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vápna. V úvodu je popsáno zařízení na výrobu vápna, resp. moţnosti řešení pohonů. Na 

základě zadaných parametrů jsou vypracovány 2 varianty řešení. Porovnáním těchto 

variant podle vybraných kritérií je vybrána varianta, pro kterou je následně proveden 

výpočet obvodu v ustáleném stavu a návrh jednotlivých hydraulických komponent. 

Postupnými kroky dimenzování je dosaţeno sestavení hydraulického systému. Pro ilustraci 

je vypracován trojrozměrný model hydraulického agregátu. K práci je rovněţ přiloţeno 

funkční schéma hydraulického obvodu (včetně specifikace prvků) a sestavný výkres 

hydraulického agregátu se seznamem poloţek. 
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by-step sizing. The three-dimensional model of hydraulic power unit is worked out for 

better illustration. It also is attached the functional diagram of the hydraulic circuit 

(including the components specification) and the modular drawing of the hydraulic power 

unit with the piece list. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

D průměr pístu [m] 

DN návrhový průměr pístu [m] 

FG tíhová síla [N] 

Fmax maximální síla v ose hydromotoru [N] 

Ft třecí síla [N] 

FT tahová síla [N] 

FTL tlaková síla [N] 

Fz zatěţující síla [N] 

H zdvih [m] 

P1 vstupní výkon [W] 

P2 výstupní výkon [W] 

PE výkon elektromotoru [W] 

Pek ekvivalentní výkon [W] 

PHG příkon hydrogenerátoru [W] 

PPE příkon elektromotoru [W] 

PPSF_E příkon elektromotoru separátní filtrace [W] 

PSF_E výkon elektromotoru separátní filtrace [W] 

PSF_HG příkon hydrogenerátoru separátní filtrace [W] 

PTT výkon topného tělesa [W] 

PZ ztrátový výkon [W] 

PZsk skutečný výkon [W] 

Q průtok rozváděčem [m
3
.s

-1
] 

QGmax maximální průtok hydrogenerátorem [m
3
.s

-1
] 

QMmax maximální průtok jedním hydromotorem [m
3
.s

-1
] 

QMmin minimální průtok jedním hydromotorem [m
3
.s

-1
] 

QN jmenovitý průtok rozváděčem [m
3
.s

-1
] 

QSF průtok obvodem separátní filtrace [m
3
.s

-1
] 

S skutečná plocha pístu [m
2
] 

SM plocha mezikruţí hydromotoru [m
2
] 

SN návrhová plocha pístu [m
2
] 

T časová konstanta obvodu [s] 
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Vg geometrický objem hydrogenerátoru [m
3
] 

Vg_SF geometrický objem hydrogenerátoru separátní filtrace [m
3
] 

Vgmax maximální geometrický objem hydrogenerátoru [m
3
] 

Vgmax_SF max. geometrický objem hydrogenerátoru separátní filtrace [m
3
] 

ck měrná tepelná kapacita kapaliny [J.kg
-1

.K
-1

] 

co měrná tepelná kapacita oceli [J.kg
-1

.K
-1

] 

d průměr pístnice [m] 

ds průměr potrubí pro sací vedení [ m] 

dt průměr potrubí pro tlakové vedení [ m] 

dz průměr potrubí pro zpětné vedení [ m] 

f součinitel vlivu okolního prostředí [1] 

kN součinitel prostupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

mk hmotnost kapaliny [kg] 

mo hmotnost ocelových částí systému [kg] 

nE otáčky elektromotoru [s
-1

] 

nmax maximální otáčky hydrogenerátoru [m
3
] 

nmax_SF maximální otáčky hydrogenerátoru separátní filtrace [s
-1

] 

nSF_E otáčky elektromotoru separátní filtrace [s
-1

] 

p  maximální pracovní tlak v systému [Pa] 

pmax maximální tlak hydrogenerátoru [Pa] 

pmax_SF maximální tlak v obvodu separátní filtrace [Pa] 

pN  jmenovitý tlak v systému [Pa] 

pSF maximální tlak v obvodu separátní filtrace [Pa] 

pT tlak v odpadním vedení [Pa] 

∆p1  tlakový spád na rozváděči pro vysouvání [Pa] 

∆p2  tlakový spád na rozváděči pro zasouvání [Pa] 

∆pM  tlakový spád na hydromotoru [Pa] 

∆pN jmenovitý tlakový spád [Pa] 

∆pR tlakový spád na rozváděči [Pa] 

∆pR1  tlakový spád na rozváděči P-A [Pa] 

∆pR2  tlakový spád na rozváděči B-T [Pa] 

t teplota obvodu v čase τ [°C] 

t1 doba přestavení regulačního hydrogenerátoru z VGmin na VGmax [s] 

t2 doba přestavení regulačního hydrogenerátoru z VGmax na VGmin [s] 
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tk maximální teplota kapaliny v nádrţi [°C] 

tmax  maximální teplota v blízkosti hydromotorů [°C] 

to teplota okolí [°C] 

tomax maximální teplota okolního vzduchu ve sklepě hydrauliky [°C] 

tomin minimální teplota okolního vzduchu ve sklepě hydrauliky [°C] 

tp poţadovaná teplota oleje pro spuštění systému [°C] 

tR doba přestavení proporcionálního rozváděče [s] 

tu ustálená teplota systému [°C] 

vmax  maximální pracovní rychlost hydromotoru [ m.s
-1

] 

vmin  minimální pracovní rychlost hydromotoru [ m.s
-1

] 

vs rychlost proudění kapaliny v sacím vedení [ m.s
-1

] 

vt rychlost proudění kapaliny v tlakovém vedení [ m.s
-1

] 

vz rychlost proudění kapaliny ve zpětném vedení [ m.s
-1

] 

ηE účinnost elektromotoru [1] 

ηHG účinnost hydrogenerátoru [1] 

ηmp mechanicko-tlaková účinnost [1] 

ηSF_E účinnost elektromotoru separátní filtrace [1] 

ηSF_HG účinnost hydrogenerátoru separátní filtrace [1] 

ηv objemová účinnost hydrogenerátoru [1] 

τ čas [s] 

τp poţadovaná doba ohřevu [s] 

ϕ tepelný výkon [W] 

ϕCH měrný chladicí výkon [W.K
-1

] 

ϕCH chladicí výkon [W] 

ϕN teplo odvedené nádrţí [W] 
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Úvod 

 

V současné době musí kaţdá zodpovědná firma dbát na kvalitu svých výrobků a 

snaţí se dosáhnout co nejmenších výrobních a následně provozních nákladů. Je tedy 

důleţité jednak inovovat sortiment výrobků, ale i optimalizovat dosavadní řešení 

technologických procesů. Tímto se dostávám k cíli mé práce – navrhnout hydraulický 

pohon zařízení na výrobu vápna. 

