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mobilního stroje. První část se zabývá konstrukčními řešeními řízení a pohonu chlazení 

mobilního stroje. Další část obsahuje tři alternativní řešení pohonu, specifikaci a stručný popis 

jednotlivých variant. Z definovaných variant jsem vybral nejvhodnější řešení 

(elektrohydraulické řízení chlazení pomocí proporcionálního ventilu), pro které jsem provedl 

základní výpočet včetně specifikace jednotlivých vybraných hydraulických prvků. Poslední 

část se zabývá naprogramování proporcionálního ventilu k řízení chladicího zařízení 

mobilního stroje. 
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Galuška, M. Electro-hydraulic Control of cooler the mobile machine. Department of 
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Technical University of Ostrava, 2011. Supervisor: Bojko, M. 

 

 

The aim of my thesis is to propose a hydraulic drive for cooling equipment of the 

mobile machine. The first part deals with the design solutions of kontrol and drive in cooling 

of the mobile machine. The first part deals with the design solution of control and drive in 

cooling of the mobile machine. Next part contains free alternative drive specifications and a 

brief description of each variant. From the defined options. I have chosen the best solution 

(electro-hydraulic cooling drive with using proportional valve) for which. I performed the 

basic calculation including the specifications of individual hydraulic components.  

The last part deals with the programming of a proportional valve to control the cooling 

equipment of the mobile machine. 
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Značka Název fyzikální veličiny Rozměr 

 

PG výkon hydrogenerátoru [W] 

PM výkon hydromotoru [W] 

PZ ztrátový výkon [W] 

PCH chladicí výkon [W] 

Q průtok [m
-3

.s
-1

] 

QG průtok hydrogenerátoru [m
-3

.s
-1

] 

QHM průtok hydrogenerátoru [m
-3

.s
-1

] 

Re Reynoldsovo číslo [1] 

Vg geometrický objem hydrogenerátoru [m
3
] 

Vm geometrický objem hydromotoru [m
3
] 

C měrná tepelná kapacita [J.kg
-1

.K
-1

] 

n otáčky [min
-1

] 

pp tlak na přepouštěcím ventilu [Pa] 

ppv tlak na pojistném ventilu [Pa] 

Δp tlaková ztráta [Pa] 

qCH měrný chladicí výkon [W.K
-1

] 

tmax maximální teplota v obvodu [
o
C] 

t teplota [
o
C] 

tp provozní teplota [
o
C] 

ηc celková účinnost [1] 

K modul pružnosti kapaliny [Pa] 
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λ tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

] 

α součinitel přestupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

σ Stefanova – Boltzmannova konstanta  [W.m
-2

.K
-1

] 

pvstup maximální vstupní tlak do chladiče [bar] 

ts teplota stěny [
o
C] 

E hustota zářivého toku [W.m
-2

] 

ε součinitel emisivity [1] 

EGR exhaust gas recirculatotion [1] 

r poloměr [m] 

d průměr [m] 

t teplota [
o
C] 

ts povrchová teplota stěny [
o
C] 

r poloměr válce [m] 

q hustota tepelného toku [W.m
-2

] 

l tloušťka stěny [m]  

π Ludolfovo číslo [1]  

MPS mobilní pracovní stroj [1] 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá elektrohydraulickým řízením chlazení hydraulického 

oleje, převodového oleje, vody a výfukových plynů mobilního pracovního stroje (MPS). 

Obecně při průtoku pracovní kapaliny hydraulickým obvodem dochází k přeměně části 

tlakové energie kapaliny v energii tepelnou. K této přeměně dochází na škrtících orgánech 

ventilů, clonách, ostrých ohybech, zúžení nebo rozšíření průřezů.  

Teplo se odvádí převážně povrchem nádrže, hydraulickými prvky a povrchem 

rozvodných částí do okolního prostoru. V případě nedostatečného odvodu tepla do okolí je 

nutno hydraulický obvod vybavit chladičem. V hydraulických zařízeních mobilních strojů 

jsou velmi rozšířeny vzduchové chladiče. Úlohou chladiče je snížit teplotu proudícího média. 

Dříve se používali sprchové chladiče, dnes výlučně vzduchové nebo vodní chladiče.  

Diplomová práce nabízí moderní způsoby řešení hydrostatického pohonu ventilátoru, 

který se v dnešní době upřednostňuje pro řadu výhod, jako např. plynulá regulace rychlosti 

ventilátoru, možnosti využití menšího chladicího zařízení, snížení hlučnosti, flexibilita při 

návrhu systému chlazení, přesné ovládání teploty chladicí kapaliny a snížení emisí. Snížení 

emisí a snížení hluku hraje důležitou roli při návrhu chladiče. V současné době mají 

zemědělské a stavební stroje chladiče, které se skládají z více sekcí (kombinované chladiče), 

které dokáží chladit více kapalin najednou (v tomto případě hydraulický olej, převodový olej, 

vodu a výukové plyny).  

Cílem diplomové práce je návrh funkčního schématu hydrostatického pohonu 

ventilátoru chladicího systému mobilního stroje Grader RD-200C. V první kapitole se 

zabývám návrhem chladiče. Bude se jednat o čtyř-sekční chladič, do kterého budou vstupovat 

čtyři pracovní média (hydraulický olej, převodový olej, voda, výfukové plyny). Hlavním 

požadavkem firmy Mista s.r.o. je řídit otáčky ventilátoru na základě vstupní teploty 

hydraulického oleje. Další kapitola se bude zabývat návrhem ventilátoru. Tyto návrhy budou 

vyřešeny ve spolupráci s firmami Emmegi S.p.A. a Multi-wing a.s. V následující kapitole jsou 

navrženy tři varianty hydrostatického pohonu ventilátoru. Na základě kritérií byla vybrána 

varianta řízení chladicího zařízení pomocí proporcionálního přepouštěcího ventilu. Poté byly 

vypočteny parametry hydraulického systému pro pohon chladiče tak, aby byly splněny 

požadavky mobilního stroje. Na závěr jsou specifikovány jednotlivé prvky hydraulického 

obvodu. 
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Podstata této varianty spočívá v řídicí jednotce proporcionálního ventilu. Řídicí 

jednotka bude sledovat vstupní teplotu hydraulického oleje prostřednictvím teplotního 

snímače a na základě této teploty ovládat proporcionální přepouštěcí ventil, který řídí otáčky 

ventilátoru a tím i chladicí výkon celého stroje. 

Další kapitola se zabývá naprogramováním navržené řídicí jednotky tak, aby vhodně dle 

teploty hydraulického oleje řídila otáčky ventilátoru. Naprogramování jednotky se realizuje 

pomocí programu, v němž se nastavují rampové funkce jednotlivých vstupních signálů 

(teplot) a následný výstup na proporcionální ventil. 

 

 

 

 

  



7 

 

1. Chlazení hydraulického systému 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, při průtoku kapaliny hydraulickým obvodem dochází 

k maření energie, kdy se tlaková energie mění na odporech (škrtící ventily, clony, 

proporcionální ventily, tlakové ventily, ostré ohyby apod.) v energii tepelnou. 

Vznikajícím teplem se ohřívá hydraulický obvod (kapalina, kovové části, apod.) Část 

tepla se odvádí do okolí povrchem nádrže, hydraulickými prvky a povrchem rozvodných 

částí. V případě nedostatečného odvodu tepla do okolí je nutno hydraulický obvod vybavit 

chladičem [6]. 

V hydraulických zařízeních mobilních strojů a pro chlazení menších výkonů jsou u nás 

velmi rozšířeny vzduchové chladiče oleje. Úlohou chladiče je snížit teplotu proudícího média. 

Dříve se používali sprchové chladiče, dnes výlučně vzduchové nebo vodní chladiče. 

Fyzikální princip chlazení (šíření tepla) bude nastíněn v následující kapitole. 

 

1.1. Druhy šíření tepelné energie 

 Vedením (kondukce)- souvisí s kmitavým pohybem molekul a pohybem volných 

elektronů. Tento způsob přenosu tepla je charakteristický pro tuhé látky, avšak může 

proběhnout i v kapalinách a plynech, jsou-li v dokonalém klidu [8]. 

Hustota tepelného toku je definována vztahem: 

             
 

 
         [W.m

-2
]  (1.1) 

Kde t1, t2...teploty okolí 

 l...tloušťka stěny 

 λ …součinitel tepelné vodivosti  

 Konvekcí- je možná pouze v proudícím prostředí. Pohybující se tekutina přitom 

předává nebo odebírá teplo z povrchu okolních těles.  

           [W.m
-2

]  (1.2) 

Kde  ts…povrchová teplota stěny 

 t...teplota okolí 
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 Zářením- je způsobeno šířením elektromagnetických vln v prostoru. Tepelná energie 

sálajícího tělesa se přemění v elektromagnetické vlnění, které po dopadu na jiné těleso 

se opět mění zpět na tepelnou energii. Hustota tepelného je definována: 

           
  [W.m

-2
]  (1.3) 

 

Obr. 1 Druhy přenosu tepelné energie rovinnou a válcovou stěnou [3] 

Na obr. 1 je znázorněn přestup tepla v tělesech (rovinná stěna a válcová stěna) a 

parametry pomocí kterých (viz. níže) je možno definovat hustoty tepelných toků tepla a 

povrchové teploty stěn.  

a) Prostup tepla rovinnou stěnou (viz. obr. 1) 

Hustota tepleného toku je definována: 

            
     

 

  
  

  
  
 

 

  

 [W.m
-2

] (1.4) 

Povrchová teplota libovolné stěny je definována: 

          
 

  
  

  

  
  [

o
C] (1.5) 

Povrchová teplota stěny ts1 pro tloušťku l1 je definována: 

         
 

  
 [

o
C] (1.7) 

b) Prostup tepla válcovou stěnou 

Hustota tepleného toku je definována: 

            
         

 

     
  

  
    

   
    

  
 

 

       

 [W.m
-2

] (1.8)  
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Kde                           

Povrchová teplota libovolné stěny je definována: 

       
 

 
  

 

     
  

 

    
   

    

  
  [

o
C] (1.9) 

 

Povrchová teplota stěny ts1 pro tloušťku l1 je definována: 

       
 

 
 

 

     
 [

o
C] (1.11) 

 

Při výpočtu šíření tepla vedením, nebo prouděním musíme stanovit součinitel tepelné 

vodivosti, nebo součinitel prostupu tepla. 

