwwagi 6. W układzie widoczna jest linia hydrauliczna łącząca komory A1 i A4 tych 

siłowników. Takie połączenie współpracujących napędów skutkuje ich sprzężeniem. Pozostałe dwie linie 

zasilające w siłownikach w komorę tłoczyskową A2 i komorę A3 służą do wymuszenia ruchu tych 

siłowników. Konfiguracja zaworu sterującego 2 decyduje o kierunkach ruchów cylindrów hydraulicznych 

osprzętu i przeciwwagi. Strzałkami koloru zielonego zaznaczono kierunek przepływu cieczy roboczej przy 

podnoszeniu wysięgnika, natomiast strzałkami czerwonymi kierunek przepływu oleju przy opuszczaniu 

osprzętu roboczego koparki. 

1

2

3

4

5

A3

A4

A2

A1

Fo, vo

Fp, vp

6

podnoszenie wysięgnika opuszczanie wysięgnika  

Rys. 2.7. Ideowy schemat hydrauliczny sprzęgający osprzęt koparki z ruchomą przeciwwagą: 1 – siłownik wysięgnika, 

2 – rozdzielacz sterowany proporcjonalnie, 3 – zawór przelewowy, 4 – filtr, 5 – pompa hydrauliczna, 6 – główny 

siłownik przeciwwagi 

 Spełnienie warunku ciągłości strugi w linii łączącej siłownik wysięgnika i siłownik ruchomej 

przeciwwagi oraz równanie (2.6) pozwala zapisać zależność: 

1 4A k A   (2.7) 

gdzie: A1 – pole powierzchni czynnej strony tłokowej siłownika osprzętu, A4 – pole powierzchni czynnej 

strony tłoczyskowej siłownika przeciwwagi. 

 Wymagana proporcja czynnych pól powierzchni połączonych siłowników przedstawiona w  

zależności (2.7) prowadzi do zależności (2.5), która jest zawsze prawdziwa w każdym położeniu dla 

rozpatrywanych mechanizmów osprzętu i ruchomej przeciwwagi. Układ ten zapewnia pełne statyczne 

odciążenie siłownika osprzętu roboczego poprzez bezpośrednie połączenie z siłownikiem wykorzystującym 

energię potencjalną aktywnej przeciwwagi. 
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2.3. Wstępna analiza możliwości zastosowania systemu aktywnej przeciwwagi 

 Jednym z podstawowym założeń koncepcji systemu z ruchomą przeciwwagą jest zaprojektowanie 

osprzętu przeciwwagi z wykorzystaniem transformacji jednokładności. Skala jednokładności k (k=mo/mp) ze 

względu na gabaryty, a głównie masę osprzętu przeciwwagi i samej przeciwwagi powinna oscylować wokół 

wartości k=0,5. Po przenalizowaniu danych katalogowych koparek różnej wielkości, od najmniejszych przez 

koparki średniej wielkości po maszyny największe nasuwa się wniosek, że założenie zachowania masy przez 

układ ruchomej przeciwwagi równej masie montowanej na stałe przeciwwagi, znacząco ogranicza liczbę 

koparek mogących wykorzystywać ten system poprawy sprawności ogólnej maszyny. Koparki klasy „mini”, 

czyli o najmniejszej masie własnej, z reguły nie są wyposażane w przeciwwagę. Jej rolę spełnia masywna 

rama i zabudowany z tyłu silnik spalinowy wraz z osprzętem. Niezwykle rzadko oferowane są opcjonalne 

przeciwwagi, ale ich masa i gabaryty są niewielkie. Wynika to zarówno z niewielkich obciążeń od mas 

osprzętu roboczego, a głównie z chęci zapewnienia możliwie małych gabarytów koparki.  

 Maszyny największe zarówno podsiębierne jak i przedsiębierne charakteryzują się dużymi masami 

samego osprzętu roboczego, niemal dwukrotnie przekraczającymi masę przeciwwagi. Zmniejszenie 

wielkości przeciwwagi rekompensowane jest dużą masą całkowitą koparki, która zapewnia zachowanie 

stabilności statycznej maszyny. Montaż systemu ruchomej przeciwwagi przy zachowaniu wstępnych założeń 

wymagałby zwiększenia masy całkowitej maszyny o około 30%. Dla przykładu dla koparki przedsiębiernej 

Komatsu PC2000-8 o masie całkowitej 195 ton układ ruchomej przeciwwagi wymagałby montażu 

elementów zwiększających masę o ponad 60 ton. 

 Porównanie współczynnika proporcji masy k=mo/mp dla maszyn kilku producentów przestawiono na 

Rys. 2.8. Charakterystyczną cechą jest stosowanie zbliżonych masowo rozwiązań dla koparek o 

porównywalnych gabarytach. Najbardziej perspektywicznymi koparkami z punktu widzenia zastosowania 

ruchomej przeciwwagi są maszyny średniej wielkości. Koparki o masie całkowitej od 10 do 30 ton, a więc 

najbardziej popularne wśród użytkowników, legitymują się najkorzystniejszym (mając na uwadze 

rozwiązanie z aktywną przeciwwagą) współczynnikiem proporcji masy k. Współczynnik proporcji masy 

osprzętu do masy przeciwwagi oscyluje z reguły wokół wartości 0.9. Zastosowanie systemu aktywnej 

przeciwwagi w tych maszynach wiązałoby się ze zwiększeniem masy całkowitej koparki o niemal 

dwukrotną masę standardowej przeciwwagi. 
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Rys. 2.8. Porównanie koparek różnych producentów pod względem współczynnika proporcji masy osprzętu roboczego 

i przeciwwagi 

 Wśród tej grupy maszyn są konstrukcje, dla których współczynnik proporcji k wynosi 0,5. Takimi 

parametrami masowymi charakteryzują się koparki o skróconej długości nadwozia. Ogranicza to strefę 

niebezpieczną, wyłączoną z ruchu przy obrocie maszyny, co obrazuje Rys. 2.9. Jednak mniejsze nadwozie 

może utrudnić zabudowę aktywnej przeciwwagi, szczególnie przy założeniu nie przekraczania obrysu 

maszyny przez ruchome ogniwa przeciwwagi. Nie wyklucza to jednak możliwości aplikacji tego 

rozwiązania ze względu na hydrauliczne, a nie mechaniczne połączenie osprzętu roboczego i układu 

aktywnej przeciwwagi.  

 

Rys. 2.9. Zróżnicowanie długości nadwozia koparek średniej wielkości ze względu na przeznaczenie 
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 Wprowadzając system odzysku energii w koparkach hydraulicznych należy brać pod uwagę 

specyficzny cykl roboczy tego typu maszyn. Generalnie typowy cykl kopania składa się z napełnienia łyżki 

urobkiem i jego uniesienia, następnie z obrotu nadwozia w kierunku składowiska lub środka transportu i 

wysypania materiału z łyżki oraz z ruchu powrotnego w celu rozpoczęcia procesu kopania. Na podstawie 

testów koparki o masie własnej siedmiu ton zespół badawczy [58] obliczył teoretyczną energię możliwą do 

odzyskania z napędu wysięgnika, ramienia, łyżki oraz mechanizmu obrotu tej maszyny.  

Tabela 1 Proporcje teoretycznej energii możliwej do odzysku z poszczególnych napędów koparki [58] 

Napęd Odzyskana energia [J] Proporcja [%] 

Wysięgnika Energia potencjalna 49205 39 

Energia kinetyczna 37198 28 

Ramienia 

 

17500 13 

Łyżki 123 1 

Obrotu nadwozia 24513 19 

 

 Jak pokazuje zestawienie wyników w tabeli 1 energia możliwa do rekuperacji z siłownika wysięgnika 

wynosi 86403 [J], co stanowi 67 [%] całkowitej energii odzyskiwanej we wszystkich napędach testowanej 

koparki (dla przyjętego cyklu roboczego). Poza energią inercji wysięgnika, energia potencjalna stanowi aż 

39 [%]. Z tego względu wydaje się uzasadnione rozpatrywanie możliwości połączenia hydraulicznego 

mechanizmu aktywnej przeciwwagi jedynie z napędem mechanizmu wysięgnika. Siłownik mechanizmu 

ramienia nie będzie brany pod uwagę przy współpracy z układem ruchomej przeciwwagi, również ze 

względu na fakt, że przepływ odzyskiwanej energii z tego napędu występuję jedynie w konfiguracjach, w 

których moment sił ciężkości elementów osprzętu poruszanych tym siłownikiem ma zwrot zgodny z 

kierunkiem działania siłownika. Podejście to pozwoli uprościć zarówno algorytm sterowania, jak i 

zminimalizować niezbędne zmiany w układzie hydraulicznym maszyny. 

2.4. Konstrukcja mechanizmu ruchomej przeciwwagi 

 System odzysku energii potencjalnej bazujący na ruchomej przeciwwadze wymaga wprowadzenia 

dodatkowych elementów do konstrukcji standardowej koparki, której widok przedstawia Rys. 2.10. Główną 

zmianą będzie uruchomienie zwykle przytwierdzonej do ramy koparki przeciwwagi za pomocą mechanizmu 

o odpowiedniej strukturze [21], [22]. 
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Rys. 2.10. Widok koparki o standardowej konstrukcji (CAT 319) 

W celu ułatwienia montażu systemu aktywnej przeciwwagi na powszechnie produkowanych koparkach 

zaproponowano strukturę mechaniczną układu ruchomej przeciwwagi, zaprezentowaną na Rys. 2.11. 

Rozwiązanie to jest zaprojektowane przy wykorzystaniu transformacji jednokładności mechanizmu 

roboczego maszyny o założonej skali k=0.5. Oznacza to, że gabaryty proponowanego mechanizmu są dwa 

razy mniejsze od gabarytów osprzętu roboczego rozpatrywanej koparki, natomiast masa elementów 

składowych układu przeciwwagi jest dwukrotnie większa od masy całkowitej mechanizmu roboczego 

maszyny. Podpora 1 jest montowana do ramy nadwozia koparki w taki sposób, aby możliwie w jak 

najmniejszym stopniu ograniczać widoczność z miejsca pracy operatora. Ponieważ konstrukcja mechaniczna 

składa się z dwóch wysięgników 3 pracujących równolegle do ich napędzania zastosowano dwa siłowniki 

główne 2. Gabaryty tych elementów napędowych również wynikają z przyjętej skali jednokładności k= 0.5, a 

więc skok siłownika głównego przeciwwagi stanowi połowę skoku siłownika wysięgnika koparki, natomiast 

pole powierzchni tłoka po stronie tłoczyskowej tego siłownika jest dwukrotnie większe od pola powierzchni 

tłoka po stronie tłokowej siłownika napędzającego wysięgnik maszyny. Na końcach wysięgników 3 

proponowanego mechanizmu montowana jest ruchoma przeciwwaga 5. Jej położenie kątowe jest ustalane 

przy wykorzystaniu pomocniczych siłowników 4, które mogą być uruchamiane niezależnie i nie są 

bezpośrednio połączone z żadnym z siłowników koparki.  
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Rys. 2.11. Widok proponowanej konstrukcji mechanizmu ruchomej przeciwwagi dla założonej skali jednokładności 

mechanizmów k =0.5:  

1 – podpora, 2 – główny siłownik mechanizmu przeciwwagi, 3 – wysięgnik przeciwwagi, 4 – siłownik pomocniczy,  

5 – ruchoma przeciwwaga 

 Na Rys. 2.12 przedstawiono schematycznie sposób montażu mechanizmu ruchomej przeciwwagi. 

Zaprezentowane usytuowanie elementów układu aktywnej przeciwwagi odpowiada konfiguracji osprzętu 

roboczego koparki, w której siłownik wysięgnika ma maksymalną długość. Jest to również ustawienie, które 

może być wykorzystywane podczas przejazdów, czy transportu maszyny. Kształt poszycia nadwozia 

koparki, przy tym rozwiązaniu, pozostaje w niemal niezmienionej formie. Jedynie ściana poszycia leżąca 

naprzeciw poruszanej przeciwwagi jest nieznacznie nachylona w celu umożliwienia operowania 

mechanizmem odzysku energii potencjalnej również przy opcjonalnym oddaleniu, od osi obrotu nadwozia 

koparki, środka ciężkości samej przeciwwagi, co może mieć miejsce np.: podczas pracy koparki, jako 

dźwigu. W końcowej części nadwozia koparki proponuje się wprowadzić element pełniący rolę podpory dla 

opuszczonego mechanizmu przeciwwagi. Zabezpieczy to siłowniki systemu aktywnej przeciwwagi przed 

ciągłym obciążeniem wynikającym z konieczności utrzymania ruchomych elementów o znaczącej masie w 

tej konfiguracji.  
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Rys. 2.12. Widok koparki z zamontowanym mechanizmem ruchomej przeciwwagi ustawionej w najniższym położeniu 

 Mechanizm aktywnej przeciwwagi zamontowany na koparce średniej wielkości i ustawiony w 

najwyższym położeniu przedstawia Rys. 2.13. Jest to konfiguracja odpowiadająca maksymalnie 

opuszczonemu wysięgnikowi koparki.  

 

Rys. 2.13. Widok koparki z zamontowanym mechanizmem ruchomej przeciwwagi ustawionej w najwyższym położeniu 

 Warto podkreślić, że w tym ustawieniu skrajne punkty masywnego elementu, pełniącego funkcje 

ruchomej przeciwwagi, znajdują się poniżej skrajnej wysokości osiąganej przez elementy osprzętu 

roboczego maszyny. Tak, więc operator koparki nie będzie zmuszony do ograniczania ruchów roboczych w 

przestrzeni limitowanej np. wysokością zawieszenia linii energetycznych czy wysokością stropu.  
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3. Model osprzętu roboczego koparki i przeciwwagi 

3.1. Model układu mechanicznego koparki podsiębiernej 

 Strukturę typowego osprzętu roboczego koparki podsiębiernej z napędem hydraulicznym przedstawia 

Rys. 3.1. Mechanizm roboczy jest obciążony siłami masowymi poszczególnych elementów: wysięgnika, 

ramienia, łyżki i innych ogniw oraz urobku [13], [36], [76]. Chwilowe położenie środka ciężkości 

wysięgnika C1 względem punktu obrotu O jest określona przez wektor r11 i kąt , jaki wektor r11 tworzy z 

prostą poprowadzoną przez punkty O1 i O2. Podobnie położenie środków ciężkości pozostałych ogniw jak i 

urobku można opisać za pomocą wektorów r12 i kąta 2 oraz r13 i kąta 3. Parametry geometryczne l1, 1 

wysięgnika nie zależą od położenia pozostałych ogniw. Parametry geometryczne li, i pozostałych ogniw są 

ściśle zależne od wysuwu siłowników ramienia i łyżki. 

 

Rys. 3.1. Osprzęt roboczy koparki podsiębiernej 

 Osprzęt roboczy koparki jest mechanizmem płaskim, a więc do opisu jego ruchu można wykorzystać 

równanie ruchu w postaci: 

 r oi

d
J M

dt
   (3.1) 

gdzie: Jr – masowy moment bezwładności elementów osprzętu roboczego koparki zredukowany do osi obrotu 

wysięgnika,  – prędkość kątowa wysięgnika, MOi – suma momentów wszystkich sił działających na 

osprzęt względem punktu obrotu wysięgnika. 

 Biorąc pod uwagę siłę działającą na tłoczysko siłownika R i siły ciężkości poszczególnych elementów 

osprzętu koparki Fi równanie ruchu wysięgnika podczas jego podnoszenia przyjmuje następującą postać: 

3

1 1

1 1

r
r i i

i

dJ d
J R h F r

d dt




 

      (3.2) 

gdzie: - kąt obrotu wysięgnika osprzętu, h1 – ramie działania siły R, Fi – siły masowe głównych 

elementów osprzętu roboczego, r1i – ramię działania siły ciężkości Fi względem punktu obrotu 

wysięgnika. 
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 W przypadku opuszczania osprzętu siła R jest skierowana przeciwnie do kierunku ruchu, a siły 

ciężkości działają zgodnie z kierunkiem ruchu. Zależność (3.3) opisuje siłę hydrostatyczną siłownika 

wysięgnika: 

1 1 2 2b b TR p A p A F      (3.3) 

gdzie: pb1 – ciśnienie oleju po stronie tłokowej siłownika wysięgnika, pb2 – ciśnienie oleju po stronie 

tłoczyskowej siłownika wysięgnika, A1, A2 – pole powierzchni czynnej po stronie tłokowej i 

tłoczyskowej siłownika wysięgnika, FT – siła tarcia w siłowniku. 

Końcową postać równania ruchu osprzętu w czasie podnoszenia przedstawia równanie (3.4): 

1 1 2 2 1 1 11 1 1

1

2 12 1 2 3 13 1 2 3

( ) cos( )

cos( ) cos( )

r
r b b t

dJ d
J p A p A F h F r

d dt

F r F r


  



    

           

        

 (3.4) 

 Ramię h1 działania siły siłownika wysięgnika może być wyznaczone z geometrycznych zależności w 

trójkącie O1A1B1 przedstawionym na Rys. 3.2.  

 

Rys. 3.2. Rysunek trójkąta O1A1B1 wykorzystanego do wyznaczenia promienia h1 

Długość ramienia h1 przy stałych wymiarach wysięgnika a1 i c1 będzie zmieniać się w funkcji zmiany 

długości siłownika lc1 oraz wartości kąta zgodnie z równaniem (3.5): 

1 1 1 1 1
1

2 2

1 1 1 1 1 1 1

sin( )

2 cos( )

a c
h

a c a c

  

  

   


      
 (3.5) 

Całkowita długość siłownika jest sumą jego długości przy minimalnym wysuwie lc10 i skoku tłoczyska 

siłownika xb, co można zapisać równaniem (3.6): 

2 2

1 10 1 1 1 1 1 1 12 cos( )c c bl l x a c a c              (3.6) 

W związku z tym zależność prędkości kątowej wysięgnika  od prędkości wysuwu siłownika v można 

przedstawić równaniem (3.7): 

1 1 1 1 1 1 1

2 2
1 1 1 1 1 1 1 1

sin( )

2 cos( )

c cdl dl a c
v

dt d a c a c

  
 

   

   
    

      
 (3.7) 

 W przyjętym cyklu roboczym ruch mechanizmów osprzętu koparki, ustawionego w odpowiedniej 

konfiguracji, realizowany jest z wykorzystaniem wyłącznie siłownika wysięgnika. Jest to, więc ruch 

obrotowy bryły sztywnej o stałej wartości zredukowanego momentu bezwładności. Jedynie ruch środków 

ciężkości cylindra i tłoczyska siłownika wysięgnika wprowadza zmiany wartości zredukowanego momentu 
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bezwładności mechanizmu roboczego maszyny w funkcji kąta . Podjęto próbę oszacowania procentowej 

wielkości tych zmian by sprawdzić, czy zasadnym jest nie uwzględnianie w dalszych obliczeniach 

wspomnianych zmienności. W tym celu określono energię kinetyczną elementów składowych siłownika 

wysięgnika. Położenie środka ciężkości cylindra siłownika wysięgnika przedstawiono na Rys. 3.3. 

 

Rys. 3.3. Lokalizacja środka ciężkości cylindra siłownika wysięgnika 

Moment bezwładności cylindra zredukowany do punktu obrotu A1 opisuje wzór: 
2

1 1 1 1 1c A c c scJ J m l    (3.8) 

gdzie: Jc1 – moment bezwładności cylindra siłownika wysięgnika, mc1 – masa cylindra siłownika wysięgnika 

Energia kinetyczna cylindra połączonego parą obrotową z podstawą opisuje równanie: 
2

1
1

2

c s
Kc

J
E


  (3.9) 

gdzie: ωs – prędkość kątowa siłownika wysięgnika wokół punktu zamocowania A1 

Położenie środka ciężkości tłoczyska siłownika wysięgnika przedstawiono na Rys. 3.4. Element ten porusza 

się ruchem płaskim złożonym, a więc energia kinetyczna będzie zapisana zależnością: 

 
2 2

21
1 1 1 1 1( )

2 2

t s
Kt t t c st

m v
E J m l l


       (3.10) 

gdzie: mt1 – masa tłoczyska siłownika wysięgnika, Jt1 – moment bezwładności tłoczyska siłownika wysięgnika 

 

Rys. 3.4. Lokalizacja środka ciężkości tłoczyska siłownika wysięgnika 
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 Sumę energii kinetycznych Es elementów składowych siłownika wysięgnika z równań (3.9) i (3.10) 

porównano z energią kinetyczną Eo ruchu obrotowego osprzętu roboczego koparki (z wyłączeniem siłownika 

wysięgnika) wokół punktu O1, a przebiegi tych wielkości przedstawiono na Rys. 3.5 w funkcji długości 

siłownika. 