Práce byla zadána na základě poţadavků z praxe, přičemţ zadání bakalářské práce 

bylo formulováno především společnostmi PSP Engineering, a.s., vyrábějící kompletní 

technologické zařízení na výpal štěrkového vápna (rotační pece s pecními linkami 

pouţitelné pro široké spektrum vstupních a výstupních surovin), a IVV Engineering, a.s., 

která zajišťuje hydraulickou část těchto zařízení. 

Vápno se pouţívá především ve stavebnictví, dále také k úpravě a výrobě oceli. 

Samotné vápenky se však nachází nejčastěji poblíţ vápencových lomů, popř. v blízkostech 

velkých hutních kombinátů. Takto tomu je např. na severu Litvy, kde tamní podnik „Nové 

Akmené“ (v překladu do češtiny) zásobuje vápencem i okolní Lotyšsko a Estonsko.  

Proces zpracování vápence se neustále zdokonaluje. To vyţaduje technologicky 

náročnější zařízení. Proto dnešní trend automatizace technologických procesů většinou 

nahrazuje uţ poněkud zastaralé manuální ovládání. Nepochybnou výhodou výpočetní 

techniky aplikované s hydraulickými prvky ve výrobě vápna je rovněţ moţnost dálkového 

přenosu dat a řízení procesu z operačního centra. To umoţňuje pruţně reagovat na aktuální 

provozní stav a další významné výhody, o kterých bude pojednáno dále. 

Hydraulický pohon plní při výrobě vápna důleţitou funkci, tzv. výhraby. 

Specifickou problematikou nejen hydraulických pohonů výhrabů je pohyb akčních členů 

v oblastech s vysokou teplotou, při fungujícím chlazením aţ 70°C, bez chlazení aţ 90°C. 

Pohyb hydromotorů je velice pomalý, tedy i průtoky pracovní kapaliny hydromotory jsou 

malé, a proto se musí řešit správně chlazení obvodu. 
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1 Přehled současného stavu řešené problematiky 

1.1 Vápno 

Nehašené vápno, resp. pálené vápno jsou běţně pouţívaná označení pro oxid 

vápenatý CaO. Tato komerčně vyráběná chemická sloučenina je bílá, práškovitá, ţíravá a 

alkalická látka obsahující příměsi oxidu hořečnatého, křemičitého, dokonce i malé 

mnoţství oxidu hlinitého a ţelezitého. Zpracování vápence na vápno (viz příloha A) 

probíhá v tzv. vápenkách. Pro výrobu vápna se těţí především velmi čistý vápenec.  

 

1.1.1 Použití vápna 

V konkrétních aplikacích se pouţívá především hydratované (hašené) vápno ve 

formě hydroxidu vápenatého Ca(OH)2. Hlavní oblasti vyuţití vápna reprezentuje 

především ocelářský průmysl. Pouţívá se na úpravu ţelezné rudy nebo peletu, k odstranění 

kovových nečistot během úpravy rudy na surové ţelezo, k odsíření surového ţeleza, 

rafinaci oceli. Rovněţ se přidává jako struskotvorná přísada, která na sebe váţe nečistoty 

jako křemík, fosfor a síru, způsobující znehodnocení kovu. 

Pálené vápno se aplikuje také ve stavebním, potravinářském, chemickém, 

papírenském, sklářském a keramickém průmyslu, dále k odsíření spalin, úpravě zemin a 

odpadů, úpravě vody (obr. 1.1), výstavbě cest a rovněţ při zpracování barevných kovů. 

 

Obr. 1.1 Schéma čištění odpadních vod vápnem [2] 

 

1.2 Zařízení na výpal vápna 

Kompletní technologické zařízení na výpal štěrkového vápna v pecní lince s rotační 

pecí vyrábí např. společnost PSP Engineering a.s. Neodmyslitelnou výhodou těchto pecí je 

pouţitelnost pro široké spektrum vstupních surovin a výstupních produktů a dále moţnost 

pouţít všechny typy paliv včetně odpadů v souladu s poţadavky a moţnostmi odběratelů. 
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Stabilizovaný provoz s minimálními provozními náklady umoţňuje systém automatické 

regulace výpalu (více informací v pramenu [11]). 

 

1.2.1 Vývoj pecí na výpal vápna 

Podle literatury [2] prováděli lidé výpal vápna jiţ v mladší době kamenné a to 

v tzv. polních pecích, ve kterých se nejčastěji pouţívalo jako palivo dřevo. Vývoj pecí 

pokračoval přes pece šachtové s vnějším, resp. s vnitřním topením pálené dřevem, koksem, 

uhlím, generátorovým plynem, olejem. V druhé polovině 19. st. následovaly pece kruhové 

na uhlí. V dnešní době se pouţívají především pece rotační a to hlavně v USA a Kanadě. 

V Evropě se však vzhledem k energetické spotřebě uplatnily zejména úspornější krátké 

rotační pece pro výpal štěrkového vápna s předřazeným výměníkem tepla. Předehřátím a 

částečnou kalcinací je moţno dosáhnout úspory energie aţ 30 % z měrné spotřeby ve 

srovnání s dlouhou rotační pecí. Nejnovějším a zároveň v současné době nejčastěji 

stavěným typem jsou nové dvou- a tříšachtové souproudé regenerační pece na výpal vápna. 

 

1.2.2 Popis funkce pecní linky 

V České republice, ale i ostatních evropských zemích, se vyrábí vápno nejčastěji 

v krátkých rotačních pecích s předřazeným výměníkem tepla. Vyváţené řešení strojů pecní 

linky příznivě ovlivňuje výkon zařízení, kvalitu výsledného produktu a náklady na výrobu.  

Pecní linka (obr. 1.2) se skládá z předkalcinátoru 2, rotační pece 3 a šachtového 

chladiče 4. 

 

Obr. 1.2 Schéma pecní linky [11] 

1 – zásobník předkalcinátoru, 2 – předkalcinátor, 3 – rotační pec, 4 – šachtový chladič 

3 

2 

4 

1 
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Předkalcinátor 

Předkalcinátor 2 (obr. 1.2) – šachtový výměník tepla – slouţí k předehřevu (tepelné 

výměně ve vrstvě materiálu) a částečné kalcinaci zrnitých materiálů před jejich výpalem 

v rotační peci 3. Na obr. 1.3 je zobrazen průchod spalin předkalcinátorem. V úrovni vstupu 

spalin 1 do vrstvy materiálu je umístěno vynášecí zařízení 2, které umoţňuje pohyb 

suroviny a její dávkování do rotační pece. Toto řešení významně zvyšuje účinnost 

předehřevu a umoţňuje optimalizaci technologického procesu. Po průchodu materiálem 

jsou spaliny odtahovány pecním ventilátorem přes odlučovací zařízení 3 do ovzduší. 