Součinitel tepelné vodivosti λ [W.m
-1

.K
-1

] – závisí především na druhu materiálu a 

teplotě. V případě, že vodivost závisí i na teplotě, počítáme při stanovení tepelné vodivosti se 

střední teplotou materiálu jako aritmetický průměr mezi povrchovými teplotami stěn [3]. 

Příklady součinitele tepelné vodivosti jsou uvedeny v Tab. 1.  

Součinitel přestupu tepla α [W.m
-2

.K
-1

]- závisí na fyzikálních vlastnostech tekutiny, 

tvaru obtékaného tělesa a směru a rychlosti proudění tekutiny. 

Součinitel prostupu tepla stěnou k [W.m
-2

.K
-1

]- je dán společným působením všech 

základních druhů přenosu tepelné energie (jak je patrné z výše uvedených vztahů).  

Tab. 1 Hodnoty součinitele tepelné vodivosti [3] 

Materiál Součinitel tepelné vodivosti λ [W.m
-1

.K
-1

] 

Ocel 42~50 

Měď 400 

Voda 60~68 

Olej 15~18 

vzduch 0,025 
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2. Charakteristiky chlazení mobilních strojů 

Chlazení mobilních strojů je jedna z nejdůležitějších věcí pro správnou funkci MPS. Má 

za úkol udržovat teplotu pracovních kapalin na takových hodnotách, aby měl stroj co nejvyšší 

účinnost. Čím více se budou teploty pracovních kapalin blížit optimálním provozním 

teplotám, tím více se bude zlepšovat výkonnost zařízení, prodlužovat životnost kapalin a také 

celého stroje. Požaduje se, aby rozdíl teplot pracovních kapalin byl co nejmenší. Tento 

požadavek zcela splňují hydrostatické systémy pohonu ventilátoru. Regulace otáček 

ventilátoru se běžně realizuje elektrohydraulickým řízením pomocí proporcionálního 

přepouštěcího ventilu, který díky snímači teploty, ovládá rychlost ventilátoru a tím řídí průtok 

vzduchu přes chladič a udržuje tak teploty kapalin v rozmezí teplot pro optimální a 

bezúdržbový chod MPS.  

 

Obr.2 Závislost výkonu ventilátoru na otáčkách ventilátoru [16] 

Základní charakteristika ventilátorů u MPS je výkonová charakteristika, která udává 

závislost výkonu ventilátoru na otáčkách ventilátoru (viz. Obr. 2). Z grafu je patrné, při 

jakých otáčkách je dosaženo odpovídajícího výkonu (např. při otáčkách ventilátoru 

n=900min
-1

 je potřebný výkon ventilátoru P = 3kW) 

 

Obr. 3 Charakteristika chladiče [16] 
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Další velmi důležitá charakteristika je závislost otáček ventilátoru na vstupní teplotě 

kapaliny (Obr. 3). Pokud je teplota hydraulického oleje do 53
o
C ventilátor se otáčí nízkými 

otáčkami (jmenovité otáčky ventilátoru n=300 min
-1

). V tomto režimu odebírá ventilátor jen 

malý výkon. Zvýší-li se teplota kapaliny, úměrně tomu se zvýší i otáčky ventilátoru. Čím 

vyšší bude vstupní teplota kapaliny, tím rychleji se bude ventilátor otáčet.  

 

 

Obr. 5 Závislost otáček ventilátoru na teplotě hydraulického oleje a vstupním proudu [16] 

Graf na obr. č. 5 zobrazuje závislost rychlosti ventilátoru na vstupním proudu. Ten je 

závislý na teplotě vstupního oleje do chladiče. Zvýšení teploty oleje zaznamená čidlo, které 

vyšle odpovídající el. signál do řídicí jednotky, ta poté zvýší proud v cívce proporcionálního 

ventilu a tím zvýší průtok do hydromotoru, který pohání ventilátor. Důsledek toho je zvýšení 

otáček ventilátoru a tím zvýšení chladicího výkonu ventilátoru. 

Průběh proudu zobrazený v grafu ukazuje, že při teplotě 53
o
C se ventilátor otáčí 

jmenovitými otáčkami n=300 min
-1

. Při zvýšení teploty se zvyšuje proud na cívce a současně 

se zvyšují otáčky ventilátoru až na maximální hodnotu nmax=1500 min
-1

. 
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Obr. 6 Hydraulický systém mobilního stroje Grader RD-200C 

Na obr. 6 je znázorněno zjednodušené schéma hydraulického pohonu ventilátoru MPS 

Graderu RD-200C. Skládá se ze spalovacího vznětového motoru, jenž pohání dvě čerpadla, 

která jsou uložena na jedné výstupní hřídeli. První čerpadlo s větším geometrickým objemem 

pohání funkční části MPS (přímočaré hydromotory, sloužící pro pohyby radlic) a druhé 

čerpadlo pohání hydrostatický pohon ventilátoru.  Do chladiče vstupují a vystupují 4 chladicí 

média (hydraulický olej, převodový olej, voda a výfukové plyny). Dále je na obr. 6 znázorněn 

hydrostatický pohon ventilátoru se skládající se z  proporcionálního přepouštěcího ventilu, 

rozvaděče na změnu směru proudění kapaliny, hydromotoru, ventilátoru a čtyř-sekčního 

chladiče.  

 QTL…tlaková větev jdoucí do funkčních částí MPS. 

 QOV…odpadní větev MPS. Zde proudí horký hydraulický olej.  

                   Zjednodušená větev hydraulického obvodu MPS 

                   Horké pracovní média 

                   Ochlazené pracovní média 
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1 – spalovací vznětový motor; 

2- regulační čerpadlo sloužící pro pohon pracovních zařízení (pohyb radlice a jiných 

funkčních prvků stroje);   

3- zubové čerpadlo- toto čerpadlo slouží pouze pro hydrostatický pohon ventilátoru;  

4- proporcionální přepouštěcí tlakový ventil;  

5- rozváděč- mění směr otáčení ventilátoru, za účelem očištění tělesa chladiče;  

7- hydromotor – musí být proveden jako obousměrný. Je spojen mechanicky s vrtulí;  

8- ventilátor- pro MPS se vyrábí speciální odolné ventilátory, umožňující obousměrné 

proudění vzduchu;  

9 – čtyř-sekční chladič. Do tohoto chladiče vstupují a vystupují čtyři média (převodový olej, 

voda, výfukové plyny a hydraulický olej, který proudí zpětným potrubím z pracovních 

hydraulických částí (jako např. přímočaré hydromotory, které mají za úkol ovládat radlici 

apod.) přes chladič do nádrže, která je společná pro obě dvě čerpadla;  

10- teplotní snímač, který na základě vstupní teploty hydraulického oleje řídí rychlost otáčení 

ventilátoru a tím i určuje celkový chladicí výkon ventilátoru. 
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3. Požadované technické parametry 

Mobilní pracovní stroj Grader RD-200C představuje stavební stroj určený ke 

srovnávání ploch při zemních pracích. Typické gradery jsou třínápravové. Uprostřed mezi 

nápravami se nachází široká radlice. Radlice je plně otočná kolem svislé osy, výškově 

nastavitelná, výsuvná do boků a na obě strany výkyvná. Před přední nápravou může být 

umístěna další radlice použitelná pro hrubší práce. 

 

 

Obr. 7 Mobilní stroj Grader pro úpravu zeminy [12] 

 

Pro následný návrh elektrohydraulického zařízení chlazení pracovních kapalin MPS 

jsou specifikovány následující níže uvedené parametry.  

 Parametry pohonu mobilního stroje 

 Výkon P = 142 kW 

 Otáčky n = 2400 min
-1

  

 Objem válců V = 6700 cm
3
  

 Max. krouticí moment  Mk = 929 Nm 

 Počet válců 6 válců 
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Primární požadavky 

Parametry hydraulického oleje mobilního stroje 

 Průtok hydraulického oleje Q = 80 dm
3
.min

-1
 

 Viskozita ν = 20 mm
2
.s

-1
 při 40

o
C 

 Chladicí výkon Pch= 7 kW 

 Tlaková ztráta při průchodu chladičem Δp = 3,6 bar 

 Vstupní teplota oleje do chladiče tmin=53
o
C 

 Výstupní teplota oleje z chladiče tmax=60
o
C 

 Zatížení životního prostřední WGK 0 (minerální olej, který není 

nebezpečný pro životní prostředí) 

Pozn.: Chladicí výkon Pch= ztrátový teplený výkon hydraulického oleje 

Sekundární požadavky 

Převodového oleje 

 Průtok převodového oleje Q = 62 dm
3
.min

-1
 

 Viskozita ν = 5 mm
2
.s

-1
 při 40

o
C 

 Chladicí výkon Pch =14,3 kW 

 Tlaková ztráta při průchodu chladičem Δp = 0,6 bar 

 Vstupní teplota oleje do chladiče tmin=100,5 
o
C 

 Výstupní teplota oleje z chladiče tmax=91,5 
o
C 

Pozn.: Chladicí výkon Pch= ztrátový teplený výkon převodového oleje 

Parametry vody 

 Průtok  Q = 60 dm
3
.min

-1
 

 Viskozita ν = 1,5 mm
2
.s

-1
 při 40

o
C 

 Chladicí výkon Pch =18,6 kW 

 Tlaková ztráta při průchodu chladičem Δp = 0,2 bar 

 Vstupní teplota vody do chladiče  tmin=95 
o
C 

 Výstupní teplota oleje z chladiče  tmax=86 
o
C 

Pozn.: Chladicí výkon Pch= ztrátový teplený výkon vody 
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Parametry výfukových plynů 

 Průtok  Q = 13,5 m
3
.min

-1
 

 Viskozita ν = 0,02 mm
2
.s

-1
 při 40

o
C 

 Chladicí výkon Pch =17,1 kW 

 Tlaková ztráta při průchodu chladičem Δp = 0,16 bar 

 Vstupní teplota výf. plynů do chladiče  tmin=164 
o
C 

 Výstupní teplota výf. plynů z chladiče  tmax=61,4 
o
C 

 

.  
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4. Chladiče 

Jsou technická zařízení, které jsou konstruována jako specializované výměníky tepla 

pro odvod nežádoucího tepla, které vzniká činností některých technických zařízení, kdy se při 

přeměně energie na mechanickou práci produkuje teplo. Jedná se o přídavné zařízení, které 

odvádí nežádoucí teplo do okolního prostředí.  