 

Rys. 3.5. Energia kinetyczna osprzętu Eo i siłownika wysięgnika Es w funkcji długości siłownika napędowego 

mechanizmu wysięgnika koparki 

 Wartość energii kinetycznej elementów masowych siłownika mechanizmu odniesiona do energii 

kinetycznej osprzętu roboczego koparki, nawet przy najbardziej niekorzystnej konfiguracji tego układu 

maszyny, dla której zredukowany moment jest najmniejszy, nie przekraczała 2.5%. Ponadto, przy 

uwzględnieniu masy podnoszonego urobku wpływ siłownika wysięgnika na wynik końcowy jest jeszcze 

mniejszy. W związku z tym postanowiono dla uproszczenia modelu matematycznego nie uwzględniać zmian 

zredukowanego momentu bezwładności w funkcji położenia kątowego mechanizmu. 

 W kolejnym kroku przygotowano zależności niezbędne do wyznaczenia wartości zredukowanego 

masowego momentu bezwładności głównych elementów osprzętu roboczego koparki. I tak, do wyznaczenia 

zredukowanego momentu bezwładności ramienia z twierdzenia Steinera konieczna jest znajomość wartości 

masy ramienia oraz momentu bezwładności ramienia względem jego środka masy, a także odległości środka 

ciężkości C2 od punktu obrotu O1 wysięgnika i połączonych z nim elementów osprzętu roboczego. Odległość 

do punktu C2 określa długość wektora r12 przedstawiona na Rys. 3.1., a wyznaczona według wzoru (3.11): 

2 2

1 2 1 2 1 2 22 cos( )l r l r       12r  (3.11) 

Biorąc pod uwagę to, że kąt 2 opisujący wychylenie ramienia można przedstawić, jako sumę kątów: 

2 1 1 21 2           (3.12) 

a więc: 

2 2

1 2 1 2 1 21 2 22 cos( )l r l r            12r  (3.13) 

Kąt 21 zależny jest od wysuwu siłownika ramienia w następujący sposób: 

2 2 2

2 2 2
21

2 2

arccos
2

ca c l

a c


  
  

  
 (3.14) 
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 Analogicznie jak w przypadku ramienia do wyznaczenia zredukowanego momentu bezwładności łyżki 

konieczne jest obliczenie położenie jej środka ciężkości C3 względem punktu obrotu O1 osprzętu. Określać 

to będzie wektor r13. Założono, że ogniwa pośredniczące w przekazaniu ruchu z siłownika łyżki na łyżkę 

O3B3 i B3O5 tworzą z odcinkami O4O5 i O3O4 równoległobok. Wówczas długość wektora r13 może być 

zapisana, jako: 

2 2 2

1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 4 2 3 2 42 cos( ) 2 cos( ) 2 cos( )l l r l l l r l r                      13r  (3.15) 

Kąt 4 obliczany jest następująco: 

4 2 34 3 4           (3.16) 

tak, więc: 

2 2 2

1 2 3 1 2 1 21 2 1 3 34 21 2 1 3 4

2 3 34 3 4

2 cos( ) 2 cos( 2 )

2 cos( )

l l r l l l r

l r

          

   

                       

       

13r
 (3.17) 

Natomiast kąt 34 zależny jest od wysuwu siłownika łyżki: 

2 2 2

3 4 3
34

3 4

arccos
2

ca a l

a a


  
  

  
 (3.18) 

 Przy wyznaczaniu zredukowanego do osi obrotu wysięgnika momentu bezwładności osprzętu 

uwzględniono również masy głównych elementów siłowników. Rozpatrywany jest oddzielnie ruch środka 

ciężkości cylindra, a także tłoczyska każdego z siłowników. Do wyznaczenia zredukowanego momentu 

bezwładności siłownika wysięgnika konieczne jest obliczenie położenie środka ciężkości cylindra siłownika 

Sc1 i tłoczyska St1 względem punktu obrotu O1 osprzętu. Określać to położenie będą odpowiednio dla 

cylindra siłownika wysięgnika wektor rsc1 i dla jego tłoczyska wektor rst1. Długość wektora rsc1 wyznaczana 

jest ze wzoru: 

2 2

1 1 1 1 12 cos( )sc sc aa l a l      sc1r  (3.19) 

Kąt a1 zależny jest od wysuwu siłownika wysięgnika, co przedstawia następujący związek: 
2 2 2

1 1 1
1

1 1

arccos
2

c
a

c

a l c

a l


 


 
 (3.20) 

Analogicznie równania opisują długość wektora rst1: 

2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 cos( ) 2 cos( )st c st st c c a st aa l l l l a l a l             r  (3.21) 

 Do wyznaczenia zredukowanego momentu bezwładności siłownika ramienia konieczne jest obliczenie 

odległości środków ciężkości Ss2 i St2 do punktu obrotu O1 osprzętu. Określać to położenie będą odpowiednio 

dla cylindra siłownika ramienia wektor rsc2 i dla jego tłoczyska wektor rst2. Długość wektora rsc2 wyznaczana 

jest ze wzoru: 

2 2

2 1 2 2 1 2 2 2 22 cos( )sc O A sc O A sc A al l l l        r  (3.22) 

Pomocniczy kąt a2 wyznaczono z zależności: 
2 2 2

2 2 2
2

2 2

arccos
2

c
a

c

a l c

a l


 


 
 (3.23) 

 Analogicznie przedstawiają się obliczenia dla długości wektora rst2 opisującego położenie środka 

ciężkości tłoczyska siłownika ramienia. Ostatecznie otrzymujemy: 

2 2 2

2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 22 2 cos( ) 2 cos( )st O A c st c st O A c A a O A st A al l l l l l l l l                  r  (3.24) 

Do wyznaczenia zredukowanego momentu bezwładności siłownika łyżki konieczne jest obliczenie położenia 

środka ciężkości Sc3 i St3 względem punktu obrotu O1 osprzętu. Określać to położenie będą odpowiednio dla 

cylindra siłownika łyżki wektor rsc3 i dla jego tłoczyska wektor rst3. Długość wektora rsc3 wyznaczana jest ze 

wzoru: 

2 2 2

3 1 2 3 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 2 3 3

2 3 3 3 3 3

2 cos( ) 2 cos( )

2 cos( )

sc O A sc O A c sc s

O A sc c s

l l l l l l l

l l

      

  

                

     

r
 (3.25) 

Kąt s3 wyznacza się z zależności: 
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2 2 2

3 3 4
3

3 3

arccos
2

c
s

c

a l a

a l


 


 
 (3.26) 

natomiast kąt 2 jest równy: 

2 1 1 21 2           (3.27) 

Tak, więc końcowa postać wzoru dla obliczania długości wektora rsc3 jest następująca: 

2 2 2

3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 21 2

1 3 1 21 2 3 3 2 3 3 3 3 3

2 cos( )

2 cos( ) 2 cos( )

sc O A sc O A c

sc s O A sc c s

l l l l l

l l l l

    

        

            

               

r
 (3.28) 

 Analogicznie przedstawiają się obliczenia dla długości wektora rst3 opisującego położenie środka 

ciężkości tłoczyska siłownika łyżki. Ostatecznie otrzymujemy: 

2 2 2 2

3 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 21 2

1 3 1 21 2 3 3 1 3 1 21 2 3 3

2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3

2 2 cos( )

2 cos( ) 2 cos( )

2 cos( ) 2 cos( )

st O A c st c st O A c

c s st s

O A c c s O A st c s

l l l l l l l l

l l l l

l l l l

    

           

     

                

                    

           

r

 (3.29) 

3.2. Model ruchomej przeciwwagi 

 Strukturę mechanizmu z napędem hydraulicznym, wykorzystanego w konstrukcji ruchomej 

przeciwwagi z zaznaczonymi wielkościami geometrycznymi i działającymi siłami przedstawia Rys. 3.6. 

Chwilowe położenie środka ciężkości wysięgnika przeciwwagi Cp1 względem punktu obrotu Op1 jest 

określone przez wektor rp11 i kąt p1, jaki wektor rp11 tworzy z prostą poprowadzoną przez punkty Op1 i Op2. 

Podobnie położenie środka ciężkości przeciwwagi można opisać za pomocą wektora rp12 i kąta p2. 

 

Rys. 3.6. Mechanizm ruchomej przeciwwagi 

Równanie ruchu wysięgnika przeciwwagi ma następującą postać: 

 pr p Opi

d
J M

dt
   (3.30) 
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gdzie: Jpr – masowy moment bezwładności głównych elementów ruchomej przeciwwagi zredukowany do osi 

obrotu wysięgnika przeciwwagi, p - prędkość kątowa wysięgnika przeciwwagi, MOpi – suma 

momentów od sił działających na ogniwa przeciwwagi. 

 Biorąc pod uwagę siłę Rp działającą na tłoczysko siłownika wysięgnika przeciwwagi i siły ciężkości Fp1 

i Fp2 równanie ruchu przy podnoszeniu wysięgnika przeciwwagi ma następującą postać: 

 

2

1 1

1 1

pr p

p pr p p pi p i

p i

dJ d
J R h F r

d dt




 

      (3.31) 

gdzie: p1 – kąt obrotu wysięgnika przeciwwagi, hp1 – ramie działania siły Rp, rp1i – ramię działania siły 

ciężkości Fpi względem punktu obrotu wysięgnika przeciwwagi. 

W przypadku opuszczania przeciwwagi siła Rp jest skierowana przeciwnie do kierunku ruchu, a siły 

ciężkości działają zgodnie z kierunkiem ruchu. Równania opisujące siły mają postać: 

1 1 2 2p p p p p pTR p A p A F    (3.32) 

pi piF m g   (3.33) 

stąd: 

1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 12 1 2

1

( ) cos( ) cos( )
pr p

p pr p p p p pt p p p p p p p p p

p

dJ d
J p A p A F h F r F r

d dt


    


                (3.34) 

gdzie: pp1, pp2 – ciśnienie po stronie tłokowej i tłoczyskowej siłownika wysięgnika przeciwwagi,  

Ap1, Ap2 – pole powierzchni po stronie tłokowej i tłoczyskowej siłownika wysięgnika przeciwwagi,  

FpT – siła tarcia w siłowniku wysięgnika przeciwwagi. 

 Promień hp1 siły siłownika może być wyznaczony z geometrycznych zależności w funkcji wymiarów 

wysięgnika przeciwwagi i kąta p1: 

 

Rys. 3.7. Rysunek trójkąta Op1Ap1Bp1 wykorzystanego do wyznaczenia promienia hp1 

1 1 1 1

1
2 2

1 1 1 1 1 1

sin( )

2 cos( )

p p p p p

p

p p p p p p p

a c
h

a c a c

   

   

    


       
 (3.35) 
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Całkowita długość siłownika jest sumą długości przy minimalnym wysuwie lcp10 i skoku siłownika xp1, co 

można zapisać, jako: 

2 2
1 10 1 1 1 1 1 12 cos( )cp cp p p p p p p p pl l x a c a c                (3.36) 

Zależność prędkości kątowej wysięgnika przeciwwagi p i prędkości liniowej ruchu tłoczyska siłownika vp 

przedstawia poniższa zależność:  

1 1 1 1 1 1

2 2
1 1 1 1 1 1 1

sin( )

2 cos( )

cp cp p p p p p

p p p

p p p p p p p p

dl dl a c
v

dt d a c a c

   
 

    

    
    

       
 (3.37) 

 Równanie (3.34) zostanie uproszczone przez nie uwzględnianie zmian zredukowanego momentu 

bezwładności w funkcji położenia kątowego mechanizmu przeciwwagi. Analogicznie jak wykazano w 

rozdziale 3.1, zredukowany moment bezwładności ruchomych elementów masowych siłownika wysięgnika 

ma pomijalnie małą wartość w odniesieniu do całkowitego zredukowanego momentu bezwładności osprzętu 

przeciwwagi. 

 Do wyznaczenia zredukowanego momentu bezwładności ramienia przeciwwagi, którego wartość 

zmienia się w zależności od długości siłownika ramienia, konieczne jest obliczenie położenie środka 

ciężkości Cp2 względem punktu obrotu Op1 osprzętu. Określać to położenie będzie wektor rp12. Długość tego 

wektora jest równa: 

2 2

12 1 2 1 2 1 2 22 cos( )p p p p p p p pl r l r          r  (3.38) 

Występujący we wzorze (3.38) kąt p2 wynosi: 

2 1 21 1 2p p p p p           (3.39) 

a więc: 

2 2

12 1 2 1 2 1 21 2 22 cos( )p p p p p p p p pl r l r              r  (3.40) 

Kąt p21 zależny jest od wysuwu siłownika ramienia przeciwwagi, co wynika z równania:  
2 2 2

2 2 2
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2 2
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 (3.41) 

 W modelu ruchomej przeciwwagi uwzględniono także momenty bezwładności wywołane przez masy 

siłowników. Położenia środków ciężkości cylindra i tłoczyska każdego z dwóch siłowników analizowane są 

oddzielnie. 

 Do wyznaczenia zredukowanego momentu bezwładności siłownika wysięgnika przeciwwagi konieczne 

jest obliczenie położenia środka ciężkości cylindra Scp1 i tłoczyska Stp1 względem punktu obrotu Op1 

osprzętu. Opisywać te położenia będą odpowiednio wektory rspc1 i rspt1. Długość wektora rspc1 wyznacza się 

ze wzoru: 

2 2

1 1 1 1 1 12 cos( )spc p spc p spc psa l a l       r  (3.42) 

Kąt ps1 można opisać formułą: 
2 2 2

1 1 1
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1 1

arccos
2

cp p p

ps

p cp

l a c

a l


 


 
 (3.43) 

Postępując analogicznie można zapisać wzór na długość wektora rspt1: 

2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 cos( ) 2 cos( )spt p cp spt cp spt p cp ps p spt psa l l l l a l a l                r  (3.44) 

Do wyznaczenia zredukowanego momentu bezwładności siłownika drugiego członu przeciwwagi niezbędne 

jest obliczenie położenia środka ciężkości cylindra Scp2 i tłoczyska Stp2 względem punktu obrotu Op1 

osprzętu. Opisywać te położenia będą wektory rspc2 i rspt2. Długość wektora rspc2 wyznacza się ze wzoru: 

2 2

2 1 2 2 2 22 cos( )spc Op Ap spc cp psl l      r  (3.45) 

Kąt ps2 zależny jest od parametrów geometrycznych, a jego wartość jest równa: 
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 (3.46) 

Długość wektora rspt2 wyznacza się ze wzoru: 

2 2 2

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 ( ) cos( )spt Op Ap cp spt cp spt cp spt cp psl l l l l l l            r  (3.47) 

3.3. Tarcie w siłownikach osprzętu roboczego i przeciwwagi 

 W przyjętym do badań symulacyjnych modelu siły tarcia w siłownikach założono występowanie siły 

tarcia suchego oraz wiskotycznego i statycznego o wartości większej od tarcia ruchowego. Jeżeli tłok 

siłownika względem cylindra znajduje się w spoczynku (v=0), występuje faza tarcia statycznego. Wartość 

siły tarcia statycznego jest równa sumie sił działających na siłownik (F) do chwili, gdy przekroczy ona 

wartość rozwiniętej siły tarcia statycznego FTs. Siła tarcia statycznego może, więc przyjmować różne 

wartości od zera do FTs. Po przekroczeniu tej wartości rozpoczyna się ruch tłoka względem cylindra 

siłownika i mamy do czynienia z fazą tarcia kinetycznego. Wartość siły tarcia statycznego spełnia, więc 

następujący warunek: 

 min ,statyczne TsT F F   (3.48) 

natomiast siła tarcia kinetycznego może być zapisana zależnością: 

 kinetyczne Tk TvT sign v F k v     (3.49) 

gdzie: FTk – siła tarcia suchego, kTv – współczynnik tłumienia wiskotycznego, v – prędkość tłoka względem 

cylindra siłownika. 

Uwzględniając równania (3.48) i (3.49) można zapisać równanie siły tarcia w postaci zależności: 

 

 

min , 0
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Tk Tv
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 (3.50) 

3.4. Parametryzacja modelu mechanizmu sytemu ruchomej przeciwwagi 

 Ponieważ stanowisko badawcze bazowało na oryginalnych elementach roboczych pięciotonowej 

koparki Caterpillar 305 parametry masowe i geometryczne zostały ustalone dla tego rodzaju maszyny. 

Widok osprzętu roboczego tej maszyny przedstawiono na Rys. 3.8. Ogólnie dostępna dokumentacja maszyn 

do robót ziemnych nie zawiera szczegółowych informacji technicznych dotyczących poszczególnych 

komponentów, w tym również elementów mechanicznych. Z kolei rzetelna parametryzacja modelu 

matematycznego mechanizmów koparki wymagała wyznaczenia wielu parametrów geometrycznych, a także 

masowych poszczególnych części maszyny. Wielkości takie jak masa, położenie środka ciężkości i momenty 

bezwładności głównych ogniw roboczych wyznaczono na podstawie modeli przestrzennych narysowanych 

w programie SolidWorks [60]. 
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Rys. 3.8. Widok osprzętu roboczego koparki CAT 305  

 Model bryłowy wysięgnika zastosowanego na stanowisku testowym przedstawiono na Rys. 3.9. 

Oprogramowanie umożliwia wizualizację podstawowych parametrów obiektu w oknie Właściwości masy dla 

globalnego lub przyjętego układu współrzędnych. Przyjmując wartość gęstości typowej stali odczytujemy 

masę całkowitą elementu i położenie środka ciężkości oraz wartość masowego momentu bezwładności 

liczonego względem osi związanej ze środkiem ciężkości. 

 

Rys. 3.9. Przykładowy przestrzenny model elementu mechanizmu koparki narysowany w oprogramowaniu SolidWorks  

 Wykorzystując analogiczną procedurę dla głównych elementów osprzętu roboczego koparki, uzyskano 

niezbędne informacje o wybranych parametrach tego mechanizmu, które zaprezentowano na 

dwuwymiarowych rysunkach. Na Rys. 3.10. przedstawiono zarys wysięgnika oraz podstawowe parametry 

geometryczne i masowe. 
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Rys. 3.10. Zarys wysięgnika z lokalizacją środka ciężkości 

Wybrane parametry geometryczne i wartości parametrów masowych ramienia zaprezentowano na 

Rys. 3.11. 

 

Rys. 3.11. Zarys ramienia z lokalizacją środka ciężkości 

W analogiczny sposób przedstawiono na Rys. 3.12 wyznaczone parametry łyżki koparki Cat 305. 

 

Rys. 3.12. Zarys łyżki z lokalizacją środka ciężkości 

W modelu matematycznym rozpatrywano również wpływ sił masowych siłowników hydraulicznych 

osprzętu roboczego koparki na parametry układu napędowego. Na Rys. 3.13. zaprezentowano widok 

przykładowego siłownika z zaznaczonymi położeniami środków ciężkości cylindra i tłoczyska. 

 

Rys. 3.13. Widok przykładowego siłownika hydraulicznego z zaznaczoną lokalizacją środków ciężkości cylindra i 

tłoczyska 
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Wyznaczone parametry masowo-geometryczne rozpatrywanych siłowników koparki zebrano w  

tabeli 2. 

Tabela 2 Parametry masowo-geometryczne siłowników mechanizmu roboczego koparki CAT 305 

Nr Element Masa [kg] Moment bezwład. J [kg·m
2
] Lsc(t)i [m] 

1 Cylinder siłownika wysięgnika 34 2,83 0,45 

Tłoczysko siłownika wysięgnika 23,6 1,49 0,43 

2 Cylinder siłownika ramienia 28 2,22 0,42 

Tłoczysko siłownika ramienia 19,2 1,22 0,4 

3 Cylinder siłownika łyżki 22 2,1 0,38 

Tłoczysko siłownika łyżki 13,7 0,75 0,35 

 

 W rozpatrywany systemie z aktywną przeciwwagą dla prawidłowego przepływu energii pomiędzy 

współpracującymi siłownikami wymagane jest zachowanie zarówno analogii kinematyki poszczególnych 

mechanizmów jak i odpowiednich proporcji masowych elementów mechanicznych. W związku z tym 

większość parametrów geometryczno-masowych dla elementów ruchomej przeciwwagi jest proporcjonalna 

do analogicznych parametrów mechanizmu koparki, a o ich wartościach decyduje przyjęta skala 

jednokładności k. Zasada ta dotyczy głównie wysięgnika przeciwwagi. Wymiary drugiego członu tego 

mechanizmu będą wynikały z założeń wstępnych np.: nie przekraczanie obrysu zewnętrznego maszyny przez 

elementy aktywnej przeciwwagi, konieczność osiągnięcia, wynikającej z przekształcenia jednokładności, 

całkowitej masy mechanizmu. Wyznaczenie wartości masowych momentów bezwładności elementów 

przeciwwagi wymagać będzie stworzenia ich trójwymiarowych modeli np. w programie Solid Works i 

odczytania parametrów z okna właściwości, jakie prezentowano na Rys. 3.9.  