 

 

Obr. 1.3 Průchod spalin předkalcinátorem [11] 

1 – vstup spalin, 2 – vynášecí zařízení, 3 – odlučovací zařízení 

 

Rotační pec 

Intenzivní předehřev materiálu v předkalcinátoru umoţňuje pouţití krátké rotační 

pece (obr. 1.4), coţ znamená výrazné zlepšení tepelné bilance pecní linky, tedy aţ 30% 

úsporu energie z měrné spotřeby ve srovnání s dlouhou rotační pecí. Rotační pec 1 uloţená 

na dvou (popř. třech) podporách 2 umoţňuje dokončení pálícího procesu. Nosné kruhy 

jednotlivých podpor jsou uloţeny na pruţných podloţkách. Na kaţdém ze základů je 

umístěna dvojice radiálních kladek. Ty přenášejí zatíţení od rotační pece do jejích základů. 

Pohon rotační pece je zajišťován přes ozubený věnec. Efektivní provoz s minimem 

přisávaného vzduchu je dosahován především pomocí spolehlivého vstupního a výstupního 

lamelového těsnění pece. Otáčky pece jsou řízeny tyristorovou regulací v rozsahu 0,2 –

 2,0 min
-1

. 

1 

2 

3 
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Obr. 1.4 Rotační pec [11] 

1 – rotační pec, 2 – podpora 

 

Šachtový chladič 

Šachtový chladič (obr. 1.5) nové generace umoţňuje efektivně vyuţívat chladicí 

vzduch k účinné rekuperaci tepla mezi chlazeným materiálem a chladicím vzduchem, který 

je dále vyuţíván jako spalovací vzduch v rotační peci. Tok materiálu lze usměrnit 

v závislosti na teplotě chlazeného produktu. Vysoká účinnost chlazení umoţňuje plynulý 

chod pecní linky s minimálním přebytkem spalovacího vzduchu, coţ významně zlepšuje 

celkovou tepelnou bilanci výroby vápna. 

 

Obr. 1.5 Šachtový chladič [11] 

 

1.2.3 Výpal vápna 

Předehřev vápence v předkalcinátoru způsobují spaliny stoupající v protiproudu 

vrstvou materiálu. Rovnoměrné dávkování materiálu přes patní kus do rotační pece 

reguluje plynule vynášecí zařízení (deskové vynašeče), obr. 1.6, s hydraulickým pohonem 

v závislosti na výstupní teplotě odpadních plynů. 

2 1 
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Obr. 1.6 Vynášecí zařízení – hydraulické válce výhrabů vápna [8] 

1 – konstrukce předkalcinátoru, 2 – hydraulický válec, 3 – vynášecí desky 

 

Teplota materiálu v pálícím pásmu se pohybuje, dle poţadavků na kvalitu 

výsledného produktu, v rozmezí 1180 – 1250°C. Hořák je zaústěn do výstupní část rotační 

pece, tzv. ţárové hlavy. Podle poţadované kvality vápna se odvijí také výběr vhodného 

paliva (zemní plyn, uhlí, topný olej, lignit atd.). Proces výroby vápna tepelným rozkladem 

hornin obsahující uhličitan vápenatý bývá označován pojmem výpal vápna, resp. 

kalcinace. Výpal materiálu je dokončován v rotační peci. Celý děj je charakterizován 

chemickou reakcí podle rov. (1.1). 

 

23 COCaOteploCaCO   (1.1) 

 

Vápno, po průchodu rotační pecí, usměrňuje přechodový kus do šachtového 

chladiče. K finální fyzikálně-chemické přeměně vápna dochází v horní odleţovací části 

chladiče. 

 

1.3 Hydraulické pohony výhrabů vápna 

Funkce pohonů výhrabů je popsána v kapitole 1.2.2 a 1.2.3. Pohony výhrabů vápna 

pracují v prašném prostředí s vysokou teplotou. Proto je potřeba navhrnout takový pohon, 

který bude schopen těmto obtíţným podmínkám odolávat. Elektrické pohony v takovýchto 

podmínkách nemohou pracovat optimálně, popř. by musely být speciálně zakryté, coţ je 

nevýhodné z pohledu údrţby. Rovněţ mechanické pohony nejsou pro přímočarý pohyb 

vhodné, jelikoţ přeměna rotačního pohybu na přímočarý – v tomto případě, kdy je potřeba 

ještě regulovat rychlost přímočarého pohybu – by byla pro uvedené podmínky sloţitá a 

2 

3 

1 
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drahá. Přímočarý pohyb snadno vyvozují pneumatické pohony. Nejsou tak náchylné na 

teplotní rozpětí, avšak problém by zde nastal se znečištěným nasávaným vzduchem, který 

se musí upravit v tzv. kompresorové stanici. A jelikoţ musí pohon vyvinout poměrně 

velkou sílu v přímém vodorovném směru, ani pneumatické pohony nelze v tomto případě 

pouţít. Proto z důvodů uvedených výše a také potřeby řídit i rychlost pohybu vynášecího 

zařízení, a tedy regulovat tok materiálu postupujícího v předkalcinátoru, jsou pro tyto účely 

vhodné hydraulické přímočaré pohony. 

 

1.3.1 Vynášecí zařízení PSP Engineering, a.s. 

Jedno z moţných řešení výhrabů vápna představuje vynášecí zařízení firmy PSP 

Engineering, a.s. umístěné v úrovni vstupu spalin do vrstvy materiálu (obr. 1.7, obr. 1.8). 

 Obr. 1.7 3D model předkalcinátoru [11] Obr. 1.8 Pohled na vynášecí zařízení [11] 

 

Jak je patrné z obr. 1.8, vynášecí zařízení tvoří řada tzv. sekcí. Kaţdou sekci (obr. 

1.9) tvoří přímočarý hydromotor s oboustrannou pístnicí 1, dvě vynášecí desky 2, spojené 

tzv. táhlem 3. Mezi vynášecími deskami a konstrukcí předkalcinátoru je vůle, kterou lze 

vymezit postranními lištami upevněnými na konstrukci předkalcinátoru. Po uvedení 

zařízení do ustáleného provozu se však pod vynášecí desky dostane jemný vápenný prášek. 