4.1. Vodní chladiče 

Konstruují se nejčastěji jako trubkové z trubek vinutých v nádobě s proudící vodou, nebo 

trubkové se soustavou rovných trubek v nádobě s přepážkami.  

Výhody vodních chladičů: nižší cena, vysoký odvedený tepelný výkon (až 10kW.K
-1

) 

při malých rozměrech.  

Nevýhody: nutnost přívodu a odvodu chladicí vody, možnost vniknutí vody do 

hydraulického systému, možnost koroze ocelových částí. 

4.2. Vzduchové chladiče 

Jsou určeny k chlazení hydraulického oleje na průmyslových a mobilních strojích. 

Umožňují při minimálních provozních nákladech udržet pracovní teplotu oleje na optimálních 

hodnotách. Předpokladem je vysoká účinnost hydraulického zařízení, dlouhá životnost oleje, 

těsnění i jednotlivých prvků, snížení úniků oleje a z toho plynoucí snížení provozních 

nákladů. 

Na obr. 8 je znázorněn vzduchový ventilátor, který žene vzduch přes hliníkový profil 

chladiče a tím odvádí přebytečné teplo z oleje do atmosféry.  

 

Obr. 8 Vzduchový chladič [14] 



18 

 

4.3. Kombinované chladiče  

  Jsou to speciální chladiče, které používají mobilní stroje k chlazení více druhů 

pracovních kapalin. Tyto chladiče se skládají z jednotlivých sekcí, které jsou od sebe 

odděleny, avšak zabudovaný do jednoho celku. Každá sekce má samostatný vstup a výstup 

pracovního média. Kombinované chladiče mají velmi často i sekci sloužící k chlazení 

výfukových plynů (tzv. Intercooler). Tato sekce ochlazuje výfukové plyny kvůli snižování 

NOx a prachových částic tak aby splnili emisní limity. Tato metoda se nazývá EGR popř.    

C-EGR „Cooled exhaust gas recircilation“). Na Obr. 9 je zobrazen čtyř-sekční vzduchový 

chladič. Nejvýše je umístěna sekce výfukových plynů. Pod ní se nacházejí chladicí sekce pro 

převodový olej a vodu. Až za těmito sekcemi se nachází těleso chladiče pro hydraulický olej.  

Použití: Mimo-silniční stavební a zemědělské  mobilní stroje. 

 

Obr. 9 čtyř-sekční vzduchový chladič [20] 
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5. Způsoby pohonu ventilátorů mobilních strojů 

Jedná se o konstrukční návrh spojení mezi hnacím motorem a pohonem ventilátoru. 

Pohon ventilátoru je v současné době řešen těmito způsoby: 

 Mechanický pohon 

 Pohon pomocí elektromagnetické spojky 

 Hydraulický pohon 

 

5.1. Mechanický pohon 

Nejjednodušší spojení motoru a ventilátoru je pomocí mechanického spojení řemenem 

(Obr.10). Dosáhne se tím konstantního převodového poměru. Je to pohon, který je velmi 

jednoduchý a nenáročný na údržbu (při poškození řemene se musí jednoduše vyměnit za 

nový). Graf zobrazený na obr. 10 znázorňuje závislost otáček motoru na otáčkách ventilátoru. 

Z grafu je patrna lineární závislost. 

Vlastnosti 

 Otáčky ventilátoru jsou přímo závislé na otáčkách motoru 

 Nízký chladící výkon při nízkých otáčkách 

 Pevné uspořádání modulu chladiče 

 Nízká hladina hluku 

 Přijatelné řešené při nízkých nákladech 

 

Obr. 10 Mechanický převod [11] 
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5.2. Pohon pomocí elektromagnetické spojky 

Pohon ventilátoru pomocí elektromagnetické spojky je výhodný, protože je možno 

regulovat rychlost otáčení ventilátoru při nízkých hodnotách hluku. Graf na obr. 11 

znázorňuje závislost otáček ventilátoru na otáčkách motoru pro tři stupně regulace. Pohon 

prostřednictvím elektromagnetické spojky je možno nastavit až pro tři různé rychlosti otáčení 

ventilátoru. 

 

Vlastnosti 

 Rychlost ventilátoru je regulovatelná ve třech stupních 

 Omezený výkon ventilátoru při nízkých otáčkách motoru 

 Pevné uspořádání modulu chladiče 

 Nízká hladina hluku 

 Přijatelné řešené při nízkých nákladech 

 

Obr. 11 Elektromagnetická spojka [11] 

5.3. Hydraulický pohon 

Úkolem hydrostatického pohonu ventilátoru (obr. 12) je zajistit optimální teplotu 

pracovní kapaliny. Největší předností hydrostatického pohonu ventilátoru je plynulá regulace 

rychlosti ventilátoru. Tzn., že rychlost otáčení ventilátoru je taková, jakou si vyžaduje 

aktuální zatížení stroje a nedochází tak ke zbytečným ztrátám. Jelikož není nutné chladicí 

kapalinu neustále chladit na maximální výkon ( z výzkumu firmy SAUER-DANFOSS 

vyplývá, že je to pouze 20% z celkové provozní doby stroje) je žádoucí měnit otáčky 

v závislosti na zatížení mobilního stroje. Hydrostatický pohon ventilátoru je řízen pomocí 

snímačů teplot, které poskytují online hodnoty k řízení ventilátoru a tím se snižují provozní 
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náklady. Tento systém umožňuje nezávislé otáčky ventilátoru na otáčkách spalovacího 

motoru.  

Mimo to poskytuje další užitečnou funkci - reverzní chod ventilátoru. Mobilní mimo-

silniční stroje často pracují v těžkých pracovních podmínkách (zvýšený výskyt prachu a 

nečistot) zejména v případě stavebních a zemědělských strojů. To způsobuje znečištění tělesa 

ventilátoru a snižuje se tím účinnost chlazení. Chceme-li tomuto negativnímu faktoru 

zabránit, je třeba reverzní chod. Rychlost reverzního otáčení ventilátoru se mění v určitých 

intervalech, tak, aby nečistoty opustily těleso ventilátoru a chladič poté zůstal volný a bez 

nečistot. 

Na obr. 12 je znázorněn hydrostatický pohon ventilátoru ovládán pomocí axiálního 

regulačního čerpadla (1) který přivádí tlakovou kapalinu do hydromotoru (2) a ten je spojen 

mechanicky pomocí spojky s ventilátorem. Jedná se o více-sekční chladič, do něhož vstupují 

chladící média o různé teplotě, viskozitě či množství. Snímače teplot (4) snímájí teploty před 

vstupem do chladiče a na výstupu z chladiče. Tyto hodnoty ze snímačů teplot jsou odesílány 

do regulátoru (5), který ovládá geometrický objem hydrogenerátoru naklápěním naklápěcí 

desky a tím i průtok hydraulické kapaliny a rychlost otáčení ventilátoru.  

 

Obr. 12 Hydrostatický pohon ventilátoru pomocí regulačního čerpadla [11] 

Základními charakteristikami hydraulického pohonu ventilátoru jsou: 

 Možnost reverzního chodu ventilátoru 

 Flexibilní uspořádání komponentů 

 Úspora místa 

 Nezávislé otáčky ventilátoru na motoru 

 Přesné ovládání teploty chladicí kapaliny 

 Snížení hlučnosti 
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 Snížení emisí 

 Chlazení pouze v případě potřeby stroje 

 Další úspora paliva s možností zastavení ventilátoru 

Flexibilita hydrostatického systému 

Flexibilní montáž hydraulických zařízení dává větší volnost při vývoji motoru stroje. 

Hydrostatický pohon ventilátoru má výhodu, že se může umístit všude tam, kde je volný 

prostor (může se efektivně využít). Toto je hlavní výhoda oproti spojení za pomoci řemenů, 

nebo hřídelů. Například autobusová doprava vyvíjí systém, kde bude chladič umístěn na 

střeše autobusu a to je možné pouze hydrostatickým pohonem.  