3.5. Model matematyczny układu hydraulicznego systemu aktywnej 

przeciwwagi 

3.5.1. Struktura układu hydraulicznego  

 Struktura układu hydraulicznego zaproponowana na Rys. 3.14.wynika z przyjętej idei systemu odzysku 

energii potencjalnej przedstawionej na Rys. 2.7. Kolorem niebieskim zaznaczono elementy hydrauliczne 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania maszyny przy rozbudowie układu hydrauliczno-mechanicznego 

koparki o elementy ruchomej przeciwwagi. Dodatkowe zawory 6 typu on/off umożliwiają szybkie 

przełączenie systemu z klasycznej konfiguracji hydraulicznego układu napędowego osprzętu koparki do 

układu z odzyskiem energii bazującym na siłowniku 8, który napędza elementy aktywnej przeciwwagi. 

Zawór proporcjonalny 7 pozwala w sposób autonomiczny i kontrolowany opuścić przeciwwagę, a więc 

ustawić ten układ w wymaganej pozycji startowej odpowiedniej do ustawienia osprzętu koparki, a 

niezbędnej do maksymalizacji efektywności proponowanego systemu. Dodatkowo operator będzie miał 

możliwość wsparcia elementów przeciwwagi o nadwozie koparki zarówno podczas przejazdów, jak i w 

sytuacjach awaryjnych. Zawór ten może być wykorzystywany do okresowego upuszczania oleju z 

zamkniętej przestrzeni współpracujących komór siłowników A1 i A4. Wymiana oleju obniży temperaturę 

czynnika roboczego w tej zamkniętej części układu hydraulicznego. 

 Zawór przelewowy 3 zabezpieczy linię hydrauliczną łączącą współpracujące siłowniki systemu 

aktywnej przeciwwagi przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia oleju wynikającym z dynamicznych 

przesterowań obiektu, czy rozsynchronizowania się współdziałających mechanizmów. 

 Ze względu na różnorodne rozwiązania układów hydraulicznych w koparkach, różniących się głównie 

rodzajem i ilością zabudowywanych jednostek wyporowych, postanowiono pominąć w rozważaniach 

teoretycznych silnik, pompę i jej zawór przelewowy. Jeżeli zastosowanie ruchomej przeciwwagi zmniejszy 

zapotrzebowanie energetyczne głównego siłownika osprzętu roboczego maszyny to przełoży się to 

bezpośrednio na mniejsze obciążenie silnika spalinowego koparki, czy silnika elektrycznego na stanowisku 

badawczym. Efekty końcowe takie jak np. ilość zaoszczędzonego paliwa zależeć będą od przyjętej strategii 

sterowania jednostką napędową koparki, dlatego też w symulacjach pomijany jest ten fragment układu 
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napędowego. Pozwoliło to przyjąć do obliczeń stałą wartość ciśnienia pp=12 [MPa] w linii za pompą 

hydrauliczną o zmiennym natężeniu przepływu, analogicznie do ustawień jednostki wyporowej na 

stanowisku testowym. 
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Rys. 3.14. Koncepcja połączonego układu hydraulicznego osprzętu koparki i ruchomej przeciwwagi: 

1 – siłownik wysięgnika koparki, 2 – proporcjonalny rozdzielacz 4/3 drogowy, 3 – zawór przelewowy, 4 – filtr, 

5 – pompa o stałej wydajności, 6 – rozdzielacz 2/2 drogowy, 7 – proporcjonalny rozdzielacz 2/2 drogowy, 8 – siłownik 

ruchomej przeciwwagi 

 Przy budowie modelu matematycznego przyjęto dodatkowe założenia upraszczające: 

- nadwozie koparki ustawione jest poziomo, 

- punkty mocowania osprzętu są nieruchome, 

- zawór przelewowy 3 jest szczelny, a ciśnieniowy punkt otwarcia ustawiony jest znacznie powyżej ciśnień 

roboczych w linii hydraulicznej, 

- nie uwzględniono sił tarcia w parach obrotowych mechanizmów, 

- pominięto luzy i odkształcenia w mechanizmie napędowych,  

- pominięto podatność przewodów hydraulicznych, 

- przyjęto stałe warunki termiczne, traktując zmiany temperatury oleju hydraulicznego, jako znacznie 

wolniejsze niż zmiany ciśnienia w układzie, czy też prędkości liniowej siłowników, 

- pominięto dynamikę zaworów, traktując ich czas reakcji, jako znacznie krótszy od czasu reakcji 

mechanizmu koparki, 

- nie uwzględniono przecieków wewnętrznych zaworów, 

- pompę traktowano, jako generator stałego ciśnienia. 

3.5.2. Równania ciągłości przepływu 

 Na Rys. 3.15. zaprezentowano uproszczony układ hydrauliczny z naniesionymi oznaczeniami 

parametrów. Kolorem szarym zaznaczono fragment układu hydraulicznego pominiętego w rozważaniach 

teoretycznych zgodnie z założeniami. Straty strukturalne linii hydraulicznych zastąpiono oporami przepływu 

przez elementy dławiące. 
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Rys. 3.15. Schemat hydrauliczny z oznaczeniami przepływu i ciśnienia 

 Ciśnienia w różnych liniach układu hydraulicznego są obliczane z równań ciągłości. 
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 2 3
2

3

b
b DB

dp B
A v Q

dt V
            z wstępnym założeniem pb2=0.25 MPa (3.53) 

4

4

( )B
DB B

dp B
Q Q

dt V
          z wstępnym założeniem pB=0.25 MPa (3.54) 

gdzie: QA, QB – objętościowe natężenie przepływu przez rozdzielacz (wzór (3.55)i (3.56)),  

QDA, QDB – objętościowe natężenie przepływu dla linii zasilającej stronę tłokową i tłoczyskową 

siłownika, V1,..., V4 – poszczególne objętości, B1,…, B4 – zastępczy moduł sprężystości objętościowej,  

vb – prędkość ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika, Mobc – moment sił masowych, h1 – ramię 

działania siły siłownika wysięgnika. 

 

Korzystając z charakterystyk objętościowego natężenia przepływu dla rozdzielacza w funkcji stopnia 

otwarcia (IS), sporządzonych dla nominalnej różnicy ciśnienia pnom, objętościowe natężenia przepływu dla 

poszczególnych dróg rozdzielacza QA i QB opisać można zależnościami: 
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   z założeniem, że pp= 12 MPa i pz= 0.5 MPa 
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     z założeniem, że pp= 12 MPa i pz= 0.5 MPa 

 

(3.56) 

Równania ciągłości wymaga wyznaczenia poszczególnych przepływów zależnych od ciśnienia według 

następujących zależności: 

 ,DA DAQ f p k   (3.57) 

 ,DB DBQ f p k   (3.58) 

gdzie:  kDA, kDB – współczynniki strat w liniach hydraulicznych.  

 

 W celu porównania energochłonności napędu hydraulicznego osprzętu roboczego koparki i tego 

napędu, ale wspomaganego energią potencjalną aktywnej przeciwwagi rozbudowano model matematyczny o 

kolejne zależności. Na Rys. 3.16. przedstawiono uproszczony układ hydrauliczny systemu z dołączonym 

siłownikiem ruchomej przeciwwagi oraz naniesiono oznaczenia parametrów. 
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Rys. 3.16. Schemat hydrauliczny systemu ruchomej przeciwwagi z oznaczeniami przepływu i ciśnienia 
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 Ciśnienia w różnych liniach układu hydraulicznego systemu aktywnej przeciwwagi są obliczane z 

równań ciągłości. 
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 1 5
3

5

p
p DA

dp B
A v Q

dt V
     
 

      z wstępnym założeniem 1 0.25pp MPa  (3.63) 

6

6

( )A
DA A

Bdp
Q Q

dt V
         z wstępnym założeniem pA=0.25 MPa (3.64) 

gdzie: QA, QB – objętościowe natężenie przepływu przez rozdzielacz, QDA, QDB – objętościowe natężenie 

przepływu dla linii zasilającej stronę tłokową i tłoczyskową siłownika, V1,..., V6 – poszczególne 

objętości, Qprzew – objętościowe natężenie przepływu przez przewód łączący współpracujące siłowniki, 

B1,…,B6 – zastępczy moduł sprężystości objętościowej, vb – prędkość wysuwu siłownika wysięgnika,  

vp – prędkość wysuwu siłownika przeciwwagi, Mobc – moment sił masowych osprzętu roboczego,  

Mobc_p – moment sił masowych ruchomych elementów przeciwwagi, h1 – ramię działania siły siłownika 

wysięgnika, hp1 – ramię działania siły siłownika przeciwwagi. 

 Objętościowe natężenie przepływu przez poszczególne drogi rozdzielacza wyliczane będą zgodnie z 

równaniami (3.55) i (3.56). Równanie ciągłości uzupełniać będą zależności (3.57) i (3.58), które pozwolą 

wyznaczyć wartości pozostałych przepływów w funkcji różnicy ciśnień. 

3.6. Model w oprogramowaniu Matlab Simulink 

 Model matematyczny mechanizmów koparki i aktywnej przeciwwagi wymaga zadeklarowania wielu 

parametrów zarówno masowych jak i geometrycznych. W celu ułatwienia wprowadzania tych wielkości 

stworzono plik typu m file, którego zawartość jest wczytywana przy pierwszym uruchomieniu modelu w 

Simulinku, zgodnie z ustawieniami polecenia PreLoadFcn* przedstawionymi na Rys. 3.17. W pliku tym 

zapisywane są wyłącznie parametry o stałej wartości, charakterystyczne dla analizowanej maszyny. 

Wielkości pozostałe są wyliczane w Simulinku. Pozwala to traktować przygotowany model, jako 

uniwersalne narzędzie do oceny efektywności systemu odzysku energii z ruchomą przeciwwagą dla różnej 

wielkości maszyn.  
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Rys. 3.17. Funkcja programu Simulink wczytująca przy uruchomieniu zestaw danych 

 Na Rys. 3.18. przedstawiono schemat blokowy, będący reprezentacją modelu matematycznego 

rozważanego mechanizmu roboczego koparki w programie symulacyjnym. Obliczenia zostały pogrupowane 

w bloki tematyczne związane z wyznaczeniem wielkości geometrycznych poruszających się ogniw, 

momentów sił ciężkości elementów osprzętu roboczego, momentów związanych z inercją mechanizmu 

koparki oraz parametrów układu hydraulicznego na bazie równań ruchu i równań ciągłości strugi. Wybrane 

wielkości przedstawiane były w postaci przebiegów czasowych. 

 

Rys. 3.18. Schemat blokowy modelu matematycznego osprzętu roboczego koparki 

Zadawanie zmiany skoku siłownika wysięgnika koparki według charakterystyki rampowej, zapewniło 

uzyskanie powtarzalnych warunków realizacji symulacji założonych cykli roboczych. Zastosowany regulator 

PI, widoczny na Rys. 3.19., generował wartość stopnia otwarcia rozdzielacza IS w zakresie od -1 do +1. 

Sygnał ten posłużył do wyliczenia objętościowego natężenia przepływu przez rozdzielacz zgodnie z 

charakterystyką katalogową Q(IS) i równaniami (3.55) i (3.56).  

 

Rys. 3.19. Schemat blokowy generujący sygnał sterujący 

 W celu analizy parametrów roboczych współpracujących mechanizmów koparki i ruchomej 

przeciwwagi połączonych układem hydraulicznym model przedstawiony na Rys. 3.18. zmodyfikowano i 
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rozbudowano o blok związany z mechanizmem i układem hydraulicznym przeciwwagi. Wymiana danych o 

ciśnieniach oleju w komorach siłowników i prędkościach wysuwu tłoczysk realizowana była zgodnie ze 

schematem przedstawionym na Rys. 3.20. 

 

Rys. 3.20. Schemat blokowy modelu matematycznego systemu aktywnej przeciwwagi 

3.7. Wybrane wyniki badań symulacyjnych 

 W poniższym podrozdziale przedstawiono wybrane wyniki symulacji numerycznych dla modelu układu 

mechaniczno-hydraulicznego koparki Cat 305 i układu rozbudowanego o system ruchomej przeciwwagi. 

Badania zrealizowano dla dwóch skrajnych pozycji ramienia koparki i zróżnicowanego obciążenia. 

Ponieważ przy parametryzacji modelu matematycznego systemu aktywnej przeciwwagi wykorzystano 

między innymi wymiary i wartość skoku siłownika przeciwwagi zamontowanego w następnym etapie na 

stanowisku badawczym, badany zakres skoku siłownika wysięgnika koparki musiał być ograniczony do 

około 70% wartości nominalnej. W symulacji nie były również analizowane skrajne położenia tłoków 

badanych siłowników. 

 Poniższe wykresy zawierają przebiegi wybranych parametrów roboczych układu mechaniczno-

hydraulicznego koparki oraz układu ruchomej przeciwwagi przy niezmiennym ustawieniu ramienia maszyny 

zdeterminowanym przez maksymalną długości siłownika napędzającego to ogniwo. W badaniach tych nie 

uwzględniano masy podnoszonego w łyżce urobku. Przyjęty cykl roboczy składał się z fazy opuszczania 

osprzętu, krótkiego zatrzymania i następnie podnoszenia osprzętu roboczego do pozycji wyjściowej. 

Przyjęcie w badaniach tego samego zakresu ruchu mechanizmu pozwoliło na porównanie energochłonności 

realizowanych cykli roboczych przy prędkości realizowanego ruchu. Wynikiem przeprowadzonych badań 

numerycznych były przebiegi czasowe parametrów roboczych takich jak: ciśnienia robocze w układzie 

hydraulicznym, przemieszczenia i prędkości liniowe ruchu tłoczysk siłowników, objętościowe natężenie 

przepływu w liniach zasilających aktywne komory siłowników, a także moc hydrauliczną tychże 

siłowników. Przebiegi objętościowego natężenie przepływu przedstawiają ilość cieczy roboczej 

dostarczanych do aktywnych w danym etapie cyklu komór siłowników. 
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Rys. 3.21. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki otrzymane w trakcie badań numerycznych przy założonej 

wartości prędkość ruchu siłownika wysięgnika 0.0225 [m/s] i konfiguracji osprzętu maszyny z maksymalnie 

wysuniętym siłownikiem ramienia 

 Wykresy ciśnień przedstawione na Rys. 3.21. mają przebiegi charakterystyczne dla ciśnień roboczych w 

siłowniku mechanizmu wysięgnika koparki, co świadczy o poprawności budowy modelu matematycznego. 

Poziom wartości ciśnienia pb1 w komorze tłokowej siłownika wysięgnika wynika z obciążenia tego napędu 

siłami ciężkości oraz z uwzględnienia w symulacji dodatkowych oporów przy przepływie oleju przez 

rozdzielacz. Ograniczenie swobodnego przepływu czynnika roboczego z komory tłokowej siłownika 

wykorzystywane jest w rzeczywistych maszynach w celu stabilizacji ruchu opuszczanego osprzętu. 

 Wybrane parametry układu mechaniczno-hydraulicznego ruchomej przeciwwagi zarejestrowane dla 

takiego samego cyklu roboczego przedstawiono na Rys. 3.22. W drugim etapie cyklu roboczego 

analizowanego w symulacji ruch połączonych hydraulicznie mechanizmów wywołuje wysunięcie tłoczyska 

siłownika przeciwwagi będące rezultatem zasilania komory tłokowej tego siłownika. Ze względu na większe 

pole powierzchni czynnej tłoka tego siłownika w odniesieniu do pola powierzchni tłoka siłownika 

wysięgnika maszyny, zarejestrowano niższe wartości ciśnienia w linii zasilającej. Przy nieznacznie 

większym natężeniu przepływu oleju w tej linii otrzymano spadek zapotrzebowania energetycznego w 

drugiej fazie cyklu roboczego.  
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Rys. 3.22. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki z ruchomą przeciwwagą otrzymane w trakcie badań 

numerycznych przy założonej wartości prędkość ruchu siłownika wysięgnika 0.0225 [m/s] i konfiguracji osprzętu 

maszyny z maksymalnie wysuniętym siłownikiem ramienia 

 Zestawienie (widoczne na Rys. 3.23.) przebiegów czasowych mocy hydraulicznej No aktywnego 

siłownika w typowym mechanizmie koparki z mocą hydrauliczną Np aktywnych komór współpracujących 
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siłowników w układzie z aktywną przeciwwagą pozwoliło oszacować zapotrzebowanie energetyczne obu 

systemów.  

 

Rys. 3.23. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np przy maksymalnej długość siłownika ramienia i prędkość liniowej ruchu 

tłoczyska siłownika wysięgnika około 0.0225 [m/s] 

 Energia niezbędna do zrealizowania pierwszej fazy cyklu roboczego w obu analizowanych układach jest 

na podobnym poziomie. Wynika to z faktu, że poziom ciśnień, rejestrowanych w aktywnej wówczas 

komorze tłoczyskowej siłownika wysięgnika, jest głównie rezultatem oporów przepływu oleju przez celowo 

zmniejszony przekrój kanału rozdzielacza. Dopiero wykorzystanie w drugiej fazie cyklu energii potencjalnej 

uniesionych ogniw aktywnej przeciwwagi skutkuje wyraźnym 41% -wym zmniejszeniem zapotrzebowania 

energetycznego układu napędowego. Moment sił ciężkości osprzętu roboczego koparki został 

zrównoważony przez moment sił ciężkości ogniw ruchomej przeciwwagi. 

 Kolejne badania przeprowadzono przy dwukrotnie wyższej wartości maksymalnej prędkości ruchu 

tłoczyska siłownika wysięgnika i przy zachowaniu tej samej konfiguracji ogniw mechanizmu roboczego 

koparki i ruchomej przeciwwagi. Wybrane parametry robocze mechanizmu koparki przedstawiono na Rys. 

3.24. Podczas opuszczania wysięgnika w fazie rozruchu uwidaczniają się oscylacje ciśnienia pb2 będące 

rezultatem ściśliwości oleju. Efektem tego zjawiska jest również chwilowa oscylacja wartości prędkości 

ruchu tłoczyska siłownika wokół wartości ustalonej.  
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Rys. 3.24. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki otrzymane w trakcie badań numerycznych przy założonej 

wartości prędkość ruchu siłownika wysięgnika 0.045 [m/s] i konfiguracji osprzętu maszyny z maksymalnie wysuniętym 

siłownikiem ramienia 

 Przy tych samych ustawieniach układu mechaniczno-hydraulicznego koparki zbadano energochłonność 

elementów napędowych połączonych w systemie aktywnej przeciwwagi. Wyniki badań numerycznych 

zaprezentowano na Rys. 3.25. Analizowany cykl roboczy był zbliżony do tego realizowanego przez 

mechanizm koparki w wyżej opisanej próbie, a więc możliwe było rzetelne porównanie zapotrzebowania 

energetycznego obu rozpatrywanych układów. Zestawienie przebiegów czasowych mocy zaprezentowane na 

Rys. 3.26. pozwoliło wyliczyć oszczędność energii hydraulicznej przy zastosowaniu ruchomej przeciwwagi 

na poziomie 35%. Ponownie zaobserwowano zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne w drugiej fazie 

cyklu, w której wysięgnik koparki obracał się w kierunku pozycji startowej, a jednocześnie realizowane było 

opuszczanie mechanizmu przeciwwagi. 
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Rys. 3.25. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki z ruchomą przeciwwagą otrzymane w trakcie badań 

numerycznych przy założonej wartości prędkość ruchu siłownika wysięgnika 0.045 [m/s] i konfiguracji osprzętu 

maszyny z maksymalnie wysuniętym siłownikiem ramienia 
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Rys. 3.26. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np przy maksymalnej długość siłownika ramienia i prędkość liniowej ruchu 

tłoczyska siłownika wysięgnika około 0.045 [m/s]  

 W celu zweryfikowania efektywności systemu przy większych prędkościach ruchu mechanizmu 

koparki badania symulacyjne powtórzono dla dwukrotnie wyższej prędkości ruchu tłoczyska siłownika 

wysięgnika tj. 0.09 [m/s]. Wybrane wyniki badań układu koparki przedstawiono na Rys. 3.27. 

