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Seznam použitého zna čení 

A [m] osová vzdálenost 

Amax [m] maximální osová vzdálenost 

Amin [m] minimální osová vzdálenost 

Ask [m] skutečná osová vzdálenost 

b [m] šířka pera 

bmin [m] minimální hloubka drážky pod výpočtovou šířkou 

c1 [kJ.kg-1.K-1] měrná tepelná kapacita oceli 

CK [1] součinitel počtu řemenů 

CL [1] součinitel vlivu délky řemene 

co [kJ.kg-1.K-1] měrná tepelná kapacita oleje 

Cp [1] součinitel dynamičnosti a pracovního režimu 

Cα [1] součinitel vlivu opásání 

D [m] vnitřní průměr válce 

d [m] průměr pístní tyče, průměr kolíku  

d1 [m] průměr hřídele 

d2 [m] průměr náboje 

dh [m] průměr hřídele 

Dn [m] průměr náboje 

dp [m] průměr pístu, doporučený výpočtový průměr řemenice 

dS [m] světlost sacího vedení 

dT [m] světlost tlakového vedení 

dSII [m] světlost sacího vedení II 

dTII [m] světlost tlakového vedení II 

dZ [m] světlost zpětného vedení 

F [N] síla 

F1 [N] síla vyvozená hmotností sekačky 

F2 [N] síla působící na přímočarý HM 

F2x [N] vodorovná složka síly F2 

F2y [N] svislá složka síly F2 

Fτ [N] tangenciální síla 

Fτ1 [N] tangenciální síla na jeden šroub 

G [“] coulový závit 

g [m.s-2] gravitační zrychlení 
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hmin [m] minimální hloubka drážky nad výpočtovou šířkou 

i [1] převod 

isk [1] převod vlivem skluzu 

JB [kg.m2] moment setrvačnosti celého bubnu sekačky 

JM [kg.m2] moment setrvačnosti rotačního HM 

JMred [kg.m2] redukovaný moment setrvačnosti 

JŘ [kg.m2] moment setrvačnosti hnané řemenice 

JŘH [kg.m2] moment setrvačnosti hnací řemenice 

JS [kg.m2] moment setrvačnosti talíře sekačky 

JV [kg.m2] moment setrvačnosti válce sekačky 

K  [1] potřebný počet řemenů 

k  [W.m-2.K-1] součinitel prostupu tepla 

L [m] výpočtová délka 

l´ [m] činná délka pera 

le [m] ekvivalentní délka 

l´min [m] minimální délka pera řemenice 

lp [m] délka pera, normalizovaná délka řemene 

lp´ [m] výpočtová délka řemene 

M1 [Nm] moment od působení síly F1 

M2 [Nm] moment od působení síly F2y 

mC [kg] celková hmotnost kovových částí hydr. okruhu 

mF [kg] hmotnost filtru 

mHG [kg] hmotnost HG 2S 20 

mHM [kg] hmotnost rotačního HM 

MK [Nm] kroutící moment 

MKII  [Nm] kroutící moment HG II ( TM2) 

MKHM  [Nm] kroutící moment HM 

MKmax [Nm] maximální přenášený kroutící moment 

MKS [Nm] skutečný kroutící moment bubnů sekačky  

mN [kg] hmotnost olejové nádrže 

mo [kg] hmotnost oleje 

mR [kg] hmotnost rozvaděče 

mS [kg] hmotnost sekačky Inzeco 1200 

MT [Nm] třecí moment 

mTr15x1 [kg] hmotnost hydraulické trubky 15x1 mm 
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mTr22x1,5 [kg] hmotnost hydraulické trubky 22x1,5 mm 

MZ [Nm] moment zátěže 

nh [s-1] otáčky hřídele 

nHG [s-1] otáčky HG 

nHM [s-1] otáčky HM 

nM [s-1] otáčky spalovacího motoru 

No [W] ideální jmenovitý výkon na jeden řemen 

Np [W] výkon přenášený jedním řemenem 

p [Pa] pracovní tlak 

p1 [Pa] tlak mezi kolíkem a hřídelí 

p2 [Pa] tlak mezi kolíkem a nábojem 

pII [Pa] pracovní tlak HG II (TM2) 

PHG [W] příkon HG 

pHG [Pa] pracovní tlak HG 

PHM [W] příkon HM 

Pmax [W] maximální přenášený výkon 

po [Pa] otlačení 

pD [Pa] maximální dovolený tlak na otlačení 

PS [W] příkon sekačky 

PZ [W] ztrátový výkon 

QHGII [m3.s-1] průtok HG II (TM2) 

QHM [m3.s-1] potřebný průtok HM 

QCH [m3.s-1] průtok chladičem 

QPHM [m3.s-1] průtok přímočarým HM 

QPož HG [m3.s-1] požadovaný průtok HG 

QS HG [m3.s-1] skutečný průtok HG 

QS HM [m3.s-1] skutečný průtok HM 

QtHG [m3.s-1] teoretický průtok HG 

QtHM [m3.s-1] teoretický průtok HM 

Qz HM [m3.s-1] ztrátový průtok HM 

QZR [m3.s-1] ztrátový průtok rozvaděče 

r [m] poloměr 

RB-A [m] rameno působící síly F2y 

RC-A [m] rameno působící síly F1 

Re [Pa] mez kluzu 
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Re [1] Reynoldsovo číslo 

S [m2] plocha 

s [m] parametr Heronova vzorce 

s [1] skluz 

Smp [m2] plocha mezikruží pístu 

Sp [m2] plocha pístu 

Sτ [m2] plocha pro výpočet namáhání na střih 

T [s]  oteplovací konstanta 

t [°C] teplota 

t1 [m] výška pera v náboji 

to [°C] počáteční teplota 

tR [s] čas rozběhu 

tu [°C] ustálená maximální teplota oleje 

V [m3] objem 

VgHG [m3] geometrický objem HG 

VgHM [m3] geometrický objem HM 

Vmax [m3] maximální objem hydraulického válce 

vo [m.s-1] obvodová rychlost řemene 

vS [m.s-1] střední rychlost kapaliny v sacím vedení 

vSII [m.s-1] střední rychlost kapaliny v sacím vedení II 

vSS [m.s-1] skutečná střední rychlost kapaliny v sacím vedení 

vSSII [m.s-1] skutečná střední rychlost kapaliny v sacím vedení II 

vST [m.s-1] skutečná střední rychlost kapaliny v tlakovém vedení 

vSTII [m.s-1] skutečná střední rychlost kapaliny v tlakovém vedení II 

vT [m.s-1] střední rychlost kapaliny v tlakovém vedení 

vTII [m.s-1] střední rychlost kapaliny v tlakovém vedení II 

vSZ [m.s-1] skutečná střední rychlost kapaliny ve zpětném vedení 

vZ [m.s-1] střední rychlost kapaliny ve zpětném vedení 

vZ [m.s-1] rychlost zdvihu přímočarého HM 

vZII [m.s-1] rychlost zdvihu přímočarého HM koncepce II 

Wp [m] výpočtová šířka dráhy řemenice  

z [m] zdvih 

α [°] úhel 

β [°] úhel 

∆pelement [Pa] elementární pokles tlaku na filtru 
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∆phousing [Pa] tlaková ztráta průchodem tělesem filtru 

∆ptotal [Pa] tlaková ztráta na filtru 

∆pZ [Pa] tlakový spád 

∆pZC [Pa] celková tlaková ztráta 

∆pZ1 [Pa] celková tlaková ztráta ve vedení HG-rozvaděč 

∆pZ2 [Pa] celková tlaková ztráta na rozvaděči HP-12 

∆pZ3 [Pa] celková tlaková ztráta ve vedení rozvaděč-rotační HM 

∆t [°C] teplotní spád 

ΦCH [W] tepelný tok chladiče 

ΦCHm [kW.°C-1] měrný chladící výkon 

Φo [W] odvedený tepelný výkon 

ΦZ [W] ztrátový výkon  

γ [°] úhel 

ηC [1] celková účinnost 

ηC HG [1] celková účinnost HG 

ηC HM [1] celková účinnost HM 

ηmHG [1] mechanická účinnost HG 

ηmHM [1] mechanická účinnost HM 

ηpHG [1] tlaková účinnost HG 

ηpHM [1] tlaková účinnost HM 

ηQHG [1] průtoková účinnost HG 

ηQHM [1] průtoková účinnost HM 

λ [1] součinitel tření 

ν [m2.s-1] kinematická viskozita 

ρ [kg.m-3] měrná hustota 

ρo [kg.m-3] měrná hustota oleje 

ρoc [kg.m-3] měrná hustota ocele 

τ [s] čas při oteplení obvodu 

τ [Pa] namáhání na smyk 

τD [Pa] dovolené napětí ve smyku 

τkmax [Pa] maximální napětí v krutu 

τpř [s] čas oteplení na maximální přípustnou teplotu 

ωM [s-1]  úhlová rychlost rotačního HM 

ωB [s-1] úhlová rychlost bubnu sekačky 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem optimálního hydraulického obvodu pro pohon 

rotačního žacího stroje – bubnové sekačky INZECO 1200 na konkrétním zemědělském stroji. 

Vzhledem k požadavkům zadavatele je potřeba systém vyřešit komplexně a tento přizpůsobit 

na již existující stroj se spalovacím motorem, u kterého je potřeba vycházet z daných 

parametrů. Rovněž bubnový žací stroj vyžaduje určité podmínky pro svůj optimální provoz. 

Úkolem návrhu tohoto hydraulického okruhu je tedy navrhnout co nejlepší variantu 

hydraulického okruhu a volbu hydraulických komponentů, jenž zaručí požadované parametry 

pro práci bubnové sekačky a přitom zachová co možná výhodný a ekonomický chod 

spalovacího motoru.  Důležitou skutečností při posuzování hydraulického obvodu je také 

požadavek zadavatele na schopnosti uchlazení pracovní kapaliny a celého systému za plného 

provozu bez přítomnosti chladiče. Nedílnou součástí zemědělské techniky je hydraulické 

zvedací zařízení tříbodového závěsu na kterém je umístěn žací stroj. Z toho důvodu se vytvoří 

dvě základní koncepce hydraulických obvodů, z nichž bude zvolena podle výhodnosti jen 

jedna, která bude instalována přímo na stroj. V závěru budou obě varianty zhodnoceny a 

výsledná aplikační bude podrobena měření pracovních veličin ve skutečných pracovních 

podmínkách stroje.  

Koncepce I.  – společný hydrogenerátor a obvod pro pohon sekačky a zdvihu závěsu. 

Koncepce II. – dva samostatné hydrogenerátory a obvody pro pohon sekačky a zdvihu  

    závěsu. 
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1.1 Bubnová seka čka INZECO 1200 

Dvoububnová, rotační, bočně nesená sekačka INZECO 1200 je určena k sečení vysoké trávy 

z měkkostébelnatých rostlin do výše 300 – 500 mm. Stroj je určen pro sečení středně velkých a 

mírně zvlněných ploch s maximálním sklonem do 15o. Sekačka je vybavena tříbodovým 

rychlozávěsem, který se upevní obvyklým způsobem na rychlozávěs traktoru. Jedná se o bočně 

nesený stroj s pohonem bubnů pomocí 6-ti bokého klínového řemene, který je po své dráze 

veden vodícími kladkami o průměru 60 mm a napínán napínací kladkou průměru 120 mm pod 

pružinou. Napínací a vodící kladky jsou uloženy na dvojici valivých ložisek. Pro pohon 

využívá sekačka zadní vývodový hřídel traktoru s unifikovaným rozměrem drážkování 6 x 28 x 

34 mm. Pohonnou část sekačky tvoří předloha zakončená na jedné straně drážkováním pro 

připojení kardanového hřídele BKH 313 a na druhé straně hnací řemenicí o průměru 250 mm. 

Předloha je uložena ve valivých ložiscích v ocelovém pouzdře, které je zároveň otočným 

bodem celého mechanismu. Pouzdro je otočně upevněno na svislém rámu rychlozávěsu, což 

umožňuje snadné přestavení z pracovní polohy do polohy transportní. Sekačka se přepravuje 

v transportní poloze, otočením o cca 90°, kdy nesmí být nasunut kloubový hřídel. Stroj je 

rovněž vybaven spojkou proti přetížení. Na rámu rychlozávěsu je rovněž umístěna výkyvná 

vzpěra s bezpečnostní pružinovou pojistkou, která drží sekačku v pracovní poloze a 

zabezpečuje její uvolnění z této polohy při nárazu sekačky na pevnou překážku. 

Na hřídelích žacích bubnů jsou pomocí svorníků a matek upevněny hnané řemenice o 

průměru 127 mm. Hnané řemenice pak přenášejí rotační pohyb od klínového řemene na žací 

bubny. V nejnižší části každého žacího bubnu je volně otočný mírně vypouklý plaz, tvořený 

plechovým výliskem. Aby se bubny točily proti sobě a vyhazovaly pokos od sekačky, je 

klínový řemen překřížený. 

Technické údaje bubnové sekačky INZECO 1200 : 

 Celková délka 2960 mm 

 Celková šířka 1100 mm 

 Celková výška 1000 mm 

 Hmotnost stroje  120 kg 

 Pracovní záběr 1200 mm 

 Počet prac. bubnů      2 ks 
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 Počet řezných nožů 2 x 3 ks 

 Otáčky prac. bubnů cca 1800 ot. min-1 

 Výška strniště 40 (30) mm 

 Otáčky vývodového hřídele 820 – 900 ot. min-1 

 Max. prac. rychlost 8 km . h-1  

1.2 Spalovací motor zem ědělského stroje 

Jedná se o zážehový, čtyřtaktní, vodou chlazený, řadový čtyřválec. Motor má rozvod OHV 

s vysunutými ventily v hlavě válců. Vačkový hřídel je od klikového hřídele poháněný 

článkovým řetězem. Klikový hřídel je uložen na třech ložiscích. Válce jsou do bloku válců 

vkládané jako mokré vložky.  

Tlak v mazacím tlakovém okruhu je omezovaný redukčním ventilem, umístěným 

v průtokovém šroubu olejového čerpadla. Kontrola tlaku je prostřednictvím tlakového spínače 

v hlavní větvi tlakového oleje. V mazacím okruhu je rovněž plnoprůtokový čistič oleje, 

zapojený sériově.  

Oběh chladicí kapaliny je nucený pomocí čerpadla a je řízený termoregulátorem. Chladič je 

opatřený přetlakovým uzávěrem. 

Dvojstupňový, spádový karburátor má mechanicky ovládaný sytič. Palivo je do karburátoru 

dopravováno elektrickým palivovým čerpadlem. Zapalování je bateriové, v pořadí 1-3-4-2.  

Rozdělovač je s odstředivou a podtlakovou regulací. Náhon rozdělovače je společně 

s olejovým čerpadlem od vačkového hřídele. 

Motor je pravotočivý při – pohledu na čelo klikové skříně. 

 

Technické údaje spalovacího motoru: 

 Zdvihový objem 1221 cm3 

 Výkon 34,6 kW při 4500 ot. min-1 

 Max. točivý moment 85,3 Nm při 3000 ot. min-1 

 Palivo bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95. 
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2 Koncepce I. 

Jeden společný hydrogenerátor pohání přes dvousekční rozvaděč rotační pístový 

hydromotor anebo přímočarý hydromotor. Rotační pístový hydromotor slouží k pohonu 

bubnové sekačky a přímočarý hydromotor slouží pro zdvih a spouštění závěsu traktoru. 

Jedná se o otevřený hydraulický okruh s  jednu společnou olejovou nádrží.  

 

Schéma zapojení 

 

Obr. 2.1 – Schéma zapojení koncepce I. 
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2.1 Návrh základních prvk ů obvodu 

Příkon sekačky udávaný výrobcem (zjištěno ve zkušebně), při rotaci bubnů  

1800 ot . min-1   Ps = 10 HP 

převod jednotek  1 HP = 0,735 kW  a tedy  

10 HP x 0,735 = 7,35 kW = příkon sekačky Ps 

 

Požadovaný příkon hydromotoru PHM  [ kW ] 

PHM = ==
9,0

35,7

CHM

sP

η
 8,17 kW (2.1) 

ηCHM – účinnost celková hydromotoru  [1] dle [4] 

 

Převod řemenic sekačky  i  [1] 

 průměr hnací řemenice  D1 = 254 mm 

 průměr hnané řemenice D2 = 127 mm 

i = ==
254

127

1

2

D

D
 0,5 (2.2) 

Otáčky bubnů dle výrobce nB = 1800 ot . min-1 

Otáčky vývodového hřídele nH  [min-1] 

nH = =⋅=⋅ 5,01800inB 900 ot . min-1 = 15 ot . s-1 (2.3) 

nH = otáčky hydromotoru nHM = otáčky hnací řemenice  

 

2.1.1 Rotační hydromotor 

Byl vybrán axiální, pístový, rotační hydromotor HM 28 GLENTOR. 