Ten je schopen absorbovat vzdušnou vlhkost a vytvořit tak materiál s určitou mazací 

schopností. Tím dochází k menšímu tření, resp. opotřebení desek, na rozdíl od záběhu 
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zařízení, kdy můţe dojít k neţádoucímu suchému tření. Přímočaré hydromotory jsou 

umístěny v ose vynášecích desek, přičemţ pístnice hydromotoru není spojena s deskami. 

 

Obr. 1.9 Sekce vynášecího zařízení [11] 

1 – přímočarý hydromotor, 2 – vynášecí desky, 3 – táhlo 

 

Přímočaré hydromotory vykonávají nepřetrţitý přímočarý vratný pohyb se 

zdvihem v rozsahu 80 – 120 mm a rychlostmi v rozsahu 0,5 – 2 cm.s
-1

. Rychlost i zdvih 

přímočarých hydromotorů se upravuje v závisloti na očekakávém výkonu pece. Přitom se 

vţdy kaţdá sudá sekce pohybuje napravo a kaţdá lichá sekce nalevo. Tím je zajištěn 

neustálý rovnoměrný pohyb materiálu. Pokud by došlo k poruše vynášecího zařízení a tedy 

zastavení kontinuálního pohybu materiálu, teplota materiálu by narustála a hrozilo by 

jednak zapečení materiálu, ale i nebezpečí poškození hydrauliky. 

 

1.3.2 Vynášecí zařízení SVEDALA 

 

Obr. 1.10 Umístění hydraulických válců mimo předkalcinátor (systém SVEDALA) [11] 

1 – přímočarý hydromotor, 2 – podávací zařízení, 3 – tok materiálu do rotační pece, 4 – 

prostupující spaliny, 5 – výstup odpadního plynu z předkalcinátoru, 6 - vápenec 

2 
3 

 

6 

 

 

 

 

 
4 

5 

2 

3 

1 2 

1 
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Umístění přímočarých hydromotorů do osy vynášecích desek je ideální z pohledu 

přenosu síly i regulace toku materiálu v jednotlivých sekcích. Naopak v USA se pouţívá 

především tzv. systém SVEDALA (obr. 1.10). Přímočaré hydromotory 1 jsou umístěny do 

prostoru s niţším vlivem sálavého tepla. Přenos síly probíhá přes pákový mechanismus 2, 

který hrne materiál 6 do prostoru rotační pece 3. Prostupující spaliny 4 jsou odváděny 

z předkalcinátoru otvorem 5. 

 

1.3.3 Orientační parametry hydraulických pohonů výhrabů vápna 

V  tab. 1.1 uvádím orientační parametry elektrohydraulického pohonu PKZM 

(aplikace – Naujasis Kalcitas, Litva). 

Celkový instalovaný příkon 17,5∙10
3
 W 

Tlak v hydraulickém systému výhrabů 15∙10
6
 Pa 

Průtok v hydraulickém systému výhrabů 18 – 30 dm
3
.min

-1
 

Parametry přímočarých hydromotorů ϕ63 mm / ϕ28 – 120 mm 

Pracovní / maximální zdvih hydromotorů 80 mm / 120 mm 

Síla do osy jednoho přímočarého hydromotoru 35000 N 

Průtok jedním hydromotorem 0,5 – 3 dm
3
.min

-1
 

Rozsah provozních rychlostí hydromotorů 0,5 – 2 cm.s
-1

 

Pracovní kapalina - minerální olej HLP - VG46 

Napájecí/Ovládací napětí 400 VAC / 24 VDC 

Tab. 1.1 Orientační parametry hydraulického pohonu výhrabů [11] 

 

1.3.4 Popis uspořádání hydraulického pohonu výhrabů 

Hydraulický mechanismus sestává z jednotlivých hydraulických komponent, 

jejichţ rozmístění můţe mít vliv na funkci i ţivotnost mechanismu. Dispozici přibliţného 

uspořádání pohonu uvádím v příloze B. Jako zdroj tlakové kapaliny slouţí hydrogenerátor 

navrţený pro potřebný výkon. Velmi často tvoří hydrogenerátor kompaktní celek s nádrţí, 

filtrační a chladicí, resp. ohřívací jednotkou, tzv. hydraulický agregát. Ten bývá často 

umístěn v tzv. sklepě hydrauliky. Je nutné správně navrhnout polohu hydraulického 

agregátu a to z důvodu délky potrubních rozvodů, ale také okolní teploty agregátu. Proto je 
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hydraulický agregát v případě pecí na výpal vápna umístěn pod předkalcinátorem, tedy 

v bezpečné vzdálenosti od částí technologických zařízení, kde jsou vysoké teploty. 

Pro zajištění regulace rychlosti pohybu přímočarých hydromotorů a funkce 

proplachu se musí do obvodu instalovat rozváděče. Ty slouţí k řízení směru průtoku 

kapaliny a mohou být součástí hydraulického agregátu. Ukázalo se však, ţe toto řešení je 

nevýhodné, neboť ke kaţdému hydromotoru je potřeba vést tlakové a zpětné vedení. 

Lepším řešením je uspořádání rozváděčů a potřebných ventilů na tzv. hydraulický panel. 

Ten lze umístit blíţe k hydromotorům, např. na konstrukci předkalcinátoru cca 2 – 3 m pod 

hydromotory, kde je teplota okolí niţší neţ limitní teplota pro elektrické součásti (cca 

50 °C). V tomto případě povede z hydraulického agregátu pouze tlakové a zpětné potrubí 

k hydraulickému panelu, kde se průtok rozdělí k jednotlivým rozvaděčům a následně 

hydromotorům. 

Přímočarý pohyb vynášecích desek umoţňují přímočaré hydromotory umístěné na 

konstrukci předkalcinátoru ve výšce přibliţně 15 m nad zemským povrchem (v závislosti 

na velikosti a výkonu předkalcinátoru). V okolí přímočarých hydromotorů dosahuje teplota 

aţ 75 °C. Proto se zajišťuje efektivní chlazení kapaliny proudící v obvodu tzv. proplachem. 

Tento systém zajistí průtok chladnější tlakové kapaliny hydromotory, pokud jsou dočasně 

v klidové poloze. To umoţňují vhodně přestavené rozváděče. Proces přestavení rozváděčů 

bývá často řízen automaticky pomocí elektrických signálů přivedených na jednotlivé 

rozváděče. Proplach se realizuje vţdy, kdyţ je v nádrţi překročena maximální teplota 

kapaliny (cca 50 °C). V době proplachu jsou všechny hydromotory současně mimo funkci. 

Pro zmenšení negativního vlivu sálavého tepla se dnes často dodatečně montují před 

hydraulické válce ventilátory.  