 

Rys. 3.27. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki otrzymane w trakcie badań numerycznych przy założonej 

wartości prędkość ruchu siłownika wysięgnika 0.09 [m/s] i konfiguracji osprzętu maszyny z maksymalnie wysuniętym 

siłownikiem ramienia 
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Przebiegi czasowe wybranych parametrów układu połączonych mechanizmów koparki i ruchomej 

przeciwwagi przedstawiono na Rys. 3.28. Uwagę zwraca wzrost wartości ciśnień w komorach siłownika 

wysięgnika pb1 i pb2 w fazie opuszczania osprzętu roboczego. Jest to rezultat zwiększonych spadków 

ciśnienia oleju, towarzyszących podwyższonym wartością objętościowego natężenia przepływu, w linii 

hydraulicznej łączącej współpracujące siłowniki i w linii łączącej komorę tłokową siłownika przeciwwagi ze 

zbiornikiem. 

 

Rys. 3.28. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki z ruchomą przeciwwagą otrzymane w trakcie badań 

numerycznych przy założonej wartości prędkość ruchu siłownika wysięgnika 0.09 [m/s] i konfiguracji osprzętu 

maszyny z maksymalnie wysuniętym siłownikiem ramienia 
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 Przy natężeniu przepływu między połączonymi siłownikami wynoszącym prawie 30 [dm
3
/min] można 

zaobserwować spadek ciśnienia o wartości około 2 [MPa]. W tym samym czasie ponad dwukrotnie większe 

natężenie przepływu oleju przekierowanego z komory tłokowej siłownika przeciwwagi do linii zlewowej 

skutkuje podniesieniem wartości ciśnienia rejestrowanego w tej części siłownika o około 1 [MPa]. Wskazane 

straty ciśnienia przepływającego czynnika roboczego zmniejszają sprawność układu odzysku energii z 

aktywna przeciwwagą. Porównanie energii hydraulicznych wyznaczonych na bazie przebiegów czasowych 

mocy aktywnych komór siłowników No i Np, obu analizowanych układów, pozwoliło oszacować stratę 

energetyczną systemu rozbudowanego o elementy przeciwwagi na poziomie 12%. Strata ta powstaje w 

pierwszej fazie cyklu, co jest widoczne na Rys. 3.29. Mimo odzysku energii potencjalnej w drugiej fazie 

cyklu, skutkującego zmniejszonym zapotrzebowaniem energetycznym siłowników napędowych, bilans 

energetyczny dla całości jest ujemny. Jeżeliby przeliczyć wydatek energetyczny wyłącznie dla drugiej części 

analizowanego cyklu, okazuje się, że zarejestrowano około 40% -wą oszczędność energii przy 

wykorzystaniu układu ruchomej przeciwwagi. Tak, więc ograniczenie start strukturalnych układu 

hydraulicznego spowoduje, że proponowany system odzysku energii będzie efektywny również przy 

wyższych prędkościach liniowych tłoczyska siłownika wysięgnika koparki. 

 

Rys. 3.29. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np przy maksymalnej długość siłownika ramienia i prędkość liniowej ruchu 

tłoczyska siłownika wysięgnika około 0.09 [m/s]  

 Dopuszczalna wartość prędkości liniowej siłowników hydraulicznych stosowanych w maszynach do 

robót ziemnych wynosi około 0.2 [m/s]. Wykonano badania symulacyjne przyjmując tą wartość prędkości 

 

Rys. 3.30. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np przy maksymalnej długość siłownika ramienia i prędkość liniowej ruchu 

tłoczyska siłownika wysięgnika około 0.2 [m/s]  



49 

 

tłoczyska siłownika mechanizmu wysięgnika dla fazy ruchu ustalonego. Wyznaczenie energii elementów 

napędowych obu analizowanych układów koparki wykonano na podstawie przebiegów czasowych mocy 

hydraulicznych przedstawionych na Rys. 3.30. Pomimo wykorzystania energii potencjalnej elementów 

ruchomych przeciwwagi układ bazujący na tym mechanizmie wykazał zwiększoną energochłonność o 35% 

w porównaniu do klasycznego układu hydraulicznego koparki. Jednak w drugiej fazie przyjętego cyklu 

roboczego nadal można obserwować niższą wartość mocy hydraulicznej Np rejestrowaną w czasie ruchu ze 

stałą prędkością siłownika w odniesieniu do mocy No, co skutkuje kilkuprocentową oszczędnością energii. 

Tak, więc układ aktywnej przeciwwagi współpracujący z typowym układem hydraulicznym koparki 

wykazuje potencjalne możliwości odzysku energii. Przy mniejszych wartościach prędkości liniowej ruchu 

siłownika wysięgnika aplikacja proponowanego system odzysku energii wydaje się być możliwa bez 

dodatkowych modyfikacji wymiarowych elementów układu hydraulicznego koparki. W celu osiągnięcia 

efektywności sytemu ruchomej przeciwwagi w całym zakresie prędkości użytkowych tłoczyska siłownika 

wysięgnika niezbędne będzie ograniczenie strat strukturalnych rozbudowanego układu hydraulicznego.  

 Model matematyczny obu rozpatrywanych układów mechaniczno-hydraulicznych pozwala na 

przeprowadzenie analogicznych badań dla innych konfiguracji osprzętu roboczego koparki i zmiennych 

obciążeń.  
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4. Badania stanowiskowe 

4.1. Stanowisko do badania standardowego osprzętu koparki 

 Testy przeprowadzono na stanowisku doświadczalnym prezentowanym na  

Rys. 4.1. Obiekt badawczy bazował na oryginalnym osprzęcie roboczym koparki gąsienicowej CAT 305. 

Wykorzystanie fabrycznych elementów zapewniło zachowanie charakterystycznych właściwości masowych 

oraz kinematycznych relacji mechanizmu średniej wielkości koparki. Osprzęt roboczy koparki osadzono na 

specjalnie przygotowanej podstawie, w której rozstaw otworów montażowych również nawiązywał 

bezpośrednio do rozstawu zastosowanego w fabrycznym jarzmie koparki. Na stanowisku nie zamontowano 

mechanizmu łyżki ze względu na ograniczone pole pracy przez podłogę w pomieszczeniu laboratoryjnym. 

Brak łyżki ułatwiał montaż dodatkowego obciążenia na końcu ramienia w postaci ciężarów nasuwanych na 

wał montażowy. W ten sposób realizowano testy badawcze z symulacją unoszenia masy urobku w 

warunkach laboratoryjnych.  

 

Rys. 4.1. Stanowisko badawcze zbudowane na osprzęcie roboczym koparki CAT 305 

4.1.1. Układ hydrauliczny stanowiska testowego 

 W układzie hydraulicznym koparki CAT 305 stosuje się hydrauliczne sterowanie głównych zaworów. 

Jednak ten sposób kontroli rozdzielaczy hydraulicznych znacząco ogranicza możliwość uzyskania 

powtarzalnych cykli roboczych niezbędnych do rzetelnego porównania testowanych algorytmów sterowania. 

Z tego powodu siłowniki osprzętu roboczego na stanowisku badawczym zasilane były z układu 

hydraulicznego przedstawionego na Rys. 4.2. w którym zmiana położenia suwaków rozdzielaczy 2 

realizowana była przy wykorzystaniu proporcjonalnych cewek elektromagnetycznych. System hydrauliczny 

zasilały dwie pompy tłoczkowe 1 o zmiennym wydatku napędzane silnikiem elektrycznym 2Sg225M2 o 

mocy 45 [kW] i znamionowej prędkości obrotowej równej 2968 [obr/min]. Zasilanie silnika za 

pośrednictwem przemiennika częstotliwości pozwalało na dopasowanie prędkości obrotowej wału silnika do 

wymagań cyklu testowego. Każda z pomp generowała natężenie przepływu wyłącznie dla jednego z dwóch 

mechanizmów, czyli wysięgnika lub ramienia. Taka konfiguracja pozwalała na niezależną kontrolę 



51 

 

sterowników pomp oraz zapewnienie quasi-statycznych warunków zasilania napędów pojedynczych 

mechanizmów. Na schemacie hydraulicznym z Rys. 4.2. przedstawiono moduł 5, którego zadaniem było 

zapewnienie niewielkiego nadciśnienia na króćcach ssawnych głównych pomp testowanego układu, 

niezależnie od chwilowego natężenia przepływu generowanego przez te jednostki wyporowe. 
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Rys. 4.2. Schemat hydrauliczny stanowiska badawczego: 1 – pompa tłoczkowa, 2 – zawory 4/3 drogowe sterowane 

proporcjonalnymi cewkami elektromagnetycznymi, 3,4 – siłownik dwustronnego działania z tłoczyskiem, 5 – moduł 

zasilający linię ssawna pomp, 6 – zawory antykawitacyjne, 7 – zawory przelewowe 

 Elementami wykonawczymi były siłowniki tłoczyskowe dwustronnego działania 3, 4. Zawory zwrotne 

6 zamontowane na liniach zasilających siłowniki pełniły rolę zaworów antykawitacyjnych. W układzie 

zainstalowano zawory przelewowe 7 ograniczające maksymalne ciśnienie robocze do 31.5 MPa.Ze względu 

na niezależne sterowanie każdego z rozdzielaczy 2, a tym samym indywidualne zasilanie każdej linii 

hydraulicznej łączącej zawór 2 z komorą siłownika 3, czy też 4, zawory przelewowe 7 zamontowano 

również na tych liniach. To rozwiązanie zabezpieczało układ przed przekroczeniem dopuszczalnej wartości 

ciśnienia roboczego przy błędnym wysterowaniu któregokolwiek z dwóch rozdzielaczy 2 zasilających jeden 

siłownik. 

 Listę podstawowych komponentów układu hydraulicznego zamieszczono w tabeli 3. 
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Tabela 3 Lista podstawowych komponentów 

Nr Nazwa Ilość Typ Producent 

1 Pompa tłoczkowa osiowa o 

zmiennym wydatku sterowana 

elektromagnetycznie 

2 PV046 46[cm
3
/obr] – 350 [bar] Parker 

2 Rozdzielacz suwakowy 

proporcjonalny 
4 D3FP E01Y C9NB53 Parker 

3 Siłownik wysięgnika 

dwustronnego działania 
1 GP-0100-0665-Y (100x60x664.5) 

Caterpillar 

4 Siłownik ramienia dwustronnego 

działania 
1 GP-0090-0676-Y (90x55x675.5) 

Caterpillar 

5 
Układ utrzymujący nadciśnienie 

na króćcach ssawnych pomp 
1 

Pompa tłoczkowa o zmiennym 

wydatku, hydro-akumulator 

pęcherzowy o pojemności 20 dm
3
 

Parker,  

Ponar Wadowice 

6 Zawory antykawitacyjne 4 Zawory zwrotne S10A1 Ponar Wadowice 

7 Zawory przelewowe   6 DR6DP1-5x/315M Bosch-Rexroth 

 

 Miejsca montażu przetworników pomiarowych przedstawiono na Rys. 4.2. Zainstalowane czujniki 

pozwalały odczytać i zarejestrować parametry systemu mechaniczno-hydraulicznego dla różnych 

algorytmów sterowania. Sterowanie i pomiary realizowane były w oparciu o oprogramowanie 

Matlab/Simulink. Wyposażenie tego oprogramowania w dodatkowy pakiet XPC Target pozwalało na 

wykorzystanie schematów blokowych stworzonych w Simulinku do portów wejścia-wyjścia, 

wygenerowanie i skompilowanie kodu oraz przeprowadzenie symulacji w czasie rzeczywistym [10]. XPC 

Target wyposażony jest w biblioteki sterowników do kart analogowo-cyfrowych. Realizacja symulacji 

wymagała użycia dwóch komputerów klasy PC. Połączenie tych urządzeń oparte było na rozwiązaniu typu 

serwer-klient (Host PC – Target PC) i zostało przedstawione na Rys. 4.3. Funkcję serwera realizował 

komputer z oprogramowaniem Matlab/Simulink, który po pierwsze wykorzystywany był do budowy 

modelu, a po drugie do kontroli działania klienta. Komputer klient z kolei wykorzystywał przygotowaną 

wcześniej dyskietkę startową, na której ładowane jest jądro czasu rzeczywistego (ang. Real-time kernel) 

wraz z całym pakietem XPC Target, dzięki czemu komputer ten może być użyty do pomiarów i sterowania. 

Komputery Host PC i Target PC komunikowały się za pomocą protokołu TCP/IP. 

 

Rys. 4.3. Schemat rozproszonego układu sterowania testowanym stanowiskiem badawczym [10] 

 Do komputera Target PC połączone były przetworniki pomiarowe przez kartę pomiarową. Tak 

zbudowany system akwizycji danych przedstawiono schematycznie na Rys. 4.4. System ten pozwalał w 

czasie rzeczywistym mierzyć, analizować i rejestrować parametry robocze, takie jak: ciśnienie w różnych 

punktach układu hydraulicznego ppb, pb1, pb2, ps1, ps2, zmiany przemieszczenia xb, xs tłoczysk siłowników i 

prędkości liniowej vb ruchu siłownika wysięgnika, prędkość obrotową pomp n oraz temperatury olejowego 
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czynnika roboczego Ta. W celu zarejestrowania dynamiki zmiany wartości parametrów badanego układu 

sygnały zapisywane były z częstotliwością 100 [Hz]. 
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Rys. 4.4. System akwizycji danych użytkowany podczas badań 

 Rodzaje czujników i przetworników stosowanych podczas testów fabrycznego osprzętu roboczego 

przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 Lista przetworników pomiarowych 

Symbol Nazwa Ilość Typ Producent 

vb Przetwornik prędkości 1 DRS60 SICK 

xb, xs Potencjometryczny przetwornik 

przemieszczenia 
2 HPS-M1 -075-10V, klasa 0,3 Wobit 

n Czujnik indukcyjny 1 PR08-1,5DN Wobit 

p.. Przetwornik ciśnienia 6 8891.74.3315, klasy 0,2 Trafag 

Ta Przetwornik temperatury 1 Termopara typu K Czaki 

MKS Licznik impulsów 2 Fu251 Motrona 

EMT Miernik temperatury 1 EMT101 Czaki 

4.1.2. Układ kontrolno-pomiarowy bazujący na oprogramowaniu Simulink 

 Na Rys. 4.5. przedstawiono diagram blokowy algorytmu sterującego wraz z akwizycją danych w 

oprogramowaniu Simulink [77]. Zastosowanie modułu XPC Target umożliwiło obserwację i rejestrację 

wybranych parametrów układu oraz wysyłanie sygnałów sterujących w czasie rzeczywistym.  
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Rys. 4.5. Diagram blokowy algorytmu sterująco-pomiarowego w programie Simulink 

 Prezentowany algorytm składa się z trzech podstawowych podukładów. W bloku 1 realizowana była 

akwizycja sygnałów rejestrowanych przez czujniki pomiarowe zainstalowane w badanym układzie 

hydrauliczno-mechanicznym. Za pomocą analogowo-cyfrowej karty pomiarowej Diamond MM32 

odczytywane były zarówno sygnały analogowe (0..10V) jak sygnały impulsowe z enkoderów. Mierzone 

sygnały w zależności od zakresu pomiarowego czujnika były przemnażane przez odpowiedni współczynnik, 

tak jak pokazano to na Rys. 4.6. W ten sposób mierzone wielkości były zarówno zapisywane, jak i 

prezentowane na wykresach w odpowiednich jednostkach. 
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Rys. 4.6. Rejestracja sygnałów analogowych. 

 W bloku 2 widocznym na diagramie z Rys. 4.5. prezentowany jest sposób sterowania pompami 

hydraulicznymi i 4/3 drogowymi rozdzielaczami proporcjonalnymi. Pierwsze cztery sygnały przekazywane 

przez kartę cyfrowo-analogową Diamond Ruby MM były dedykowane dla sterownika pompy. Ustalano w 

ten sposób progowe wartości napięcia sygnałów sterujących, co przekładało się na wartość generowanego 

natężenia przepływu i utrzymywanego poziomu ciśnienia oleju w linii zasilającej. Na kanał 5 i 6 karty 

cyfrowo-analogowej podawany był sygnał sterujący położeniem suwaka rozdzielacza odpowiedzialnego za 

ruch siłownika ramienia koparki. Sygnał ten mógł być generowany w dwojaki sposób: suwakiem  

(ang. Slider) zmieniającym płynnie lub skokowo sygnał wyjściowy w zakresie ±10 lub klasycznym 

joystickiem (Js) wyposażonym w dodatkowy czujnik potencjometryczny za pomocą, którego odczytywane 

jest aktualne wychylenie w zakresie od -1 do 1. Sygnał ten przemnażany był przez liczbę 10 i w efekcie 

uzyskiwano poziom sygnału napięciowego dla cewek elektromagnetycznych rozdzielacza. Na ostatnie dwa 

kanały (7 i 8) karty cyfrowo-analogowej podawany był sygnał sterujący położeniem suwaka rozdzielacza 

odpowiedzialnego za ruch siłownika wysięgnika koparki. Generowanie sygnału wyjściowego dla cewek 

elektromagnetycznych tego zaworu może odbywać się w trybie manualnym (identycznie jak dla napędu 

mechanizmu ramienia) lub automatycznym. W drugim sposobie sterowania wymuszenie ruchu siłownika 

odbywało się na podstawie zadanych zmian skoku siłownika o przebiegu rampowym. Przemieszczenie 

tłoczyska siłownika zmieniało się od początkowego skoku równego 0.445 [m] do zadanego, a następnie 

zmniejszało się ponownie do skoku początkowego. Początkowa wartość skoku siłownika mechanizmu 

wysięgnika wynikała bezpośrednio z położenia skrajnego opuszczonego w dół mechanizmu aktywnej 

przeciwwagi i konieczności zachowania relacji jednokładności środków ciężkości obu mechanizmów. Cykl 

wsunięcia i ruchu powrotnego tłoczyska głównego siłownika osprzętu koparki powtarzany był trzykrotnie 
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przy proporcjonalnie wydłużanym czasie na realizację założonego przemieszczenia, w wyniku, czego 

prędkość siłownika w fazach ustalonych ruchu osiągała wartości około 0.025, 0.05 i 0.1 [m/s].  

 W bloku signal_diplacement widocznym na Rys. 4.5. zadane przemieszczenie porównywane było ze 

zmierzonym za pomocą przetwornika linkowego i tak określony uchyb przesyłany był do regulatora PI. 

Strukturę wewnętrzną tego bloku przedstawia Rys. 4.7. Wartości współczynników członu proporcjonalnego i 

całkującego wyznaczono empirycznie i dodatkowo korygowano je przy zmianie konfiguracji osprzętu 

roboczego koparki. W celu wyeliminowania oscylacji układu mechaniczno-hydraulicznego wokół skrajnych 

wartości przemieszczeń wprowadzono dodatkowy blok ustawiający próg czułości (ang. Dead Zone) dla 

regulatora przemieszczenia siłownika wysięgnika. Podczas testów zakres nieczułości regulatora wynosił ±1 

[mm]. Sygnał sterujący za regulatorem był ograniczony poprzez odpowiedni blok (ang. Saturation) do 

maksymalnych wartości obsługiwanych przez kartę C/A, a więc ±10 [V]. 

 

Rys. 4.7. Algorytm automatycznego generowania sygnałów sterujących o przebiegu rampowym dla cewek 

elektromagnetycznych rozdzielacza siłownika wysięgnika. 

 W maszynach budowlanych stosowane są układy hydrauliczne bazujące głównie na zaworach 

suwakowych. Ze względu na różnice pól powierzchni czynnych po obu stronach tłoka siłownika, 

podtoczenia na suwaku są zróżnicowane, tak jak przedstawiono to na Rys. 4.8. Pozwala to osiągnąć zbliżone 

wartości prędkości wysuwania i wsuwania tłoczyska siłownika przy symetrycznym wychyleniu lewarka 

sterującego. Wymiary większego podtoczenia są tak dobrane by podczas przepływu oleju z komory tłokowej 

do zbiornika w czasie wsuwania tłoczyska uzyskać zwiększone opory przepływu. Ruch opuszczanego 

wówczas osprzętu roboczego maszyny jest stabilny i łatwiej kontrolowany w wyniku oddziaływania siły 

hydrostatycznej o założonej wartości i przeciwnym zwrocie do ruchu tłoczyska siłownika. 
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Rys. 4.8. Widok suwaka fabrycznego rozdzielacza mechanizmu wysięgnika koparki CAT 305 – zróżnicowane 

podtoczenia suwaka dla kanałów zasilających stronę tłokową i tłoczyskową siłownika 

 Ze względu na zastosowanie w układzie hydraulicznym stanowiska badawczego indywidualnych 

rozdzielaczy D3FP o symetrycznych suwakach dla zasilania każdej komory siłownika, sygnał sterujący 

napięciowy dla cewek elektromagnetycznych tego zaworu był modyfikowany według bloku sterującego 

przedstawionego na Rys. 4.9. Wartość współczynników dobrana była tak, aby ciśnienie po stronie tłokowej 

siłownika wysięgnika dla wybranej prędkości wsuwania jego tłoczyska pokrywała się z ciśnieniem 

zmierzonym na tym typie koparki w warunkach badań poligonowych. 