Výrobce Glentor s.r.o.  Praha – Hostivař. 
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Parametry hydromotoru HM 28 : 

 Geometrický objem   28,5  10-6 m3 

 Tlak jmenovitý   25  MPa 

 Tlak maximální   35  MPa 

 Tlak špičkový   40 MPa 

 Tlak svodový max. 150 kPa 

 Otáčky jmenovité   32 s-1 

 Otáčky maximální   80 s-1 

 Otáčky minimální     7 s-1 

 Moment jmenovitý 108 Nm 

 Moment maximální 149 Nm  

Z uvedených parametrů je patrné, že uvažované potřebné otáčky HM jsou v rozsahu 

pracovních otáček HM 28. 

 

Popis hydromotoru HM 28 : 

Jedná se o axiální hydrostatický pístový převodník s nakloněným blokem, který pracuje 

v obou směrech rotace. Má konstantní geometrický objem a je určen pro hydrostatické 

soustavy mobilních i stacionárních strojů a zařízení a to jak v otevřených, tak i v uzavřených 

hydraulických obvodech. 

Jako pracovní kapalinu se doporučuje používat minerální oleje tříd HM a HV a vyžaduje-li 

to situace, také biologicky odbouratelné oleje mísitelné s hydraulickými oleji na ropné bázi pro 

hydrostatické mechanismy. Pracovní kapalina by se měla volit na základě doporučeného 

rozsahu kinematické viskozity ν = 25÷ 60 . 10-6 m2. s-1. Přičemž se krátkodobě připouští 

maximální viskozita 1000.10-6 m2.s-1 pro rozběh při studeném startu, než se olej zahřeje. 

Spodní hranice viskozity je 10.10-6 m2. s-1 při krátkodobém zvýšení teploty kapaliny. Závislost 

viskozity na teplotě kapaliny je uvedena v grafu na obrázku 2.2. Je třeba mít v patrnosti, že 

teplota pracovní kapaliny ve svodovém vedení je vždy vyšší než průměrná teplota kapaliny 

v hydraulickém obvodu. Jestliže se teplota ve svodovém vedení blíží hodnotě 90°C, musí se 

praktikovat nucený průtok chladnější kapaliny tělesem hydrogenerátoru. 

Práce hydrogenerátoru v navrhovaném hydraulickém okruhu se dá charakterizovat jako 

„méně náročný provoz“ vzhledem ke skutečnosti, že pracovní tlaky by se měly pohybovat 

trvale pod hranicí 25 MPa.. Z toho důvodu postačuje třída čistoty  kapaliny až 18/15.  
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Montážní poloha hydromotoru je libovolná, ale protože pracovní kapalina uvnitř jeho tělesa 

slouží k mazání ložisek a ostatních vzájemně se pohybujících částí, musí být svodové potrubí 

vedeno tak, aby nemohlo dojít k samovolnému odtoku kapaliny z tělesa. Vyústění svodového 

vedení v olejové nádrží musí být také pod úrovní hladiny a to při všech provozních stavech. Při 

uvedení převodníku do provozu musí být jeho vnitřek zcela zaplněn pracovní kapalinou.  

 

Teoretický průtok hydromotoru Qt HM  [m3.s-1] 

Qt HM = =⋅⋅=⋅ − 15105,28 6
HMHM nVg  4,275 . 10-4 m3. s-1 = 0,02565 m3. min-1 = 25,65 l.min-1 

  (2.4) 

 kde VgHM je pevný geometrický objem rotačního hydromotoru  [m3] 

 

Ztrátový průtok  QZ HM  [m3 . s-1] 

Dle výrobce je při jmenovitém tlaku 25 MPa ztrátový průtok QZ HM = 1,2 . 10-3 m3. min-1 

Průtoková účinnost hydromotoru  ηQ HM  [1] 

ηQ HM = 
3

33

1065,25

102,11065,25
−

−−

⋅
⋅−⋅=

−

HM

HMHM

Qt

QzQt
 = 0,953 . 100 = 95,3% (2.5) 

Skutečný průtok hydromotoru QS HM  [m
3. s-1] 

QS HM = 953,015105,28 6 ⋅⋅⋅=⋅⋅=− −
QHMHMHMHMHM nVgQzQt η  = 0,02436 m3.s-1 (2.6) 

                                                                                       = 24,36 dm3.min-1 

Aby bylo dosaženo požadovaných otáček hydromotoru a tím i hřídele náhonu sekačky, musí 

se průtok přiváděný do hydromotoru navýšit vzhledem k vypočtené průtokové účinnosti ηQ 

HM. 

Potřebný průtok dodávaný hydrogenerátorem  QHG ≥  Qt HM ≥  25,65 dm3. min-1 

 

Potřebný průtok pro hydromotor QHM  [m3 . s-1]  

QHM = 
953,0

1065,25 3−⋅=
QHM

HMQt

η
 = 26, 9 l5 . 10-3 m3 . min-1 (2.7) 
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Pracovní tlak  p  [MPa] odpovídající otáčkám hřídele pohonu sekačky. 

Příkon hydromotoru PHM = 8,17 kW při ustáleném provozním režimu. 

⇒⋅⋅⋅= CHMHMHMHM nVgpP η  

p = 
9,015105,28

8170
6 ⋅⋅⋅

=
⋅⋅ −

CHMHMHM

HM

nVg

P

η
 = 21 234 567 Pa = 21,23 MPa  

 (2.8) 

 

Kroutící moment hydromotoru  MK HM  [Nm] 

MK HM = 
ππ

η
π

η
ω 2

9,01023,21105,28

22

66 ⋅⋅⋅⋅=
⋅⋅

=
⋅

⋅⋅⋅
=

−
CHMHMCHMHMHM pVg

n

pnVgP
 = 86,67 Nm

  (2.9) 

           

2.1.2 Zubový hydrogenerátor 

Pro dosažení otáček hřídele nH = 900 ot.min-1 je tedy nutno dopravit do pístového rotačního 

hydromotoru HM 28 množství QHM = 26,92l  min-1. 

Optimální kroutící moment spalovacího motoru zemědělského stroje je 82 Nm při otáčkách 

motoru nM = 2750 min-1 – viz graf na obrázku 2.2. Při těchto otáčkách je však pojezd stroje 

příliš rychlý. Vyhovující pojezdová rychlost je při cca 2200 ot.min-1 = 36,67 ot.s-1. Na tyto 

otáčky je třeba koncipovat velikost hydrogenerátoru, protože ten je poháněn od řemenice 

klikového hřídele motoru. To znamená, že nM = nHG.  Při volbě hydrogenerátoru se bude 

vycházet z požadovaného průtoku pro rotační hydromotor a dále z otáček spalovacího motoru. 
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Obr. 2.2 -  Diagram charakteristiky spalovacího mot oru 

 

Při volbě vhodné velikosti hydrogenerátoru, který musí při daných otáčkách spalovacího 

motoru zásobovat potřebným průtokem hydromotor HM 28 se uvažuje také průtoková ztráta na 

rozvaděči. Průtoková ztráta na rozvaděči QZ R = 0,01 dm3.min-1 dle výrobce. O tuto ztrátu je 

třeba navýšit požadovaný průtok. Zvolený rozvaděč HP-12 bude popsán dále. 

Pro tuto aplikaci bude použit zubový hydrogenerátor. Průtoková účinnost zubových 

hydrogenerátorů ηQ HG s vymezením axiální vůle při pracovních tlacích 16 – 20 MPa je 

přibližně 90 %  [2]. Při výpočtu požadovaného průtoku budu počítat s průtokovou účinností 

hydrogenerátoru ηQ HG = 0,89. 
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Požadovaný průtok dodávaný hydrogenerátorem QPož HG  [m
3. s-1] 

QPož HG = QS HG = 01,092,26 +=+ ZRHM QQ  = 26,93 dm3 . min-1 = 4, 49 . 10-4 m3. s-1 (2.10) 

Na základě požadovaného průtoku, který musí dodávat hydrogenerátor vypočítám jeho 

potřebný geometrický objem. 

 

Geometrický objem hydrogenerátoru  VgHG  [m3, cm3] 

VgHG = 
89,067,36

1049,4 4

⋅
⋅=

⋅

−

QHGHG

HG

n

Qt

η
 = 1,376 . 10-5 m3 = 13,76 cm3 (2.11) 

 

Je vyspecifikován zubový hydrogenerátor 2S 20 MARZOCCHI . 

Výrobce Marzocchipompe S.p.A. Casalecchio di Reno, Itálie 

Parametry hydrogenerátoru 2S 20 : 

 

 Geometrický objem     14,0  10-6 m3 

 Tlak pracovní     21  MPa 

 Tlak maximální     24  MPa 

 Otáčky maximální 4000  min-1 

 

Popis hydrogenerátoru 2S 20 : 

Jedná se o zubový hydrogenerátor s vnějším ozubením. Díky jednoduché a kompaktní 

konstrukci  zaručuje tento převodník spolehlivý chod i dlouhou životnost. Je možné ho 

aplikovat i pro těžší provozní podmínky přenosu vysokého hydraulického výkonu, kde 

vykazuje dobrou průtokovou účinnost i nízkou úroveň hlučnosti. Těleso hydrogenerátoru je 

vyrobeno ze speciální hliníkové slitiny, která se vyznačuje nízkým třením a vysokou odolností. 

Jako pracovní kapalinu je vhodné použít minerální, popřípadě biologicky odbouratelné oleje 

s přísadami proti opotřebení, pěnivosti, oxidaci a korozi. Teplota oleje by neměla přesáhnou 

rozmezí -10°C až +80°C. Přípustná kinematická viskozita je 6 ÷  500.10-6 m2.s-1, ale 

doporučené rozmezí kinematické viskozity je 10 ÷  100 . 10-6 m2. s-1. Krátkodobě při studeném 

startu je povolena hodnota do 2000 . 10-6 m2.s-1. Při pracovních tlacích do 21 MPa by třída 

čistoty měla být maximálně 8/15 (ISO 4406) s filtrací 12 – 15 µm. 
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Hydrogenerátor musí být levotočivý, protože spalovací motor je pravotočivý v pohledu od 

čela klikové skříně. 

 

Zpětný výpočet průtoku a otáček hydromotoru podle zvoleného hydrogenerátoru 

 

Skutečný průtok hydrogenerátoru 2S 20  QsHG  [m3 . s-1] 

QsHG = 89,067,361014 6 ⋅⋅⋅=⋅⋅ −
QHGHGHG nVg η  = 4,57 . 10-4 m3. s-1 = 27,4 dm3 . min-1 (2.12) 

 

Skutečný průtok dodávaný do hydromotoru QHM  [m3 . s-1] 

QHM = 01,041,27 −=− RHG QzQs  = 27,40 dm3 . min-1 (2.13) 

 

Skutečné otáčky hydromotoru nHM  [s-1, min-1] 

nHM = 
QHMHM

HM

Vg

Q

η⋅ 095105,28

1057,4
3

4

⋅⋅
⋅=

−

 = 16,88 ot . s-1 = 1012 ot .min-1 (2.14) 

 

Pracovní tlak p  [MPa] při skutečných otáčkách hydromotoru 

p = 
9,088,16105,28

8170
6 ⋅⋅⋅

=
⋅⋅ −

CHMHMHM

HM

nVg

P

η
 = 18 869 580 Pa = 18,87 MPa (2.15) 

 

Skutečný kroutící moment hydromotoru  MK HM  [Nm] 

MK HM = 
ππ

η
2

9,01087,18105,28

2

66 ⋅⋅⋅⋅=
⋅⋅ −

CHMHM pVg
 = 77,03 Nm (2.16) 
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2.1.3 Přímočarý hydromotor 

Přímočarý hydromotor bude sloužit ke zvedání či spouštění agregovaného žacího stroje, 

popřípadě jiného neseného nářadí.  

 

Výpočet přímočarého hydromotoru : 

Při výpočtu a volbě vhodného přímočarého hydromotoru se vychází z rozměrů závěsu na 

zemědělském stroji a rozkladu působících sil dle schématu na obrázku 2.3. 

 

Obr. 2.3 – Schéma rozm ěrů závěsu zem ědělského stroje a p ůsobících sil 

 

Hmotnost sekačky INZECO 1200 je ms = 120 kg 

V bodě C závěsu tedy působí síla F1 [N] vyvozená hmotností sekačky. 

F1 = 81,9120⋅=⋅ gms  = 1177,2 N (2.17) 
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Moment M1 [Nm]  od působení síly F1 k bodu A na rameni RC-A 

M1 = 4,02,11771 ⋅=⋅ −ACRF  = 470,88 Nm (2.18) 

Musí platit M1 = M2 

 

Moment M2 [Nm] vzniká působením síly F2y k bodu A na rameni RB-A. 

Na základě rovnosti momentů lze vypočítat F2y [N], která je složkou síly F2. 

M2 = ABy RF −⋅2  ⇒  F2y = 
26,0

88,4702 =
− ABR

M
 = 1811,1 N (2.19) 

 

Síla F2 [N] působící na přímočarý hydromotor. 

F2 = 
4264,09

1,1811

5,19cos
2 =

°
yF

 = 1921,3 N (2.20) 

 

Návrh přímočarého hydromotoru : 

Volím pracovní tlak pro hydromotor p = 10 MPa. 

 

Plocha pístu Sp [m
2] 

p = 
pS

F
 ⇒  Sp = 

6
2

1010

3,1921

⋅
=

p

F
 = 1,9213 . 10-4 m2 = 192,13 mm2 (2.21) 

Průměr pístu dp [m] 

Sp = 
4

2d⋅π
 ⇒  dp = 

ππ

4109213,144 −⋅⋅=pS
 = 0,016 m (2.22) 

Za provozu bude válec muset snášet dynamické rázy vznikající při jízdě stroje, zejména po 

nerovném terénu a při zvedání bude tlak působit na menší činnou plochu pístu (zmenšenou o 

průřez pístní tyče), volím válec z výrobního katalogu firmy HydrauliCS Sehradice série EH o 

rozměrech D = 50 mm a d = 28 mm. Kde D je průměr pístu a d je průměr pístní tyče. 
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Pracovní délka hydromotoru při plném vysunutí  c [m] 

c je spojnice bodů B – D viz obrázek 2.3  a obrázek 2.4. 

 

úhel α = 180° - β - γ = 180° - 90° - 70,5° = 19,5° (2.23) 

 

strana c = 
°

=
5,19cos

480,0

cosα
a

 = 0,507 m (2.24) 

 

Obr. 2.4 Zjednodušené schéma pro výpo čet délky strany c 

 

Zdvih hydromotoru  z [m] 

Z katalogu HydrauliCS vyplývá, že délka hydromotoru při plném vysunutí c = 2z + L ⇒  

z = 
2

207507

2

−=− Lc
 = 150 mm = 0,15 m (2.25) 

 

Na základě vypočtených hodnot byl vybrán hydromotor EH 50/28 x 150 R. 

Výrobce HydrauliCS s.r.o. Sehradice. 
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Popis přímočarého hydromotoru EH 50/28 x 150 R : 

Jedná se o dvojčinný hydromotor, který je určen pro lehké provozní podmínky spíše 

s nižším počtem pracovních cyklů. Tento prvek přeměňuje tlakovou energii na energii 

mechanickou - axiální sílu pístní tyče v obou směrech. Protože je určen pro maximální 

pracovní tlak 18 MPa, má jednoduchou konstrukci a tudíž nevyžaduje zvláštní nároky na 

obsluhu a údržbu. Těleso hydromotoru série EH tvoří svařovaná trubka s přesně opracovaným 

vnitřním průměrem v toleranci H9, do které jsou přivařeny připojovací hrdla s vnitřním 

závitem pro vstup oleje. Tato trubka je z jedné strany uzavřena přivařeným víkem s pevným 

okem válce. Z druhé strany je našroubováno víko pro vedení pístní tyče spolu s těsnícími 

prvky. Na broušené, leštěné a chromované pístní tyči rozměrové tolerance f7 je z jedné strany 

navařeno závěsné oko a druhý konec tyče je osazen pístem. 

Pracovní poloha hydromotoru je libovolná, ale montáž musí být prováděna tak, aby byly 

vnitřní prostory zabezpečeny před vniknutím nečistot. Radiální zatížení pístní tyče během práce 

je nepřípustné. 

Jako pracovní kapalina se doporučuje minerální olej (OH-HM 32, OH-HM 46, OH-HM 64) 

nebo biologicky rozložitelné oleje na bázi esterů řepkového oleje (BIOHYD SE 32, 46, 68), 

které jsou mísitelné s hydraulickými oleji na ropné bázi. Požadovaná filtrace musí být 

minimálně 40µm, ale doporučená je 25µm. Teplota pracovní kapaliny se musí pohybovat 

v rozmezí -20°C ÷ +80°C, přičemž teplota okolí by neměla překročit hranice -20°C ÷ +70°C. 

 

Parametry hydromotoru EH 50/28 x 150 R : 

 Tlak jmenovitý   16 MPa 

 Tlak maximální   18 MPa 

 Tlak zkušební   18  MPa 

 Pracovní rychlost max.     0,5 m . s-1 

 Délka minimální 357 mm 

 Délka maximální 507 mm  

 

Je potřeba si uvědomit, že při zvedání závěsu zemědělského stroje se pístní tyč hydromotoru 

zasouvá a plnicí objem válce je zmenšený o objem pístní tyče. Vzniká zde nebezpečí, že pohyb 

hydromotoru bude příliš rychlý a trhavý. V kombinaci s hmotností zátěže závěsu tak mohou 

vznikat nežádoucí dynamické rázy doprovázené tlakovými špičkami. Manipulace musí 
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probíhat za snížených otáček spalovacího motoru. Proto je doporučená maximální povolená 

hodnota otáček pro manipulaci se závěsem nz = 20 . s-1. 