Konvenční systémy (Obr. 10) pohonu ventilátoru se obvykle naddimenzují a navrhují se 

s velkou výkonnostní rezervou pro chlazení při extrémních teplotních podmínkách. Tzn., že 

hodně energie pro pohon ventilátoru je zbytečný. Proto je lepší variantou hydrostatický pohon 

ventilátoru (Obr. 13), který, díky snímačům teplot a regulátorům mění rychlost ventilátoru 

v závislosti na potřebě chladit kapalinu, takže pohon systému neubírá tolik výkonu z hnacího 

motoru, a ten může být zužitkován při pohonu mobilního stroje, nebo při jeho práci. 
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6. Řešení stávající problematiky  

V současné době se velmi často využívá hydrostatický pohon ventilátoru.  Díky 

snímačům teplot a regulátorům se mění otáčky ventilátoru v závislosti na zatížení stroje, tedy 

na aktuální teplotě kapalin, takže pohon neodebírá nadbytečný výkon z hnacího motoru a ten 

může být zužitkován při pohonu funkčních částí mobilního stroje. Úkolem hydrostatického 

pohonu ventilátoru je inteligentní řízení chladicího systému, což vede ke snížení spotřeby a 

emisí. 

Na základě toho jsem navrhl tyto tři metody: 

 

 

Výběr optimální varianty hydraulického pohonu ventilátoru závisí na mnoha faktorech. 

Velmi důležitými faktory jsou snímaní teplot provozních kapalin, výkon motoru, způsoby 

ovládání, cena chladicího systému, spolehlivost, apod. 

Při návrhu hydrostatického pohonu ventilátoru jsem vycházel od relativně 

jednoduchých systémů až po složitější, které se používají pro nejnáročnější a nejvýkonnější 

aplikace v mobilní hydraulice. Tyto varianty nabízí různé výhody a každá z variant je určena 

pro specifické použití. Tam kde není třeba regulovat otáčky a vyžaduje se téměř nepřetržitě 

maximální výkon ventilátoru je vhodná první varianta s elektrickým termoventilem, který 

umožňuje pouze on/off (zapnuto/vypnuto) režim pohonu. U druhé varianty může být 

proporcionální tlakový ventil integrován přímo do hydromotoru, a tím docílíme úspory místa 

s plynule regulovatelnými otáčkami hydromotoru. Ventil může být naprogramován pomocí 

řídicí jednotky a poté je schopen řídit otáčky ventilátoru dle teplot získaných z teplotních 

snímačů.  

 

Varianty řízení 
ventilátoru

Termoventilem
Přepouštěcím 

proporcionálním 
ventilem

Regulačním 
čerpadlem
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6.1. Řízení pohonu pomocí elektrického termostatu 

 

Obr. 13 Schéma obvodu s termostatem 

Složení obvodu: 1-neregulační čerpadlo, 2-rozvaděč, termostat, 3-zubový hydromotor, 

4-pojistný ventil, 5-filtr, 6-nádrž. 

Popis obvodu: Hydraulický obvod se skládá ze dvou neregulačních zubových 

převodníků s vnějším ozubením, z nichž jeden funguje jako hydrogenerátor (1) a jeden jako 

hydromotor (3) na kterém je upevněn ventilátor. Tento obvod může pracovat jako samostatný 

okruh pro chlazení pracovních kapalin, anebo přidáním děliče průtoku a zvětšením 

hydrogenerátoru bude součástí hlavního hydraulického obvodu stroje.  

  

Funkce obvodu: Hydraulicky řízený obvod pro řízení ventilátoru umožňuje pouze 

START/STOP režim. Tzn. že ventilátor buď stojí, nebo se otáčí při plných otáčkách. Hlavním 

řídicím prvkem obvodu je termostat (termoventil), který snímá teplotu média a poté pomocí 

elektrického signálu ovládá přepínací ventil, který určuje směr proudění kapaliny, zda bude 

proudit do hydromotoru a bude docházet k chlazení (otáčení ventilátoru na maximální 

otáčky), nebo do nádrže a ventilátor se nebude otáčet. 

Hlavní výhody 

 nejlevnější ze všech variant 

 nejjednodušší konstrukce 

 snadná vyměnitelnost termostatu za jiný 
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 není potřeba počítačových systémů ani znalostí na programování ovládacího softwaru 

ventilu 

 bezúdržbové 

Hlavní nevýhody 

 pouze START/STOP režim 

 Dochází ke značným ztrátám, protože ne vždy je potřeba maximálního výkonu 

 Použití možné jen v jednoduchých systémech 

 Malý pracovní rozsah ventilu 

6.2. Řízení pohonu pomocí proporcionálního přepouštěcího tlakového 

ventilu 

 

Obr. 14 Hydraulický obvod řízený přepouštěcím ventilem 

Složení obvodu: 1-neregulační čerpadlo, 2-zubový hydromotor, 3-proporcionální 

přepouštěcí tlakový ventil, 4- rozváděč, 5-snímač teploty ,6-řídící elektronika, 7-filtr, 8-nádrž, 

9-pojistný ventil. 

Popis obvodu: Tento systém je řízen přepouštěcím proporcionálním ventilem (3), který 

může plynule měnit tlak proporcionálně ke vstupnímu proudu. Tento přebytek hydraulické 

kapaliny může být odveden na jiné hydraulické prvky. Ventil je za normálního stavu uzavřen 

a přehrazuje tak cestu do odpadu silou předpětí pružiny. Přivedený proud mění nastavení 
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ventilu. Maximálních otáček ventilátoru bude dosaženo, když do ventilu nebude proudit 

žádný elektrický signál, tzn., že veškerá kapalina bude využita na otáčení hydromotorem 

(toho se využívá při poškození elektroniky- v případě, kdy se porouchá elektronika, obvod již 

není možno regulovat a veškerá energie bude spotřebovávána na chlazení). Naopak 

minimálních otáček docílíme, když v proporcionálním ventilu bude maximální elektrický 

signál, který vyvolá magnetickou sílu v cívce a ta přesune šoupátko ventilu proti síle pružiny 

a přepustí kapalinu do nádrže. Dále se hydraulický obvod skládá z rozvaděče (4), který slouží 

pro reverzaci otáček. Reverzace otáček je velmi často využívaná schopnost měnit smysl 

otáčení ventilátoru. Ventilátor bývá většinou navržena jako sací, ale dokáže vyvinout i tlačnou 

sílu. Změna směru otáčení se využívá u mobilních strojů, které pracují v prašném a 

znečištěném prostředí a tím dochází k zanesení tělesa chladiče. Změna směru proudění 

vzduchu jednoduše vyfoukne nanesené nečistoty pryč z chladiče. Tento pohon ventilátoru se 

používá do maximálního výkonu P= 15 kW. Tímto systémem ušetříme až 20% energie ve 

srovnání s nekontrolovaným systémem pohonu ventilátoru. 

Reverzní chod, který dočasně změní smysl otáčení ventilátoru může být spuštěn 

manuálně, nebo automaticky pomocí časovače. 

Hlavní výhody 

 Přesné řízení teploty chladicí kapaliny 

 Křivka hystereze je téměř totožná (rozdíl cca 1
o
C) 

 Snížení opotřebení motoru 

 Provozní teplota je dosažena velmi rychle  

 Není-li třeba max. otáček motoru, ventil omezuje otáčky ventilátoru a tím snižuje 

spotřebu energie a hlučnost 

Hlavní nevýhody 

 Podmínkou správné funkce proporcionálního ventilu je znalost ovládacího softwaru 

 Vyšší cena 

Proporcionální ventil by měl být navržen tak, aby byl v základní poloze zcela uzavřen 

silou předpětí pružiny to z toho důvodu, aby v případě výpadku el. energie (anebo v případě 

poškození elektroniky) neproudila kapalina skrz něj do nádrže, ale naopak aby všechna 

kapalina byla využita k otáčení ventilátoru a to i tehdy, pokud to systém nevyžaduje.  
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6.3. Řízení pohonu pomocí regulačního čerpadla 

 

Obr. 15 Hydraulický obvod řízený proporcionální změnou Vg čerpadla 

Složení obvodu: 1-Regulační pístové axiální čerpadlo, 2-zubový hydromotor, 3-snímač 

teploty, 4-elektronická řídící jednotka, 5-pojistný ventil, 6-filtr, 7-nádrž.  

Popis obvodu: Elektronický regulátor pohonu ventilátoru přijímá signál z ovládacího 

teplotního senzoru. Otáčky ventilátoru se upravuje pomocí softwaru, který řídí změnu 

geometrického objemu pístového axiálního čerpadla změnou úhlu naklápěcí desky. Tím 

dochází ke snižování momentu při vysokých otáčkách. Používá se u vyšších výkonů pohonu 

ventilátoru (od cca 10 kW). Snižuje spotřebu paliva až o 5%. Pomocí toho systému může být 

čerpadlo až o 70% menší ve srovnání s neregulačním čerpadlem. 

Hlavní výhody 

 Přesné řízení teploty chladicí kapaliny 

 Spojitá rychlost ventilátoru 

 Vyšší účinnost a menší ztráty 

 Nižší vstupní moment při vysokých otáčkách 

 Možnost úplného zastavení otáčení ventilátoru 

 

Hlavní nevýhody 

 Cena 
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6.4. Výběr nejvhodnější varianty 

K posouzení jednotlivých variant je potřeba stanovit kritéria, které pomohou při výběru 

nejvhodnější varianty. V tab. 2 porovnávám tři varianty hydrostatického pohonu ventilátoru 

pomocí šesti kritérií. Porovnávám mezi sebou jednotlivé varianty a poté dle uvážení volím 

jedna, nebo nula ( 0-neodpovídá požadovanému kritériu, 1-odpovídá požadovanému kritériu). 

Tyto kritéria byla rozpracována (zprůměrována) a jsou uvedena v tabulce, ze které bylo 

stanoveno, co je důležitější, a na co je nutno klást věší důraz při návrhu systému pohonu 

chladicího zařízení. Pořadí kritérií bylo stanovené od nejdůležitějšího po nejméně důležité. 