 

Rys. 4.9. Blok sterujący dopasowujący stopień otwarcia rozdzielacza zasilającego komorę tłokową siłownika 

wysięgnika 

 W bloku 3 prezentowanego na Rys. 4.5. algorytmu przedstawiono przyjęty sposób wizualizacji 

mierzonych parametrów i ich akwizycji. Podczas testów wybrane parametry robocze układu były 

obserwowane w czasie rzeczywistym w oknach (Target scope) w postaci wykresów i wartości 

numerycznych. Większość z tych parametrów wraz z wielkościami obliczeniowymi przygotowana była do 

zapisu w postaci pliku z rozszerzeniem dat. 

4.2. System aktywnej przeciwwagi na stanowisku badawczym 

 W celu określenia efektywności systemu odzysku energii bazującego na mechanizmie ruchomej 

przeciwwagi stanowisko rozbudowano o dodatkowe ogniwa i elementy układu hydraulicznego. Wymiary i 

kształty mechanicznej części systemu aktywnej przeciwwagi były rezultatem zastosowanej jednokładności w 

odniesieniu do schematu kinematycznego i położenia środków ciężkości ogniw osprzętu koparki. Skala 

jednokładności k=0.76 była wyliczona na podstawie ilorazu wielkości pól powierzchni połączonych komór 

głównego siłownika mechanizmu przeciwwagi i siłownika wysięgnika. Przeciwwagę napędzał siłownik o 

wymiarach: średnica tłoka równa 140 [mm], średnica tłoczyska wynosząca 80 [mm] i skok tłoka równy  

390 [mm]. Był to produkt firmy Wropol. Ze względu na konstrukcję podstawy stanowiska napęd wysięgnika 

przeciwwagi ograniczono do jednego siłownika widocznego na Rys. 4.10.  



58 

 

 

Rys. 4.10. Widok układu ruchomej przeciwwagi na stanowisku badawczym 

 System współpracujących mechanizmów koparki i ruchomej przeciwwagi poza analogią kinematyki 

poszczególnych ogniw wymagał zachowania proporcji masowych elementów mechanicznych. Masę 

całkowitą osprzętu roboczego koparki CAT 305 oszacowano na podstawie modelu trójwymiarowego 

stworzonego w oprogramowaniu SolidWorks. Masa ta o wartość 358 [kg] przy przyjętej skali 

jednokładności zdeterminowała masę całkowitą mechanizmu ruchomej przeciwwagi na poziomie 472 [kg]. 

 Odpowiednie wzajemne ustawienie dwóch ogniw aktywnej przeciwwagi wynikało z ich kształtu i 

rozkładu masy oraz badanej konfiguracji osprzętu roboczego koparki. Weryfikację poprawności wstępnych 

obliczeń określających ustawienie przeciwwagi każdorazowo przeprowadzano w programie Working Model 

2D. Model symulacyjny, bryłowy testowanego obiektu stworzony w tym oprogramowaniu przedstawia  

Rys. 4.11. W symulacji odczytywane były współrzędne wspólnego środka ciężkości dla obu 

współpracujących mechanizmów, które miały wykazywać jak najmniejszą zmienność. 

 

Rys. 4.11. Weryfikacja poprawności ustawień współpracujących mechanizmów w programie Working Model 2D 
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 W rozbudowanym układzie mechaniczno-hydraulicznym koparki z aktywną przeciwwagą 

wprowadzono dodatkowe czujniki pomiarowe umożliwiające rejestrację parametrów roboczych w 

wybranych punktach dołączonego układu hydraulicznego. Zmodyfikowany układ akwizycji przedstawiony 

na Rys. 4.12 bazuje na układzie wykorzystywanym przy badaniu mechanizmu koparki, a prezentowanym na 

Rys. 4.4. Dodatkowe pomiary dotyczyły ciśnień rejestrowanych w komorze tłokowej pp1 i tłoczyskowej pp2 

siłownika napędzającego wysięgnik przeciwwagi oraz skoku xp i prędkości ruchu j tłoczyska vp tego 

siłownika. 
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Rys. 4.12. System akwizycji danych stosowany podczas badań układu odzysku energii potencjalnej 

 Ze względu na fakt, że w proponowanym rozwiązaniu układu odzysku energii dla koparki napęd 

ruchomej przeciwwagi nie wymaga dodatkowego kontrolera, gdyż jest połączony hydraulicznie 

bezpośrednio do sterowanego siłownika wysięgnika, do testów tego rozbudowanego układu wykorzystano 

algorytm prezentowany na Rys. 4.5. Zmiany dotyczyły jedynie akwizycji danych ze względu na konieczność 

uwzględnienia parametrów roboczych siłownika mechanizmu przeciwwagi. 

4.3. Wyniki testów 

 Testy przeprowadzone były dla przyjętego cyklu roboczego składającego się z wysunięcia tłoczyska 

siłownika wysięgnika, a następnie ruchu powrotnego do pozycji wyjściowej, powtarzanego trzykrotnie dla 

trzech, narastających wartości prędkości liniowej tłoczyska. Badania wykonywane były przy rozgrzanym 

oleju hydraulicznym do temperatury 50 ±2 [
o
C]. W celu porównania energochłonności napędu mechanizmu 

wysięgnika koparki CAT 305 i napędu tego mechanizmu rozbudowanego o system aktywnej przeciwwagi 

układ hydrauliczny zmodyfikowano jak pokazano na Rys. 4.13. Stosując w połączeniach szybkozłącza 1 

uzyskano łatwość dołączenia i odłączenia podukładu ruchomej przeciwwagi.  
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Rys. 4.13. Schemat układu hydraulicznego stanowiska badawczego – konfiguracja umożliwiająca testowanie 

mechanizmu wysięgnika koparki podczas podnoszenia osprzętu roboczego: 1 – szybkozłącza, 2,3,4 – zawory 

odcinające kulowe sterowane ręcznie 

 Ustawienia zaworów odcinających 2, 3, 4 decydują o testowanej konfiguracji układu hydrauliczno-

mechanicznego. Przy otwartym zaworze 3 i zamkniętych zaworach 2 i 4 uzyskano możliwość badania 

hydraulicznego układu napędzającego typowy osprzęt roboczy koparki. Na schemacie fragmenty układu 

hydraulicznego oznaczono kolorami – odpowiednio niebieskim linie z niższym ciśnieniem i czerwonym dla 

linii o wyższej wartości ciśnienia oleju. Kolorem czarnym oznaczone linie hydrauliczne połączone ze 

zbiornikiem.  

 Wstępne testy na stanowisku badawczym, w których poruszany był wyłącznie typowy osprzęt roboczy 

koparki miały na celu wyznaczenie parametrów roboczych układu hydraulicznego pracującego według 

przyjętego cyklu testowego. Zarejestrowane wielkości i wyznaczone na ich bazie zapotrzebowanie 

energetyczne głównego siłownika osprzętu koparki było porównywane z analogicznymi parametrami 

zarejestrowanymi w układzie z aktywna przeciwwagą. Na wykresach przedstawiających wybrane parametry 

robocze układu hydraulicznego użyto następujących oznaczeń: 

pb1, pb2 - ciśnienie po stronie tłokowej i tłoczyskowej głównego siłownika osprzętu roboczego 

pp1, pp2 - ciśnienie po stronie tłokowej i tłoczyskowej głównego siłownika mechanizmu 

przeciwwagi 

xb, xp - skok głównego siłownika osprzętu koparki i głównego siłownika mechanizmu 

przeciwwagi 

vb, vp - prędkość liniowa głównego siłownika osprzętu koparki i głównego siłownika mechanizmu 

przeciwwagi 

No, Np - moc hydrauliczna aktywnego siłownika w układzie bez ruchomej przeciwwagi i w 

układzie połączonym z systemem ruchomej przeciwwagi 

Q - objętościowe natężenie przepływu cieczy roboczej wyliczone dla aktywnego siłownika 

4.3.1. Testy standardowego mechanizmu koparki 

 Pierwsze testy wykonane były dla konfiguracji osprzętu roboczego koparki, w której siłownik ramienia 

był maksymalnie wysunięty, a na końcu ramienia nie zamontowano dodatkowego obciążenia. Na Rys. 4.14. 

przedstawiono wybrane parametry układu mechaniczno-hydraulicznego przy założeniu symetrycznego 

sterowania skokiem suwaka rozdzielacza zasilającego stronę tłokową siłownika wysięgnika koparki. W 

wyniku przyjętej strategii sterowania obserwowano niskie wartości ciśnień oleju pb1 po stronie tłokowej 
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głównego siłownika w fazie opuszczania osprzętu roboczego. Porównując wartość tego parametru z danymi 

odczytanymi na rzeczywistej maszynie zauważalny był niemal dwukrotnie zaniżony poziom ciśnienia 

roboczego pb1.  

 

Rys. 4.14. Wybrane parametry robocze układu hydraulicznego zmierzone dla różnych prędkości siłownika wysięgnika 

przy maksymalnie wydłużonym siłowniku ramienia i bez dodatkowego obciążenia oraz założonej symetryczności 

konstrukcji rozdzielacza zasilającego komorę tłokową siłownika wysięgnika 

 Ze względu na zamiar sprawdzenia przydatności proponowanego systemu aktywnej przeciwwagi dla 

typowej konstrukcji koparki zdecydowano się na takie sterowanie rozdzielacza by ciśnienie pb1 przy 

najmniejszej zadawanej prędkości ruchu siłownika równej 0.023 [m/s] odpowiadało zmierzonemu na 

maszynie w rzeczywistych warunkach i wynosiło około 4 [MPa]. Rezultat takiej strategii sterowania 

przedstawiono na Rys. 4.15. Zgodnie z przewidywaniami widoczny jest wzrost mocy hydraulicznej No 

koniecznej do napędzania siłownika podczas opuszczania wysięgnika. Jest to akceptowalny przez 

konstruktorów koszt zapewnienia stabilności ruchu osprzętu koparki szczególnie przy małych prędkościach 

liniowych siłownika wysięgnika. W fazach wysuwania siłownika wysięgnika poziomy ciśnień pb1 i pb2, a 

tym samym i mocy hydraulicznej No są na zbliżonym poziomie jak w próbie z założoną symetrycznością 

suwaka rozdzielacza. 
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Rys. 4.15. Wybrane parametry robocze układu hydraulicznego zmierzone dla różnych prędkości siłownika wysięgnika 

przy maksymalnie wydłużonym siłowniku ramienia i bez dodatkowego obciążenia oraz założonej niesymetryczności 

sterowania rozdzielacza zasilającego komorę tłokową siłownika wysięgnika 

4.3.2. Testy systemu aktywnej przeciwwagi 

 Badania przy tych samych ustawieniach cyklu roboczego przeprowadzono dla układu hydrauliczno-

mechanicznego z dołączonym układem aktywnej przeciwwagi. Konfiguracje rozdzielaczy sterowanych 

proporcjonalnie oraz linie zasilające w fazie podnoszenia ogniw roboczych koparki przedstawiono na 

Rys. 4.16. Kolorem czerwonym oznaczono linie zasilającą aktywną komorę siłownika mechanizmu 

przeciwwagi, natomiast kolorem niebieskim linię łączącą komory współpracujących siłowników. Tego typu 

połączenie uzyskano poprzez zamknięcie zaworów odcinających 3 i 4 oraz przez otwarcie zaworu 2.  
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Rys. 4.16. Schemat układu hydraulicznego stanowiska badawczego – konfiguracja umożliwiająca testowanie systemu 

aktywnej przeciwwagi podczas podnoszenia osprzętu roboczego koparki: 1 – szybkozłącza,  

2,3,4 – zawory odcinające kulowe sterowane ręcznie 

 Na Rys. 4.17. pokazano konfiguracje układu hydraulicznego stanowiska pozwalającego na 

kontrolowane opuszczenie fabrycznego osprzętu koparki CAT 305 z jednoczesnym podniesieniem 

mechanizmu ruchomej przeciwwagi. W tej fazie ruchu mechanizmów aktywną komorą jest komora 

tłoczyskowa A2 siłownika wysięgnika analogicznie, jak w standardowej maszynie.  
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Rys. 4.17. Schemat układu hydraulicznego stanowiska badawczego – konfiguracja umożliwiająca testowanie systemu 

aktywnej przeciwwagi podczas opuszczania osprzętu roboczego koparki 

Parametry robocze układu hydraulicznego połączonych mechanizmów fabrycznego osprzętu roboczego i 

aktywnej przeciwwagi przedstawiono na Rys. 4.18. Ponieważ pojedynczy test składał się trzykrotnie 

powtarzanego cyklu przy trzech zakładanych prędkościach liniowych siłownika wysięgnika koparki na 

wykresie zamieszczono trzy zróżnicowane tła dla każdego powtórzenia cyklu. Na białym tle prezentowane 

są parametry zarejestrowane przy najniższej prędkości o wartości około 0.023 [m/s], następnie na jasno 

szarym tle widoczne są wyniki pomiarów przy założonej prędkości około 0.045 [m/s] oraz na ciemniejszym 

szarym tle wyniki zmierzone przy prędkości 0.09 [m/s]. Widoczne na wykresie różnice prędkości liniowych 

siłownika wysięgnika vb i siłownika mechanizmu ruchomej przeciwwagi vp w tych samych fazach ruchu 
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testowanego układu wynikały z różnicy pól powierzchni przekrojów połączonych hydraulicznie komór 

siłowników. Zróżnicowanie tych wielkości jest wynikiem przeskalowania pola przekroju tłoka fabrycznego 

cylindra przy przyjętym współczynniku skali jednokładności k=0.758 i określenie w ten sposób 

wymaganego pola przekroju komory po stronie tłoczyskowej siłownika przeciwwagi.  

 

Rys. 4.18. Wybrane parametry robocze układu hydraulicznego napędzającego osprzęt roboczy koparki współpracujący 

z aktywną przeciwwagą - zarejestrowane dla trzech prędkości ruchu siłownika wysięgnika przy maksymalnej długości 

siłownika ramienia i bez dodatkowego obciążenia oraz założonej niesymetryczności sterowania rozdzielacza 

zasilającego komorę tłokową siłownika wysięgnika 
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 Regulator PI wykorzystywany do zadawania skoku siłownika wysięgnika przy tych samych 

parametrach jak w przypadku badania fabrycznego mechanizmu koparki kontrolował ruch tłoczyska bardziej 

precyzyjnie eliminując widoczne na Rys. 4.15. oscylacje prędkości vb przy najwolniejszym ruchu. W 

pierwszej fazie cyklu dla dwóch pierwszych założonych prędkości liniowych napędzanego siłownika 

wysięgnika zarejestrowane ciśnienia pb1 i pb2 w jego komorach osiągnęły w przybliżeniu podobne wartości, 

jak podczas testu fabrycznego osprzętu koparki. Różnice uwidoczniły się w ostatniej fazie testu, w której 

główny siłownik mechanizmu koparki wykonywał ruch z najwyższą zadawaną prędkością liniową równą 

0.09 [m/s]. Ciśnienie po stronie tłoczyskowej siłownika wysięgnika pb2 w fazie opuszczania osprzętu koparki 

przewyższyło wartość ciśnienia po stronie tłokowej pb1. Główną przyczyną takie stanu rzeczy był wzrost 

oporów przepływu oleju między połączonymi komorami A1 i A4 współpracujących siłowników, co w efekcie 

skutkowało spadkiem ciśnienia o wartości około 1 [MPa] w tej linii. Kolejnym czynnikiem był wzrost 

oporów przepływu pomiędzy komorą tłokową A3 siłownika przeciwwagi, a rozdzielaczem przy 

zwiększonym natężeniu przepływu oleju do około 60 [dm
3
/min]. W rezultacie zarejestrowano zwiększoną o 

około 1.5 [MPa] wartość ciśnienia pp1 w fazie opuszczania mechanizmu koparki w odniesieniu do wartości 

tego parametru obserwowanych przy niższych prędkościach siłownika. Porównanie zapotrzebowania 

energetycznego w poszczególnych fazach cyklu testowego przedstawiono na Rys. 4.19. Na wykresie 

kolorem czerwonym pokazano moc hydrauliczną wyliczoną na bazie parametrów roboczych siłownika 

napędzającego typowy osprzęt koparki bez systemu aktywnej przeciwwagi. Kolorem niebieskim 

zaprezentowano przebieg mocy hydraulicznej wyliczonej dla aktywnych komór siłowników 

współpracujących przy połączonych mechanizmach koparki i ruchomej przeciwwagi. Zestawienie mocy 

hydraulicznych aktywnych siłowników z obu prób i ich prezentacja w funkcji czasu pozwala oszacować z 

osobna potencjalne oszczędności lub straty energii dla każdego cyklu składającego się z pojedynczego 

opuszczenia, a następnie podniesienia osprzętu roboczego koparki do pozycji wyjściowej. W przypadku, gdy 

zakładana prędkość ruchu siłownika wysięgnika osiągała dwie pierwsze wartości zanotowano oszczędności 

energii odpowiednio 38% dla prędkości liniowej siłownika wysięgnika równej 0.023 [m/s] i 23% dla 

dwukrotnie wyższej wartości prędkości. W wyniku kolejnego podwojenia wartości prędkości ruchu 

tłoczyska siłownika mechanizmu koparki w ostatniej fazie testu otrzymano o 39% wyższe zapotrzebowanie 

energetyczne niż podczas testu fabrycznego osprzętu roboczego bez udziału aktywnej przeciwwagi. 

 

Rys. 4.19. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np 

 Ze względu na fakt, że nominalna wartość prędkości liniowej tłoczyska siłownika stosowanego w 

maszynach roboczych ma wartość, co najmniej 0.2 [m/s] postanowiono zmodyfikować linie hydrauliczne 

układu na stanowisku badawczym. Wprowadzone zmiany miały na celu ograniczenie strat energetycznych 

wynikających z przepływu cieczy roboczej przez elementy linii hydraulicznej przy wyższych wartościach 

prędkości elementów wykonawczych. Z testowanego układu usunięto po kolei wszystkie szybkozłącza 1 

prezentowane na Rys. 4.16. zastępując je typowymi złączkami hydraulicznymi. Badania według przyjętego 

cyklu realizowano po każdej zmianie układu hydraulicznego w celu określenia wpływu poszczególnych 
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szybkozłączy na efektywność układu. Na Rys. 4.20. zaprezentowano wybrane parametry systemu z aktywną 

przeciwwagą po zdemontowaniu wszystkich szybkozłączy z układu hydraulicznego. Modyfikacja ta nie 

wpłynęła istotnie na rejestrowane parametry systemu przy dwóch pierwszych wartościach prędkości ruchu 

siłownika wysięgnika, a więc przy małych wartościach natężenia przepływu.  

 

Rys. 4.20. Wybrane parametry robocze układu hydraulicznego napędzającego osprzęt roboczy koparki współpracujący 

z aktywną przeciwwagą – układ hydrauliczny bez szybkozłączy 

 Natomiast przy najwyższej prędkości liniowej głównego siłownika mechanizmu koparki osiąganej w 

trzeciej części testu w opuszczania osprzętu roboczego (od 46 [s] do 48 [s]) zauważalne jest obniżenie 



67 

 

wartości maksymalnych ciśnienia pb1 i pb2 o około 1.5 [MPa]. Widoczne było również obniżenie spadku 

ciśnienia na linii hydraulicznej łączącej komorę A1 i A4 współpracujących siłowników do wartości około  

0.5 [MPa], co można było oszacować na podstawie wskazań czujnika ciśnienia pp2. Dodatkowo 

zaobserwowano precyzyjniejszą realizację założonego skoku siłownika w tej fazie testu. Porównanie mocy 

hydraulicznych dla tak zmodyfikowanego układu hydraulicznego systemu wykorzystującego ruchomą 

przeciwwagę zaprezentowano na Rys. 4.21. Oszacowanie energii dla każdej fazy cyklu różniącej się 

osiąganą prędkością siłownika wysięgnika pozwala zauważyć zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne 

układu hydraulicznego napędzającego mechanizm przy wolniejszych ruchach osprzętu roboczego. Odzysk 

energii wynikający z faktu zbalansowania ciężaru osprzętu masą ruchomej przeciwwagi maleje wraz ze 

wzrostem prędkości siłownika wysięgnika, a przy najwyższej wartości prędkości osiąganej podczas testu 

nadal obserwujemy nieco zmniejszone, ale nadal wyższe zapotrzebowanie energetyczne systemu 

połączonych mechanizmów. 