Průtok do přímočarého hydromotoru při snížených otáčkách QPHM [m3. s-1] 

QPHM = 89,02061014 ⋅⋅−⋅=⋅⋅ HGpHMHG nVg η = 2,492 . 10-4 m3. s-1 (2.26) 

Plocha mezikruží pístu Smp [m
2] 

Smp =  
4

028,0

4

05,0

44

2222 ⋅−⋅=− ππππ dD
 = 1,3478 . 10-3 m2 (2.27) 

kde D je vnitřní průměr válce [m], 

       d je průměr pístní tyče [m]. 

Rychlost zdvihu přímočarého hydromotoru vz [m . s-1] 

vz = 3103478,1

410492,2
−⋅

−⋅=
mp

PHM

S

Q
 = 0,185 m . s-1 (2.28) 

Rychlost pohybu je stále poměrně vysoká a vzhledem k momentu, který vytváří nesená 

sekačka, a z tohoto hlediska je nutná citlivá manipulace s pákou rozvaděče a zapojení škrtících 

ventilů do obvodu pro regulaci průtoku, potřebného pro zdvih hmoty.  

 

Úhel zdvihu závěsu β [°] při plném zasunutí pístní tyče. 

Při výpočtu vycházím z Heronova vzorce. 

Plocha S [m2] opsané kružnice trojúhelníku  A´- B – D 

S = ( )( )( )csbsass −−−  (2.29)  

 kde s =  
2

357,017,048,0

2

++=++ cba
 = 0,5035 (2.30) 

 b = 0,26 – 0,9 = 0,17 m 

potom 

S = ( )( )( )357,05035,017,05035,048,05035,05035,0 −−−  = 0,02404 m2 
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Poloměr opsané kružnice  r [m] 

r = 
02404,04

357,017,048,0

4 ⋅
⋅⋅=

S

abc
 = 0,3029 m (2.31) 

 

5893,0
3029,02

357,0

2
sin2

sin
=

⋅
==⇒=

r

c
r

c β
β

 ⇒  β = arcsin 0,5893 = 36,1° (2.32) 

2.1.4 Rozvaděč 

Byl vybrán dvousekční rozvaděč HP-12, typ OC – otevřený střed. 

Výrobce Jihlavan a.s., Jihlava 

Rozvaděč je vybaven šoupátky s omezením průtoku na 40 dm3.min-1, má aretaci 

v koncových polohách. Ovládání je manuální – pákové s aretací ve všech polohách. 

Vnitřní netěsnost < 10 cm3 . min-1 = < 1 . 10-5 m3 . min-1 

Tlaková ztráta v rozvaděči při průtoku QsHG = dle grafu „Tlaková ztráta P – T“ viz obr. 2.5. 

 

Obr. 2.5 – graf tlakové ztráty P – T rozvad ěče HP-12 
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Technické parametry rozvaděče HP – 12 : 

Průtok jmenovitý   80 dm3.min-1 

Průtok krátkodobý max. 110 dm3. min-1 

Průtok doporučený max.   90 dm3. min-1 

Průtok minimální     2 dm3. min-1 

Tlak pracovní jmenovitý   25 MPa 

Tlak pracovní maximální   28 MPa 

Tlak přípustný v obvodech     3 MPa 

Rozsah regulace tlaku     0,8 – 28 MPa 

Rozsah kinematické viskozity   10 – 400 mm2. s-1 

Viskozita max. pro rozběh        1500  mm2. s-1 

Maximální zdvih šoupátka     7,5  mm 

Síla pro max. zdvih šoupátka 250  N 

 

Jako pracovní kapalina se opět doporučuje minerální oleje nebo biologicky rozložitelné 

oleje, mísitelné s minerálními s rozsahem teplot -40°C - +80°C. 

Rozsah teplot okolí by měl být v rozsahu -40°C - +55°C. Nominální filtrace je 25 µm. 

2.1.5 Zpětný filtr 

Při volbě vhodného čističe oleje bylo posuzováno několik následujících hledisek. 

1) situování filtru v hydraulickém okruhu – volím zpětnou odpadní větev. Protože při 

provozu v terénu může dojít k takovému náklonu olejové nádrže, že by mohlo dojít k úniku 

pracovní kapaliny přes odvzdušnění filtru. Filtr bude zařazen jako samostatný prvek ve 

zpětném vedení před olejovou nádrží. 

2) průtok filtrem – z předešlých výpočtů a zvolených prvků vyplývá, že při dodržení 

pracovních otáček žacího stroje, nepřevýší průtok pracovní kapaliny filtrem 30 dm3. min-1 

3) filtrační třída – vzhledem k pístovému převodníku volím filtrační vložku s filtrací 10 µm. 

4) pracovní kapalina – filtr musí být vhodný pro minerální nebo biologicky odbouratelné 

hydraulické oleje a musí snášet teploty pracovní kapaliny. 

5) vhodnost pro mobilní aplikace. 
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Byl vybrán zpětný filtr HYDAC MF BN 80 A G C 10 E 2X B1.7 

Výrobce HYDAC Filtertechnik GMBH, Německo. 

 

Parametry filtru Hydac : 

 Průtok trvalý max. 80 dm3. min-1 

 Filtrace 10 µm 

 Tlak otvírací obtoku   1,7 bar +10% 

 Závit připojovací   ¾ G 

 

Popis filtru Hydac MF 80 : 

Jedná se o Spin-on filtr, uzavřené konstrukce, určený pro mobilní aplikace. Víko i nádoba 

jsou z hliníku. Ve víku jsou situovány připojovací porty G ¾ a jev něm zabudován bypass. 

Uvnitř nádoby je umístěna filtrační vložka, která je z Betamicronu. 

Filtr je vhodný pro filtraci minerálních olejů nebo biologicky odbouratelných olejů, 

mísitelných s hydraulickými oleji na ropné bázi, v rozsahu teplot -30°C ÷  +100°C. 

Víko filtru je opatřeno kruhovým ukazatelem zanesení. 

 

Tlaková ztráta ∆ptotal  [Pa] na filtru  

Celkový pokles tlaku na filtru je součet tlakové ztráty průchodem tělesa filtru ∆phousing a 

elementárního poklesu tlaku ∆pelement. 

 

Na obrázku 2.6 je ∆p – Q charakteristika pro minerální olej o měrné hustotě 860 kg . m-3 a 

kinematické viskozitě 30 mm2. s-1. 
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Obr. 2.6 – Závislost tlakové ztráty na pr ůtoku filtru MF 80 

Z grafu je patrné, že při průtoku cca 28 dm3.min-1 ∆phousing = 0,05 bar. 

∆pelement = 
12

12

30

46
45,0 −

−

⋅
⋅⋅
smm

smm
bar  = 0,69 bar   (2.33) 

 kde hodnotu 0,45 bar volím z rozsahu pro zpětné filtry 0,3 ÷ 0,5 bar 

∆ptotal  = ∆phousing + ∆pelement = 0,05 + 0,69 = 0,74 bar = 74 000 Pa (2.34) 

Pozn.: metoda výpočtu tlakové ztráty na filtru a názvosloví použito z katalogu HYDAC.  

2.1.6 Pracovní kapalina 

Hydraulická kapalina plní v hydraulickém obvodu důležité úkoly, mezi něž patří přenos 

hydraulické energie od hydrogenerátoru k hydromotoru, zajišťuje mazání pohyblivých částí 

hydraulických prvků, ochranu proti korozi, odvod nečistot, otěru, vody, vzduch atd. a 

v neposlední řadě odvod ztrátového tepla vytvořeného objemovými ztrátami a třením. 

Zemědělský stroj i s agregovaným žacím strojem bude pracovat ve volné přírodě a tak 

z důvodu ochrany životního prostředí se musí volit pracovní kapalina, která v případě úniku 

nebude kontaminovat okolí jako nebezpečný a těžko odbouratelný odpad, za který jsou 

minerální hydraulické oleje pokládány. 

 

Bude použit biologicky rozložitelný hydraulický olej  BP Biohyd 46 

Výrobce BP koncern, distribuce BP ČR s.r.o. 
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 Parametry oleje BP Biohyd 46 : 

 ISO VG 32 

 viskozita při 40°C 44 cSt = mm2. s-1 

 viskozita při 100°C 10 cSt 

 Hustota při 15°C 921 kg . m-3 

 Bod vzplanutí 255 °C 

 Bod tuhnutí -33 °C 

Popis oleje BP Biohyd 46 : 

Je to biologicky rozložitelný hydraulický olej na bázi esterů řepkového oleje, který je určený 

pro zařízení a systémy, u kterých může dojít k úniku oleje do volného prostředí, do vodních 

zdrojů nebo odvodňovacích kanálů jako například zemní zemědělské a stavební stroje, stroje a 

vozidla pro práci v lese, vozy na odvoz odpadků, balicí stroje. 

Olej je použitelný v teplotním rozmezí  od -20°C do 80°C. Velmi dobrá biologická 

rozložitelnost je 97% (měřeno dle CEC-L-33T-82). Plní požadavky VDMA 24568 (kapaliny 

HETG) a je mísitelný s hydraulickými oleji na ropné bázi i když přítomnost minerálního oleje 

může působit problémy s pěnivostí. Má dobrou oxidační a hydrolytickou stabilitu, zajišťuje 

vysokou střihovou stabilitu a dobré protikorozní a protioděrové vlastnosti. Umožňuje snadné 

spuštění hydraulického systému i za velmi nízkých teplot díky velmi nízkému bodu tuhnutí. 

Nevýhodou je vysoká cena a menší odolnost proti oxidaci ve srovnání s minerálními 

hydraulickými oleji. 

2.1.7 Olejová nádrž 

Nádrž je zásobníkem pracovní kapaliny, ale zároveň teplotně stabilizuje olej, umožňuje 

usazování nečistot a vyrovnává nerovnoměrnost v odběru. Plocha hladiny působí jako 

odlučovač vzduchu a umožňuje sledování množství oleje. 

Při volbě velikosti a konstrukce olejové nádrže se muselo na jedné straně počítat s faktem, 

že nádrž se musí hlavní měrou podílet na schopnosti uchladitelnosti systému bez přítomnosti 

chladiče oleje a straně druhé s faktem omezeného prostoru na zemědělském stroji. Také je 

potřeba respektovat potřebný vzduchový polštář v nádrži. Nádrž je na zemědělském stroji 

umístěna v takové úrovni, aby bylo zajištěno bezpečné zaplnění olejem obou rotačních 

hydrostatických převodníků i při minimálním stavu na olejoznaku. 
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Pro tento účel je navržena a vyrobena kovová svařovaná olejová nádrž o rozměrech : 

 výška 0,50 m 

 délka 0,40 m 

 hloubka 0,38 m 

 tloušťka plechu  0,002 m.   

Tyto rozměry nádrže umožní obsáhnou více jak dvounásobek množství minutového průtoku 

pracovní kapaliny systémem a poskytuje téměř jednu třetinu objemu pro vzduchový polštář a 

dilataci oleje. 

Popis nádrže: 

Nádrž je kovové svařované konstrukce o tloušťce materiálu 2 mm. Ve vrchním víku je 

umístěná nalévací zátka s odvzdušněním, opatřená prodlouženým hrdlem, za účelem zamezení 

úniku pracovní kapaliny v případě velkého náklonu zemědělského stroje. Na druhé straně 

vrchního víka vstupuje do nádrže odpadní vedení, které je vyvedeno 1/3 nade dnem nádrže. 

Tím je omezený vznik vzduchových bublin přítokem kapaliny. Víko je samostatný díl 

uchycený včetně těsnění pomocí šroubů M8 po obvodu k záhybům kolmých stěn nádrže. Tím 

je umožněn pohodlný přístup do vnitřku nádrže při provádění údržby a čištění. Uvnitř nádrže je 

v polovině umístěna přepážka, která zabrání smíšení vracející se kapaliny s kapalinou, která 

odchází do hydraulického okruhu sací přírubou a zároveň omezí pohyb kapaliny vlivem 

setrvačných sil vznikajících pohybem stroje. Sací příruba je umístěna nad dnem nádrže na 

protilehlé straně přítoku. Vstupní i sací příruba jsou přivařeny k tělesu nádrže v místech 

zesílených přidanou vrstvou materiálu 2 mm. Nádrž je osazena na přístupné straně podélným 

optickým olejoznakem LVA T20 s roztečí průtočných šroubů M12 x127mm, doplněným 

orientačním teploměrem s rozsahem 0°C ÷  100°C.  

2.1.8 Škrtící regula ční ventil s jednosm ěrným ventilem 

Škrtící ventil s proměnným odporem a s jednosměrným ventilem je zařazen do okruhu 

přímočarého hydromotoru, aby ve spolupráci s citlivou manipulací rozvaděčem zabránil 

rychlému pádu závěsu zemědělského stroje zatíženého agregovaným žacím strojem při funkci 

spouštění závěsu. 

Byl vybrán škrtící regulační ventil s jednosměrným ventilem VRF1/2“. 

Výrobce Oleodynamica Regiana S.p.A. Itálie, distribuce Hydrocom, s.r.o. Brno. 
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Parametry škrtícího ventilu : 

Průtok maximální 70 dm3. min-1 

Tlak maximální 30 MPa 

Tlak otvírací   0,05 MPa 

Připojovací rozměr   ½“ G 

 

Popis škrtícího ventilu VRF ½“: 

Tento ventil se používá ke škrcení průtoku v jednom směru a v opačném směru proudění je 

průtok volný. Množství škrceného oleje závisí na tlaku, teplotě a viskozitě oleje. Ventil nemá 

tlakový kompenzátor. Vnitřní část je zhotovena z kalené a broušené oceli. Vstup označený „V“ 

se připojuje ke zdroji tlaku a vstup „C“ ke spotřebiči, přičemž průtok je nastavitelný z C do V. 

Po nastavení požadovaného průtoku se ventil zajistí kontramaticí. Na obrázku 2.7 jsou 

znázorněny křivky tlakových ztrát při plně uzavřeném a plně otevřeném ventilu, při teplotě 

pracovní kapaliny 50°C a viskozitě 30 mm2. s-1 

 

Obr. 2.7 – K řivky tlakových ztrát škrtícího ventilu 

2.2 Dimenzování vedení 

Při dimenzování vedení pro pracovní kapalinu je třeba rozlišit sací, tlakové a zpětné vedení, 

která mají doporučené rychlosti tekutiny, ze kterých  budu vycházet. Doporučené rychlosti jsou 

stanoveny tak, aby tlaková ztráta při proudění nepřesáhla 5 až 10% pracovního tlaku použité 

kapaliny. Vypočtené hodnoty světlostí budou korigovány na rozměry odpovídající 

normalizované řadě světlostí.  
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2.2.1 Sací vedení 

Střední rychlost pracovní kapaliny je volena  vS = 1,5 m . s-1  dle [4] 

světlost vedení  dS  [m, mm] 

dS = 
5,1

89,067,361014
13,113,113,1

6 ⋅⋅⋅⋅=
⋅⋅

⋅=⋅
−

S

QHGHGHG

S

HG

v

nVg

v

Q η
 = 0,0197 m =  

20 mm    

⇒  světlost DN 22, hydraulická trubka 24 x 2 mm. (2.35) 

Skutečná střední rychlost kapaliny  vSS v sacím vedení o světlosti 22 mm 

vSS = 
2

6

22

13,1

022,0

89,067,361014

13,113,1 
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−

SS
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d

Q η
 = 1,21 m . s-1 (2.36) 

 

2.2.2 Tlakové vedení   

úsek HG - rozvaděč 

Střední rychlost pracovní kapaliny je volena  vT = 5 m . s-1  dle [4] 

dT = 
5

89,067,361014
13,113,113,1

6 ⋅⋅⋅⋅=
⋅⋅

⋅=⋅
−

T

QHGHGHG

T

HG

v

nVg

v

Qs η
 = 0,0108 m  ⇒  

světlost DN13, hydraulická trubka 15 x 1,0 mm. (2.37) 

Skutečná střední rychlost kapaliny  vST v tlakovém vedení o světlosti 13 mm. 

vST = 
2

6

22

13,1

013,0

89,067,361014

13,113,1 
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⋅⋅
=










−

ST

QHGHGHG

ST

HG

d

nVg

d

Qs η
 = 3,45 m . s-1 (2.38) 

 

Úsek rozvaděč – HM -  vliv průtokových ztrát rozvaděče na rychlost kapaliny v tlakovém 

vedení v úseku rozvaděč – hydromotor, je možno pokládat za zanedbatelný. Bude se uvažovat 

se stejnou rychlostí jako v úseku hydrogenerátor – rozvaděč. 
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2.2.3 Zpětné vedení   

Střední rychlost pracovní kapaliny je volena  vZ = 3 m . s-1 dle [4] 

dZ = 
3

961,088,166105,28
13,113,113,1

⋅⋅−⋅
⋅=

⋅⋅
⋅=⋅

Z

QHMHMHM

Z

HM

v

nVg

v

Qs η
 = 0,014 m  ⇒  

světlost DN13, hydraulická trubka 15 x 1,0 mm z důvodu zachování menšího počtu druhů 

hydraulických trubek v hydraulickém systému. (2.39) 

Skutečná střední rychlost kapaliny  vSZ ve zpětném vedení o světlosti 13 mm. 

vSZ = 2

13,1

015,0

961,062,176105,28

13,113,1

22









=










⋅⋅
=










⋅⋅−⋅

SZ

QHMHMHM

SZ

SHM

d

nVg

d

Q η
 = 3,49 m . s-1 (2.40) 

 

Tlakové a zpětné vedení pro přímočarý hydromotor 

Protože celý systém je zásobený jedním hydrogenerátorem a řízený jedním rozvaděčem, 

jsou v obvodu pro přímočarý hydromotor stejné průtoky a tím i stejné světlosti přívodního a 

zpětného vedení. 