 

1.3.5 Požadavky na hydraulický pohon výhrabů 

Technologický proces výpalu vápna vyţaduje plynulou regulaci toku materiálu. Ta 

je zajišťována plynulou změnou rychlosti pohybu přímočarých hydromotorů uchycených 

na patky. Na základě tohoto poţadavku se musí do obvodu instalovat prvek, který bude 

řídit velikost průtoku pracovní kapaliny. Starší systémy pouţívají ještě i dnes konvenční 

škrtící ventily. Ty lze však nastavit pouze manuálně obsluhou. Proto se dnes častěji 

pouţívají sice draţší, ale výhodnější proporcionální rozváděče, popř. servoventily. Prvky, 

regulující průtok pracovní kapaliny, vyţadují pouţití hydrogenerátoru s regulací na 

konstantní tlak. 
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Servotechnika je sice drahá, ale velice přesná a rychlá. Tyto výhody však nejsou 

výhradně poţadovány v procesu výpalu a díky integrované elektronice servoventilů 

(včetně snímačů) je nelze ani v takovýchto oblastech s vysokými teplotami pouţít. Proto 

uvaţuji v dalším návrhu pouţití klasických škrtících ventilů, resp. proporcionálních 

rozváděčů (tzv. elektrohydraulické řízení). Nepochybnou výhodou elektrohydraulického 

řízení je moţnost dálkového přenosu dat a řízení procesu z operačního centra. To 

umoţňuje pruţně reagovat na aktuální provozní stav zařízení. 

Proporcionální rozvaděče vyţadují filtraci kapaliny na velikost částic maximálně 

10 µm. Avšak kapalina o předepsané čistotě musí vstupovat do proporcionálního ventilu. 

Proto se musí instalovat do obvodu tlakový filtr před příslušný ventil. Často se řeší filtrace 

i chlazení jako tzv. separátní okruh s pomocným hydrogenerátorem. Jeho výhodou je 

moţnost provozu nezávisle na hlavním hydrogenerátoru. 

Jako pojistka před odstavením celé pecní linky se často při řešení takovýchto 

obvodů pouţívá tzv. záloţní hydrogenerátor. Předpokládám, ţe ve funkci bude vţdy jen 

jeden hydrogenerátor a oba hydrogenerátory budou provozovány tak, aby byly ve funkci 

stejnou dobu. 

Jelikoţ je na základě zadání práce poţadován pohyb teoreticky aţ 8 hydraulických 

válců současně, vyplatí se do obvodu instalovat plynohydraulický akumulátor. Ten bude 

schopen okamţitě pokrýt nerovnoměrnosti odběru jednotlivých válců. Zde se nabízí pouţít 

buď neregulační hydrogenerátor s menším instalovaným výkonem (např. zubové), ale 

větším akumulátorem (resp. dvěma akumulátory), popř. regulační hydrogenerátor 

s regulací na konstantní tlak, většího výkonu v kombinaci s menším akumulátorem. 

Pro ochlazení pracovní kapaliny slouţí také nádrţ. Hladina pracovní kapaliny 

v nádrţi je snímána hladinoměry. Pokud dosáhne kapalina minimální hladiny I, dojde 

k upozornění obsluhy o nízkém stavu kapaliny. Klesne-li hladina pod úroveň II, vypne se 

pohon hydrogenerátoru. Rovněţ je hlídána teplota kapaliny v nádrţi pomocí teplotních 

čidel. Při dosaţení určité hladiny kapaliny v nádrţi se vykoná naprogramovaný proces. 

Pohyb přímočarých hydromotorů je přizpůsobován podle aktuálního stavu 

technologického procesu. Z pohledu energetického by se zdálo být nejvýhodnější, kdyby 

pohon pracoval pouze v poţadovaných časových úsecích a zbytek času by byl vypnut. To 

je však z pohledu dynamiky systému nepříznivé. Jednou z variant řešení tohoto problému 

je tzv. odlehčování neregulačního hydrogenerátoru (zdroje tlakové energie). Další 

moţností je pouţití hydrogenerátoru s regulací na konstantní tlak.  
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2 Návrh alternativ hydraulických pohonů výhrabů 

 

Kombinací uvedených hydraulických prvků pro řízení rychlosti hydraulických 

válců s uvedenými moţnými zdroji tlakové energie a s ohledem na poţadavky uvedené 

v kapitole 1.3.4, resp. 1.3.5 by vzniklo mnoho variant řešení. Některé z nich by však 

nebyly prakticky realizovatelné, popř. energeticky nevýhodné, proto se v dalším řešení 

zaměřím pouze na obvody s hydraulicky odlehčovaným neregulačním hydrogenerátorem 

v kombinaci s klasickými škrtícími ventily a obvod s regulačním hydrogenerátorem 

s regulací na konstantní tlak v kombinaci s proporcionální technikou. 

Rozhodujícím hlediskem při volbě hydrogenerátoru je převáţně jeho cena. 

Neregulační jsou podstatně levnější neţ regulační hydrogenerátory. V případě 

neregulačního hydrogenerátoru bude potřeba instalovat do obvodu větší akumulátor neţ 

v případě s regulačním hydrogenerátorem. 

 

2.1 Pracovní kapalina 

Pracovní kapalina umoţňuje přenos energie, popř. informací. Její kvalita určuje 

spolehlivost provozu a ţivotnost hydraulických prvků. Proto je nutné vybrat takovou 

kapalinu, která bude splňovat poţadavky kladené na kapaliny. Mezi ně patří vhodná 

viskozita, malá stlačitelnost, termooxidační stálost, nehořlavost, odolnost proti pěnění atd. 

Pro hydraulické pohony výhrabů vápna se pouţívají kapaliny, které musí odolávat 

teplotám okolí, ale především vlivu sálavého tepla z prostředí výpalu. V případě zastavení 

činnosti hydromotoru můţe teplota kapaliny nebezpečně narůstat na hodnotu aţ 75 °C. Při 

této teplotě začíná kapalina zrychleně degradovat. Avšak vzhledem k teplotám vzplanutí 

hydraulických olejů, které se pohybují v rozsahu 95 – 250 °C, není tato teplota 

nebezpečná. Proto volím s ohledem na pořizovací cenu a doporučený rozsah optimální 

viskozity 16 – 36 mm
2
s

-1
 minerální olej TOTAL AZOLLA ZS 46 s těmito vlastnostmi: 

 viskózní třída VG 46, 

 druh (podle DIN 51 524) HLP (s přísadami proti oxidaci, korozi a pěnivosti), 

 viskozita při 40°C 46 mm
2
s

-1
, 

 viskozitní index VI 100, 

 bod tuhnutí / vzplanutí – 27 / 232 °C, 

 hustota oleje při 15°C 880 kg.m
-3

 (více informací viz [12]). 
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2.2 Hydraulický obvod s proporcionálním rozváděčem 

Zjednodušené schéma hydraulického obvodu pro 2 hydromotory s proporcionálním 

rozváděčem a regulačním hydrogenerátorem s regulací na konstantní tlak – 

varianta (obvod) A – uvádím na obr. 2.1.  