 

Rys. 4.21. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np. – układ hydrauliczny bez szybkozłączy 

 W celu dalszego ograniczenia oporów przepływu oleju w badanym układzie z dołączonym systemem 

ruchomej przeciwwagi wprowadzono dodatkowy rozdzielacz sterowany proporcjonalnie, który widoczny 

jest na Rys. 4.22. Był to zawór Parkera D3FP, a więc element tego samego typu jak dwa zawory 

zamontowane do tego momentu w układzie. Ten dodatkowy rozdzielacz zamontowano w układzie 

równoległym w linii łączącej komorę tłokową siłownika przeciwwagi ze zbiornikiem. Miejsce montażu 

wymusiło sposób sterowania tym elementem, a więc zamkniecie w fazie zatrzymania i podnoszenia 

wysięgnika oraz otwarcie w fazie wysuwu tłoczyska siłownika przeciwwagi. 
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Rys. 4.22. Schemat układu hydraulicznego stanowiska badawczego z dodatkowym zaworem upustowym dla komory 

tłokowej siłownika przeciwwagi -  konfiguracja umożliwiająca testowanie systemu aktywnej przeciwwagi podczas 

opuszczania osprzętu roboczego koparki 

 W czasie opuszczania osprzętu roboczego koparki z założoną prędkością liniową siłownika wysięgnika 

równą 0.09 [m/s] natężenie przepływu czynnika roboczego w linii zlewowej z komory A3 siłownika 

mechanizmu aktywnej przeciwwagi przekracza nieznacznie 60 [dm
3
/min], co można zaobserwować na Rys. 

4.23. Zastosowanie na tej linii hydraulicznej równolegle połączonych, identycznych zaworów przy ich 

równomiernym przesterowaniu pozwoliło rozdzielić strumień oleju, a tym samym zmniejszyć opory 

przepływu w tym fragmencie układu hydraulicznego. Ten korzystny efekt widoczny jest na Rys. 4.23. na 

wykresach ciśnień w poszczególnych komorach siłowników hydraulicznych systemu pb1, pb2, pp1 i pp2. Dla 

tych parametrów zarejestrowano kilkuprocentowe obniżenie ich wartości w omawianej fazie cyklu 

testowego. Zgodnie z przewidywaniami taka forma modyfikacji układu hydraulicznego nie wpłynęła na 

dodatkowe zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego napędu połączonych mechanizmów osprzętu i 

przeciwwagi przy niższych prędkościach ruchu siłownika wysięgnika.  
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Rys. 4.23. Wybrane parametry robocze układu hydraulicznego napędzającego osprzęt roboczy koparki współpracujący 

z aktywną przeciwwagą – układ hydrauliczny z dodatkowym rozdzielaczem. 

 Na Rys. 4.24. zaprezentowano porównanie zapotrzebowania energetycznego siłowników aktywnych w 

poszczególnych fazach testu. Odciążony przez ruchomy mechanizm przeciwwagi napęd osprzętu roboczego 

w porównaniu do standardowego układu koparki wykazuje oszczędności energii na poziomie 40% w 

pierwszej części założonego testu i 30% w części drugiej części, kiedy to prędkość liniowa siłownika 

wysięgnika wynosiła około 0.045 [m/s]. W dalszym ciągu przy tak przyjętych parametrach cyklu roboczego 
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realizowanego przez mechanizm wysięgnika koparki obserwowana była 15% strata energii w ostatniej fazie 

cyklu. 

 

Rys. 4.24. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np – układ hydrauliczny bez szybkozłączy i dodatkowym zaworem na linii 

hydraulicznej komory tłokowej siłownika przeciwwagi 

 Źródłem strat energetycznych w trzeciej części cyklu badawczego (po 45 sekundzie) systemu aktywnej 

przeciwwagi jest zwiększona energochłonność siłownika wysięgnika w fazie opuszczania osprzętu 

roboczego. Przyczyn znacznego zwiększenia zapotrzebowania energetycznego nie należy upatrywać w 

konieczności podniesienia masywnego mechanizmu ruchomej przeciwwagi. Potwierdzają to podobne 

poziomy mocy hydraulicznej siłowników napędowych zarejestrowane dla porównywanych układów 

hydraulicznych przy opuszczaniu osprzętu roboczego z mniejszymi prędkościami. Straty energetyczne 

wynikają, zatem z oporów przepływu czynnika roboczego w testowanym układzie hydraulicznym. Przy 

najwyższej założonej prędkości ruchu siłownika wysięgnika podczas badań, a więc dla najwyższych 

wartości natężenia przepływu oleju, spadki ciśnienia były rezultatem miedzy innymi za małych gabarytów 

portów przyłączeniowych obu współpracujących siłowników. W linii łączącej komorę tłokową siłownika 

wysięgnika i siłownika aktywnej przeciwwagi zamontowane były dodatkowe elementy złączne z czujnikami 

pomiarowymi, które również ograniczały swobodny przepływ oleju.  

 Kluczowym wydaje się ograniczenie spadku ciśnienia cieczy roboczej na króćcu przyłączeniowym 

komory tłokowej siłownika przeciwwagi, ze względu na wysokie wartości natężenia przepływu oleju 

wypływającego z tej komory. Problem ten w znaczącej części będzie rozwiązany w układzie aktywnej 

przeciwwagi zamontowanej na nadwoziu koparki. Mechanizm poruszający przeciwwagą dla zapewnienia 

stabilności konstrukcji będzie składał się z dwóch równolegle umieszczonych wysięgników połączonych 

masywnym elementem przeciwwagi. Tak, więc do napędu tego mechanizmu wykorzystane będą dwa 

mniejsze siłowniki z zachowaniem proporcji wymiarowej, dla której suma przekrojów pól powierzchni 

czynnych po stronie tłoczyskowej obu siłowników będzie równa przekrojowi pola powierzchni czynnej po 

stronie tłoczyskowej pojedynczego siłownika, zastosowanego na stanowisku badawczym. Pozwoli to 

ograniczyć wartość natężenia oleju wypływającego z pojedynczej komory tłokowej takiego siłownika o 

50%, a wiec znacząco zmniejszyć straty hydrauliczne również dla nominalnych wartości prędkości ruchu 

siłownika mechanizmu wysięgnika koparki.  

4.3.3. Testy systemu aktywnej przeciwwagi z symulowanym urobkiem 

 W celu zweryfikowania efektywności działania połączonych układów hydraulicznych mechanizmu 

koparki i aktywnej przeciwwagi z uwzględnieniem masy urobku przeprowadzono dodatkowe badania. 

Parametry cykli roboczych przyjęte dla testowanego systemu były analogiczne jak wcześniej omawianych 

badań z tą różnicą, że na końcu ramienia, po fazie opuszczania wysięgnika koparki, montowano elementy o 

masie 80kg i tak obciążony osprzęt roboczy był podnoszony do pozycji początkowej. Ze względu na 

założenie, które uwzględniało opuszczanie osprzętu roboczego koparki bez dodatkowego obciążenia 

(urobku), cykl testowy dla każdej z trzech zakładanych prędkości ruchu siłownika wysięgnika realizowany 
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był osobno. Na Rys. 4.27. przedstawiono przykładowe przebiegi wybranych parametrów układu 

hydraulicznego łączącego mechanizmy koparki i ruchomej przeciwwagi zarejestrowane przy najwolniejszym 

z zakładanych ruchów połączonych mechanizmów. Na wykresach widoczna jest wydłużona, 10-cio 

sekundowa faza postoju, która była wykorzystana do nasunięcia dodatkowych ciężarów na wał montażowy 

na końcu ramienia. W omawianym systemie odzyskiwana jest energia potencjalna mechanizmu 

przeciwwagi, bez jej magazynowania w dodatkowych elementach typu hydro-akumulator, czy 

wysokoobrotowe koło zamachowe, a więc wydłużenie postoju pomiędzy kolejnymi ruchami układu nie 

wpływa na efektywność systemu rekuperowanej energii.  

 Na Rys. 4.25 przedstawiono przykładowe dane zarejestrowane podczas testu osprzętu roboczego 

koparki Cat 305. W trakcie tej próby siłownik mechanizmu wysięgnika osiągał ustabilizowana wartość 

prędkości około 0.045 [m/s] zarówno przy wysuwaniu jak i ruchu powrotnym tłoczyska. Prezentowane 

parametry, a głównie wykres przebiegu mocy hydraulicznej aktywnych komór siłowników N, stanowiły 

punkt odniesienia dla porównania standardowego układu koparki z układem połączonym z systemem 

odzysku energii bazującym na ruchomej przeciwwadze.  

 

Rys. 4.25. Przykładowy przebieg wybranych parametrów roboczych układu hydraulicznego napędzającego osprzęt 

roboczy koparki– obciążenie 80kg i prędkość liniowa tłoczyska siłownika wysięgnika około 0.045 [m/s] oraz 

maksymalna długość siłownika ramienia 

 Analogiczne testy przeprowadzono dla połączonych układem hydraulicznym mechanizmów koparki i 

aktywnej przeciwwagi. Zachowując sposób sterowania ruchem siłownika wysięgnika otrzymano zbiory 

obserwowanych parametrów układu, których przykładowe zestawienie przedstawia Rys. 4.26. Do 

wyznaczenia wskaźnika energochłonności rozpatrywanych hydraulicznych układów napędowych 

wykorzystywano ponownie przebieg mocy hydraulicznej w funkcji czasu.  
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Rys. 4.26. Przykładowy przebieg wybranych parametrów roboczych układu hydraulicznego napędzającego osprzęt 

roboczy koparki współpracujący z aktywną przeciwwagą – obciążenie 80kg i prędkość liniowa tłoczyska siłownika 

wysięgnika około 0.045 [m/s] oraz maksymalna długość siłownika ramienia 

 Zestawienie parametrów dla najniższej i najwyższej z realizowanych prędkości ruchu siłownika 

mechanizmu wysięgnika koparki zaprezentowano na Rys. 4.27. Na wykresach przedstawiających zmianę 

ciśnień w poszczególnych komorach współpracujących siłowników zaznaczono fragmenty przebiegów dla 

fazy ruchu systemu z ustaloną prędkością. Różnice zaznaczonych (czarna pętla) poziomów ciśnienia pb1 w 

komorze tłokowej siłownika wysięgnika i ciśnienia pp2 w połączonej z nią komory tłoczyskowej siłownika 

przeciwwagi w poszczególnych fazach cyklu roboczego uwidacznia efekt narastania oporów przepływu i 

związanych z nimi spadków ciśnienia. Przy zwiększeniu prędkości ruchu siłownika mechanizmu koparki z 

najniższej z realizowanych do około 0.09 [m/s], dla linii hydraulicznej łączącej bezpośrednio współpracujące 
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siłowniki zaobserwowano pięciokrotny wzrost strat ciśnienia, które osiągały wartość około 1.5 [MPa]. 

Zjawisko to miało bezpośredni wpływ na efektywność proponowanego układu odzysku energii. W fazie 

opuszczania wysięgnika koparki na porównywanych wykresach widoczny jest również wzrost wartości 

ciśnienia oleju w komorze tłokowej siłownika mechanizmu przeciwwagi. W tej części testów tłok siłownika 

wypychał olej z komory przez pojedynczy króciec o standardowych wymiarach (średnica otwór około 16 

[mm]), co przy wartości osiąganego natężenia przepływu czynnika roboczego przekraczającego 60 

[dm
3
/min] skutkowało wzrostem strat hydraulicznych, a tym samym zwiększonym zapotrzebowaniem 

energetycznym układu napędowego.  

      

Rys. 4.27. Zestawienie przykładowych parametrów roboczych dla połączonych układem hydraulicznym mechanizmów 

koparki i aktywnej przeciwwagi – obciążenie 80kg i maksymalna długość siłownika ramienia oraz prędkość liniowa 

tłoczyska siłownika wysięgnika 0.023 [m/s] (wykres po lewej stronie) i 0.09 [m/s] (wykres po prawej stronie) 

 Na Rys. 4.28. przedstawiono zestawienie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w 

poszczególnych fazach cyklu testowego przy założonej najmniejszej prędkości ruchu osprzętu roboczego. 

spadek ciśnienia 

~ 0.3 MPa 

spadek ciśnienia 

~ 1.5 MPa 
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Oszczędność energii ponownie uwidacznia się głównie podczas podnoszenia mechanizmu koparki z 

jednoczesnym opuszczaniem mechanizmu ruchomej przeciwwagi. Zmniejszenie zapotrzebowania 

energetycznego połączonych układem hydraulicznym mechanizmów oszacowano na 36%. Jest to wartość 

zbliżona do tej odnotowanej podczas analogicznej próby, ale bez obciążenia symulującego urobek.  

 

Rys. 4.28. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np – obciążenie 80kg i prędkość liniowa tłoczyska siłownika wysięgnika 

około 0.023 [m/s] oraz maksymalna długość siłownika ramienia  

 Porównanie energochłonności elementów wykonawczych układu hydraulicznego napędzających badany 

mechanizm koparki z ustaloną maksymalną wartością prędkości ruchu głównego siłownika na poziomie 

0.045 [m/s] prezentuje Rys. 4.29. Ponownie głównym źródłem oszczędności była druga faza cyklu, w której 

to wykorzystywana jest energia potencjalna opuszczanej przeciwwagi. W tym przypadku wyliczony poziom 

zaoszczędzonej energii wynosił 28% i również był zbliżony do wyników osiągniętych w analogicznej próbie 

bez dokładanego 80-cio kilogramowego obciążenia. 

 

Rys. 4.29. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np – obciążenie 80kg i prędkość liniowa tłoczyska siłownika wysięgnika 

około 0.045 [m/s] oraz maksymalna długość siłownika ramienia  

 Zestawienie mocy hydraulicznych siłowników aktywnych w poszczególnych fazach cyklu testowego 

realizowanego z założoną maksymalną wartością 0.09 [m/s] prędkości liniowej siłownika wysięgnika 

koparki widoczne jest na Rys. 4.30. Przy wartościach natężenia przepływu oleju rejestrowanych w 

omawianym cyklu testowym opory przepływu cieczy roboczej w układzie hydraulicznym połączonych 

mechanizmów ograniczają możliwość skutecznej rekuperacji energii. Straty energii podczas opuszczania 
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osprzętu roboczego koparki mimo niewielkiego zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego w drugiej 

części testu, kiedy to osprzęt był podnoszony, wynoszą około 16%.  

 

Rys. 4.30. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np – obciążenie 80kg i prędkość liniowa tłoczyska siłownika wysięgnika 

około 0.09 [m/s] oraz maksymalna długość siłownika ramienia  

 Zwiększona energochłonność systemu aktywnej przeciwwagi w odniesieniu do fabrycznego układu 

koparki może być ograniczona jedynie poprzez wymianę elementów hydraulicznych na elementy o tej samej 

funkcjonalności, ale mniejszych, strukturalnych stratach hydraulicznych lub zwiększenie przekrojów 

wewnętrznych przewodów, złączek i króćców przyłączeniowych siłowników. 

4.3.4. Testy systemu aktywnej przeciwwagi z wysuniętym ramieniem osprzętu 

koparki 

 Podczas procesu urabiania gruntu operator poza podnoszeniem i opuszczaniem wysięgnika koparki 

zmienia również położenie pozostałych elementów, a szczególnie ramienia. Ze względu na ograniczenia pola 

pracy osprzętu koparki w warunkach laboratoryjnych zdecydowano się na testy, w których ramię nadal było 

unieruchomione, ale było wstępnie ustawione w pozycji maksymalnie wysuniętej. Taka konfiguracja była 

możliwa do uzyskania przy całkowitym wsunięciu tłoczyska siłownika ramienia. Analizując wstępne 

pomiary wybranych parametrów testowanego układu ustalono, że brak dokładnego dopasowania położenia 

drugiego członu przeciwwagi do zmienionej konfiguracji osprzętu roboczego nie ma wpływu na poziomy 

rejestrowanych ciśnień w aktywnych komorach siłowników. Aktywna regulacja ustawienia drugiego, 

cięższego członu przeciwwagi w funkcji zmiany położenia ramienia wymagałaby zapewnienia dodatkowej 

energii hydraulicznej dla siłownika tego ogniwa, co obniżyłoby efektywność systemu odzysku energii z 

ruchoma przeciwwagą. 

 W celu wyznaczenia wskaźnika energochłonności dla proponowanego systemu odzysku energii przy 

zmienionej konfiguracji mechanizmów koparki wykonano wstępne testy, w których na stanowisku badano 

standardowy układ hydrauliczny maszyny. Ze względu na konieczność montowania dodatkowego obciążenia 

przed każdym powrotnym ruchem mechanizmu wysięgnika również te testy przeprowadzono w 

niezależnych próbach dla każdej z trzech zakładanych prędkości w fazie ustalonej ruchu siłownika. Na  

Rys. 4.31 przedstawiono przebieg typowych parametrów roboczych układu hydraulicznego napędzającego 

standardowy mechanizm koparki przy założeniu osiągania ustalonej, maksymalnej wartości prędkości ruchu 

siłownika wysięgnika równej 0.045 [m/s]. 
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Rys. 4.31. Przykładowy przebieg wybranych parametrów roboczych układu hydraulicznego napędzającego osprzęt 

roboczy – obciążenie 80kg i prędkość liniowa tłoczyska siłownika wysięgnika około 0.045 [m/s] oraz minimalna 

długość siłownika ramienia 

 Przy niezmienionym ustawieniu elementów składowych osprzętu roboczego koparki dołączono układ 

mechaniczno-hydrauliczny aktywnej przeciwwagi i wykonano analogiczne testy dla przyjętych cykli 

roboczych. Uzyskane charakterystyki wybranych parametrów przedstawiono pozwoliły ocenić poprawność 

realizacji założonego ruchu mechanizmów i wyliczyć energochłonność układu napędowego wspieranego 

ruchoma przeciwwagą. Przebiegi parametrów układu hydraulicznego dla pośredniej z pośród zadawanych 

wartości prędkości wysuwu i wsuwania tłoczyska siłownika wysięgnika koparki przedstawiono na Rys. 4.32. 
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Rys. 4.32. Przykładowy przebieg parametrów roboczych układu hydraulicznego napędzającego osprzęt roboczy koparki 

współpracujący z aktywną przeciwwagą – obciążenie 80kg i prędkość liniowa tłoczyska siłownika wysięgnika około 

0.045 [m/s] oraz minimalna długość siłownika ramienia 

 Na Rys. 4.33. przedstawiono zestawienie przebiegów wybranych parametrów roboczych układu 

hydraulicznego obu połączonych mechanizmów zarejestrowane przy najniższej i najwyższej z zakładanych 

wartości ustalonej prędkości ruchu siłownika wysięgnika. Analiza wskazanych fragmentów przebiegów 

ciśnień w połączonych komorach siłowników wysięgnika koparki i przeciwwagi na obu wykresach 

wskazuje, że wartości strat ciśnienia w tej części układu hydraulicznego są analogiczne do strat 

rejestrowanych przy testach innych konfiguracji osprzętu koparki.  

 Przy najniższej z zakładanych prędkości siłownika napędzającego mechanizm wysięgnika równej  

0.023 [m/s], na wykresie prezentującym zmianę ciśnień w funkcji czasu (po lewej stronie Rys. 4.33.) można 
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zaobserwować, że wartość ciśnienia w komorze tłokowej pb1 podczas podnoszenia osprzętu, czyli miedzy 3 a 

8 sekundą testu, jest nieznacznie niższa niż zakładane 4 [MPa]. Wynika to z niepełnego odciążenia 

statycznego napędu osprzętu koparki przez mechanizm ruchomej przeciwwagi, w którym nie skorygowano 

ustawienia drugiego ogniwa. Jest to rozwiązanie stosowane w robotach o dużym udźwigu [16]. W fazie 

opuszczania ogniw manipulatora przeciwwaga przesuwana jest w kierunku jej osi obrotu, co umożliwia 

ograniczenie strat energii związanych z unoszeniem masy. W docelowej konstrukcji proponowanego 

systemu rekuperacji energii należałoby wytypować takie ustawienie cięższego członu mechanizmu 

przeciwwagi, w którym cały system byłby odciążony statycznie przy najczęściej występującej konfiguracji 

ogniw mechanizmu koparki.  