 

2.3  Tlakové ztráty  

Při proudění skutečných tekutin vznikají následkem viskozity hydraulické odpory ve formě 

sil, které  působí proti pohybu částic tekutiny. Jedná se o mimořádně složitý jev, který se 

nepodařilo doposud exaktně vyřešit. Práce těchto třecích sil způsobuje při proudění skutečné 

kapaliny rozptyl – disipaci energie. Rozptýlená energie se nevratně mění v teplo a snižuje se 

mechanická energie proudící tekutiny. Proto se tato rozptýlená energie nazývá ztrátová a 

v popisované aplikaci se projeví jako tlakový úbytek. 

Hydraulické odpory se dělí na třecí a místní. Třecí odpory jsou závislé na délce vedení a 

jejich ztrátový součinitel je přímo úměrný délce vedení. Místní odpory vznikají v místech, kde 

se mění průtočný průřez a tím i velikost rychlosti nebo směr rychlosti vlivem zakřivení, 

popřípadě kde dochází ke změně jak směru tak i velikosti rychlosti současně. Ztrátový 

součinitel místního odporu závisí na geometrii místa a na druhu proudění. 
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Tlaková ztráta pz je pak u třecího odporu rozdíl tlaků na délce potrubí l a nebo rozdíl tlaků 

před místním odporem a za ním. 

Před výpočtem tlakových ztrát je tedy nutno zjistit druh proudění pracovní kapaliny. Zda se 

jedná o proudění laminární nebo turbulentní a podle toho volit výpočtové vztahy pro tlakové 

ztráty a součinitele tření λ.  

U laminárního proudění platí Re<2320. U turbulentního proudění platí Re>2320 a jeho 

tečné napětí je větší než u laminárního proudění. [5] 

Jak již bylo uvedeno, použitou pracovní kapalinou je biologicky odbouratelný hydraulický 

olej BP Biohyd 46: 

 kinematická viskozita ν = 44 mm2. S-1 = 4,4 . 10-5 m2. s-1  při teplotě 40oC 

 měrná hustota ρ = 921 kg . m-3 při teplotě 15oC. 

2.3.1 Tlakové ztráty ve vedení hydrogenerátor -  ro zvaděč 

Pro odstranění chvění ve vedení je hydrogenerátor izolován krátkým úsekem lh = 0,012 m 

vysokotlaké pryžové hadice DN12 2SN. Abych zjistil ztráty v této hadici, musím spočítat 

rychlost pracovní kapaliny světlostí 0,012 m. 

V = 2

13,1

012,0

4105691,4

13,1

2









=










−⋅

h

SHG

d

Q
 = 4,05 m . s-1 (2.41) 

Reynoldsovo číslo Re [1] 

Re = 5104,4

012,005,4
−⋅

⋅=⋅
ν

dv
 = 1105 < 2320 ⇒  laminární proudění (2.42) 

Pro laminární proudění je je třecí součinitel λ [1] určen vztahem : 

λ = 
1105

64

Re

64
=  = 0,057919    (kruhový průřez vedení) (2.43) 

Tlakový spád ∆pz [MPa] 

∆pz = 921
2

205,4

012,0

12,0
057919,0

2

2

⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ ρλ v

d

l
= 4 375 Pa = 0,0044 MPa (2.44) 
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Tlakové ztráty v hydraulické trubce 15 x 1 mm.  

Délka hydraulické trubky je 1,8m, avšak v úseku je oblouk 90°, pro který je nutno 

z nomogramu na obrázku 2.8 [6] určit ekvivalentní délku le = 0,45 m. Potom je celková 

výpočtová délka hydraulické trubky tlakového vedení L = 1,8 + 0,45 = 2,25 m. 

Ekvivalentní délka potrubí je praktickou náhradou daného místního hydraulického odporu 

přímým potrubím v takové délce, aby toto mělo stejný délkový hydraulický odpor jako odpor 

místní. Hodnoty na obrázku 2.8 se určují experimentálně a jsou více méně orientační, protože 

věrohodnost údajů narušují výrobní odchylky jednotlivých prvků od geometrie zkušebních 

vzorků. Situaci značně komplikuje také stav, kdy jsou jednotlivé prvky řazeny v potrubí blízko 

sebe a dochází k jejich vzájemnému ovlivňování. 

 

 

Obr. 2.8 – Ekvivalentní délky potrubí k obvyklým mí stním ztrátám 

 

Reynoldsovo číslo Re 

Re = 5104,4

013,045,3
−⋅

⋅=⋅
ν

dv
 = 1019 < 2320 ⇒ laminární proudění (2.45) 
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Třecí součinitel λ 

λ = 
1019

64

Re

64
=  = 0,06281 (2.46) 

Tlakový spád ∆pz 

∆pz = 921
2

245,3

013,

25,2
06281,0

2

2

⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ ρλ v

d

L
= 59 585 Pa = 0,06 MPa (2.47) 

Celková tlaková ztráta ∆pz1 [MPa] ve vedení hydrogenerátor – rozvaděč 

∆pz1 = 06,00044,0 +  = 0,065 MPa (2.48) 

2.3.2 Tlaková ztráta na rozvad ěči 

Odečtením z grafu na obrázku 2.5 byla definována tlaková ztráta na rozvaděči HP-12 

∆pz2 =  1bar = 0,1 MPa (2.49) 

2.3.3 Tlakové ztráty ve vedení rozvad ěč – rota ční hydromotor 

Celé vedení je realizováno v hydraulické trubce 15 x 1 mm. Délka vedení l = 0,4 m, přičemž 

napojení obou stran je realizováno ostrými koleny 90°. Podle nomogramu je přídavná 

ekvivalentní délka le = 1 m na jedno koleno. Při výpočtu tlakové ztráty bude uvažována 

celková výpočtová délka L = 0,4 + 1 + 1 = 2,4 m. 

Protože se jedná o stejnou světlost vedení jako v případě tlakového vedení hydrogenerátor – 

rozvaděč, tak při zanedbání průsaků na rozvaděči bude proudit pracovní kapalina stejnou 

rychlostí v = 3,45 m . s-1. Tím také zůstává stejné Reynoldsovo číslo Re a třecí součinitel λ. 

Tlakový spád ∆pz3 [MPa] 

∆pz3 = 921
013,0

4,2
0281,0

2

2

⋅⋅=⋅⋅⋅ ρλ ST

ST

v

d

L
= 63 559 Pa = 0,064 MPa (2.50) 

 

2.3.4 Celkové tlakové ztráty v tlakové části obvodu 

∆pzC = 064,01,0065,0321 ++=∆+∆+∆ zzz ppp = 0,229 MPa (2.51) 
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2.3.5 Pracovní tlak hydrogenerátoru 

Pracovní tlak hydrogenerátoru musí být vyšší o hodnotu ∆pzC aby mohly být dodrženy 

požadované parametry rotačního hydromotoru. 

Pracovní tlak hydrogenerátoru pHG [MPa] 

pHG = 229,087,18 +=∆+ zCHM pp = 19,099 MPa (2.52) 

2.4 Výpočet oteplení 

Pro správné dimenzování hydraulického systému je nutné znát vzniklé množství tepla, na 

které se přemění mařená energie vlivem disipace a vzájemným stykem pohyblivých částí. Toto 

množství tepla bude přímo úměrné ztrátovému výkonu. Také je nezbytné přihlédnout 

k provoznímu režimu. 

Při výpočtu oteplení nebude uvažováno s obvodem přímočarého hydromotoru pro zvedání 

závěsu zemědělského stroje, protože ten je používán jen sporadicky a není v permanentní 

činnosti a tudíž nemá na oteplení systému vliv.  

2.4.1 Ztrátový výkon 

Pro výpočet celkového ztrátového výkonu Φ je nutné znát celkovou účinnost systému, která 

je součinem celkové účinnosti hydrogenerátoru a rotačního hydromotoru. Celkové účinnosti 

uvedených rotačních hydrostatických převodníků jsou složeny ze tří základních složek : 

- účinnost průtoková ηQ [1] – vypovídá o průtokových ztrátách 

- účinnost tlaková ηp [1] – vypovídá o tlakovém spádu 

- účinnost mechanická ηm [1] – vypovídá o mech. ztrátách v ložiscích, třecích ploch apod. 

Celková účinnost hydrogenerátoru ηC HG [1] 

ηC HG = mHGpHGQHG ηηη ⋅⋅  = 0,8  podle [4] (2.53) 

Celková účinnost rotačního hydromotoru ηC HM [1] 

ηC HM = mHMpHMQHM ηηη ⋅⋅  = 0,92  podle [4]  (2.54) 
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Účinnost je důležitým kvalitativním ukazatelem a její hodnoty jsou jedním ze základních 

výpočtových parametrů u hydrostatických převodníků. Účinnost je závislá na tlaku, na 

otáčkách, ale také na změně viskozity (teploty), či vlivu stlačitelnosti pracovní kapaliny a také 

na úrovni celkového provedení převodníku.  

Celková účinnost systému ηC [1] 

ηC = 92,08,0 ⋅=⋅ CHMCHG ηη = 0,736 

Příkon hydrogenerátoru PHG [W] 

PHG = 67,3661014610099,19 ⋅−⋅⋅⋅=⋅⋅ HGHGHG nVgp  = 9 805 W = 9,81 kW (2.55) 

Ztrátový výkon Pz = Φ [W] 

Φ = ( ) ( )736,0181,91 −⋅=−⋅ CHGP η  = 2,59 kW (2.56) 

2.4.2 Hmotnost a plocha všech kovových částí systému 

Teplo vznikající po čas činnosti hydraulického systému se z části spotřebuje na ohřev 

kovových částí obvodu a z části k ohřevu oleje, který je zde ve funkci nositele energie a 

mazacího média. Část teploty se odvede do okolí sáláním. Výše provozní teploty hydraulického 

systému má podstatný vliv na jeho činnost, životnost a spolehlivost jako celku, ale stejnou 

měrou ovlivňuje také  důležité prvky systému. 

Hmotnost hydrogenerátoru  mHG = 2,86 kg 

Hmotnost hydromotoru  mHM = 12,5 kg 

Hmotnost rozvaděče  mR = 9,3 kg 

Hmotnost trubky 22x1,5  mTr22x1,5 =  8,111 5,122
1 ⋅=⋅⋅ −

xTrlmkg  = 1,8 kg (2.57) 

Hmotnost trubky 15x1  mTr15x1 =  82,2534,0534,0 115
1 ⋅=⋅⋅ −

xTrlmkg = 1,51 kg (2.58) 

Hmotnost nádrže  mN = 785010168,2 3 ⋅⋅=⋅ −
ocV ρ = 17,019 kg (2.59) 

Hmotnost zpětného filtru  mF = 0,9 kg 

Celková hmotnost kovových částí hydraulického okruhu  mC [kg] 

mC =  FNxTrxTrRHMHG mmmmmmm ++++++ 1155,122   = 

      = 9,0019,1751,18,13,95,1286,2 ++++++  = 45,889 = 45,9 kg (2.60) 
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Plocha hydrogenerátoru 

  SHG = ( ) ( ) ( )113,0089,02113,011,02089,011,02 ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅  = 0,0646 m2 (2.61) 

Plocha hydromotoru 

  SHM = ( ) ( )118,0118,02118,0258,04 ⋅⋅+⋅⋅  = 0,15 m2 (2.62) 

Plocha rozvaděče 

  SR = ( ) ( ) ( )116,0117,02117,0263,02116,0263,02 ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅  = 0,15 m2 (2.63) 

Plocha trubky 22x1,5 

  SV1 = 8,1022,0 ⋅⋅=⋅⋅ ππ hd  = 0,12441 m2 (2.64) 

Plocha trubky 15x1 

  SV2 = 82,2015,0 ⋅⋅=⋅⋅ ππ hd  = 0,13289 m2 (2.65) 

Plocha nádrže 

  SN = ( ) ( ) ( )4,038,024,05,0238,05,02 ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅  = 1,084 m2 (2.66) 

Plocha filtru 

  SF = 22 094,0094,0 ⋅+⋅=+⋅ ππππ dvd  = 0,323 m2 (2.67) 

Celková plocha kovových částí hydraulického okruhu  SC [m2] 

SC = FNVVRHMHG SSSSSSS ++++++ 21  =  

    = 323,0084,113289,012441,015,015,00646,0 ++++++ = 2,0289 = 2,03 m2 (2.68) 

množství pracovní kapaliny – oleje Biohyd 46  Vo = 60 dm3 

hmotnost oleje  mo = 9211060 3 ⋅⋅=⋅ −
ooV ρ = 55,26 kg (2.69) 

2.4.3 Časová oteplovací konstanta 

Pro výpočet oteplovací konstanty T je potřeba znát následující veličiny : 

Měrná tepelná kapacita oleje  co = 1,8 kJ . kg-1. K-1  [9] 

Měrná tepelná kapacita oceli  c1 = 0,46 kJ . kg-1. K-1  [9] 

Součinitel prostupu tepla je volen pro „traktory a nakladače k = 20 W.m-2.K-1 [9] 
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Časová oteplovací konstanta T [s] 

T = 
03,220

4609,45180026,551

⋅
⋅+⋅=

⋅
⋅+⋅

C

coo

Sk

cmcm
 = 2970 s  (2.70) 

2.4.4 Průběh oteplování 

Počáteční teplotu to uvažuji 22°C. 

Pro výpočet oteplování, tedy postupné kontinuální změny teploty t [°C] byl použit 

následující vzorec podle literatury [4] : 

t = 









−⋅

⋅
Φ+

−
T

C
o e

Sk
t

τ

1  (2.71) 

kde τ je čas [s], který představuje postupně narůstající násobky časové konstanty T. Jejich 

počet i krok je libovolný a teoreticky může být nekonečný. Záleží na požadované přesnosti 

průběhu oteplení. Výpočet oteplování byl proveden v programu Excel a z výsledných hodnot 

byl sestaven graf oteplovací křivky, Graf průběhu oteplení je v příloze č. 11. Pro příklad je 

uveden výpočet teploty v čase τ = 0,1T. 

τ = 29701,01,0 ⋅=⋅T  = 297 s  

t = 









−⋅

⋅
⋅+

−
2970

2973

1
03,220

1059,2
22 e  = 28,07 °C 

 

Ustálená maximální teplota oleje tu [°C] 

Při dosažení ustálené teploty se teplota s nabíhajícím časem dále nemění (při zachování 

počátečních podmínek) a další výpočty oteplování nemají smysl. 

tu = 
03,220

1059,2
22

3

⋅
⋅+=

⋅
Φ+

C
o Sk

t  = 85,793 °C (2.72) 

Maximální přípustnou provozní teplotu oleje stanovuji tpř = 70 °C. 

 



 41 

Čas oteplení na maximální přípustnou hodnotu τpř [s] 

τpř = 



















⋅
⋅

−

−⋅−=


















⋅
Φ
−

−⋅−
03,220

1059,2

2270

1ln29701ln
3

C

opř

Sk

tt

T  = 4146,33 s = 69 min 6,33 s (2.73) 

Teplotní spád ∆t [°C] 

∆t = 2270−=− opř tt  = 48 °C (2.74) 

 

Odvedený tepelný výkon Φo [kW] 

Φo = 4803,220 ⋅⋅=∆⋅⋅ tSk C  = 1948,8 W = 1,949 kW (2.75) 

Z uvedených výsledků vyplývá, že hydraulický okruh je při počáteční teplotě 22 °C schopen 

uchladit 1,949 kW z celkového ztrátového výkonu 2,59 kW. Při dodržení požadavku 

zadavatele, aby v okruhu nebyl zařazen chladič oleje, se  dá se sekačkou pracovat cca 1 hodinu 

nepřetržitě po dosažení maximální přípustné provozní teploty oleje 70 °C.  

Pokud by byl vznesen požadavek na delší nepřetržitý pracovní interval stroje než τpř, je 

nutno do hydraulického obvodu zařadit chladič oleje. 

2.4.5 Návrh chladi če dle katalogu 

Navržený chladič musí být schopen uchladit minimálně ztráty, které nestačí uchladit 

hydraulický obvod. Tedy  rozdíl mezi celkovým ztrátovým výkonem a odvedeným tepelným 

výkonem, který se nazývá tepelný tok chladiče. 