Kritéria jsou volena následovně: 

 cena 

 Složitost systémy 

 Spotřeba energie 

 Zástavbové rozměry 

 Ovladatelnost 

 Účinnost systému 

Tab. 2 Hodnoty kritérií 

 
1. varianta 2. varianta 3. varianta 

cena 1 1 0 

složitost systému 1 1 1 

spotřeba energie 0 1 1 

zástavbové rozměry 1 1 1 

ovladatelnost 0 1 1 

účinnost systému 0 1 1 

SOUČET 3 6 5 

 

Jednotlivé varianty a jim přiřazené kritéria byly konzultovány s odbornými pracovníky 

firmy Hydroma s.r.o. a jako nejvhodnější varianta byla vybrána 2. varianta. 

Vybraná varianta: Řízení hydrostatického pohonu chladicího zařízení pomocí 

proporcionálního přepouštěcího tlakového ventilu. 
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7. Návrh vybraného chladicího systému 

Cílem diplomové práce je navrhnout elektrohydraulické řízení chladicího zařízení 

mobilního stroje. Navrhl jsem a vybral variantu elektrohydraulické řízení chladicího 

zařízení pomocí proporcionální přepouštěcího ventilu. V prvním kroku je třeba navrhnout 

chladič potřených rozměrů, sekcí a požadovaných kapacit pro pracovní kapaliny. Další krok 

se týká návrhu ventilátoru pro již vybraný chladič. Poté je nutné navrhnout a vypočítat 

hydraulický obvod a specifikovat jednotlivé hydraulické prvky. Závěrem jsem navrhl 

základní algoritmus pro ovládání řídicí jednotky. 

Vybraná varianta pro pohon ventilátoru na obr. 16 umožňuje regulaci otáček ventilátoru 

dle aktuálního zatížení motoru. Elektronické řízení hydraulického systému pohonu ventilátoru 

umožňuje, aby požadavky chladicích kapalin MPS odpovídaly otáčkám ventilátoru bez 

nadměrného odběru výkonu. Vstupní parametry teplotního snímače řídí regulátor, který 

ovládá proporcionální ventil a ten má přímou vazbu na otáčky ventilátoru. Rychlost 

ventilátoru je řízena množstvím hydraulického oleje procházejícího hydromotorem (ne ovšem 

přes integrovaný přepouštěcí proporcionální ventil v hydromotoru). Reverzní funkce je 

snadno nastavitelná pomocí rozvaděče SV10-40.  

 

Obr. 16 Elektrohydraulický pohon ventilátoru řízen proporcionálním ventilem [13] 

Na obr. č 16 je zobrazen hydraulický obvod pro pohon ventilátoru. Obvod se skládá 

z hydrogenerátoru (HG), který dodává do obvodu tlakovou kapalinu, která pohání hydromotor 

(HM) na němž je pevně pomocí mechanické spojky umístěn ventilátor. Otáčky ventilátoru 

jsou ovládány proporcionálním přepouštěcím ventilem (Hydraforce TS10-27) a směr otáček 

ventilátoru je řízen čtyř-cestným rozvaděčem (Hydraforce SV10-40). 

Systém je navržen tak, že nebude-li v přepouštěcím ventilu řídicí proud, ventilátor se 

bude otáčet na maximální otáčky. A se zvyšujícím se proudem se budou otáčky ventilátoru 

snižovat. Úspora tohoto systém spočívá v tom, že při jmenovitých otáčkách ventilátoru (cca 

30% maximálních otáček- např. při plynulé jízdě stroje) bude produkovat dostatečný chladicí 
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výkon na ochlazení celého systému a bude přitom spotřebovávat pouze cca 5% jmenovitého 

výkonu motoru. Tento systém je zkonstruován tak, aby eliminoval náhlé změny, mezi 

minimálními a maximálními otáčkami ventilátoru, které způsobují zvýšení hlučnosti a také 

mohou omezit spolehlivost a dlouhodobý provoz MPS.   

 

Vlastnosti a výhody systému: 

 Odpadají parazitní ztráty ze zbytečného chlazení 

 Přehřátí/podchlazení sytému může mít za následek ztrátu výkonu motoru 

 Přehřátí/podchlazení může mít za následek zvýšení emisí 

 Provozní doba po kterou je třeba maximálních otáček ventilátoru je asi 20% (v 

některých případech pouze 5%) 

 Montáž ventilátoru přímo na motor vyžaduje velký odstup lopatek od motoru. Také 

negativní účinky na ventilátor má chvění motoru přenášený přes řemen. Montáž 

ventilátoru přímo na hydromotor zvyšuje výkon a flexibilitu ventilátoru. 

7.1. Návrh chladiče 

Návrh chladiče provádí specializovaná firma Emmegi S.p.A., které byly poskytnuty 

veškeré údaje, potřebné pro správný návrh chladiče. Na základě vstupních parametrů 

mobilního stroje se firmě Emmgi odešle poptávkový formulář (příloha IV), která provede 

konkrétní konstrukční návrh chladiče. Bude se jednat o čtyř-sekční chladič (Obr. 18), který 

bude chladit hydraulický olej, převodový olej, vodu a výfukové plyny.  

Hlavním parametrem pro správné stanovení chladiče, je množství médií vstupující do 

chladiče. V této diplomové práci se primárně zaměřuji na chlazení hydraulického oleje, tzn., 

že hlavní parametr bude průtok oleje: QOL=80dm
3
.s

-1
 a chladicí výkon hydraulického oleje 

(ztrátový tepelný výkon) P = 7 kW. 

Vstupními parametry tohoto formuláře jsou 

 Otáčky ventilátoru   n = 1500 min
-1

    

 Výkon spalovacího motoru  P = 142 kW   

 Průměr ventilátoru   d = 700 mm  

 Maximální teplota vzduchu na vstupu do ventilátoru   TVZ=55
o
C 

 Průtok vzduchu ventilátorem   QVZ = 5 m
3
.s

-1
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 Max. teplota hydraulického oleje v systému  TOL= 60
o
C  

 Průtok hydraulického oleje chladičem  QHOL = 80 dm
3
.min

-1
 

 Průtok vody chladičem   QH20 = 60 dm
3
.min

-1
 

 Průtok převodového oleje chladičem  QOL= 62 dm
3
.min

-1
 

 Průtok výfukových plynů chladičem  QVF = 13,5 m
3
.min

-1
 

Pozn.: Teplota vzduchu na vstupu: jedná se o maximální teplotu na vstupu ventilátoru 

(např. při horkých letních teplotách) 

Chlazené média:  

 Voda 

 hydraulický olej (ν = 46 mm
2
.s

-1
) 

 převodový olej (ν = 5 mm
2
.s

-1
)  

 výfukové plyny 

Na obr. 17 a obr. 18 je zobrazen čtyř-sekční vzduchový chladič, který byl vybrán firmou 

Emmegi S.p.A. pro požadované parametry (viz. výše) s tímto označením:  

Emmegi Alu Combi Cooler MC57kW25 GR.21,1ccm 

 

 

Obr. 17 Čtyř-sekční vzduchový chladič (pohled zezadu) [20] 
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Obr. 18 Čtyř-sekční vzduchový chladič od firmy Emmegi [20] 

7.2. Návrh ventilátoru 

Velmi důležitou součástí ventilátoru je vrtule (Obr. 19). Na tuto specifickou činnost se 

v České Republice zaměřuje firma Multi-wing a.s. ve spolupráci s již zmiňovanou firmou 

Emmegi S.p.A.. Projektanti dle výpočtů navrhnou nejoptimálnější tvar, materiál, typ a počet 

lopatek vrtule.  

Byl navrhnut ventilátor s následujícími parametry: 

 Dynamický tlak 87,5 Pa   Totální tlak  646 Pa 

 Statický tlak  558 Pa    Hlučnost  95 dB 

 Průtok vzduchu 5,03m
3
.s

-1
   Počet lopatek  12 

 Příkon   10,2kW   Průměr vrtule  700 mm 

 Maximální otáčky 1800 min
-1

   Moment na hřídeli 46 Nm 

 

Obr. 19 Navržená vrtule [19] 
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Obr. 20 Charakteristika ventilátoru [26] 

Charakteristické parametry ventilátoru jsou zobrazeny na Obr. 20. Při průtoku vzduchu 

ventilátorem  Q=5 m
3
.s

-1
 je na chladiči naměřen pstatic= 558 Pa a tomu odpovídá výkon 

P=10,2kW, který je zobrazen na sekundární ose Y v pravém horním rohu. Úhel sklonu 

lopatky je 40
o
. 

 

7.3. Návrh pohonu chladicího hydraulického obvodu 

Ze získaných dat od firem Emmegi a Multi-wing jsou důležité následující parametry pro 

správný výpočet hydrostatického pohonu chladicího zařízení mobilního stroje. 

Prvky vypočtené v této kapitole jsou shodné s prvky, které budou aplikovány na MPS 

Grader RD-200C. Navíc je nutno pro zkušební hydraulický agregát navrhnout odpovídající 

elektrický motor.  

Pracovní parametry chladicího systému 

 Zatěžující moment motoru na hřídeli od ventilátoru  Mz= 46Nm 

 Maximální tlak v hydraulickém obvodu Δpmax=14 MPa 

 Maximální otáčky ventilátoru  nmax=1500 min
-1 
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Volba hydromotoru 

Výpočet geometrického objemu hydromotoru 

     
   

  
 

      

      
                      (7.1) 

Volím zubový hydromotor s vnějším ozubením s integrovaným proporcionálním 

přepouštěcím ventilem firmy MARZOCCHI, typ: GHM2-D-30-VE-TS10-27-P431. 

(Příloha3) 

Parametry hydromotoru 

 Vg=21,1cm
3
 

 Q= 30,1 dm
3
.min

-1
 (při 1500min

-1
) 

 pmax=230 bar 

Z grafu je patrno (Příloha 3), že při 1500 min
-1

 a tlaku p =140bar dosáhneme na výstupu 

hydromotoru požadovaný krouticí moment Mk 46Nm, tzn., že hydromotor vyhovuje 

požadovaným parametrům. 