     

Rys. 4.33. Zestawienie przykładowych parametrów roboczych dla połączonych układem hydraulicznym mechanizmów 

koparki i aktywnej przeciwwagi – obciążenie 80kg i minimalna długość siłownika ramienia oraz prędkość liniowa 

tłoczyska siłownika wysięgnika 0.023 [m/s] (wykres po lewej stronie) i około 0.09 [m/s] (wykres po prawej stronie)  

 

spadek ciśnienia 

~ 0.3 MPa 
spadek ciśnienia 

~ 1.5 MPa 
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 Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników systemu odzysku energii z ruchoma 

przeciwwagą zaprezentowano na Rys. 4.34. Wielkości te zarejestrowano podczas testów z ustaloną, 

docelową wartością prędkości ruchu głównego siłownika mechanizmu koparki na poziomie 0.023 [m/s]. W 

pierwszej fazie cyklu, czyli do około 9 [s], kiedy to osprzęt roboczy był opuszczany w obu porównywanych 

testach, na wykresie uwidacznia się zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne układu napędowego 

rozbudowanego o aktywna przeciwwagę. Jest to rezultat niepełnego statycznego zrównoważenia sił 

ciężkości ogniw obu współpracujących mechanizmów. Mimo braku pełnego dopasowania położenia 

drugiego ogniwa przeciwwagi do zmienionej pozycji ramienia koparki w przeprowadzonych testach 

uzyskano o 36% zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne elementów napędowych. Przebiegi mocy 

hydraulicznych obu porównywanych układów No i Np potwierdzają efektywność systemu rekuperacji energii 

wykorzystującego energię potencjalna unoszonej masy mechanizmu odciążającego przy małych wartościach 

prędkości ruchu wysięgnika koparki.  

 

Rys. 4.34. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np – obciążenie 80kg i prędkość liniowa tłoczyska siłownika wysięgnika 

około 0.023 [m/s] oraz minimalna długość siłownika ramienia  

 Zapotrzebowanie energetyczne napędów układu fabrycznego koparki i badanego systemu rekuperacji 

energii potencjalnej, przy założonej prędkości ruchu siłownika wysięgnika równej 0.045 [m/s], oszacowano 

na podstawie przebiegów mocy No i Np. zaprezentowanych na Rys. 4.35. Przy założonych dla tego testu 

parametrach kinematycznych osprzętu koparki układ aktywnej przeciwwagi pozwolił zaoszczędzić 28% 

energii w trakcie realizacji badanego cyklu roboczego. Parametry robocze obu testowanych układów 

zarejestrowano przy tych samych ustawieniach regulatora PI sterującego wysunięciem siłownika wysięgnika. 

Biorąc to pod uwagę oraz analizując kształt wykresów porównywanych mocy hydraulicznych No i Np można 

zauważyć, że ruch mechanizmów połączonych w systemie aktywnej przeciwwagi jest stabilniejszy, 

szczególnie w fazach hamowania ruchu siłowników. 

 

Rys. 4.35. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np – obciążenie 80kg i prędkość liniowa tłoczyska siłownika wysięgnika 

około 0.045 [m/s] oraz minimalna długość siłownika ramienia  
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 Na Rys. 4.36. przedstawiono przebieg mocy hydraulicznych zarejestrowanych podczas testów 

stanowiska badawczego przy najwyższej z zakładanych prędkości siłownika wysięgnika osiągającej w fazie 

ruchu ustalonego wartość 0.09 [m/s]. W pierwszej fazie cyklu testowego uwidacznia się zwiększone 

zapotrzebowanie energetyczne napędu układu z aktywna przeciwwagą. Jest to wynik rosnącego oporu 

przepływu czynnika roboczego przez port przyłączeniowy komory tłokowej siłownika przeciwwagi. Miedzy 

2 [s] i 4 [s] testu natężenie przepływu oleju w linii hydraulicznej łączącej komorę tłokową A3 głównego 

siłownika mechanizmu przeciwwagi ze zbiornikiem przekraczało 60 [dm
3
/min]. W drugiej części cyklu 

począwszy od 14 [s] widoczne jest obniżenie szczytowych wartości mocy Np w fazie z ustaloną prędkością 

ruchu systemu aktywnej przeciwwagi w stosunku do mocy napędu No fabrycznego osprzętu koparki. Mimo 

znacznie skróconego skoku siłownika wysięgnika koparki, który wynosił około 150 [mm] w analizowanej 

partii badań, zauważalne są podobne, jak w poprzednich konfiguracjach osprzętu roboczego, różnice 

szczytowych wartości zapotrzebowania na moc siłowników napędowych. Różnica energii hydraulicznej 

oszacowanej dla standardowego mechanizmu koparki, a także mechanizmu połączonego z aktywna 

przeciwwagą wykazuje tylko 3% różnicę. Jest to znacznie mniejsza strata energii w odniesieniu do wyników 

rejestrowanych podczas wcześniej opisywanych testów przy innej konfiguracji porównywanych układów i 

przy najwyższej z zakładanych prędkości ruchu siłownika wysięgnika koparki. Wynika to wyłącznie z 

różnicy przebiegów mocy hydraulicznej w końcowych fazach wyhamowania wysuwu i ruchu powrotnego 

siłownika osprzętu koparki (obszary zaznaczone czarną pętlą). W tych fazach cyklu testowego zauważalne 

jest zwiększone zapotrzebowanie energetyczne napędu fabrycznego mechanizmu w odniesieniu do napędu z 

dołączonym układem hydraulicznym przeciwwagi. Różnice te można tłumaczyć niedoskonałym działaniem 

regulatora PI (przy przyjętych parametrach członów regulatora) w układzie sterowania wysunięciem 

siłownika wysięgnika, ale także statycznym odciążeniem napędów współpracujących mechanizmów, 

łagodzącym oscylacje ciśnienia w komorach połączonych siłowników. Tego typu właściwości układu 

obserwowano również podczas realizacji pozostałych testów. 

 

Rys. 4.36. Porównanie mocy hydraulicznych aktywnych siłowników w typowym układzie koparki No i układzie 

współpracującym z ruchoma przeciwwagą Np – obciążenie 80kg i prędkość liniowa siłownika wysięgnika około  

0.09 [m/s] oraz minimalna długość siłownika ramienia  

 Jeżeli przy wyznaczaniu energii do wskaźnika energochłonności brano by pod uwagę pola powierzchni 

poniżej charakterystyk mocy, ale z wyłączeniem obszarów poniżej linii określającej poziom 1 [kW], 

obliczona strata energii systemu z aktywną przeciwwagą oscylowałaby, wokół 16%, czyli w pobliżu 

wartości rejestrowanych przy testach z innymi konfiguracjami mechanizmu koparki. 

4.3.5. Podsumowanie wyników badań 

 Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły możliwość zbudowania efektywnego systemu odzysku 

energii potencjalnej, w którym napęd mechanizmu roboczego koparki jest połączony układem 

hydraulicznym z siłownikiem napędzającym mechanizm ruchomej przeciwwagi. Proponowany system 
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rekuperacji energii zapewnia ciągłe, statyczne odciążenie siłownika koparki podczas całej fazy podnoszenia 

wysięgnika. Istotną zaletą proponowanego rozwiązania jest brak wpływu przestojów, występujących w 

typowym cyklu roboczym koparki, na poziom odzyskiwanej energii. Jeżeli tylko ogniwa przeciwwagi są 

uniesione powyżej pozycji wyjściowej to zawsze układ napędowy wspomagany jest energią potencjalną 

opuszczanej masy. W układach odzysku energii bazujących na hydro-pneumatycznych akumulatorach [5], 

[30], [33], [83] wydłużający się czas przestoju skutkuje utratą energii zmagazynowanej w tych elementach 

hydraulicznych w wyniku przenikalności cieplnej skorupy lub cylindra akumulatora. Dodatkowo gęstość 

dostępnej energii maleje w funkcji rozładowania hydro-akumulatora. System aktywnej przeciwwagi jest 

wolny od tych wad. 

 Podczas testów zauważalny był płynniejszy ruch połączonych mechanizmów w odniesieniu do ruchu 

fabrycznego osprzętu przy tych samych ustawieniach regulatora PI. Warunki laboratoryjne ograniczyły 

dopuszczalny skok siłownika wysięgnika, co nie pozwoliło zmierzyć możliwości systemu odzysku energii 

dla pełnego zakresu zmiany długości siłownika. Spadek skuteczności działania systemu dla wyższych 

prędkości mógłby być ograniczony przez częściowe wyeliminowanie strat ciśnienia w liniach 

hydraulicznych i rozdzielaczu. Powszechnie wykorzystywane w koparkach zróżnicowanie wielkości 

przekrycia suwaka rozdzielacza z jednej strony ułatwia kontrolę nad opuszczanym mechanizmem roboczym, 

a z drugiej strony generuje spadki ciśnienia na tym elemencie układu. Straty te zwiększają się wraz ze 

wzrostem wartości natężenia przepływu oleju, gdyż zróżnicowanie wielkości kanałów w rozdzielaczu jest 

nieregulowalne. Przy wyższych wartościach prędkości liniowej tłoczyska, a więc wyższych wartościach 

objętościowego natężenia przepływu można by zastosować drugi, dołączalny zawór sterowany 

proporcjonalnie w celu zmniejszenia oporów przepływu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie układu 

wykorzystywanego na stanowisku testowym, w którym każda linia zasilająca siłownik była połączona z 

indywidualnym zaworem proporcjonalnym sterowanym niezależnie. Rozwiązanie to może stanowić problem 

adaptacyjny w koparkach ze sterowaniem czysto hydraulicznym, ale przy najnowszych maszynach 

sterowanych elektro-hydraulicznie nie będzie stanowiło problemu. 

 Prawidłowe wysterowanie długości siłowników mechanizmu ruchomej przeciwwagi, a tym samym 

odpowiednie ustawienie jej ogniw skutkuje odciążeniem statycznym siłownika wysięgnika koparki od masy 

unoszonego osprzętu roboczego. Zarejestrowane wyniki testów wskazują, że brak zachowania pełnej 

jednokładności położenia środka ciężkości fabrycznego osprzętu i środka ciężkości mechanizmu ruchomej 

przeciwwagi nie wywołuje dużego spadku efektywności systemu odzysku energii bazującego na ruchomej 

przeciwwadze. W ostatnich testach przy konfiguracji mechanizmu koparki z maksymalnie wysuniętym 

ramieniem i niezmienionym, a wykorzystywanym we wcześniejszych badaniach ustawieniem ogniw 

przeciwwagi, uzyskano przebiegi mocy hydraulicznej aktywnych siłowników o podobnym charakterze, jak 

przy pełnym zbalansowaniu połączonych mechanizmów. Dodatkowo niepełne odciążenie napędu osprzętu 

koparki skutkowało zmniejszeniem energochłonności cyklu również w fazie opuszczania mechanizmu 

roboczego. 

 Efektywność proponowanego rozwiązania systemu rekuperacji energii jest ograniczona, przy wyższych 

prędkościach wysuwania lub wsuwania tłoczyska siłownika wysięgnika koparki, rosnącymi oporami 

przepływu cieczy roboczej w elementach w większości fabrycznego układu hydraulicznego. Próba adaptacji 

systemu ruchomej przeciwwagi do koparki wymaga wymiany kilku komponentów hydraulicznych. Nowe 

elementy powinny być przeznaczone na wyższe natężenia przepływu, a elementy złączne winny 

charakteryzować się większymi przekrojami wewnętrznymi. Największe spadki ciśnienia rejestrowano na 

liniach zasilających i portach przyłączeniowych siłowników. Zastosowanie dwóch rozdzielaczy 

wykorzystywanych do odprowadzenia oleju z komory tłokowej siłownika mechanizmu przeciwwagi podczas 

wsuwania jego tłoczyska pozwoliło zmniejszyć wartość rejestrowanych ciśnień. Użytkowa konstrukcja 

proponowanego mechanizmu aktywnej przeciwwagi będzie się składać z dwóch połączonych i ustawionych 

równolegle wysięgników. Wiąże się to z zastosowaniem dwóch proporcjonalnie mniejszych siłowników, a 

więc symetrycznym rozdzieleniem strugi oleju. W rozwiązaniu z pojedynczym siłownikiem napędzającym 

wysięgnik przeciwwagi proponuje się zwiększyć średnicę króćca przyłączeniowego szczególnie w komorze 

tłokowej lub wprowadzić dodatkowy port przyłączeniowy. 
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5. Porównanie wyników z badań numerycznych i doświadczalnych 

 W celu weryfikacji poprawności działania zbudowanego w programie Matlab Simulink modelu 

matematycznego przeprowadzono badania numeryczne nawiązujące do cykli roboczych realizowanych w 

trakcie badań stanowiskowych. Porównanie wyników wykonano dla zdeterminowanej przez maksymalną 

długość siłownika mechanizmu ramienia konfigurację osprzętu roboczego koparki. Próby charakteryzowały 

się trzema różnymi poziomami prędkości maksymalnej ruchu siłownika wysięgnika koparki, a także 

uwzględnianiem lub brakiem uwzględnienia obciążenia wynikającego z podnoszonego w łyżce urobku.  

 

Rys. 5.1. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki otrzymane w trakcie badań numerycznych przy założonej 

najniższej wartości prędkość ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika 0.023 [m/s] i konfiguracji osprzętu maszyny z 

maksymalnie wysuniętym siłownikiem ramienia 

 Na Rys. 5.1. przedstawiono wybrane parametry robocze układu hydraulicznego koparki przy najniższej 

z testowanych na stanowisku wartości prędkości ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika wynoszącej około 

0.23 [m/s]. W fazach początkowych ruchu widoczne są gasnące oscylacje wartości prędkości liniowej ruchu 

tłoczyska analizowanego siłownika. Oscylacje te w głównej mierze są wynikiem uwzględnienia w modelu 

ściśliwości olejowego czynnika roboczego. Możliwy do zaobserwowania miedzy 2 a 4 sekundą łagodny 

przyrost wartości ciśnień w komorach siłownika wynika z niskiego poziomu natężenia przepływu oleju 

(około 7 [dm
3
/min]) w linii zasilającej komorę tłoczyskową siłownika. Dłuższy czas nabudowania ciśnienia 

skutkuje wydłużonym okresem oscylacji obserwowanych na przebiegu prędkości tłoczyska. Przebiegi 

czasowe parametrów otrzymanych w wyniku symulacji porównano z przebiegami tych samych parametrów, 

ale zarejestrowanych w układzie hydraulicznym podczas badań stanowiskowych. Zestawienie 

analizowanych wielkości przedstawiono na Rys. 5.2. Wartości parametrów z badań numerycznych 

oznaczono dodatkowo literką s w indeksie symbolu, zabieg ten zastosowano wyłącznie na potrzeby tego 
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rozdziału. I tak ciśnienia w komorach siłownika wyznaczone z modelu matematycznego opisano symbolami 

pb1s i pb2s natomiast skok i prędkość ruchu tłoczyska symbolami xbs i vbs. Dodatkowo przedstawiono przebiegi 

mocy hydraulicznej siłownika wysięgnika Nos i objętościowego natężenia przepływu Qs w liniach 

zasilających aktywne komory siłownika. 

 

Rys. 5.2. Porównanie wybranych parametrów roboczych otrzymanych w trakcie testów stanowiskowych i badań 

symulacyjnych dla prędkości ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika wynoszącej około 0.023 [m/s] i przy maksymalnie 

wysuniętym siłowniku ramienia 

 Porównywane parametry są na podobnych poziomach głównie w fazach ruchu ustalonego. Podczas 

testów na stanowisku w pierwszej części cyklu roboczego przy najniższych z założonych prędkości ruchu 

tłoczyska siłownika wysięgnika obserwowano oscylacje ciśnień i mierzonej prędkości, które spowodowane 

były własnościami dynamicznymi rozdzielacza i odpowiadającym za jego sterowanie regulatorem PI. W 

fazach postoju mechanizmu wysięgnika koparki widoczny jest płynny przyrost wartości ciśnień po obu 

stronach tłoka siłownika, który jest rezultatem przecieków wewnętrznych rozdzielacza. Taka zmiana 

ciśnienia jeszcze przed początkiem ruchu pozwala uzyskać szybsze nabudowanie wartości tego parametru. 

W modelu matematycznym zgodnie z założeniami upraszczającymi nie uwzględniano zarówno dynamiki 

rozdzielacza jak i przecieków wewnętrznych tego elementu stąd też rozbieżności wyników w tych fazach.  

 Podobne analizy porównawcze przeprowadzono dla tej samej konfiguracji mechanizmu roboczego 

koparki przy zwiększonej prędkości ruchu tłoczyska głównego siłownika maszyny do wartości około 0.9 

[m/s]. W próbach tych nadal nie uwzględniano masy unoszonego urobku. Na Rys. 5.3.pokazano rezultaty 

badań numerycznych rozpatrywanego układu mechaniczno-hydraulicznego. Przyrost wartości ciśnień w 

początkowej fazie ruchu mechanizmu maszyny jest szybszy i bardziej zbliżony do rampowego charakteru 

wymuszenia realizowanego przez zadawanie zmiany skoku siłownika xb w funkcji czasu.  

 Wykresy porównawcze z Rys. 5.4. pokazują dobrą zbieżność analizowanych parametrów układu. 

Różnice obserwowane w fazach postoju ponownie wynikają z założenia w modelu, że rozdzielacz jest 

elementem szczelnym w neutralnych położeniach suwaka. Na stanowisku badawczym wyhamowanie z 

założonej prędkości tłoczyska siłownika przy opuszczaniu mechanizmu roboczego skutkowało widocznymi 

oscylacjami ciśnienia i dłuższym czasem dopasowania przez regulator PI zadawanej wartości skoku 

siłownika do wartości odczytywanej. Wielokrotne zmiany sygnału sterującego otwarciem rozdzielacza w tej 

fazie spowodowały częściowe rozładowanie ciśnień w komorach siłownika. Efektu tego nie zaobserwowano 

na wartościach ciśnień pb1s i pb2s zarejestrowanych w badaniach numerycznych. Utrzymanie quasi stałej, 

podwyższonej wartości tych wielkości przekłada się na wyższą wartość szczytową ciśnienia po stronie 

tłokowej siłownika wysięgnika pb1s przy rozpędzaniu podnoszonego osprzętu roboczego. 
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Rys. 5.3. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki otrzymane w trakcie badań numerycznych przy założonej 

najniższej wartości prędkość ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika 0.09 [m/s] i konfiguracji osprzętu maszyny z 

maksymalnie wysuniętym siłownikiem ramienia 

 

Rys. 5.4. Porównanie wybranych parametrów roboczych otrzymanych w trakcie testów stanowiskowych i badań 

symulacyjnych dla prędkości ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika wynoszącej około 0.09 [m/s] i przy maksymalnie 

wysuniętym siłowniku ramienia 
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 Ponieważ na stanowisku testowym nie zamontowano mechanizmu łyżki, obciążenie symulujące masę 

urobku realizowano czterema dwudziestokilogramowymi ciężarkami montowanymi stopniowo na końcu 

ramienia w czasie postoju mechanizmu koparki w najniższym położeniu. Dlatego też postój między 

opuszczaniem, a podnoszeniem mechanizmu został wydłużony w porównaniu do wcześniej analizowanych 

prób. 

 

Rys. 5.5. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki otrzymane w trakcie badań numerycznych przy założonej 

najniższej wartości prędkość ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika 0.023 [m/s] i obciążeniu 80 [kg] oraz konfiguracji 

osprzętu maszyny z maksymalnie wysuniętym siłownikiem ramienia 

 Parametry robocze układu hydraulicznego koparki zarejestrowane w trakcie badań numerycznych 

przedstawiono Rys. 5.5. Przebiegi analizowanych wielkości są zbliżone do tych prezentowanych na  

Rys. 5.1., a główna różnica widoczna jest miedzy 13 a 22 sekundą, kiedy to ciśnienie po stronie tłokowej 

siłownika wysięgnika pb1 płynnie zwiększa swoją wartość. Jest to rezultat narastającego stopniowo 

obciążenia symulującego masę 80 [kg] urobku. Porównanie wyników testów stanowiskowych i badań 

numeryczną przedstawiono na Rys. 5.6. Gwałtowny wzrost wartości ciśnienia i prędkości liniowej tłoczyska 

obserwowany w pierwszej sekundzie wykresów sporządzonych z danych testowych wywołany był 

nieprecyzyjnym ustawieniem skoku początkowego siłownika wysięgnika, a to skutkowało gwałtownym 

przesterowaniem rozdzielacza przez regulator PI. 