Tepelný tok chladiče ΦCH [kW] 

ΦCH = 33 10949,11059,2 ⋅−⋅=Φ−Φ o  = 641 W = 0,641 kW (2.76) 

Pro volbu vhodného vzduchového chladiče oleje je třeba znát : 

- potřebný měrný chladicí výkon ΦCHm 

- průtok oleje chladičem QCH. 

Zvolená teplota vzduchu vstupujícího do chladiče tv = 30 °C. 
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Měrný chladicí výkon ΦCHm [kW .°C-1] 

ΦCHm = 
3070

641,0

−
=

−
Φ

vpř

CH

tt
 = 0,016 kW .°C-1 (2.77) 

 

Průtok oleje chladičem QCH [m3. s-1] 

Chladič je sériově řazený v okruhu do zpětné větve a tudíž má stejný průtok jako rotační 

hydromotor. 

QCH = QHM = 4,57 . 10-4 m3. s-1 = 27,4 dm3. min-1 (2.78) 

Na základě těchto veličin byl vybrán z katalogu firmy OLAER nejmenší vzduchový chladič 

oleje, typ LDC 002.  Chladič výkonově poskytuje velkou rezervu chladicího výkonu i při 

zvýšené počáteční teplotě okruhu to a teplotě okolí tv. Hydraulický okruh se může 

dlouhodobě provozovat. Charakteristiky chladiče jsou na obrázcích 2.9 a 2.10. Chladič je 

vybaven obtokem pro případ studeného oleje. 

 

Obr, 2.9 – Závislost m ěrného chladicího výkonu na pr ůtoku u chladi čů LDC 
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Obr. 2.10 – Závislost tlakové ztráty na pr ůtoku u chladi čů LDC 
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3 Koncepce II. 

Tato koncepce obsahuje dva naprosto samostatné a nezávislé okruhy. Okruh pro pohon 

sekačky INZECO 1200 je v podstatě beze změny, pouze rozvaděč bude jedna samostatná 

sekce. Okruh pro zvedání závěsu zemědělského stroje je v této koncepci zcela samostatný a má 

svůj vlastní hydrogenerátor, olejovou nádrž a rozvaděč. Oba okruhy jsou otevřené. 

Schéma zapojení 

 

Obr. 3.1 – Schéma zapojení konepce II 

Hydraulický okruh pro pohon rotačního hydromotoru zůstává prakticky beze změn a tak se 

nebudu jeho popisem dále zabývat. 

3.1 Popis prvk ů okruhu pro zvedání záv ěsu 

Jak již bylo uvedeno, okruh přímočarého hydromotoru pro zvedání závěsu zemědělského 

stroje je zcela samostatný, poháněný vlastním hydrogenerátorem. Hydraulický válec zůstává 

pochopitelně tentýž a proto nebude nadále komentován. Do tohoto obvodu volím také stejný 

typ zpětného filtru Hydac MF 80. Shodný zůstává také rozvaděč HP-12, pouze je zastoupený 
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jednou příslušnou sekcí dle schématu. V dalším popisu se budu zabývat pouze novými 

komponenty. 

3.1.1 Hydrogenerátor II. 

Hydrogenerátor musí pohánět přímočarý hydromotor s malým objemem a proto postačuje 

malý geometrický objem. Protože je poháněn klínovým řemenem od řemenice klikové hřídele, 

jak je patrno i ze schématu, musí být konstrukčně uzpůsoben snášet tangenciální síly. 

 Z těchto důvodů byl vybrán zubový hydrogenerátor řady TM2-6,3L11501. 

Výrobce Jihostroj, a.s., Velešín. 

Parametry hydrogenerátoru : 

 Geometrický objem   6,3 cm3 

 Tlak jmenovitý 27 MPa 

 Moment jmenovitý 23 Nm 

Tento hydrogenerátor s vnějším ozubením je vybaven předsunutým ložiskem pro 

zachytávání bočních tahů. Na obrázku 3.2 je speciální značka pro tento typ hydrogenerátoru. 

 
Obr. 3.2 – Značka pro hydrogenerátor s p ředsunutým ložiskem 

 

Pracovní tlak pII [MPa] hydrogenerátoru II. 

Síla působící při zdvihu závěsu na přímočarý hydromotor F2 = 1921,3 N (2.20) 

Plocha mezikruží pístu Smp = 1,3478 . 10-3 m2  (2.27) 

pII = 3103478,1

3,19212
−⋅

=
mpS

F
 = 1 425 508 Pa = 1,42 MPa (3.1) 

Kroutící moment MkII [Nm] hydrogenerátoru II 

MkII = 
ππ

η
2

85,061042,16103,6

2

⋅⋅⋅−⋅=⋅⋅ CHGIIpVg
 = 1,2 Nm (3.2) 

kde ηCHG je maximální účinnost hydrogenerátorů s vnějším ozubením [4]. 
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Průtok QHGII [m
3. s-1] hydrogenerátoru 

QHGII = 9,020103,6 6 ⋅⋅⋅=⋅⋅ −
QIIII nVg η  = 1,134 . 10-4 m3. s-1 (3.3) 

 

Rychlost zdvihu vzII [m . s-1] přímočarého hydromotoru 

vzII = 
3

4

103478,1

10134,1
−

−

⋅
⋅=

mp

HGII

S

Q
 = 0,084 m . s-1 (3.4) 

3.1.2 Olejová nádrž 

Při volbě velikosti olejové nádrže se vycházelo ze dvou hlavních faktů. Maximální objem 

hydraulického válce při plném vysunutí. Provozní vytížení a následnou potřebou chlazení. 

Maximální objem válce Vmax [m
3] 

Vmax = 15,0109635,1 3 ⋅⋅=⋅ −zSp = 2,945 m3 = 0,295 dm3 (3.5) 

Objem pracovní kapaliny ve válci přímočarého hydromotoru je i při plném vysunutí velmi 

malá. Rovněž frekvence zatížení okruhu bude velmi malá a nahodilá. Po většinu provozního 

času bude hydrogenerátor vykazovat chod naprázdno. Oteplení bude zanedbatelné a bude stačit 

nádrž malých rozměrů, což je u mobilní hydrauliky přízivé. 

Z hlediska prostorových možností volím olejovou nádrž následujících rozměrů : 

 výška 0,15 m 

 délka 0,20 m 

 hloubka 0,12 m 

 tloušťka stěny 0,002 m. 

Nádrž je koncipována na objem cca 3 dm3. Desetinásobný obsah oleje v nádrži oproti 

objemu válce omezí rychlou koncentraci nečistot. Koncepce je obdobná jako u velké nádrže. 

Konstrukce je opět svařena a vrchní víko je po obvodu přišroubováno přes těsnění. Uvnitř je 

vložena přepážka, která dělí prostor přítoku a sání. Na vrchním víku je umístěno nalévací hrdlo 

s odvzdušněním a přívod zpětné větve. Nádrž není opatřena olejoznakem a kontrola stavu 

hladiny oleje se provádí pomocí tyčinky s ryskou upevněné na vnitřní straně uzávěru 

nalévacího hrdla. Sací otvor je situován nade dnem a na protilehlé straně přítoku. 
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3.2 Dimenzování vedení 

Protože obvod rotačního hydromotoru byl již řešen, bude se počítat pouze obvod 

přímočarého hydromotoru. 

3.2.1 Sací vedení 

Střední rychlost pracovní kapaliny pro sací vedení bude opět vSII = 1,5 m . s-1 [4] 

Světlost vedení dsII [m] 

dSII = 
5,1

410134,1
13,113,1

−⋅
⋅=⋅

SII

HGII

v

Q
 = 9,8 . 10-3 m  (3.6) 

⇒  hydraulická trubka 15x1 mm. 

Skutečná střední rychlost kapaliny v sacím vedení vSSII [m . s-1] 

vSSII = 2

13,1

013,0

410134,1

13,1

2









=










−⋅

SSII

HGII

d

Q
 = 0,86 m . s-1 (3.7) 

U vstupu do hydrogenerátoru bude pro odstranění vibrací vložen krátký úsek cca 0,15 m 

pryžové sací hadice DN15. 

3.2.2 Tlakové vedení 

Výpočet se bude vztahovat na úsek HG – rozvaděč i na úsek rozvaděč přímočarý HM. 

Střední rychlost pracovní kapaliny pro tlakové vedení vTII = 5 m . s-1 [4]. 

Světlost vedení dTII [m] 

dTII = 
5

410134,1
13,113,1

−⋅
⋅=⋅

TII

HGII

v

Q
 = 5,38 . 10-3 m (3.8) 

⇒  hydraulická trubka 1 2x 1 mm. 

Hydrogenerátor bude oddělen krátkým úsekem vysokotlaké hadice DN10 2SN. 
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Skutečná střední rychlost kapaliny v tlakovém vedení vSTII [m . s-1]. 

vSTII = 2

13,1

01,0

410134,1

13,1

2









=










−⋅

STII

HGII

d

Q
 = 1,45 m . s-1 (3.9) 

Pro zpětné vedení byla určena hydraulická trubka 15 x 1 mm bez výpočtu.  

 

Z hlediska uvedených skutečností sporadického vytížení okruhu zdvihu závěsu a tím i 

zanedbatelného nárůstu oteplení vzhledem k obvodu pohonu sekačky – není nutné řešit tlakové 

ztráty a oteplení. 

4 Zhodnocení koncepcí I a II 

Koncepce I je řešení s menšími pořizovacími náklady. Nevýhodou však je pohon dvou 

rozdílných spotřebičů jedním zdrojem a tímto při využití pouze zdvihání dochází k maření 

energie. 

Koncepce II je dražší, má však samostatné zdroje tlakové energie, koncipované na poháněné 

prvky. Tato výhoda se zejména projeví při manipulaci se závěsem zemědělského stroje a tím i 

agregovanou sekačkou. Zdvih přímočarého hydromotoru s menším hydrogenerátorem je 

pomalejší, citlivější a tím i bezpečnější. Nedochází k takovým rázům a tlakovým špičkám, 

které by mohly vést k mechanickému poškození zařízení. 

Celý hydraulický systém se proto realizoval podle Koncepce II se dvěma samostatnými 

okruhy.  

5 Rozběh seka čky Inzeco 1200 

5.1 Momenty setrva čnosti 

Budou počítány momenty setrvačnosti všech podstatných rotujících částí pohonu sekačky. 

Moment setrvačnosti celého rotačního bubnu sekačky pak bude složen z momentů setrvačností 

jeho složek. Na obrázku 5.1 jsou schématicky znázorněny tyto složky, které tvoří talíř sekačky, 

válec – buben a hnaná řemenice. 



 49 

 
Obr. 5.1 – Schematické znázorn ění složek bubnu seka čky 

Moment setrvačnosti talíře sekačky JS [kg.m2] 

JS = 22
2 25,020

2

1

2

1
⋅⋅=⋅ rmS  = 0,625 kg.m2 (5.1) 

Moment setrvačnosti válce sekačky JV [kg.m2] 

JV = 22
1 1,010

2

1

2

1
⋅⋅=⋅ rmV  = 0,05 kg.m2 (5.2) 

Moment setrvačnosti hnané řemenice JŘ [kg.m2] 

JŘ = 22
3 0635,027,1

2

1

2

1
⋅⋅=⋅ rm

Ř
 = 2,56 . 10-3 kg.m2 (5.3) 

Moment setrvačnosti celého bubn sekačky JB [kg.m2] 

JB = 0026,005,0625,0 ++=++
ŘVS JJJ = 0,678 kg.m2 (5.4) 

Pozn.: JB = JB1 = JB2 a rovněž ωB1 = ωB2. 

Moment setrvačnosti rotačního hydromotoru JM [kg.m2] 

JM = 1,8 . 10-3 kg.m2 podle vyjádření výrobce 

Moment setrvačnosti hnací řemenice JŘH [kg.m2]  

JŘH = 2127,041,3
2

1

2

1 2 ⋅⋅=⋅
ŘHŘH rm  = 0,028 kg.m2 (5.5) 

5.2 Redukovaný moment 

Protože řešení soustavy motor – převod – hnaný stroj by bylo velmi náročné podle zákonů 

teoretické mechaniky, v praxi se výpočty nahrazují redukovanou soustavou pohonu. Podstatou 

redukce soustavy je, aby statické a setrvačné momenty motoru a hnaného stroje, si zachovaly 

kinematické a dynamické vlastnosti soustavy [9]. 
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Pro rovnováhu statických momentů musí platit : 

MM . ωM = MZ . ωZ = MMred . ωM  

kde MMred je moment zátěže hnaného stroje MZ redukovaný na hřídel motoru. 

Výpočet redukovaného momentu setrvačnosti pro tutéž soustavu motor – převod – zátěž 

vychází z předpokladu, že celkové množství kinetické energie pohybujících se částí soustavy, 

redukované na jednu osu je konstantní [9]. 

WkM + WkZ + WkMred = konst. 

Redukovaný moment setrvačnosti na osu hřídele rotačního hyromotru JMred [kg.m2] 

JMred . ωM = =⋅+⋅+⋅+⋅ 2211 BBBBMŘHMM JJJJ ωωωω ( ) =⋅+++
M

B
BBŘHM JJJJ

ω
ω

21  

                 = ( )
1012

2024
678,0678,0028,03108,1 ⋅+++−⋅  = 2,742 kg.m2 (5.6) 

5.3 Čas rozb ěhu 

Potřebný kroutící moment bubnů sekačky MKS [Nm] 

Vychází se z dodávaného výkonu cca 8 kW a otáček bubnů 1014 . min-1 

MKS = 
20142

800060

2

60

⋅⋅

⋅=
⋅⋅
⋅=

ππω BB n

PP
 = 39,96 = 40 Nm (5.7) 

MKS = MK HM – MZ - MT 

⇒⋅=−−⇒⋅=−−
dt

d
JMMMJMMM TZKHMTZKHM

ωε ( ) ⇒⋅=−−⋅ ωJMMMt TZKHM  

( ) ⇒⋅⋅=−−⋅ BMredTZKHM nJMMMt π2  

Čas rozběhu tR [s] 

tR = 
6040

20142742,2

60

2

⋅

⋅⋅⋅=
⋅

⋅⋅ ππ
KS

BMred

M

nJ
 = 13,2 s (5.8) 

 

Obr. 5.2 – Schéma k výpo čtu rozb ěhu 
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6 Pevnostní výpo čty 

Při návrhu celého systému hydraulického obvodu pro pohon mobilního žacího stroje bylo 

nutno navrhnout také mechanické prvky pro přenos výkonu. Jedná se o propojení mezi 

spalovacím motorem a oběma hydrogenerátory a také mezi rotačním hydromotorem a náhonem 

sekačky. V těchto případech bylo nutné provést základní pevnostní výpočty.  Výrobní výkresy 

navrhovaných prvků jsou součástí přílohy č. 12.  

V této práci byl také řešen návrh závěsu zemědělského stroje jehož sestava je opět v příloze 

č 12.. Pevnostní podmínky byly ověřeny v programu Invertor a nejsou zde uváděny, protože 

jsou nad rámec náplně této diplomové práce. 

6.1 Přenos výkonu spalovcí motor - hydrogenerátory 

Přenos výkonu na hydrogenerátor 2S 20 Marzocchi je uskutečněn napojením hřídele na čelo 

řemenice klikového hřídele spalovacího motoru. Samotný hydrogenerátor 2S 20 je propojen 

s hřídelí pomocí pružné rozepínatelné spojky ROTEX Gröse 24 (dodavatel KT CR Jevíčko). 

Spojka je na hřídeli posuvná a je unášená perem v drážce. Hřídel je upevněna  čelu řemenice 

čtyřmi zapuštěnými šrouby M8. Samotná řemenice klikového hřídele musela být rovněž 

navržena nová, protože bylo nutné přidat vedle stávající drážky drážku pro klínový řemen 

pohonu hydrogenerátoru TM2. Řemenice klikového hřídele je také unášena pomocí těsného 

pera v drážce. Celá sestava včetně detailů je předmětem přílohy 12. 

6.1.1 Hřídel 

Byl proveden výpočet této hřídele na krut.  

Materiál hřídele byl zvolen 11.500 ⇒mez kluzu Re = 280 MPa 

τkt = 0,5 Re = 140 MPa 

Napětí dovolené ve smyku τD [MPa] 

τD = 
2

140

2
=ktτ

 = 70 MPa (6.1) 

Maximální napětí v krutu τKmax [MPa] 

Platí že Dτ > maxKτ  ⇒  τKmax = 
2

70

2
=Dτ

 = 35 MPa (6.2) 
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Kroutící moment přenášený hřídelí MK [Nm] 

MK = 
ππ 2

610099,1961014

2

⋅⋅−⋅=⋅ pVgHG  = 42,56 Nm (6.3) 

Kontrola výpočtu MK z přenášeného výkonu 

MK = 
67,362

9805

2 ⋅⋅
==

ππω n

PP
 = 42,56 Nm (6.4) 

 

Průměr hřídele dh [m] 

⇒
⋅
⋅==

3max

16

h

K

K

K
K d

M

W

M

π
τ dh = 33

max 35

56,421616

⋅

⋅=
⋅
⋅

πτπ K

KM
= 0,0184 m (6.5) 

volím průměr hřídele dh = 0,022 m 

Kde WK je modul průřezu v krutu. 