  

 Volba hydrogenerátoru 

Otáčky hydrogenerátoru volím n=900 min
-1

  

   
      

    
 

          

       
           (7.2) 

Volím zubový hydrogenerátor s vnějším ozubením firmy MARZOCCHI ALPA3–D-66 

(Příloha 2). 

Parametry hydrogenerátoru 

 Vg= 44 cm
3
 

 Q= 35,64 dm
3
.min

-1
 při 900 min

-1
 

 pmax= 230 bar 

 



35 

 

7.4. Výpočet ztrátového výkonu proporcionálního ventilu 

Stanovení tlakové ztráty proporcionálního přepouštěcího ventilu je dána jeho 

charakteristikou (Obr. 21). 

 

Obr. 21 Charakteristika proporcionálního ventilu Hydraforce TS10-27 [18] 

Z grafu na obr. 21 vyplývá, že maximální tlaková ztráta Δp na proporcionálním ventilu 

při maximálním průtoku obvodem Q=36,4 dm
3
.min

-1
 je Δp= 9,5 bar.  

Výpočet ztrátového výkonu (množství tepla mařeného na proporcionálním ventilu) 

Pokud se bude zvyšovat proud v proporcionální cívce (Obr. 22) (např. při zvýšení 

teploty hydraulického oleje) bude se úměrně tomu zvyšovat i průtok přes proporcionální 

ventil. A to má za následek zvyšující se ztrátový výkon Pz  na ventilu.  

 

 

Obr. 22 Ztrátový výkon proporcionálního ventilu 

  



36 

 

8. Popis elektrohydraulického systému řízení chladicího zařízení 

V této kapitole budou popsány hlavní prvky, které řídí elektrohydraulický systém 

chladicího zařízení MPS.  Zejména se jedná o elektronickou řídicí jednotku s označením 

„Hydraforce EVDR4 VALVE CONTROLLER“, která bude řídit na základě vstupních hodnot 

(teploty) proporcionální přepouštěcí tlakový ventil s výrobním označením „Hydraforce TS10-

27-A-3B-N-24-EY“. 

8.1. Popis proporcionálního ventilu  

Tato kapitola se zaměřuje na popis a charakteristiku proporcionálního ventilu, který je 

integrován do hydromotoru a řídí otáčení ventilátoru, který je umístěna na výstupní hřídeli 

hydromotoru.  

Přepouštěcí proporcionální tlakový ventil TS10-27 (Obr. 23) je šroubovaný, nepřímo 

řízený přepouštěcí ventil, který může plynule měnit tlak v předepsaném rozsahu 

proporcionálně ke vstupnímu proudu. Výstup tlaku je nepřímo úměrný vstupnímu proudu. 

Tento ventil je určen pro omezování tlaku v náročných aplikacích a je ideální pro hydraulické 

aplikace, jako je pohon ventilátoru. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Hydromotor a integrovaný proporcionální tlakový přepouštěcí ventil [17] 

Vlastnosti 

 12 – 24V 

 IP69 

 pmax= 241bar 

 Qmax=75,7dm
3
.min

-1
 

 Hystereze: menší než 3% 

 Pracovní teplota: -40
o
C až +100

o
C 

 Kapaliny: minerální nebo syntetické mazací oleje při viskozitě 7,4- 420cSt 

Integrovaný proporcionální tlakový 

ventil TS10-27 
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Doporučené elektronické řídicí jednotky:  

 EFDR Multi-Fan Drive Controller 

 EVDR Proportional valve controller  

 

8.2. Popis řídicí jednotky 

Hydraforce EVDR4 (Obr. 24) je řídicí jednotka proporcionálního ventilu, která 

upravuje výstupní signál pomocí matematického popisu. Jedná se o regulátor, který může 

ovládat až 4 proporcionální elektromagnety. Software umožňuje řídit proporcionální cívky a 

tím ventily. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly elektronickou řídicí schopnost pro aplikace 

systému vozidla. Tento regulátor umožňuje naprogramovat vstupní a výstupní parametry, 

napájí se 8-32VDC s ochranou proti přepólování a ochranou proti tepelnému přetížení. 

 

Obr. 24 Hydraforce EVDR4, QUAD VALVE CONTROLLER, AX020500 Serie 

Blokové schéma  

 

 

 

Obr. 25 Blokové schéma řídicí jednotky 

Strukturu řídicí jednotky znázorňuje blokové schéma (Obr. 25). Řídicí jednotka je 

schopna přijmout různé druhy vstupních signálů (PWM; 0-5V; 0-10V; 0-20mA; 4-20mA; 

CAN) a poté dle konkrétního nastavení ovládat proporcionální cívku. V řídicí jednotce je 

nainstalován software speciálně navržen pro pohon ventilátoru mobilního stroje 

 Napětí 

 Proud 

 Odpor 

 Frekvence 

 PWM 

Univerzální 

vstup 

Konverze 

funkcí 

Univerzální 

výstup 

 

 Napětí 

 Proud 

 Odpor 

 PWM 
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Vlastnosti řídicí jednotky 

 Napájení: 0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA, 9-36VDC 

 Teplotní rozsah: -40
o
C až +85

o
C 

 Robustní krytování IP67 

 

Vstupy do řídicí jednotky 

 PWM/Digital → čtyři vstupy 

 Analog/Digital → čtyři vstupy 

Výstupy z řídicí jednotky 

 PWM → čtyři proporcionální výstupy a jeden on/off výstup 

 

8.2.1. Naprogramování řídicí jednotky 

Jak již bylo zmíněno Hydraforce EVDR4 je řídicí jednotka ventilu, která upravuje 

výstupní signál pomocí matematického popisu. Tyto úpravy provádíme pomocí softwaru 

dodaným výrobcem řídicí karty firmou Hydraforce. Tento software se instaluje pomocí 

přenosného CD nosiče. Po nainstalování programu připojíme řídicí jednotku ke zdroji a také 

přes USB konektor k počítači. Poté už můžeme začít komunikaci mezi počítačem a řídicí 

jednotkou a nastavovat požadované parametry. 

 

Řídicí jednotka EVDR4 se připojí k počítači pomocí portu 

RS-232, nebo přes USB konektor. V liště 

Options/Communication vybereme na kterém portu COM, 

bude zařízení připojeno. 
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Zde vidíme hlavní programové menu 

řídicí karty. V kolonce „Command 

Type“ si vybereme pomocí jakého 

signálu a kolik vstupů a výstupů bude 

karta EVDR4 řídit. ( PWM, 0-5V, 0-

10V, 0-20mA, 4-20mA a pomocí 

CAN). Poté co si vybereme signál, 

potvrdíme tlačítkem „Establish 

Communication“ a v tuto chvíli bylo 

navázáno spojení mezi počítačovým 

programem a řídící jednotkou.  

 

 

Obr.26 Programovací prostředí 
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Uživatelské prostředí pro zobrazování a nastavování parametrů softwaru pro ovládání 

proporcionálního ventilu je zobrazeno na Obr. 26. Zde se nastavují parametry podle toho, jak 

chceme, aby ventily reagovaly. Dle předchozího nastavení byl vybrán řídicí signál I= 4-20mA 

(tímto rozsahem disponují téměř všechny snímače teplot). Výstupní signál byl určen na 

základě typu proporcionální elektromagnetické cívky (Příloha I). Při napájení 24V je 

maximální vstupní řídicí proud v cívce Imax=550mA 

Můžeme zde nastavit až čtyři rampové funkce ovládající čtyři proporcionální 

elektromagnety. V prvním sloupci zadáváme atributy vstupních hodnot ( hodnoty získané 

snímačem teploty- standardně se snímače vyrábí pro velikost proudu 4-20mA). Druhý sloupec 

slouží k nastavení vlastností výstupních parametrů. Zde můžeme nastavit jak velký signál 

bude ovládat proporcionální elektromagnet. 

8.2.2. Vstupní parametry - Inputs  

V následující podkapitole jsou popsány jednotlivé vstupní hodnoty.  

Input error minimum (In_Err_min): je to hodnota vstupní chyby v regulátoru. 

Jestliže bude vstupní hodnota nižší než zde nastavená hodnota, výstup bude zablokován. 

Pokud bude nastavena na nulovou hodnotu, pak je tento parametr ignorován a při sebemenším 

vstupním signálu vznikne proporcionální výstup. 

Input  minimum (In_Min): Jakákoli naměřená hodnota na vstupu v rozmezí hodnot 

In_Err_min až In_Min vysílá proporcionální výstupní signál do cívky. Jakákoli naměřená 

hodnota na vstupu In_Min až In_Break způsobí taktéž proporcionální výstup do cívky. 

Input  Break (In_Break): Jakákoli naměřená vstupní hodnota větší nebo rovna této 

hodnotě nastaví odpovídající proporcionální výstup.  

Input maximum (In_Max): Je to maximální vstupní hodnota, po kterou bude výstup 

proporcionální. Pokud je tato hodnota nastavena na nejvyšší možnou hodnotu pro vstupní 

rozsah, pak je tento parametr ignorován. 

Input error Maximum (In_Err_Max): Jakákoli vyšší naměřená vstupní hodnota bude 

příznakem vstupní chyby v regulátoru a způsobí zablokování výstupu. 
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8.2.3. Výstupní parametry – Outputs 

V následující podkapitole jsou popsány jednotlivé výstupní hodnoty.  

Minimum Output (Pout_IMin):  Minimální výstupní hodnota na proporcionální 

elektromagnet. Je závislá na In_Err_Min a In_Min- mezi těmito hodnotami bude mít výstup 

konstantní velikost signálu. 