 W sposób analogiczny porównano wyniki otrzymane z modelu matematycznego przy zachowaniu 

konfiguracji mechanizmu koparki i sposobu uwzględnienia urobku, ale zmienionej wartości prędkości ruchu 

tłoczyska tak, aby w fazie ustalonego ruchu pokrywała się ona z wartościami osiąganymi podczas badań 

stanowiskowych, czyli około 0.9 [m/s]. 
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Rys. 5.6. Porównanie wybranych parametrów roboczych otrzymanych w trakcie testów stanowiskowych i badań 

symulacyjnych dla prędkości ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika wynoszącej około 0.023 [m/s] przy maksymalnie 

wysuniętym siłowniku ramienia oraz obciążeniem wynoszącym 80 [kg] 

Przebiegi czasowe wybranych parametrów układu hydraulicznego koparki uzyskane na drodze badań 

numerycznych przedstawiono na Rys. 5.7.  

 

Rys. 5.7. Przebiegi parametrów roboczych układu koparki otrzymane w trakcie badań numerycznych przy założonej 

wartości prędkość ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika 0.09 [m/s] i obciążeniu 80 [kg] oraz konfiguracji osprzętu 

maszyny z maksymalnie wysuniętym siłownikiem ramienia 
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 Zestawienie wyników uzyskanych drogą doświadczalną i symulacyjną pokazano na Rys. 5.8. Również 

dla tych ustawień cyklu roboczego uzyskano dobrą zbieżność porównywanych wielkości. 

 

Rys. 5.8. Porównanie wybranych parametrów roboczych otrzymanych w trakcie testów stanowiskowych i badań 

symulacyjnych dla prędkości ruchu tłoczyska siłownika wysięgnika wynoszącej około 0.09 [m/s] i przy maksymalnie 

wysuniętym siłowniku ramienia oraz obciążeniem wynoszącym 80 [kg] 

 Powyższe porównania wyników potwierdzają poprawność zbudowanego modelu matematycznego 

układu mechaniczno-hydraulicznego koparki. Po jego rozbudowaniu o model układu aktywnej przeciwwagi 

możliwe było oszacowanie wskaźnika oszczędności energii Wo dla proponowanego systemu. W tabeli 5 

zebrano wartości wskaźnika Wo dla obu badanych konfiguracji mechanizmu koparki i trzech wartości 

zakładanych prędkości liniowych tłoczyska siłownika wysięgnika. Przedstawiono wyniki dla prób 

uwzgledniających masę urobku w drugiej fazie cyklu roboczego. Tego typu testy nawiązują do 

rzeczywistych warunków prac ziemnych prowadzonych maszyną typu koparka. 

Tabela 5 Wskaźnik oszczędności energii wyznaczony dla układu koparki z aktywną przeciwwagą 

Wskaźnik oszczędności energii Wo [%] 

Prędkość siłownika wysięgnika w 

ustalonej fazie ruchu 

 

[m/s] 

  
Testy Symulacja Testy Symulacja 

0.023 36 38 36 39 

0.045 28 30 28 30 

0.09 -16 -13 -15 -12 

 

 Przy niższych wartościach prędkości ruchu siłownika wysięgnika, hydrauliczny układ napędowy 

połączonych mechanizmów koparki i ruchomej przeciwwagi wykazuje zbliżone poziomy procentowego 

obniżenia zapotrzebowania energetycznego dla realizacji założonego cyklu roboczego niezależnie od 

testowanej konfiguracji elementów osprzętu roboczego maszyny. Tak, więc proponowany system aktywnej 

przeciwwagi wydaje się być perspektywicznym rozwiązaniem mogącym poprawić sprawność ogólną 

koparek. Ograniczenie strat strukturalnych układu hydraulicznego wykorzystanego w proponowanym 

systemie pozwoli na rozszerzenie zakresu prędkości użytkowych tłoczyska siłownika wysięgnika, w którym 

ruchoma przeciwwaga będzie nadal efektywnym układem odzysku energii. 
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6. Podsumowanie i wnioski końcowe 

6.1. Podsumowanie 

 W niniejszej pracy podjęto temat zwiększenia sprawności ogólnej koparki poprzez zastosowanie 

systemu odzysku energii potencjalnej osprzętu wykorzystującego ruchomą przeciwwagę. W szczególności 

skupiono się na sprawdzeniu wpływu układu aktywnej przeciwwagi na energochłonność układu 

hydraulicznego koparki. W tym celu zaproponowano zmodyfikowaną strukturę mechaniczno-hydrauliczną 

maszyny z ruchomą przeciwwagą, która w niewielkim stopniu różni się od konstrukcji typowej koparki. 

Opracowano model matematyczny, który zarówno dla istniejących jak i nowo projektowanych maszyn 

pozwala określić potencjalne korzyści energetyczne wynikające z zastosowania układu z ruchomą 

przeciwwagą w miejsce standardowej, nieruchomej przeciwwagi koparki. Wyniki obliczeń numerycznych 

dla wybranych cykli roboczych przedstawiono w postaci przebiegów czasowych, a także wykresów 

porównawczych mocy hydraulicznej. Rezultaty te zostały zweryfikowane w trakcie badań stanowiskowych. 

W tym celu zbudowano stanowisko testowe umożliwiające określenie zapotrzebowania energetycznego 

układu hydraulicznego napędzającego standardowy osprzęt roboczy koparki i układu hydraulicznego 

połączonego bezpośrednio z siłownikiem mechanizmu ruchomej przeciwwagi. Testy przeprowadzono dla 

cykli roboczych różniących się prędkością ruchu, konfiguracją osprzętu koparki i wielkością obciążenia 

symulującego masę unoszonego urobku. Potwierdzono możliwość zmniejszenia energochłonności układu 

hydraulicznego koparki połączonego bezpośrednio z siłownikiem hydraulicznym mechanizmu ruchomej 

przeciwwagi. 

6.2. Wnioski 

Analiza przedstawionych w pracy wyników obliczeń numerycznych i wyników otrzymanych w 

badaniach stanowiskowych pozwala wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Potwierdziła się słuszność założeń odnośnie celowości wprowadzenia układu aktywnej przeciwwagi 

dla koparek. Rozpatrywany układ jest skutecznym systemem odzysku energii, ponieważ umożliwia 

wykorzystanie energii potencjalnej przeciwwagi w fazie podnoszenia osprzętu roboczego koparki, a w 

fazie opuszczania osprzętu energia jest akumulowana przez aktywną przeciwwagę.  

2. Układ aktywnej przeciwwagi współpracując z układem hydraulicznym bazuje na przepływie energii 

zgromadzonej w cieczy roboczej. W tak skonfigurowanym systemie nie ma zamiany energii 

hydraulicznej na inne formy energii np. elektryczną i powrotu do energii hydraulicznej, a jak wiadomo 

takie zamiany wiążą się z obniżeniem sprawności całkowitej systemu konwertującego energię. 

3. Zaproponowany układ hydrauliczny łączący siłownik podnoszenia wysięgnika osprzętu z 

siłownikiem napędu przeciwwagi nie zmienia właściwości funkcjonalnych koparki i pozwala szybko 

wyłączyć układ odzysku energii przywracając maszynie strukturę konwencjonalnej koparki. Możliwość 

szybkiego powrotu do standardowej konfiguracji układu napędowego osprzętu koparki może być 

szczególnie przydatna podczas urabiania gruntu, którego warstwa wierzchnia jest bardzo twarda. 

Wykorzystuje się wówczas bezwładność szybko opuszczanego osprzętu roboczego. Aktywna 

przeciwwaga ograniczałaby tego rodzaju dynamiczny proces kopania. 

4. Koncepcja systemu odzysku energii potencjalnej dla maszyn typu koparka została opracowana i 

przetestowana na zbudowanym stanowisku badawczym. Wyniki testów potwierdziły możliwość 

uzyskania oszczędności energii na poziomie do 36% dla napędów hydraulicznych współpracujących z 

systemem aktywnej przeciwwagi. Odzysk energii uwidaczniał się głównie w fazie podnoszenia 

mechanizmu wysięgnika koparki. Efekt ten osiągano z wykorzystaniem energii potencjalnej masywnych 

elementów przeciwwagi połączonej układem hydraulicznym z napędem osprzętu roboczego koparki. 

5. Rozpatrywany system rekuperacji energii, dla niskich wartości prędkości liniowych głównego 

siłownika koparki, jest gotowy do użycia bez znaczących modyfikacji układu hydraulicznego maszyny. 
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6. W celu rozszerzenia zakresu prędkości użytkowych siłownika mechanizmu wysięgnika, dla których 

system aktywnej przeciwwagi byłby nadal efektywny, konieczna jest redukcja strukturalnych strat 

ciśnienia w zastosowanym układzie hydraulicznym. W związku z tym należałoby zwiększyć średnice 

wewnętrzne przewodów, złączek, a także przyłączy siłowników wykorzystywanych w proponowanym 

układzie rekuperacji energii. Ze względu na ograniczenia konstrukcyjne podstawy (do montażu osprzętu 

roboczego) wykorzystanej w laboratorium na stanowisku badawczym zdecydowano się na pojedynczy 

siłownik do napędu mechanizmu przeciwwagi, a to zdeterminowało duże pola powierzchni przekrojów 

komór tego elementu i tym samym duże wartości natężenia przepływu oleju. W opracowanej strukturze 

mechanizmu odzysku energii przygotowanej do zaimplementowania na koparce, zastosowano dwa 

siłowniki działające równolegle, dlatego też hydrauliczne straty na króćcach przyłączeniowych i liniach 

hydraulicznych zasilających te siłowniki będą mniejsze. 

7. Przyjmowana wartość skali jednokładności ma wpływ na sprawność koparki z ruchomą 

przeciwwagą. Mniejsza wartość skali determinuje mniejsze gabaryty ruchomych elementów 

przeciwwagi, co z jednej strony ułatwi zabudowę systemu na nadwoziu koparki, ale z drugiej strony 

zwiększy proporcjonalnie objętościowe natężenia przepływu szczególnie w linii hydraulicznej komory 

tłokowej głównego siłownika przeciwwagi. To z kolei wpłynie niekorzystnie na straty strukturalne 

układu hydraulicznego. 

8. Podczas procesu kopania w gruncie największe zapotrzebowanie energetyczne rejestruje się na 

siłowniku ramienia koparki. Dlatego też podłączanie do tego siłownika dodatkowych elementów 

napędowych takich jak siłowniki drugiego członu układu aktywnej przeciwwagi, które tylko w wąskim 

zakresie skoku mógłby wspierać energetycznie siłownik mechanizmu ramienia, wydaje się bezcelową 

komplikacją układu hydraulicznego. Dodatkowo jak pokazały wyniki badań stanowiskowych brak 

dokładnego odwzorowania zmieniającego się położenia ramienia koparki przez zmianę ustawienia 

drugiego członu przeciwwagi, nie ma istotnego wpływu na poziom odzyskiwanej energii. Z drugiej 

strony zmiany pozycji kątowej najcięższego elementu w układzie przeciwwagi w pewnych 

konfiguracjach wymagałyby wykorzystania części energii hydraulicznej dostarczanej w klasycznym 

układzie hydraulicznym maszyny do siłowników np. ramienia, a to mogłoby wpłynąć na właściwości 

koparki. 

9. Komponenty hybrydowych systemów napędowych znacząco podnoszą koszt koparki. Uwidacznia 

się to szczególnie przy cenie małych maszyn. Koszt komponentów użytych w hybrydowych koparkach 

zwiększa cenę zakupu maszyny o 20% do 50% (w zależności od wielkości) w odniesieniu do 

konwencjonalnej konstrukcji. Istotnym utrudnieniem we wdrażaniu hybrydowych systemów 

napędowych jest komplikacja struktury układu, w którym dodatkowo zarządzanie przepływem mocy 

wymaga rozbudowanego systemu kontrolno-sterującego. Elementy systemu ruchomej przeciwwagi nie 

będą tak kosztowne, a co równie ważne takie rozwiązanie zmniejszy koszty eksploatacyjne. 

10. W niektórych rozwiązaniach hybrydowych układów odnotowuje się zwiększony poziom 

emitowanego hałasu i wibracji hydraulicznej części systemu, szczególnie odczuwalny przy szybkich 

ruchach osprzętu roboczego. Układ mechaniczno-hydrauliczny aktywnej przeciwwagi poprzez 

bezpośrednie i niezmienne połączenie z układem hydraulicznym koparki zmniejsza do minimum tego 

typu niekorzystne odziaływanie na operatora i otoczenie. 

11. Ograniczenie strat strukturalnych w proponowanym systemie hydraulicznym może być zrealizowane 

przez zastosowanie czynnika roboczego charakteryzującego się niższą lepkością. Przepływ takiego 

medium np.: wody przez elementy składowe układu hydraulicznego będzie charakteryzował się 

mniejszymi spadkami ciśnienia [28], [29], [30], [31], [32]. Przeszkodą w rozpowszechnieniu wody, jako 

medium roboczego jest głównie ograniczony zakres temperatur użytkowych, a przede wszystkim 

agresywne właściwości wody sprzyjające korozji [27]. 

12. Układ ruchomej przeciwwagi nie ma problemu z akumulowaniem energii zarówno w szybkich, jak i 

rozciągniętych w czasie cyklach opuszczania wysięgnika. Natomiast systemy hybrydowe przy tak 

zróżnicowanych cyklach roboczych maszyny powinny być wyposażone zarówno w akumulator 

hydrauliczny jak i akumulator chemiczny (stosowany zamiast kosztownych wysokopojemnościowych 
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kondensatorów), aby zmagazynować jak największą część energii i jednocześnie zminimalizować skoki 

wartości generowanego prądu. 

13. Hybrydowe układy odzysku energii stosowane w hydraulicznych koparkach wymagają 

zaawansowanych strategii starowania. Mają one zmaksymalizować efektywność rekuperacji energii 

poprzez przesunięcie punktów pracy silnika i generatora w obszar najwyższych sprawności tych 

jednostek. Jednocześnie powinny zagwarantować porównywalne do standardowych konstrukcji koparek 

właściwości sterowania prędkością ruchu elementów roboczych maszyny. System odzysku energii z 

ruchomą przeciwwagą podnosi sprawność układu hydraulicznego bez wyczuwalnych przez operatora 

zmian charakteru pracy koparki, a nie wymaga przy tym dodatkowego układu kontroli i sterowania. 

14. System rekuperacji energii bazujący na mechanizmie ruchomej przeciwwagi połączonej 

bezpośrednio z siłownikiem wysięgnika koparki wydaje się być lepszym rozwiązaniem w odniesieniu do 

systemów magazynujących energię z wykorzystaniem hydro-pneumatycznych akumulatorów. Wynika to 

z faktu, że energia potencjalna uniesionej przeciwwagi jest stale dostępna, a jej wartość nie spada przy 

wydłużających się fazach przestoju maszyny, co jest obserwowane w układach z wtórnym źródłem 

energii w postaci hydro-akumulatorów. 

15. W celu osiągnięcia oszczędności energii, także przy wyższych prędkościach ruchu siłownika 

wysięgnika koparki należy tak zmodyfikować linie hydrauliczne by ograniczyć opory przepływu 

czynnika roboczego głównie na linii łączącej współpracujące siłowniki wysięgnika i aktywnej 

przeciwwagi. Jest to zgodne z najnowszymi propozycjami konstruktorów, którzy poprzez zwiększanie 

przekrojów przewodów hydraulicznych i minimalizacje ich długości chcą poprawić sprawność nowo 

projektowanych maszyn z napędem hydraulicznym. 

16. Powszechnie wykorzystywane w koparkach zróżnicowanie wielkości przekrycia suwaka 

rozdzielacza z jednej strony ułatwia kontrolę nad opuszczanym mechanizmem roboczym, a z drugiej 

strony generuje spadki ciśnienia na tym elemencie układu. Straty te zwiększają się wraz ze wzrostem 

wartości natężenia przepływu oleju, gdyż zróżnicowanie wielkości kanałów w rozdzielaczu jest 

nieregulowalne. Proponuje się zastosowanie układu wykorzystywanego na stanowisku testowym, w 

którym każda linia zasilająca siłownik była połączona z indywidualnym zaworem proporcjonalnym 

sterowanym niezależnie. Tego typu modyfikacja fragmentu układu hydraulicznego w koparkach ze 

sterowaniem elektro-hydraulicznym nie będzie stanowiła problemu aplikacyjnego, natomiast pozwoli 

zmniejszyć straty energetyczne na odpowiednio sterowanych rozdzielaczach. 

17. Przedstawiona propozycja struktury mechanizmu ruchomej przeciwwagi nie wymaga istotnych 

zmian konstrukcyjnych nadwozia koparki i nie ogranicza operatorowi pola widzenia. Dodatkowe 

elementy w układzie hydraulicznym nie zmieniają właściwości funkcjonalnych maszyny i pozwalają na 

szybkie przełączenie napędu na typową konfigurację. 

18. Dodatkową korzyścią wynikającą z kontrolowanej zmiany położenia elementów przeciwwagi o 

znaczącej masie jest ograniczenie momentu napędowego silnika hydraulicznego obracającego nadwozie 

koparki. Jest to skutek unieruchomienia wypadkowego środka ciężkości mechanizmu maszyny i 

przeciwwagi. W typowej maszynie z utwierdzoną przeciwwagą przy unoszeniu osprzętu roboczego 

ponad poziom podłoża środek ciężkości maszyny odsuwa się od osi obrotu, a tym samym zwiększa 

masowy moment bezładności. Skutkuje to zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym w fazie 

początkowej ruchu obrotowego oraz większą energią hamowania nadwozia zamienianą w 

konwencjonalnych układach na ciepło. 

19. Konstrukcja rozpatrywanego układu aktywnej przeciwwagi nie ogranicza możliwości wykorzystania 

systemu odzysku energii z napędu mechanizmu obrotu nadwozia koparki.  

20. Model matematyczny stanowi propozycję uniwersalnego narzędzia do oceny efektywności systemu 

ruchomej przeciwwagi zastosowanego w koparkach różnej wielkości. Parametryzacja modelu 

komputerowego wymaga znajomości wielu parametrów masowo–geometrycznych mechanizmów 

koparki trudnych do pozyskania u producentów tych maszyn. Wielkości te dla elementów ruchomych 

osprzętu roboczego dowolnej koparki można oszacować z wykorzystaniem oprogramowania do 

tworzenia modeli przestrzennych. 
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6.3. Kierunki dalszych prac 

 W celu wprowadzenia do modelu matematycznego prawidłowych wartości parametrów masowych, czy 

geometrycznych badanych mechanizmów konieczne jest stworzenie trójwymiarowych modeli elementów 

osprzętu roboczego maszyny. Dysponując trójwymiarowym złożeniem kompletnego mechanizmu można 

podjąć próbę zastąpienia bloków modelu symulacyjnego wyliczających parametry kinetostatyki 

mechanizmu. Można to zrealizować poprzez połączenie programów Visual Nastran 4D i Matlab Simulink. 

Model matematyczny w Simulinku ograniczałby się wówczas do wyznaczania parametrów roboczych 

hydraulicznego układu napędowego reagującego na wymuszenie mechanizmu przesyłane z programu Visual 

Nastran 4D i jako informację zwrotną wysyłałby sygnał sterujący wysuwem siłowników zamontowanych 

trójwymiarowym modelu osprzętu roboczego. Wykorzystanie programu Visual Nastran 4D pozwoliłoby na 

wizualizację wybranych parametrów i obserwację ruchu mechanizmu w czasie rzeczywistym. 

 W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeprowadzanych testów przy jednoczesnym ograniczeniu 

kosztów związanych z budową stanowiska badawczego, w którym poruszane są duże masy proponuje się 

połączenie wirtualnego modelu mechanizmu maszyny z układem hydraulicznym nawiązującym do systemu 

hydraulicznego maszyny [61]. Wartość sił masowych elementów koparki wygenerowana w oprogramowaniu 

realizowana byłaby przez siłownik hydrauliczny sterowany dławieniowo i połączony mechanicznie z 

siłownikiem stosowanym w rzeczywistej maszynie. Układ wzajemnie oddziaływujących na siebie 

siłowników zamkniętych w wspólnej ramie będzie mógł zasymulować obciążenie zdeterminowane w 

wirtualnym modelu maszyny i w czasie rzeczywistym reagować na jego zmiany. Pozwoli to na przebadanie 

układu hydraulicznego czy strategii sterowania układem bez konieczności posiadania osprzętu roboczego 

maszyny, a także ciężkich elementów ruchomej przeciwwagi. 

 Należałoby przeanalizować możliwość wykorzystania ruchomej przeciwwagi do aktywnej redukcji 

przechyłu nadwozia koparki podczas przejazdu po nierównościach terenu.  
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