Hřídel je na straně řemenice rozšířený na větší průměr, který zapadá do středicího osazení 

na řemenici. Tím je zaručena souosost s hydrogenerátorem 2S 20, která je důležitá pro klidný 

chod a životnost zařízení.  

Bude zde také proveden základní pevnostní výpočet pro čtyři šrouby, které fixují talíř 

k řemenici. Šrouby jsou namáhány na střih. 

Rozteč šroubů je 70 mm ⇒obvod = 07,0⋅= ππd  = 0,219 m = 0,22m 

Tangenciální síla Fτ [N] působící na šrouby 

Fτ = 
035,0

56,42=
š

K

r

M
= 1216 N (6.6) 

Tangenciální síla Fτ1 [N] působící na jeden šroub 

Fτ1 = 
4

1216

4
=F

= 304 N (6.7) 

Volba šroubů M8x16 s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem dle ČSN EN ISO 4762; 

třída pevnosti 12.9 ⇒materiál 15.230 ⇒mez kluzu v tahu Re = 835 MPa 

τkt = 0,5Re = 0,5 . 835 = 417,5 MPa 

τD = 
2

5,417

2
=ktτ

 = 208,75 MPa (6.8) 
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Závit M8 má stoupání P = 1,25 ⇒střední průměr závitu d2 = 7,188 mm [10] 

Plocha pro výpočet namáhání na střih Sτ [mm2] 

Sτ = 
4

188,7

4

22
2 ⋅=⋅ ππ d

 = 40,58 mm2 (6.9) 

Namáhání na smyk τ [MPa] 

τ = 
58,40

3041 =
τ

τ

S

F
 = 7,49 MPa << 208,75 ⇒šroub vyhovuje. (6.10) 

6.1.2 Pero 

Pero je umístěno v drážce hřídele a jeho prostřednictvím je unášená pružná spojka Rotex, 

která se při sepnutí nebo rozepnutí po peru posouvá. Zdvih spojky je 18 mm. Byl proveden 

výpočet pera a kontrolu na otlačení. 

Zvolený materiál 11.500 ⇒max. otlačení = 120 MPa 

Délka pera lp [m] 

otlačení ( )bltr

M

ltr

M

S

F
p

h

K

h

K

p
o −⋅⋅

=
′⋅⋅

==
11

 ⇒  

lp = 008,06101200029,0011,0

56,42

1

+
⋅⋅⋅

=+
⋅⋅

b
ptr

M

oh

K  = 0,0191 m (6.11) 

kde pro průměr hřídele dh = 22 mm dle [10] platí : 

 t1 = výška pera zapuštěná v náboji, viz obrázek 6.1, 

 b = šířka pera. 

Volba délky pera s ohledem na posuv spojky lp = 0,038 m ⇒pero 8e7 x 7 x 38  

 

Obr. 6.1 Normalizované rozm ěry pera 
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Kontrola pera na otlačení po [MPa] 

po = 
03,00029,0011,0

56,42

1 ⋅⋅
=

′⋅⋅ ltr

M

h

K  = 44 472 309 Pa = 44,5 MPa < 120 MPa ⇒vyhovuje 

 (6.12) 

6.1.3 Náboj řemenice 

Řemenici na klikovém hřídeli, která přenáší výkon pro oba hydrogenerátory bylo nutno 

navrhnout novou. Průměr klikového hřídele je 32 mm. Venkovní průměr řemenice i rozměry 

původní klínové drážky zůstanou zachovány, aby nedošlo ke změně převodu pro ventilátor a 

alternátor. Byla provedena kontrola délky pera vzhledem k zátěži a stanovení průměru náboje 

řemenice. 

Délka hřídele pro řemenici je 15 mm, 

Pro hřídel průměru 32 mm je podle [10] stanoveno pero následujících rozměrů : 

 výška pera h = 8 mm 

 šířka pera b = 10 mm 

 výška pera v náboji t1 = 3,3 mm. 

Když se od délky hřídele pro řemenici odečte polovina šířky pera b, zůstane činná délka 
pera l´, schopná přenášet výkon. 

l´ = 15 – b/2 = 15 – 2,5 = 12,5 mm 

Minimální délka pera řemenice lḿin [m] 

l´min = 6101200033,0016,0

46,42

1 ⋅⋅⋅
=

⋅⋅ oh

K

ptr

M
 = 0,0067 m < 0,01 m ⇒vyhovuje (6.13) 

 

Průměr náboje řemenice Dn [m] 

Dn = 322,12,1 ⋅=⋅ hd  = 38,4 mm, volím 0,042 m (6.14) 

6.1.4 Pohon hydrogenerátoru TM2 

Jak již bylo řečeno, hydrogenerátor TM2 je poháněn klínovým řemenem od řemenice 

klikového hřídele. Z toho důvodu musela být vyrobena řemenice nová, s drážkou pro tento 

klínový řemen. Hydrogenerátor TM2 má na hřídeli nasazenou jednoduchou řemenici stejného 

průměru jako řemenice hnací. Náboj hnané řemenice je unášen půlkruhovým Woodrufovým 
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perem 3x6,5 mm na kuželovém hřídeli 1:8. Oba prvky jsou normalizované a proto se dále 

nebudu hnanou řemenicí zabývat. Převodový poměr je tedy 1. 

Při výpočtu kroutícího momentu a výkonu přenášeného klínovým řemenem se uvažuje 

s mezní situací pracovního tlaku 10 Mpa, který je těsně pod otvíracím tlakem pojistného 

ventilu 10,5 MPa. Je to z bezpečnostních důvodů, třebaže vypočtený pracovní tlak se pohybuje 

těsně nad hodnotou 1,4 MPa.  

 

Přenášený maximální kroutící moment MKmax [Nm] 

MKmax = 
ππ 2

610106103,6

2
max ⋅⋅−⋅=⋅ pVgHGII  = 10,03 Nm (6.15) 

 

Přenášený maximální výkon Pmax [W] 

Pracovní otáčky pro manipulaci se závěsem by neměly překročit hodnotu 20 . s-1. 

Pmax = 20610106103,6max ⋅⋅⋅−⋅=⋅⋅ HGIIHGII npVg  = 1 260 W = 1,26 kW (6.16) 

Z diagramu P-n na obrázku 6.2 volím klínový řemen označení průřezu A. 

 
Obr. 6.2 – Diagram P-n pro volbu pr ůřezu řemene 
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Pro průřez A platí dle ČSN 02 3179 : 

 minimální průměr řemenice Dřmin = 90 mm, 

 výpočtová šířka dráhy řemenice Wp = 11 mm, 

 minimální hloubka drážky nad výpočtovou šířkou bmin = 3,3 mm 

 minimální hloubka drážky pod výpočtovou šířkou hmin = 8,7 mm. 

Tyto rozměry jsou v návrhu dodrženy. 

Je respektován také doporučený výpočtový průměr řemenice dp = 112 mm. 

 
Obr. 6.3 – Základní normalizované rozm ěry řemenice 

Obvodová rychlost řemene vo [m . s-1] 

vo = 20112,0 ⋅⋅=⋅⋅ ππ HGIIp nd = 7,04 m . s-1 (6.17) 

Na základě vypočtené obvodové rychlosti je volen klínový řemen Industrial, který se 

používá pro menší obvodovou rychlost  v ≤  25 m . s-1, větší výkony v těžkých provozech. 

s – skluz pro řemen typu Industrial volím s = 0,02. 

Vlivem skluzu vzniká i u stejně velkých řemenic D1 = D2 převodový poměr isk [1] 

isk = ( ) ( )02,01112

112

11

2

−⋅
=

−⋅ sD

D
 = 1,02 (6.18) 

 

Úhel opásání hnací řemenice α [°] 

⇒=⇒==
⋅
−= °

⋅

−
900

76,0

0

38,02

112,0112,0

2
cos

2
cos 12

A

DDα α = 180° (6.19) 

Kde A je vdálenost středů řemenic. 

Z velikosti úhlu α vyplývá, že úhel opásání hnané řemenice δ = 180° a úhel sklonu řemene 
vůči ose středů řemenic γ = 0°.  
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Výpočtová délka řemene lp´ [m] 

lp´= ( ) ( )112,0112,0
2

90sin38,02
22

2 21sin +⋅+°⋅⋅=+⋅+⋅⋅ ππα
DDA  = 1,112 m (6.20) 

Výpočtová délka se upraví na nejbližší normalizovanou délku lp podle ČSN 02 3110. 

lp = 1,12 m 

Protože byla upravená délka řemene dle normy, změní se také skutečná osová vzdálenost 

řemenic Ask [m] 

Ask = 
( ) ( )

°⋅

+⋅−⋅
=

⋅

+⋅−⋅

90sin2

112,0112,0
2

12,104,1

2
sin2

2
04,1 21

π

α

π
DDlp

 = 0,4065 m (6.21) 

Z důvodů snadné montáže, demontáže a nutného napnutí klínového řemene k dosažení 
potřebného předpětí řemene, musí se konstrukčně zajistit, aby osová vzdálenost byla měnitelná 
v těchto mezích : 

Amin = 12,101,04065,001,0 ⋅−=⋅− lpAsk  = 0,3953 m – pro nasazení řemene. (6.22) 

Amax = 12,103,04065,003,0 ⋅+=⋅+ lpAsk  = 0,4401 m – pro napnutí řemene. (6.23) 

 

Stanovení potřebného počtu řemenů K [1] 

Vychází se z výkonu Np [W] přenášeném jedním řemenem v provozních podmínkách, který 

se podle normy určí ze vztahu : 

Np = 
1,1

91,01
67,1

⋅⋅=⋅⋅
P

L
o C

CC
N α  = 1,38 kW (6.24) 

Kde jsou jednotlivé veličiny definovány podle ČSN 02 3111 : 

 No – idální jmenovitý výkon na jeden řemen = 1,67 (z tabulek), 

 Cα - součinitel vlivu opásání = 1 pro úhel opásání 180°, 

 CL – součinitel vlivu délky řemene = 0,93 pro lp = 1,12 m, 

 CP – součinitel dynamičnosti a pracovního režimu = 1,1 – prac.režim lehký, typ stroje 

          čerpadlo, počet provozních směn 1, spalovací motor. 

K = 
138,1

26,1

⋅
=

⋅ Kp CN

P
 = 0,91 ⇒K = 1 ⇒ řemen výkonostně vyhovuje (6.25) 

Kde CK je součinitel počtu řemenů u převodu vymezený v ČSN 02 3111. Nejprve se 
velikost CK odhadne a poté upřesní podle tabulky 6.1. 
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        Tab. 6.1 Sou činitel C K přihlížející k po čtu řemenů v převodu. 

POČET ŘEMENŮ V 
PŘEVODU 

CK 

1 1,00 

2 až 3 0,95 

4 až 6 0,90 

7 a více 0,85 

6.2 Přenos výkonu rota ční hydromotor – seka čka 

Spojka mezi rotačním hydromotorem a hnacím kardanem žacího stroje přenáší potřebný 

kroutící moment a výkon nutný k práci stroje. Kromě toho umožňuje spojení dvou rozdílných 

rozměrů hřídelů. Hřídel hydromotoru je válcový o průměru 25 mm, opatřený těsným perem 

v drážce. Druhá strana spojky má tvar unifikovaného, drážkovaného „zemědělského hřídele“, 

s rozměry 6x28x34 mm a zapadá do drážkované díry kardanového kříže náhonu sekačky. 

Protože se jedná o typizované rozměry obou hřídelů, nebudu v této práci provádět pevnostní 

výpočty průměrů spojky.  

Spojku tvoří dvě samostatné základní čáti. Jednu tvoří dutý náboj, nasunutý na válcovou 

hřídel hydromotoru. Z druhé strany je přesná díra, dostatečně hluboká pro dodržení souososti, 

do které se vsune druhá část spojky. Ta je ve tvaru plného hřídele, z jedné strany válcového a 

z druhé strany s popisovaným drážkováním, které zapadá do kříže karadanu náhonu. Přenos 

výkonu z jedné části pojky na druhou je prostřednictvím kolíků v místě válcové části hřídele. 

Tyto kolíky jsou předmětem pevnostních výpočtů, ve kterých jsou kontrolovány na střih a 

otlačení. Sestava spojky je v příloze č. 12. 

Délka kompletní spojky vyplývá ze vzdálenosti agregované sekačky od hydromotoru na 

zemědělském stroji. Délkové změny náhonu při různých náklonech sekačky vůči stroji jsou 

zachytávány posunem teleskopu kardanového hřídele. 

6.2.1 Kolíky spojky 

V místě, kde je hřídel spojky zasunuta do náboje spojky, prochází oběma díly kolíky, které 

je pojí v jeden kompaktní celek. 

Kontrola na střih dle [12] 
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Napětí ve střihu τ [MPa] 

τ = D
KHM

dd

M

S

F τ
π

≤
⋅⋅

=
2

1

4
   (6.26) 

Kde d1 je průměr hřídele a d je průměr kolíku – viz obrázek 6.4. 

Materiál kolíku zvolen 11.600, kde dovolené napětí ve střihu τD = 70 ÷  85 MPa. 

Průměr kolíku zvolen d = 8 mm. 

 
Obr. 6.4 Namáhání kolíku na st řih 

τ = 
2008,0028,0

67,864

⋅⋅
⋅
π

 = 61 580 177 Pa = 61,58 MPa < 70 ⇒na střih vyhovuje 

 

Kontrola na otlačení dle [12] 

Tlak mezi kolíkem a nábojem p2 [MPa] 

Předpokládá se rovnoměrné rozdělění tlaku. 

⇒⋅
+

==−⋅⋅ 2
2 12

2
12

2 dd

M
F

dd
dp KHM  p2 = ( ) D

KHM p
ddd

M ≤
−⋅ 2

1
2
2

4
 (6.27) 

Pro materiál 11.600 je pD = 70 ÷  80 MPa 

p2 = ( )22 028,0038,0008,0

68,864

−⋅
⋅

 = 65 659 090 Pa = 65,66 MPa ⇒vyhovuje 

 

Tlak mezi kolíkem a hřídelem p1 [MPa] 

⇒==⋅⋅
1

1
1

1

3

222

1

d

M
Fd

d
p KHM p1 = D

KHM p
dd

M ≤
⋅2

1

6
 (6.28) 
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p1= 
008,0028,0

68,866
2 ⋅

⋅
 = 82 920 918 Pa 82,92 MPa > 80 ⇒  nevyhovuje ! 

Tlak mezi hřídelí a kolíkem mírně překračuje maximální dovolenou hodnotu. Aby se tlak 

eliminoval, budou pro přenos kroutícího momentu kolíky dva. 

Kontrolní přepočet tlaku p1 pro dva kolíky průměru d = 8 mm. 

p1 = 
2008,0028,0

68,866

2

6
22

1 ⋅⋅
⋅=

⋅⋅
⋅

dd

M KHM  = 41 460 459 Pa = 41,46 MPa ⇒  vyhovuje. (6.29) 

Ve spojce budou použity dva kolíky – čepy o průměru 8 mm. Čepy jsou opatřeny na jednom 

konci plochou hlavou a na ruhém dírou pro zajištění závlačkou dle ČSN EN 22341 (02 2109). 

Z důvodu eliminace nevyvážených odstředivých sil (házení) jsou čepy navzájem obráceny. 

7 Alternativní metody řešení hydraulického obvodu 

V této kapitole jsou zmíněny dvě další metody, kterými by se dal realizovat a řídit řešený 

hydraulický obvod pro bubnovou sekačku. 

7.1 Metoda hydraulického za řízení traktor ů 

Na traktorech se používá hydraulický mechanismus, který ve pojení s tříbodovým nebo 

dvoubodovým závěsem tvoří základ systému pro zavěšení a ovládání nářadí za traktorem [1]. 

Tento systém vyvinutý pro traktory by se dal aplikovat v případě koncepce I, se společným 

hydrgenerátorem. Hydraulický obvod se dělí na vnější okruh rotačního hydromotoru pro pohon 

žacího stroje a vnitřní okruh přímočarého hydromotoru, který slouží ke zvedání a spouštění 

závěsu a tím i neseného nářadí. 

Vnitřní okruh provádí tyto funkce : 

- neutrál 

- pomalé zvedání 

- rychlé zvedání 

- spouštění 

Na obrázku 7.1 je shéma okruhu (ve funkci pomalého zvedání), podle kterého budou 

definovány důležité prvky i jednotlivé funkce. 
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Obr. 7.1 – Schéma okruhu hydraulickéhoza řízení traktor ů 

7.1.1 Popis prvk ů 

1. Regulační škrticí kohout, kterým se určuje rychlost reakce. 

2. Dělič průtoku – pístek děliče průtoku rozděluje tlakový olej pro vnější a vnitřní okruh 

podle množství nastaveném na kohoutu rychlosti reakce(1). Pokud není v činnosti žádný 

z okruhů, uzavírá pístek děliče přívod do vnitřního okruhu. 

3. Diferenciální ventil – je ovládán hydraulicky od šoupátka rozvaděče vnitřního okruhu (4). 

Je-li k němu přiveden tlakový olej, přesune se diferenciální ventil na dorazovou plochu vlevo. 