 

 

Obr. 2.1 Schéma hydraulického obvodu s proporcionálním rozváděčem 

N – nádrž, HG – regulační hydrogenerátor s regulací na konstantní tlak, JV – jednosměrný 

ventil, A – plynohydraulický akumulátor, TF – tlakový filtr, TV – tlaková váha, PR – 

proporcionální rozváděč, SV – střídavý ventil, HM – přímočarý hydromotor 

s oboustrannou pístnicí, CH – chladič, V – ventilátor, F – filtr, T – teploměr, HL –

 hladinoměr s elektrickým spínačem, PF- plnící filtr 
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Zdrojem tlakové energie je regulační hydrogenerátor HG s regulací na konstantní 

tlak. Kapalina dále pokračuje přes jednosměrné ventily JV, které chrání hydrogenerátor 

před nepříznivými vlivy tlakových pulzací. Akumulátor A slouţí převáţně k tlumení 

průtokových a tlakových pulzací, popř. jako záloţní zdroj energie. Řízení směru a velikosti 

průtoku realizuje proporcionální rozváděč PR. Sice draţší, ale účinnější tlakový filtr TF 

zajišťuje filtraci kapaliny na poţadovanou čistotu kapaliny pro proporcionální rozváděče 

PR. Nepříznivé důsledky změny zatíţení projevující se změnou rychlosti hydromotorů HM 

kompenzuje tlaková váha TV v kombinaci se střídavým ventilem SV. Ve zpětném vedení 

realizuje chladič CH s ventilátorem V chlazení a filtr F s obtokem filtraci pracovní 

kapaliny. Nádrţ N je vybavena teploměrem T s elektrickým spínačem, hladinoměrem HL 

s elektrickým spínačem a plnícím filtrem PF.  

 

 

Obr. 2.2 Schéma hydraulického obvodu s konvenčními hydraulickými prvky 

N – nádrž, HG – neregulační hydrogenerátor, JV – jednosměrný ventil, A – 

plynohydraulický akumulátor, PV – tlakový ventil, R – rozváděč, ŠV – škrtící ventil, HM – 

přímočarý hydromotor s oboustrannou pístnicí, CH – chladič, V – ventilátor, F – filtr, T – 

teploměr, HL – hladinoměr s elektrickým spínačem, PF- plnící filtr 
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2.3 Hydraulický obvod s konvenčními hydraulickými prvky 

Obr. 2.2 (varianta B) znázorňuje zjednodušené schéma hydraulického obvodu pro 2 

hydromotory s klasickými škrtícími ventily a neregulačním hydrogenerátorem. Podle 

charakteru zapojení se jedná o obvod s hydraulicky odlehčovaným hydrogenerátorem. 

 

Zdrojem tlakové energie je neregulační hydrogenerátor HG (např. zubový) 

v kombinaci s akumulátorem A. Ten je nastaven na určitou hodnotu tlaku. Dosaţením této 

hodnoty se tlakový ventil PV (odpojovací ventil) otevře a umoţní tak odlehčení 

hydrogenerátoru volným průtokem kapaliny přímo do nádrţe N. Při poklesu tlaku 

v akumulátoru o přibliţně 15 % nastavené hodnoty se opět přestaví ventil PV, čímţ je 

umoţněno plnění akumulátoru. Řízení směru průtoku, resp. směru pohybu hydromotorů 

HM, realizuje elektromagneticky ovládaný rozváděč R. Velikost průtoku, resp. rychlosti 

pohybu hydromotorů HM se nastavuje pomocí škrtících ventilů s obtokem. Ostatní 

komponenty plní stejnou funkci jako u varianty A. 

 

2.4 Volba vhodné varianty 

Obě varianty se liší způsobem řízení velikosti průtoku pracovní kapaliny a 

pouţitým zdrojem tlakové kapaliny. 

 

2.4.1 Porovnání hlavních řídicích prvků hydraulického systému 

U varianty A plní hlavní funkci řízení proporcionální rozváděč. Ten plní současně 

jednak funkci řízení směru, ale i velikosti průtoku. Jeho nespornou výhodou je moţnost 

nastavení rozběhu, či brzdění hmotné zátěţe pomocí tzv. rampy. Existují jak 

proporcionální rozváděče s integrovanou elektronikou, tak i rozváděče s externí řídicí 

kartou. Pouţití proporcionálních rozváděčů je omezeno teplotou okolí v konkrétní aplikaci. 

Proto uvaţuji v dalším návrhu proporcionální rozváděče s externí elektronikou.  

Varianta B reprezentuje starší řešení hydraulických pohonů výhrabů vápna 

pouţitými klasickými prvky. Na rozdíl od obvodu A nedisponuje tato varianta moţností 

automatizace, protoţe velikost průtoku je nastavována manuálně obsluhou. To představuje 

v technologickém procesu výpalu vápna poměrně zásadnou nevýhodu, poněvadţ je tímto 

znemoţněna „pruţná“ reakce na okamţitý stav procesu. Škrtící ventil můţe rovněţ 

způsobit v obvodu neţádoucí a nebezpečnou multiplikaci tlaku. 
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2.4.2 Porovnání zdrojů tlakové kapaliny 

Obvod A disponuje modernějším regulačním hydrogenerátorem na úkor větší 

pořizovací ceny. Nabízí však moţnost dálkového nastavení geometrického objemu přesně 

na poţadovanou hodnotu. Toho lze vyuţít např. při změně poţadavků technologického 

procesu výpalu. 

Jako primární zdroj tlakové kapaliny varianty B slouţí levnější neregulační 

hydrogenerátor. Vzhledem k většímu počtu prvků v obou systémech jsem zařadil do 

obvodů akumulátor, který slouţí k tlumení tlakových a průtokových pulzací. V obvodě B 

navíc plní akumulátor funkci sekundárního zdroje tlakové energie, coţ umoţňuje sníţit 

celkový instalovaný výkon obvodu. Avšak akumulátor varianty B musí být podstatně větší 

z důvodu současných odběrů více hydromotory. 

 

2.5 Porovnání výhod a nevýhod obou variant 

Pro jednodušší rozhodnutí výběru správné varianty jsem sestavil tab. 2.1. 