Proportional  break (Pout_break): Výstupní proporcionální signál se bude měnit 

proporcionálně ke vstupnímu signálu. Výstup se bude měnit buď lineárně, nebo v závislosti 

nastavení mezi touto hodnotou a hodnotou Pout_Imax. 

Proportional output Imax (Pout_Imax): Maximální výstupní proud. Je to hodnota, 

která je dána parametry elektromagnetické cívky. 

Proportional output Ramp up: Zde se upravuje časová rampová funkce rozběhu. Pro 

hladký průběh rozběhu se nastaví časový údaj (v milisekundách) a proporcionální ventil se 

bude plynule otevírat a tím pádem se bude pozvolna ventilátor roztáčet.  

Proportional output Ramp down: Zde se nastavuje opět časová rampová funkce 

(pomocí časového údaje) výstupní proud pro doběh ventilátoru. 

Frequence: nastavuje se velikost frekvence v jednotkách Hertz. 

Amplitude: nastavuje se maximální hodnotu rozkmitu. 

Digital input: nastavuje se rozmezí digitálního vstupního signálu (low nebo high). 

Enable Input, Enable Control: Jsou to parametry, které povolují vstup jen pro určité 

kombinace vstupních signálů. 

 

8.3. Příklad naprogramování řídicí jednotky 

Na obr. 27 je uveden příklad nastavení řídicí jednotky. Analogicky by mohl vypadat 

návrh ve skutečném prostředí u MPS pro výstup na jeden proporcionální ventil. 

 Vstupní parametry 

 Výstupní parametry 
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Obr. 27 Příklad nastavení vstupních a výstupních parametrů řídicí jednotky 

Vstupní hodnoty 

In_Err_Min- vstupní chybová hodnota. Tuto hodnotu jsem nastavil na I = 2,0mA. 

Znamená to, že bude-li vstupní hodnota menší než I=2,0mA výstup bude zablokován. 

In_Min- Tuto hodnotu je třeba nastavit dle požadavků MPS. Minimální vstupní signál 

byl nastaven In_Min= 4,0mA. Tato hodnota je závislá na In_Err_Min. Mezi těmito hodnotami 

In_Err_Min  a In_Min bude výstupní signál konstantní.  

In_Break (In_Break =15,0) mA- velikost vstupního signálu se bude po většinu doby 

provozu stroje pohybovat rozmezí mezi In_Min– In_Break. V těchto hodnotách se bude 

přímo úměrně vstupnímu proudu vyvozovat výstupní proud na proporcionální elektromagnet, 

který je přímo úměrný otáčkám ventilátoru a následnému chladicímu výkonu. 

In_Max = In_Err_Max  (In_Max=In_Err_Max=20 mA)- Je to maximální vstupní 

hodnota, po kterou bude poskytovat řídicí jednotka proporcionální výstupní signál 

odpovídající maximální nastavené hodnotě.  

Pout_Imin- Minimální výstupní hodnota je závislá na In_Err_Min a In_Min. Tuto 

hodnotu jsem nastavil na Pout_Imax=140mA, tzn., že při vstupním signálu vyšším jak 

I=2,0mA „vyskočí“ výstupní signál na proporcionálním elektromagnetu na 
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Pout_Imax=140mA a bude se na této hodnotě držet až do hodnoty In_Min=3,0mA. Od této 

hodnoty se bude proporcionálně měnit výstupní signál až do hodnoty I=15,0mA.  

Pout_Imin je též závislá na Pout_Break. Rozsah těchto dvou výstupních hodnot jsem 

nastavil I=(140-190)mA a to z toho důvodu, že záměrem proporcionálního řízení chlazení je 

udržovat rychlost ventilátoru cca na 30% jmenovitých otáčkách a to odpovídá již 

zmiňovanému rozsahu I=(140-190) mA. 

Pout_Break- výstupní hodnotu jsem nastavil na Pout_Imax=190 mA, tzn., že se jedná 

cca o třetinu maximální velikosti výstupního signálu do proporcionální cívky (viz. Příloha I), 

takže  ventil propustí jednu třetinu průtoku kapaliny, tzn., že ventilátor se bude otáčet na cca 

30% jmenovitých otáček a dosáhneme tak požadované úspory energie a zajistíme zároveň 

dostatečný chladicí výkon ventilátoru. 

Pout_Imax- Jedná se o maximální výstupní proud. Je to maximální hodnota 

elektrického signálu, která je vyslána do proporcionálního elektromagnetu. Způsobí 

maximální otevření ventilu a tím i nejvyšší otáčky ventilátoru. Aplikuje se tehdy, bude-li 

teplota hydraulického oleje dosahovat limitních hodnot, tmax=60,0
o
C. Pout_Imax=550mA- 

volím dle výrobních parametrů cívky (Příloha I). 

Pout_Ramp_Up a Pout_Ramp_Down- Zde se nastavuje rychlost reakce ventilu 

vzhledem ke vstupnímu proudu. Při změně teploty vyšle teplotní snímač signál do řídicí 

jednotky a rychlost reakce zrychlení / zpomalení otáčení ventilátoru bude poté úměrná 

nastavené hodnotě Pout_Ramp. 

 

Výstupní hodnoty  

  Nastaveným vstupním hodnotám z obr. 27 odpovídají výstupní hodnoty, které byly 

nastaveny a které jsou vykresleny na obr 28. Je patrno, že při skokové změně teploty (1) na 

maximální hodnotu (2) výstup signálu na proporcionální elektromagnet pozvolna roste dle 

nastavené Pout_Ramp_Up (3) až na nastavenou maximální hodnotu Pout_Imax=550mA (4).  

Při skokové změně teploty na minimální hodnotu (5) řídicí jednotka opět zareaguje dle 

nastavené Pout_Ramp_Down (6) až na nastavenou minimální hodnotu In_Min (7).  
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Dále zde vidíme, že mění-li se vstupní signál (teplota) (8) v rozmezí od (3 - 15) mA 

mění se výstupní signál (9) jen minimálně (v těchto hodnotách se otáčí ventilátor na 

požadovanou rychlost cca 30% a dodává tak požadovaný chladicí výkon po většinu provozní 

doby MPS). 

 

Obr. 28 Výstupní hodnoty programu řídicí jednotky 

Zhodnocení: řídicí jednotka ovládá proporcionální ventil na základě vstupních hodnot 

z teplotního snímače. Při změně teploty okamžitě zareaguje dle nastavených parametrů a řídí 

tak otáčky ventilátoru a tím i potřebný aktuální chladicí výkon MPS. Nastavení jednotlivých 

parametrů je snadno přizpůsobitelné.  

Aktivní je pouze vstup č.1 a výstup č.1 (viz. obr 27) protože jsem programoval pouze 

jeden proporcionální ventil. Tato řídicí jednotka jak již bylo zmíněno, dokáže ovládat až čtyři 

proporcionální elektromagnety (ventily). 

Oživení celého systému proběhlo v prostorách firmy Hydroma s.r.o. Pomocí testovacího 

agregátu byla vyzkoušena funkce systému a správnost nastavení proporcionálního ventilu 

(viz. kapitola 8.3). Bohužel všechno proběhlo pouze jako experiment bez možnosti otestování 

na konkrétním MPS.  
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Během experimentu jsem neměl k dispozici vrtuli a teplotní snímač. Proto jsem na 

místo teplotního snímače použil elektronické zařízení (obr. 30), kterým jsem simuloval 

vstupní signál- teplotu. Využil jsem známého principu teplotního snímače, který úměrně 

převádí teplotu na elektrický proud, tzn., že pomocí otáčení kolečka, jsem simuloval zvýšení 

či snížení teploty hydraulického oleje.  Na obr. 29 je zobrazen hydromotor, který je spojen 

pomocí hadic s hydraulickým agregátem. V zadní části hydromotoru je integrován 

proporcionální ventil, který je připojen pomocí elektrického kabelu s řídicí jednotkou a 

elektronickým zařízením, simulující snímač teploty. 

Tímto experimentem byla dokázána správná funkce a nastavení proporcionálního 

přepouštěcího ventilu. A též nám dokázal, že jsme schopni řídit chladicí systém. 

 

Obr. 29 Reální zapojení hydromotoru s integrovaným proporcionálním přepouštěcím ventilem 

 

 

Obr. 30 Testovací elektronické zařízení pro simulaci vstupní teploty 
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9. Návrh elektrohydraulického testovacího obvodu k pohonu 

ventilátoru chladícího zařízení 

V této kapitole bude navrhnut hydraulický agregát (Obr. 31), sloužící pro otestování 

správnosti nastavení řídicí jednotky. Hlavní prvky hydraulického obvodu (hydrogenerátor a 

hydromotor s integrovaným proporcionálním ventilem) byly již specifikovány v kapitole 7.3. 

 

Obr. 31 Testovací hydraulický agregát 

Hydraulický testovací agregát se skládá z čerpadla (1) který je spojen pomocí 

mechanické spojky (2) s elektromotorem (3). Dále z hydromotoru s integrovaným 

přepouštěcím proporcionálním tlakovým ventilem a anti-kavitačním ventilem (9). Dalšími 

prvky jsou-  odlehčovací ventil (4), tlakoměr (5), jednosměrný ventil (6), pojistný ventil (7), 

jednosměrný ventil (8), filtr s obtokem a ukazatelem zanesení (10), nálevka (11), ukazatel 

hladiny (12) a nádrže (13). 

9.1. Návrh hydraulického obvodu 

Z kapitoly 7.3 byly již vybrány hlavní prvky hydraulického obvodu (hydrogenerátor a 

hydromotor s proporcionálním přepouštěcím ventilem). 