Pokud je propojen s odpadem, je diferenciální ventil přesunut zcela vpravo u přívodní strany. 
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4. Rozvaděč vnitřního okruhu, ovládaný manuálně pákou. Má čtyři základní polohy – 

neutrál, pomalé zvedání, rychlé zvedání a spouštění. 

5. Uzamykací ventil – uzavírá dle potřeby odpadní větev přes filtr do nádrže. Olej pak 

proudí přes obtokový ventil (6) a zpětný ventil (7) do přímočarého hydromotoru (9). Je 

ovládaný hydraulicky pomocí šoupátka rozvaděče vnitřního okruhu (4). 

6. Obtokový ventil – při uzavřeném uzamykacím ventilu (5) přepouští tlakový olej přes 

zpětný ventil (7) do přímočarého hydromotoru (9). Pružina obtokového ventilu musí být 

podstatně silnější než pružina uzamykacího ventilu (5), aby nemohlo docházet k samovolnému 

zvedání závěsu. 

7. Zpětný ventil – je přes něj plněn přímočarý hydromotor (9) závěsu. Je hydraulicky 

ovládaný diferenciálním ventilem (3) prostřednictvím šoupátka rozvaděče vnitřního okruhu (4). 

Otvírací tlak zpětného ventilu musí být vyšší než svírací tlak diferenciálního ventilu (3). Proto 

při otevření dif. venilu se zpětný ventil uzavře a drží tlak ve válci přím. hydromotoru (9). 

8. Rozvaděč vnějšího okruhu 

7.1.2 Popis funkcí 

Neutrální poloha – šoupátko rozvaděče vnitřního okruhu (4) je v poloze „0“ a odlehčuje 

diferenciální ventil (3) s uzamykacím ventilem (5) do odpadu. Pístek děliče průtoku (2) je zcela 

vpravo a uzavírá cestu pro vnitřní okruh. Pístek je přesunut silou, která vzniká odporem 

v jednotlivých hydraulických prvcích při průchodu oleje do odpadu, zejména pružinou 

uzamykacího ventilu (5). Olej tak proudí přes volnou cestu v děliči průtoku (2) a přes rozvaděč 

vnějšího okruhu (8) a přes otevřený uzamykací ventil (5) do odpadu. Cesta k přímočarému 

hydromotoru (9) je uzavřena. 

Pomalé zvedání – šoupátko rozvaděče vnitřního okruhu (4) je v poloze „I.“ a tím se tlakový 

olej dostává pod diferenciální ventil (3), který se přesune na doraz zcela vlevo a uzavře 

pomocný odpad. Pístek děliče průtoku (2) se dostane do polohy mezi otvory (a,b) pro oba 

okruhy a dělí se tak průtok oleje. Olej vnitřního okruhu proudí přes zpětný ventil (7) do 

přímočarého hydromotoru (9). Rychlost lze ovlivňovat pomocí kohoutu rychlosti reakce (1). 

Olej vnějšího okruhu protéká rovněž přes dělič (2), kde tlakem na pístek děliče působí tak, aby 

byly tlaky v obou větvích vyrovnány. Dále proudí přes rozvaděč vnějšího okruhu (8), otvírá 

uzamykací ventil (5) a proudí do odpadu. 
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Rychlé zvedání – šoupátko rozvaděče vnitřního okruu (4) je v poloze „II.“, přes kterou je 

tlakový signál přiváděn pod diferenciální ventil (3), který je opět přesunutý zcela vlevo. Pístek 

děliče (2) opět dělí průtok oleje pro oba okruhy. Otvorem (b) děliče průtoku prochází tlakový 

olej vnitřního okruhu vedením do zpětného ventilu(7) a do přímočarého hydromotoru (9). 

V této poloze rozvaděče vnitřního okruhu (4) je také přiveden tlakový signál za uzamykací 

ventil (5), který je tak uzavřen. Tím větev oleje proudící z děliče průtoku (2) přes rozvaděč 

vnějšího okruhu (8) nemůže přes uzamykací ventil (5) odtékat do nádrže. Spojí se ale přes 

obtokový ventil (6) s proudem vnitřního okruhu a přes zpětný vntil (7) rychle plní přímočarý 

hydromotor (9). 

Zastavení rychlého zvedání se provede přesunutím šoupátka rozvaděče vnitřního okruhu (4) 

do polohy „I“., kdy se přeruší tlakový impulz za uzamykacím ventilem (5). Olej vnějšího 

okruhu pak odtéká do odpadu. 

Dalším přesunutím šoupátka (4) do neutrální polohy „0“ se přeruší dodávka oleje 

k diferenciálnímu ventilu (3), ve kterém poklesne tlak. V důsledku toho tlak oleje vnitřního 

okruhu přesune dif. ventil zcela vpravo. Současně olej proudící otvory (a,c) přesune pístek 

děliče průtoku (2) vpravo a tím veškerý olej proudí přes rozvaděč vnějšího okruhu (8) do 

odpadu přes otevřený uzamykací ventil (5). 

Spouštění – provádí se přesunutím šoupátka (4) do polohy „III.“ Olej je z pracovního 

prostoru přímočarého hydromotoru (9) vytlačován přes šoupátko rozvaděče vnitřního okruhu 

vlivem hmotnosti neseného žacího stroje, popř. jiného nářadí. Spouštění se musí provádět 

citlivě a plynule. 

7.1.3 Zhodnocení 

Popisovaný systém je velmi propracovaný a nabízí široké možnosti. Hodí se však spíše pro 

aplikace, kde je přímočarý hydromotor závěsu často v činnosti – orba, kultivace půdy apod. 

Uplatní se u větších univerzálních zemědělských strojů kde nejsou tak citelné vysoké 

pořizovací náklady systému. 

7.2 Metoda hydrogenerátoru s prom ěnným pr ůtokem 

Hydraulické systémy, které užívají jako pohon hydrogenerátor s proměnným geometrickým 

objemem mají budoucnost a vyznačují se vysokou mírou hospodárnosti provozu. Dal by se tak 

s úspěchem suplovat hydraulický obvod koncepce I. Velkou předností čerpadla s proměnným 
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geometrickým objemem je dodávka tlakového oleje v množství, které spotřebič vyžaduje. 

V přpadě nečinnosti spotřebiče ncirkuluje obvodem olej. Tento hydrgenerátor však potřebuje 

pro svou činnost odezvu, nejčastěji v podobě „LS“ (Load sensing) výstupu na rozvaděči, který 

musí být k tomu uzpůsoben. Na obrázku 7.2 je ukázka variabilního hydrogenerátoru. 

 

  

 

 

Obr. 7.2 Variabilní hydrogenerátor p ři nulové a maximální dodávce. 

7.2.1 Zhodnocení 

Provoz hydrogenerátoru je elegantní řešení které nesporně přináší úspory v hospodárnosti 

provozu a životnosti všech složek hydraulického obvodu. Musí však mít své opodstatnění. 

V aplikaci, kterou řeší tato diplomová práce sice běží menší hydrogenerátor pro zdvih závěsu 

po většinu provozní doby naprázdno, ale jedná se jen o malé maření energie. Na druhé straně 

hydrogenerátor pro pohon sekačky setrvává v drtivé většině provozního času v aktivní činnosti. 

Díky charakteru práce je plně využíván po celou dobu sečení a výhody variabilního 

hydrogenerátoru prakticky zanikají. Je potřeba si také uvědomit, že oba zubové 

hydrogenerátory jsou výkonově koncipovány pro činnost spotřebičů. 

Nevýhodou hydraulického systému s variabilním hydrogenerátorem jsou poměrně vysoké 

pořizovací náklady a nároky na čistotu. Další nevýhodou v tomto konkrétním případě je větší 

rozměr variabilního čerpadla a nevyužití možností parametrů pístového hydrogenerátoru.    
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8 Měření zrealizovaného okruhu 

Skutečný hydraulický obvod zemědělského stroje byl zrealizován podle Koncepce II. se 

dvěma hydrogenerátory. Aby se mohly porovnat skutečné parametry hydraulického okruhu 

s vypočtenými při návrhu, provedlo se měření. Za účelem získání maxima výsledků při 

různých provozních stavech byly provedeny tři typy měřění veličin hydraulického okruhu. 

I. Měření při nezatíženém rotačním hydromotoru a stojícím stroji. 

II.  Měření při zatíženém hydromtoru a stojícím stroji. 

III.  Měření za pohybu stroje při sečení. 

8.1 Měřicí p řístroje 

Měření I. a II. při stojícím stroji bylo prováděno pomocí měřicího systému MS 8000 

Hydrotechnik ( z důvodů měření tří frekvenčních veličin). 

Měření III. za pohybu stroje bylo prováděno pomocí přenosného přístroje Multisystem 5050 

Hydrotechnik. 

8.1.1 Senzory a sníma če 

Pro měření taku byly použity tlakové senzory : 

 typ PR15, rozsah 0 – 400 bar, signál 4 – 20 mA. 

Pro měření teploty byla použita sonda : 

 typ Pt 100, rozsah -50  +200°C, signál 4 – 20 mA. 

Pro měření průtoku byl použit senzor : 

 typ RE3-75, rozsah 7,5 – 75 dm3. min-1 

Proměření otáček byly použity optické snímače : 

 typ DS 03, rozsah 60 – 10 000 ot.min-1, signál 4 – 20 mA. 

Ukázka měřicí techniky je obsahem přílohy 13. 
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8.2 Měření I. 

Měření probíhalo při stojícím zeměděské stroji. Za chodu spalovacího motoru byl spouštěný 

rotační hydromotor bez zátěže. Výchozí teplota okolí byla 21,8°C.  

Měřené veličiny a použité měřicí kanály na MS 8000 : 

 tlak p1 hydrogenerátoru 2S 20 – kanál K1 

 tlak p2 hydromotoru HM 28 – kanál K2 

 teplota T1 pracovní kapaliny – kanál K3 

 otáčky n1 spalovacího motoru – kanál K9 

 průtok Q1 do hydromotoru – kanál K10 

 otáčky n2 hydromotoru HM 28 – kanál K11 

Vzorkovací frekvence byla stanovena 20 ms. 

Měřící čas byl 1 minuta. 

Průběh jednotlivých veličin je podrobně zachycen na grafech v příloze č.1 - 5. 

8.2.1 Výsledky m ěření I. 

Hydromotor do uvažovaných  pracovních otáček 1012 . min-1 dospěl po cca  od aktivace. Při 

těchto otáčkách dosahoval průtok hodnoty 28,303 dm3. min-1 a spalovací motor vykazoval 

otáčky 2008 . s-1, tlak p1 = 21,15 bar a tlak p2 = 13,45 bar. 

Zkušební maximální hodnota otáček spalovacího motoru n1 = 4017 min-1. Hydromotor při 

této hodnotě vykazoval otáčky n2 = 1780 min-1 a průtok dosáhl hodnoty Q= 51,392 dm3.min-1. 

Maximální hodnota tlaku p1 = 39,1 bar, tlaku p2 = 24,52 bar.  

8.3 Měření II. 

Měření bylo prováděno při stojícím zemědělském stroji. Za chodu spalovacího motoru byl 

spuštěn hydromotor zatížený žacím stroje. Bylo tedy měřeno chování systému při rozjezdu 

sekačky.  

Měřené veličiny a použité měřicí kanály na MS 8000 : 

 tlak p1 hydrogenerátoru 2S 20 – kanál K1 

 tlak p2 hydromotoru HM 28 – kanál K2 

 teplota T1 pracovní kapaliny – kanál K3 
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 otáčky n1 spalovacího motoru – kanál K9 

 průtok Q1 do hydromotoru – kanál K10 

 otáčky n2 hydromotoru HM 28 – kanál K11 

Vzorkovací frekvence byla stanovena 20 ms. 

Čas měření byl nastaven na 2 minuty. 

8.3.1 Výsledky m ěření II. 

Hydromotor do uvažovaných  pracovních otáček 1012 min-1 dospěl po cca 10 s od aktivace. 

Při těchto otáčkách dosahoval průtok hodnoty 28,5 dm3.min-1 a spalovací motor vykazoval 

otáčky 2195 s-1, tlak p1 = 160 bar a tlak p2 = 160 bar. 

Zkušební maximální hodnota otáček spalovacího motoru n1 = 3865 min-1. Hydromotor při 

této hodnotě vykazoval otáčky n2 = 1764 min-1 a průtok dosáhl hodnoty Q = 48,87 dm3.min-1. 

Maximální špičková hodnota tlaku p1 = 306,29 bar, tlaku p2 = 264, 9 bar. 

8.4 Měření III. 

Měření bylo prováděno při reálné provozní situaci při sečení za jízdy zemědělského stroje. 

Pro měření byl použit přenosný přístroj Multisystem 5050, který byl při průběhu měření nesený 

na stroji. V první polovině měření se stroj pohyboval rychlostí 5 km . hod-1 při zařazeném 3. 

redukovaném rychlostním stupni. Ve druhé polovině měření se stroj pohyboval v terénu 

rychlostí 6,8 km . hod-1 při zařazeném 4. redukovaném rychlostním stupni. 

Průměrná výška koseného travního porostu byla 0,2 m. 

Měřené veličiny a použité měřicí kanály na MS 5050 : 

 tlak p1 hydrogenerátoru 2S 20 – kanál K1 

 tlak p2 hydromotoru HM 28 – kanál K2 

 teplota T1 pracovní kapaliny – kanál K3 

 tlak p3 přímočarého hydromotoru – kanál K4 

 průtok Q1 do hydromotoru – kanál K5 

 otáčky n1 hydromotoru HM 28 – kanál K6 

Vzorkovací frekvence byla stanovena 20 ms. 

Čas měření byl nastaven na 10 minut. 

Průběh jednotlivých veličin je podrobně zachycen na grafech v příloze č.6 - 10. 
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8.4.1 Výsledky m ěření III. 

Hydromotor dosáhl uvažovaných  pracovních otáček 1012 min-1 po cca 11 s od aktivace. Při 

těchto otáčkách dosahoval průtok hodnoty 31 dm3.min-1, tlak p1 = 121 bar a tlak p2 = 117 bar. 

Při spuštění sekačky však bylo dosaženo tlakových špiček p1 = 299,373 bar a u hydromotoru 

p2 = 274,715 bar na rozváděči. Tlaková špička u přímočarého hydromotoru dosáhla hodnoty 

p3 = 97,89 bar. Při ustálených provozních podmínkách byly zjištěny průměrné hodnoty tlaku 

hydrogenerátoru p1 = 99,87 bar, tlaku hydromotoru p2 = 94,87 bar, průměrný průtok dosáhl 

hodnoty Q = 35,07 dm3.min-1 za průměrných otáček hydromotoru n = 1159,56 . min-1. 

8.5 Vyhodnocení m ěření 

Při vyhodnocení měření byla soustředěna pozornost zejména na výsledky z reálného 

provozu hydraulického okruhu při měření III. Výpočty parametrů okruhu byly uvažovány pro 

stejnou situaci. 

Teplota pracovní kapaliny stoupla po dobu měření na hodnotu 34,71°C. Teplota výchozí 

byla 26°C. Jedná se tedy o nárůst teploty o necelých 9°C za deset minut práce okruhu. Při 

výpočtu oteplení byl nárůst teploty 13°C za jedenáct a půl minuty při startu systému z výchozí 

teploty 22°C. Reálný vývoj oteplení ve srovnání s výpočtem je tedy pozitivní a nehrozí 

překročení max. povolené hodnoty pracovní kapaliny 70°C pod vypočteným časovým 

intervalem.  

Při dosažení výpočtových otáček hydromotoru se pohybuje hodnota průtoku dodávaného do 

hydrogenerátoru o cca 1 dm3.min-1 více než je hodnota vypočítaná. To může být způsobeno 

kombinací lepší reálné průtokové účinnosti hydrogenerátoru než jsem uvažoval s nižšími 

pracovními tlaky a s možnou mírnou nepřesností měření otáček. Reálné pracovní otáčky 

hydromotoru se při práci žacího stroje pohybují průměrně o hodnotu 140 ot . min-1 vyšší. 

Průměrné pracovní tlaky hydrogenerátoru i hydromotoru se překvapivě pohybují o hodnotu cca 

90 bar pod vypočítanými hodnotami, což je způsobeno asi nízkým porostem, jeho hustotou a 

rychlostí pojezdu. Hodnota tlakového spádu mezi těmito převodníky je naopak v průměru o 0,2 

MPa vyšší. Užitečné je také zachycení tlakových špiček při zapnutí zátěže. Hodnota se zde 

v případě hydrogenerátoru krátce přiblíží hranici 30 MPa. Tlaková špička se projeví také při 

manipulaci s přímočarým hydromotorem, kde se téměř blíží hodnotě 10 MPa. 
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9 Provoz a údržba 

9.1 Pokyny pro uvedení do provozu 

Aby nedošlo k poškození zařízení, ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, před 

uvedením hydraulického obvodu do provozu je bezpodmínečně nutné dodržet následující 

zásady: 

1. kontrola kompletnosti hydraulického okruhu – okruh musí obsahovat veškeré prvky a 

musí být kompletně propojen náležitým vedením. Všechny spoje musí být prokazatelně 

dotaženy a jejich kontrola musí být provedena jak vizuálně, tak mechanicky. Je potřeba také 

prověřit stav kapaliny vždy před spuštěním tohoto pohonu, dodržet předepsanou hodnotu 

filtrace 10µm a kvalitu vložky ve zpětném filtru. Kontrola musí prověřit, zda smontované 

propojení odpovídá hydraulickému schématu a zda jsou spojky mezi motorem a 

hydrogenerátorem a také mezi rotačním hydromotorem a náhonem sekačky namontovány 

s dodržením souososti a axiální vůle. Musí být řádně vyčištěna všechna potrubí. Zkontrolovat 

směr otáčení zubových hydrogenerátorů,  ten je označen šipkou. Také je potřeba zkontrolovat, 

zda označení typu jednotlivých hydraulických převodníků na štítku odpovídá navrženým 

komponentům. 