Porovnání výhod a nevýhod obou variant jsem provedl na základě ohodnocení vybraných 

kriterií bodovou stupnicí od 0 (nejhorší) do 5 (nejlepší) bodů.  

  varianta A varianta B 

možnost dálkového přenosu dat 4 0 

možnost automatizace, monitorování procesu 5 0 

cena systému (včetně provozních nákladů) 0 3 

požadavek zvýšené čistoty kapaliny  1 3 

jednoduchost 1 3 

energetická náročnost systému 1 2 

riziko multiplikace 4 0 

CELKEM 16 11 

Tab. 2.1 Porovnání výhod a nevýhod obou variant 

 

Na základě výsledků celkového součtů bodů jednotlivých kritérií jsem se rozhodl 

podle tab. 2.1 pro variantu A – s proporcionálním rozváděčem, reg. hydrogenerátorem. 

Avšak vzhledem k nepříliš jednoznačnému výsledku porovnání se varianta B jeví ještě i 

dnes jako konkurenceschopná, především díky pořizovací ceně. Funkční schéma vybrané 

varianty uvádím v příloze C, specifikaci zvolených prvků (viz kapitoly 3, 4) v příloze D.  
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3 Výpočet parametrů obvodu v ustáleném stavu 

 

V této kapitole uvádím výpočet parametrů hydraulického obvodu zvolené varianty 

v ustáleném stavu pro zadané parametry (viz obr. 3.2): 

 počet přímočarých hydromotorů 8, 

 zdvih hydromotoru H = 120∙10
-3

 m = 120 mm, 

 maximální pracovní tlak v systému p = 16∙10
6
 Pa, 

 jmenovitý tlak v systému pN = 18∙10
6
 Pa, 

 minimální pracovní rychlost hydromotoru vmin = 3∙10
-3

 m∙s
-1

, 

 maximální pracovní rychlost hydromotoru vmax = 10∙10
-3

 m∙s
-1

, 

 maximální teplota v blízkosti hydromotorů tmax = 65 °C. 

 

3.1 Určení zatěžující síly Fz 

Z technologického hlediska je poţadováno pouţití přímočarého hydromotoru 

s oboustrannou pístnicí. Jak bylo uvedeno v kapitole 1.3.1, vynášecí desky „plavou“ na 

vrstvičce jemného vápencového prášku a dochází k tření. Působení sil vznikajících při 

procesu výhrabu vápna objasňuje obr. 3.1. Materiál 2 se nachází na obou vynášecích 

deskách 3. Důsledkem tření a působením tíhové síly FG materiálu na obou stranách 

vynášení vzniká mezi povrchem a vynášecí deskou 3 třecí síla Ft. Při pohybu vpravo 

působí materiál 2 na pravý konec pístnice hydromotoru 1 tlakovou silou FTL, na levý konec 

pístnice hydromotoru 1 tahovou silou FT. Obě síly mají stejný směr a lze je tedy sečíst a 

určit tak zatěţující sílu Fz podle rov (3.1).  

 

Obr. 3.1 Působení sil 

1 – přímočarý hydromotor, 2 – materiál (představa prostorového kvádru), 3 – vynášecí 

 

TLTz FFF   (3.1) 

F
G
 F

G
 

F
t
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t
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3 3 
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3.2 Návrh přímočarého hydromotoru 

Návrh přímočarého hydromotoru se odvíjí od zatěţující síly Fz technologického 

procesu. Pro zjednodušení výpočtu si lze zatěţující sílu představit, jakoby působila na 

jedné straně pístnice, viz obr. 3.2. Velikost síly se však v procesu výhrabu můţe měnit a 

závisí především na velikosti předkalcinátoru, resp. mnoţství materiálu v prostoru 

výhrabů. Na základě zkušeností bylo zjištěno, ţe velikost zatěţující síly Fz v ose pístnice 

dosahuje maximální hodnoty 35000 N. Pro další výpočty tedy uvaţuji zatěţující sílu Fz 

o velikosti Fz = 35000 N, viz obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Schéma přímočarého hydromotoru s oboustrannou pístnicí 

 

3.2.1 Výpočet přímočarého hydromotoru 

Při dimenzování rozměrů hydromotoru musíme počítat s jeho funkční plochou, 

tedy v případě přímočarého hydromotoru s oboustrannou pístnicí, mezikruţím SM (obr. 

3.2). 

Návrhová plocha mezikruţí hydromotoru SN 

(tření respektuji mechanicko-tlakovou účinností η
mp

, volím η
mp

 = 0,96). 

23

6
10279,2

96,01016

35000
m

p

F
S

mp

z
N










 (3.2) 

Dle pramene [13] volím takový hydromotor, jehoţ plocha mezikruţí SM bude větší 

neţ návrhová SN. Poţadavkům vyhovuje nejvíce dvojčinný přímočarý hydromotor 

s oboustrannou pístnicí pro uchycení na patky Bosch Rexroth CG210F63/28-

120Z1X/01HFUM1-1A (obr. 3.3) s těmito parametry: 

S
M
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v
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Q
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 průměr pístu D = 0,063 m = 63 mm, 

 průměr pístnice d = 0,028 m = 28 mm, 

 zdvih H = 0,120 m = 120 mm, 

 bez tlumení v koncových polohách, s kalenou, chromovanou pístnicí, standardním 

těsněním pro kapalinu HLP. 

 

Obr. 3.3 3D model dvojčinného přímočarého hydromotoru s oboustrannou pístnicí 

 

Plocha mezikruţí SM hydromotoru 

23
2222

10501,2
4

)028,0063,0(

4

)(
m

dD
SM










 (3.3) 

V důsledku volby hydromotoru s větší plochou mezikruţí SM neţ je poţadováno, 

bude k vyvození poţadované síly stačit menší tlakový spád na hydromotoru ΔpM. 

MPaPa
S

F
p

mpM

z
M 577,1410577,14

96,010501,2

35000 6

3









 (3.4) 

Minimální průtok QMmin jedním hydromotorem 

1313633

minmin
min450,010503,710310501,2   dmsmvSQ MM  (3.5) 

Maximální průtok QMmax jedním hydromotorem 

1313533

maxmax
min501,110501,2101010501,2   dmsmvSQ MM  (3.6) 

Vzhledem k velikosti zdvihu a tedy délce pístnice, není potřeba provádět kontrolu 

pístnice na vzpěr. 
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3.3 Návrh hydraulického agregátu 

Z důvodu kompaktnosti tvoří často nádrţ s příslušenstvím, jedna, popř. i více 

pohonných jednotek, řídicí, či rozváděcí bloky jeden konstrukční celek, tzv. hydraulický 

agregát. Bývají vyráběny stavebnicově, takţe je moţné si vybrat z různých variant 

jednotlivých prvků. Výhodou těchto agregátů je jejich připravenost pro okamţité zapojení 

do obvodu. 