Parametry hydrogenerátoru 

 Vg= 52 cm
3
 

 Q= 46,8 dm
3
.min

-1
 při 900 min

-1
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 pmax= 230 bar 

Parametry hydrogenrátoru 

 Vg= 25,5cm
3
 

 Q= 36,4 dm
3
.min

-1
 (při 1500min

-1
) 

 pmax=210 bar 

 

Volba elektromotoru 

Výpočet výkonu elektromotoru 

   
      

   
 

      

   
         (9.1)  

Volím elektromotor od firmy Cantoni Group, dodavatel je firma Hydroma, typ: Sg 

160M-2A. Jedná se o šestifázový nízkonapěťový asynchronní motor s kotvou nakrátko. Tyto 

motory jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, např. ventilátorů, čerpadel apod. 

Parametry elektromotoru: 

 Výkon elektromotoru Pe = 11 kW 

 Otáčky elektromotoru nCmax = 960 min
-1

 

Ke změně otáček elektromotoru využijeme frekvenčního měniče. S tímto měničem 

nastavíme totožné otáčky jako MPS Grader RD-200C, n=900 min
-1

.  

 

Výpočet velikosti nádrže Vn 

Dle literatury [6], kde objem nádrže vychází z 2 až 5 násobku průtoku na hydrogenerátoru, 

volím koeficient 3. 

                    (9.2) 

-volím ocelovou nádrž z katalogu firmy Bosch-Rexroth typ DN 250. Užitečný objem této 

nádrže je Vn=232 dm
3
. 
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Výpočet světlosti sacího potrubí ds  

    
    

    
  

           

     
                 (9.3) 

vs…sací rychlost, volím dle literatury [6] vs =0,8 m.s
-1

. 

Průměr sacího potrubí volím ds=0,04m= 40 mm 

 

Výpočet světlosti tlakového potrubí 

    
    

    
  

           

   
         (9.4) 

vT…výtlačná rychlost, volím dle literatury [6] vt =6 m.s
-1

. 

Průměr sacího potrubí volím ds=0,01m= 10 mm  

 

Výpočet světlosti odpadního potrubí 

    
    

    
  

           

   
          (9.5) 

vO…odpadní rychlost, volím dle literatury [6] vt =3 m.s
-1

. 

Průměr sacího potrubí volím ds=0,018m= 18 mm 

 

Volba odpadního filtru s obtokem 

-volím vratný filtr od firmy Hydroma serie RFA 110 pro průtok hydraulického olej  

Qmax= 140 dm
3
.s

-1
 

filtrační schopnost 25μm 

tlaková ztráta Δp=10 bar 
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Volba nalévací zátky 

-volím nálevku od firmy Hydroma TM 178 B4 

Q = (0,15 – 0,75) m
3
.min

-1
 

Filtrace: 10 μm 

 

Jednosměrný ventil  

(v testovacím hydraulickém agregátu se použijí dva totožné zpětné ventily) 

-volím zpětný ventil od firmy Hydroma FRP  

Qmax= 85 dm
3
.s

-1
 

pmax= 300 bar 

 

Volba hladinoměru 

-volím hladinoměr od firmy Hydroma LS 127 1-T-M10 

 

Volba pojistného ventilu 

-volím pojistný ventil od firmy Hydroma RQ4MSP-SP/M1/51 

pmax= 140 bar 

Qmax= 100 dm
3
.min

-1 

Δp= 10 bar (při Q= 46,8 dm
3
.min

-1
) 
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Volba rozvaděče (odlehčovací ventil) 

-volím odlehčovací ventil od firmy Hydroma typ RQM3-P5/1/A/M/51-D220 K1 

Qmax=100 dm
3
.s

-1
 

pmax=350 bar  

 

Volba mechanické spojky  

-volím mechanickou spojku od firmy Hydroma  

ZF2 132 HLB22 

 

Volba manometru 

-volím manometr od firmy Hydroma MG1 – INOX- 63- 0/250 – G1/4B 

Rozsah tlaku p= (0-250) bar 

Průměr ukazatele d=63 mm 

 

Volba hydraulického oleje 

 -volím Esso Hydraulikfluid HLP 46 o těchto parametrech: 

Kinematická viskozita při 40
o
C ν= 46 mm

2
.s

-1
 

Hustota při 15
o
C ρ= 866 kg.m

-3
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10. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout „Elektrohydraulické řízení chladicího zařízení 

mobilního stroje“. Hlavním požadavkem bylo chladit hydraulický olej protékající čtyř-

sekčním chladičem o průtoku Q=80dm
3
.min

-1 
a maximálním tlaku pmax=14 MPa 

v hydraulickém obvodu pohonu ventilátoru chladiče.  

V úvodní kapitole jsem definoval problematiku šíření tepla. Podrobně jsem nastínil 

vedení tepla v materiálech a to rovinnou stěnou a válcovou stěnou. V další kapitole je popsána 

charakteristika chlazení MPS s definovanou výkonovou charakteristikou, charakteristikou 

otáček ventilátoru na teplotě pro konkrétní MPS, kterým se v diplomové práci zabývám 

včetně popisu hydraulického systému MPS. Následují požadavky a specifikace MPS pro 

návrh elektrohydraulického zařízení chladicího zařízení. Další kapitola pojednává o druzích 

chladičů a jejich možném použití.  

Dále jsem uvedl způsoby pohonu ventilátorů u mobilních strojů (jedná se o spojení mezi 

hnacím motorem a pohonem ventilátoru). Poslední varianta v této podkapitole je 

hydrostatický pohon ventilátoru, kterým se zabývá tato diplomová práce. V následující 

kapitole jsem navrhl tři nejvhodnější varianty hydrostatického pohonu ventilátoru. Tyto 

návrhy jsou detailně popsány, rozkresleny do jednoduchých hydraulických schémat a určeny 

jejich hlavní výhody a nevýhody. Poté jsem stanovil kritéria, dle kterých byly jednotlivé 

varianty mezi sebou porovnávány a hodnoceny. Na základě těchto kritérií byla vybrána jako 

nejvhodnější varianta s proporcionálním přepouštěcím tlakovým ventilem. 

Po výběru varianty pohonu ventilátoru jsem navrhl chladič (čtyř-sekční, do kterého 

vstupují čtyři chladicí média – hydraulický olej, převodový olej, výfukové plyny a voda) a 

poté ventilátor (vrtuli) odpovídající velikosti s dostatečným průtokem vzduchu. Dále jsem 

provedl návrh hydraulického agregátu včetně základních výpočtů pro pohon ventilátoru čtyř-

sekčního chladiče a uvedl specifikace všech hydraulických prvků. Závěrem jsem podrobně 

popsal hlavní řídicí prvky vybraného elektrohydraulického chladicího zařízení a poté jsem 

uvedl příklad naprogramování řídicí jednotky pro MPS. 

Hlavní přínos této diplomové práce je v inovaci hydrostatického systému řízení 

chladicího zařízení mobilního stroje.  Snižují se ztráty ze zbytečného chlazení a též se snižuje 

se množství emisí. Díky proporcionálnímu řízení lze plynule řídit rozběh a doběh ventilátoru. 

To snižuje nároky na výkon hnacího motoru a také hlučnost. Zároveň lze na podobném 

principu programovat i obdobné hydraulické proporcionální prvky. 
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Popis 

šroubovaný,  2-stupňový řídicí přepouštěcí 

proporcionální ventil. Může plynule měnit tlak v obvodu 

v předepsaném rozsahu proporcionálně k vstupnímu 

proudu. Tento ventil je určen pro omezování tlaku 

v náročných aplikacích a je ideální pro hydraulické 

aplikace , jako je pohon ventilátoru.  

Vlastnosti 

12 a 24V 

pmax=241 bar 

Ovládací proud: 1,1A na 12V DC nebo 0,55A na 24V 

DC 

 

 

Příloha I. Technická dokumentace proporcionální tlakového přepouštěcího ventilu 

Hydraforce TS10-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozsah tlaků  

A) 207 – 10,3 bar 

B) 140 – 10,3 bar 

C) 70 – 10,3 bar 

Hystereze: menší než 3 % 

Doporučené elektronické regulátory: 

EFDR1, EFDR2 Drive controller 

nebo EVDR Drive controller 

 

Charakteristika tlakové ztráty ventilu 
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Příloha II. Technická dokumentace hydrogenerátoru Marzocchi ALPA3-D-66-TO. 

 

 

 Velikost  Jednotky  

Geometrický objem 44 cm
3
 

Průtok (při 1500 min
-1

) 62 dm
3
.min

-1
 

Tlak 210 bar 

Maximální tlak 230 bar 

Otáčky 2800 min
-1
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Příloha III. Technická dokumentace hydromotoru Marzocchi GHM2-D-30-VE-TS10-27-

P431 

 

 Velikost  Jednotky  

Geometrický objem 21,1 cm
3
 

Průtok (při 1500 min
-1

) 30,1 dm
3
.min

-1
 

Tlak 230 bar 

Maximální tlak 245 bar 

Otáčky  3200 min
-1
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Příloha IV. Poptávkový formulář chladiče 

 

Data pro navržení kombinovaných chladičů 

Výběr velikosti kombinovaného chladiče Hodnota Jednotky 

Typ spalovacího motoru Spalovací 

vznětový 

 

Otáčky motoru 1500 [min-1] 

Výkon motoru 8 [Kw] 

Hydraulický výkon 18,5 [Kw] 

Odchlazený výkon (u hydraulické kapaliny) 10,2 [Kw] 

Max. teplota hydraulického oleje 60 [oC] 

Průtok oleje 80 [dm3.min-1] 

Průtok vody 60 [dm3.min-1] 

Průtok vzduchu 13,5 [m3.min-1] 

Teplota vzduchu na vstupu ventilátoru 55 [oC] 

Průměr ventilátoru 700 [mm] 

 

 