2. kontrola množství a kvality pracovní kapaliny – před nalitím oleje do olejové nádrže 

se musí obsluha přesvědčit o prokazatelné čistotě vnitřku nádrže. Rovněž je potřeba se 

přesvědčit o čistotě, čerstvosti, druhu a původu hydraulického oleje, aby nedošlo k znečištění 

okruhu závadnou kapalinou. Tankování oleje do nádrže provádíme zásadně přes sítko 

v nalévacím hrdle a vždy filtračním zařízením, v bezprašném a suchém prostředí bez 

přítomnosti otevřeného ohně a za klidu stroje! Ideální je použít pro tankování oleje plnící 

soupravu vybavenou filtrem alespoň 20µm. Před uvedením do provozu musí být vnitřní prostor 

hydrostatických převodníků zaplněn olejem. Po prvním zkušebním chodu hydraulického 

systému je potřeba zkontrolovat množství oleje v obou olejových nádržích.  

3. Nastavení ochranných a regulačních prvků - při prvním uvedení do provozu musí být 

pojišťovací ventily v rozvaděčích úplně povolené a stejně tak škrtící ventil u přímočarého 

hydromotoru. Do obvodu za rozvaděč se vloží otevřený zátěžový ventil, který je propojen 

s měřicím přístrojem (např. tester DHT1 od Webtec Products Limited, Anglie). Po aktivaci 

obvodu a ověření průchodnosti se postupným škrcením zátěžového ventilu simuluje zátěž a 

narůstá tlak, který se odečítá z měřicího přístroje. Při dosažení požadované hodnoty tlaku, 
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nastavíme na tuto hodnotu pojišťovací ventil a zajistíme. Toto provedeme u obou samostatných 

okruhů, přičemž otvírací tlak pojišťovacího ventilu v okruhu rotačního hydromotoru se nastaví 

na hodnotu 21 MPa a v okruhu přímočarého hydromotoru na 10,5 MPa.  

Regulační škrticí ventil se postupně utahuje, až do dosažení žádoucího zpomalení spouštění 

závěsu s agregovanou sekačkou. V této poloze se opět zajistí dotažením kontramatice. Při 

manipulaci se závěsem zemědělského stroje je nutno ovládat páku příslušného rozvaděče 

citlivě a pozvolna. 

4. Pokyny po uvedení do provozu - po prvním uvedení do provozu nechat olej cirkulovat 

pouze přes rozvaděč do nádrže cca 5 minut a takto se provádí odvzdušnění hydrogenerátorů a 

obvodu. Provádět současně vizuální kontrolu těsnosti spojů a množství a teploty oleje v nádrži. 

Poté v krátkých intervalech zapínat hydromotory a rovněž je odvzdušňovat. Odvzdušnění je 

dokončeno v případě, že z odvzdušňovacího otvoru vytéká olej bez bublinek. Při této činnosti 

účinně zachytáváme vytékající olej. Zavzdušnění hydraulického obvodu se může projevovat 

trhavými pohyby hydromotorů. Po uplynutí stanoveného časového intervalu se stroj vypne a 

provede se kontrola vložky filtru na přítomnost hrubých nečistot, zejména kovových otřepů a 

okují, které mohly v obvodu zůstat po montáži. Pokud jsou tyto nedostatky zjištěny, je nutno 

vypustit olejovou nádrž a zbavit zbytek systému znečištěného oleje a poté propláchnout celý 

hydraulický obvod proplachovacím olejem a celý proces opakovat. Všechny tyto úkony je 

třeba provádět s ohledem na životní prostředí a i když se jedná o biologicky odbouratelný olej, 

a zabránit úkapům.  

9.2 Pokyny pro údržbu 

Aby hydraulický okruh spolehlivě a hospodárně pracoval, je potřeba mu věnovat náležitou 

pozornost a to jak z provozních důvodů tak i bezpečnostních. 

Především je potřeba dbát při provozu i údržbě o maximální čistotu a pořádek. Hydraulický 

obvod je sestaven z velmi přesných prvků a jakékoliv znečištění a jeho následky se odstraňují 

jen velmi nesnadno, pracně a nákladně. 

Permanentně je nutno věnovat pozornost stavu pracovní kapaliny. Plnění provádíme zásadně 

doporučeným hydraulickým olejem. Nikdy se neprovádí plnění přímo ze sudů, ale nejlépe za 

použití plnicího filtračního agregátu. Správná funkce, životnost, provozní spolehlivost a 

hospodárnost hydraulického obvodu je v podstatné míře ovlivněna kvalitou pracovní kapaliny. 

Provozní teplota kapaliny nesmí překročit horní povolenou hranici 70°C, protože se zvyšující 
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se teplotou dochází k rychlému poklesu kinematické viskozity a urychluje se degradace oleje. 

Pokles viskozity je provázen ztrátou mazací schopnosti oleje a může dojít k zadření 

pohyblivých částí hydraulických prvků. Narůstající obsah vzduchu v oleji je také nežádoucí 

jev, protože narůstá stlačitelnost kapaliny. Nežádoucí vliv na funkci pracovní kapaliny má také 

pěnivost, která se dá snížit chemickými přísadami. 

Pravidelné intervaly pro provádění údržby jsou závislé na provozních podmínkách. Provádí 

se kontrola stavu uchycení pohonných jednotek, hydraulického válce a potrubních rozvodů a to 

při zatížení normálním tlakem a při normální teplotě pracovní kapaliny. 

Údržbu hydraulického obvodu lze rozdělit na následující činnosti : 

1. Inspekce – prověření a posouzení současného stavu zařízení. Prověří se stav a čistota 

pracovní kapaliny v obou nádržích, provede se vizuální kontrola těsnosti spojů a hydraulických 

prvků, zkontrolují se hodnoty tlaků. Dále je nutno provést kontrolu znečištění zpětných filtrů. 

Je žádoucí také zjistit případné zdroje hlučnosti a prověřit výkony a rychlosti hydromotorů. 

Poškozené potrubní nebo hadicové vedení se musí okamžitě vyměnit! 

2. Údržba – opatření k zachování požadovaného stavu hydraulického okruhu. Povolování 

šroubení nebo přírub se muže provádět až po řádném odtlakování celého systému! V průběhu 

prvního týdne provozu je nutné denně kontrolovat a eventuálně vyměnit filtrační vložky. 

Doporučuje se provádět výměnu pracovní kapaliny na základě analýzy oleje. Pokud nebude 

analýza prováděna, měla by být pracovní kapalina vyměněna minimálně po každých 2000 až 

4000 provozních hodinách. Výměna se provádí při zahřátí kapaliny na žádanou teplotu. 

V žádném případě se nedolévá do znečištěné nebo přestárlé pracovní kapaliny kapalina nová! 

V případě přímočarého hydromotoru se provádí pravidelné mazání kyvných kloubových 

ložisek a čepů a pravidelně se kontroluje těsnost, popřípadě mechanické poškození leštěné části 

pístní tyče. 

Průsaky v obvodu, které jsou těsněny měkkými materiály (O-kroužky, profilové těsnění), 

nelze odstranit pouhým dotažením šroubení, ale musí se provést výměna těsnících elementů. 

Při zjištění průsaku je potřeba prověřit, zda nevzniká vlivem pnutí ve vedení zapříčiněném 

nesprávnou montáží. 

Provádět měření tlaků a případné seřizování tlaků na pojistných ventilech obou rozvaděčů. 

Pokud je nutné hodnoty tlaku seřizovat častěji, znamená to, že pojistný ventil je opotřebován. 

Je dobré zavést deník údržby a vést v něm záznamy o všech kontrolách a zásazích. 
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3. Oprava – lokalizace a odstranění zdrojů poruch. U těchto činností je potřeba dokonale 

znát konstrukci a funkci jednotlivých prvků i celého hydraulického obvodu. Musí být také 

k dispozici veškerá dokumentace. 

Veškeré opravárenské práce vyžadují naprostou čistotu, musí se provádět za klidu stroje a na 

dokonale odtlakovaném hydraulickém obvodu. Práce musí být dokonale připraveny, aby čas 

montáže byl co nejkratší a dovnitř obvodu se nedostávaly nečistoty. Opravy většího charakteru 

se vyplatí realizovat u výrobce, popřípadě odborného servisu. Vadné prvky obvodu nesmějí být 

nahrazovány prvky odlišných vlastností a parametrů a rovněž musí být dodrženy pracovní 

podmínky hydraulického okruhu! 

9.2.1 Stručný vý čet poruch a možných p říčin 

1. Hydrogenerátor nedodává tlakový olej 

- obrácený smysl rotace hydrogenerátoru 

- nedostatek oleje 

- ucpané sací vedení 

- netěsné sací vedení 

- viskozita oleje neodpovídá předepsané hodnotě 

- porucha hydrogenerátoru 

2. Pracovní kapalina obsahuje bubliny 

- hydraulický obvod není dostatečně odvzdušněn 

- netěsní sací vedení nebo není plně ponořené v oleji 

- vratný olej není zaveden pod hladinu  strhává s sebou vzduch 

- poškozené těsnění na hřídeli hydrogenerátoru 

3. Zvýšený mechanický hluk 

- nevystředěný náhon 

- poškozená spojka náhonu 

- poškozená nebo zničená ložiska 

- přisávání vzduchu 

4. Hydrogenerátor dodává olej, ale tlak se nezvyšuje 

- hydraulický obvod bez zátěže 

- závada na pojistném ventilu 

- v rozvaděči propojená tlaková větev s odpadem 
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- opotřebení funkčních ploch hydrogenerátoru 

- netěsnost v tlakové části obvodu 

5. Hydrogenerátor, hydromotor se zadřel 

- nedodržení základních parametrů – přetížení 

- poškození kavitací 

- poškození pevnými částicemi v oleji 

- nedodržení předepsané viskozity oleje 

- nevhodný druh oleje 

- překročení životnosti hydrogenerátoru, hydromotoru 

6. Přehřívání oleje v nádrži 

- opotřebením poklesla účinnost, část dodávané energie se mění v teplo 

- některý prvek propouští část tlakového oleje do odpadu 

- dlouhodobý provoz obvodu v kombinaci s vnějším zdrojem tepla 

Závěrem lze prohlásit, že navržený hydraulický obvod je i při velkých tlacích spolehlivý a 

bezpečný. Je však nutná jeho pravidelná údržba, protože vlivem vady nebo únavy materiálu 

může dojít k poruše, která by mohla ohrozit bezpečnost obsluhy, či poškodit životní prostředí. 



 74 

10 Závěr 

Hydraulický obvod pro pohon bubnového žacího stroje Inzeco 1200 byl sestaven a 

zrealizován podle řešené koncepce II. Je rozdělen na dva samostatné hydraulické okruhy 

s vlastními zubovými hydrogenerátory. Jeho výhodou je, že oba hydrogenerátory byly 

koncipovány na spotřebiče – hydromotory, což zajišťuje maximální využití vzhledem 

k energetické hospodárnosti. V návrhu hydraulického obvodu jsou propočítané všechny jeho 

jednotlivé prvky, které jsou následně přesně vyspecifikovány. Práce se zabývá jednak řešením 

pohonu uvedené bubnové sekačky a také řešením hydraulického obvodu pro zdvih a spouštění  

závěsu zemědělského stroje, na kterém je žací stroj agregován. Hydraulický obvod pro 

ovládání závěsu je opatřen přímočarým hydromotorem a je vytěžován sporadicky dle potřeby. 

Naopak hydraulický obvod pohonu sekačky je při sečení vytěžován prakticky neustále. To je 

důvod, že se tento obvod zcela zásadním způsobem podílí na přenosu výkonu a na veškerých 

ztrátách hydraulického systému. Proto zde byly provedeny výpočty tlakových ztrát  a výpočty 

na oteplování, které jsou směrodatné pro celý hydraulický systém. Výpočet oteplení systému 

ukazuje, že bez použití chladiče, což byl požadavek zadavatele, je možno provozovat 

hydraulický pohon sekačky maximálně jednu hodinu za běžných letních teplot. Tento časový 

interval se z provozního hlediska jeví jako dostačující a výsledky měření ukazují dokonce 

mírně pomalejší nárůst oteplení než je výpočtový. Při práci je však nutné, aby obsluha 

prováděla optickou kontrolu teploty oleje na teploměru olejoznaku. 

Nezbytnou součástí řešení hydraulického systému jsou potřebné pevnostní výpočty. Tyto 

byly prováděny u navrhovaných  mechanických prvků, které přenáší výkon hydraulického 

obvodu. Jedná se o rozpojovací spojku mezi spalovacím motorem a hydrogenerátorem 2S 20 a 

také o pohon pomocí klínového řemene hydrogenerátoru TM2 od řemenice spalovacího 

motoru. Předmětem pevnostních výpočtů byla i rozebíratelná spojka mezi rotačním 

hydrogenerátorem HM 28 a kardanovým náhonem sekačky. Je zde také vyřešena celková 

konstrukce závěsu zemědělského stroje včetně pevnostní analýzy.   

V návrhu jsou také zmíněny alternativní metody řešení hydraulického okruhu, ale jejich 

přednosti nejsou tak výrazné v této konkrétní aplikaci. Důvodem a nevýhodou jsou zejména 

vysoké pořizovací náklady a omezené možnosti využití předností těchto metod. 

Nedílnou součástí navrženého a zrealizovaného obvodu bylo měření provedené na 

skutečném hydraulickém obvodu, které poskytlo cenné údaje o reálném chování obvodu a 
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umožnilo porovnání s vypočtenými hodnotami. Aby se zadokumentovaly veškeré provozní 

stavy a situace byly provedeny tři druhy měření. Měření bez zatíženého hydromotru při 

stojícím stroji, měření hydromotru se zátěží sekačky při stojícím stroji a měření při sečení za 

jízdy stroje. Naměřené hodnoty otáček hydromotoru se při sečení mírně pohybovaly nad 

otáčkami navrhovanými. Hodnota průtoku při otáčkách shodných s výpočtovými byla 

v průměru o 1 dm3.min-1 vyšší než průtok vypočtený. Svědčí to o dobré průtokové účinnosti 

hydrogenerátoru 2S 20. Z části jsou toho příčinou také nižší pracovní tlaky, které se 

pohybovaly zhruba o 9 MPa méně než vypočítaný maximální tlak. Výjimku tvoří pouze 

tlakové špičky při zapnutí zátěže, kdy v případě hydrogenerátoru hodnota tlaku míří téměř k 

hranici 30 MPa. Naopak hodnoty tlakového spádu mezi hydrogenerátorem a hydromotorem 

jsou v průměru o 0,2 MPa vyšší než vypočítané. Reálný rozběh systému po ustálené pracovní 

otáčky sekačky je cca o 2 s rychlejší než vypočtený. Pro úplnost byla také provedena 

krátkodobá měření při extrémních podmínkách, tj. maximálních otáček spalovacího motoru, 

kdy bylo zjištěno, že nebudou výrazně překročeny horní povolené otáčky ani jednoho rotačního 

převodníku. Hodnota průtoku 51 dm3.min-1 při těchto mezních otáčkách nezahltí žádný z prvků 

obvodu. Při těchto stavech však hydraulický obvod nebude provozován. 

Komplexně se ukazuje návrh hydraulického obvodu jako úspěšný. Důkazem je jeho 

realizace, plnohodnotná funkčnost a shoda naměřených a vypočtených výsledků. Hydraulický 

systém nevykazoval během zkoušek žádné netěsnosti ani závady, které by bránily v provozu. 

Na základě výše definovaných závěrů lze konstatovat, že stroj je připraven k okamžitému 

nasazení.    
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Seznam p říloh 

1. Průběh veličin p1, n1 a n2 systému bez zátěže. 

2. Otáčky SM a HM bez zátěže. 

3. Průběh tlaků a průtoku systému bez zátěže. 

4. Detail průběhů veličin p1, p2, Q a n, při sepnutí HM bez zátěže. 

5. Kompletní charakteristika systému bez zátěže. 

6. Průběh veličin p1, p3 systému při provozní zátěži. 

7. Průběh průtoku a teploty při provozní zátěži systému. 

8. Průběh tlaků za čerpadlem a v rozváděči při rozběhu systému. 

9. Průběh otáček hydromotoru a průtoku čerpadla pod zatížením. 

10. Průběh otáček hydromotoru – rozběh na ustálené otáčky. 

11. Průběh oteplení 

12. Výkresová dokumentace : 

 spojka spalovací motor – hydrogenerátor 2S 20, 

 spojka rotační hydromotor HM28 – náhon sekačky, 

 závěs zemědělského stroje. 