Z pohledu projektanta je důleţité navrhnout správně pohonnou jednotku. Ta se 

skládá z hnacího motoru (nejčastěji elektromotoru) a hnaného hydrogenerátoru. Obě 

komponenty mohou být uspořádány různě. Pokud jsou součástí hydraulického agregátu, 

jejich uspořádání se volí s ohledem na sníţení hlučnosti, sníţení vlivu kavitace apod. Obě 

součásti jsou spojeny spojkou a bývají často umístěny na společném rámu. 

 

3.3.1 Návrh elektromotoru 

Je nutné vybrat takový elektromotor, jehoţ výkon PE bude větší neţ příkon 

hydrogenerátoru PHG, a bude tedy splněna podmínka formulovaná rov. (3.7). Při výpočtu 

jiţ zohledňuji navrhovaný typ hydrogenerátoru – regulační – a předběţně předpokládám 

pro volbu účinnosti ηHG konstrukční typ – axiální pístový hydrogenerátor s nakloněnou 

deskou (podle katalogu [13] volím ηHG = 0,91). 

HGE PP   (3.7) 

Příkon hydrogenerátoru PHG 

W
pQ

P
HG

NG
HG 022,3958

91,0

101810001,2 64

max 









 (3.8) 

Dle katalogu Siemens Elektromotory, s.r.o. [14] volím přírubový trojfázový 

asynchronní elektromotor Siemens 1LA7 130-4AA61 s těmito parametry: 

 velikost (osová výška) 0,132 m = 132 mm 

 příkon PPE = 5500 W = 5,5 kW, 

 otáčky nE = 24,25 s
-1

 = 1455 min
-1

, 

 účinnost při daných otáčkách ηE = 0,86. 

Výkon elektromotoru PE 

vyhovujepodmínkaWPP PEEE 7.34730550086,0   (3.9) 
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3.3.2 Návrh hydrogenerátoru 

Při návrhu hydrogenerátoru vycházím z potřebného maximálního průtoku při 

současné funkci všech přímočarých hydromotorů, přičemţ při výpočtu zanedbávám 

objemové ztráty v hydromotorech. 

Maximální průtoku hydrogenerátorem QGmax 

131345

maxmax min001,1210001,210501,288   dmsmQQ MG  (3.10) 

Geometrický objem hydrogenerátoru Vg 

336
4

max 686,810686,8
95,025,24

10001,2
cmm

n

Q
V

vE

G
g 







 




 (3.11) 

kde v  objemovou účinnost hydrogenerátoru, volím 95,0v . 

Podle katalogu [13] volím axiální pístový hydrogenerátor s regulací na konstantní 

tlak Bosch Rexroth A10VSO 10 DRG/52R-VPA14N00 s těmito parametry a 

charakteristikami (viz obr. 3.4, obr. 3.5): 

 geometrický objem Vgmax=10,5∙10
-6

 m
3
= 10,5 cm

3
, 

 maximální tlak pmax = 31,5∙10
6
 Pa = 315 bar, 

 maximální otáčky nmax = 72 s
-1

 = 4320 min
-1

, 

 s moţností dálkového ovládání, se standardní hřídelí, pravotočivý. 

 

 
 

Obr. 3.4 Statická charakteristika zvoleného hydrogenerátoru 
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Obr. 3.5 Dynamická charakteristika zvoleného hydrogenerátoru, t1 = 50 ms, t2 = 15 ms 

 

3.3.3 Volba nádrže 

Nádrţ slouţí jednak jako zásobník kapaliny, ale rovněţ k ochlazení pracovní 

kapaliny, usazení nečistot a odloučení volného vzduchu z kapaliny. Objem nádrţe VN se 

volí orientačně podle vzorce (3.12) [1]. 

3

max 030,60001,125 dmQnV GN   (3.12) 

kde n  oběhové číslo, pro stacionární stroje nabývá hodnot n = 3 – 5, 

volím n = 5. 

Vypočtený objem je však poměrně malý, poněvadţ nerespektuje délku vedení a 

počet hydraulických prvků, tedy převáţně hydromotorů. Proto z konstrukčních důvodů 

volím nádrţ jmenovité velikosti DN 250 Bosch Rexroth, s uţitečným objemem Vu = 

0,241 m
3
 = 241 dm

3
, teplosměnnou plochou SN = 2,120 m

2
, svařovanou z ocelových 

ohýbaných plechů. Ve srovnání s menší nádrţí, větší nádrţ umoţňuje odvod většího 

mnoţství tepla, dokonalejší uklidnění kapaliny, resp. odloučení vody a vzduchu z pracovní 

kapaliny. 
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3.3.4 Volba akumulátoru 

Akumulátor zajišťuje v obvodu řadu funkcí, např. tlumení tlakových špiček, rázů, 

vyrovnávání nerovnoměrností odběrů atd. Při volbě akumulátoru musíme zkontrolovat, zda 

maximální doba přestavení regulačního hydrogenerátoru je menší neţ doba přestavení 

proporcionálního rozváděče. Tu udává výrobce v technické specifikaci [15] a nabývá 

hodnot tR < 30 ms. 

Regulační hydrogenerátory mívají dobu přestavení větší a to v závislosti na 

velikosti hydrogenerátoru. Doba přestavení zvoleného regulačního hydrogenerátoru 

nabývá hodnot (podle obr. 3.5) t1 = 50 ms pro přestavení z minimální hodnoty 

geometrického objemu VGmin na maximální hodnotu VGmax a t2 = 15 ms pro přestavení 

z VGmax na VGmin. Z toho plyne, ţe akumulátor bude v obvodu plnit i funkci krátkodobého 

zdroje tlaku v kombinaci s regulačním hydrogenerátorem. Dále bude slouţit k tlumení 

pulzací a tlakových špiček. Vzhledem k relativně malému maximálnímu průtoku postačí 

menší akumulátor, volím demontovatelný hydropneumatický vakový akumulátor 

s bezpečnostním blokem HYDAC SB330AP-10A1/112U-330A s kapalinovým ventilem – 

tlaková nádoba z kované oceli, bezešvá – robustní plnicí plynový ventil s těmito 

parametry: 

 objem plynu 0,010 m
3
 = 10 dm

3
, 

 maximální provozní tlak 33∙10
6
 Pa = 330 bar. 

 

3.4 Volba proporcionálního rozváděče 

Průtok kapaliny jedním hydromotorem QMmax, resp. rychlost vysouvání vmax, či 

zasouvání bude řídit proporcionální rozváděč (obr. 3.6). Jelikoţ je však potřebný průtok 

QMmax malý, bude nutné najít takový proporcionální rozváděč, jehoţ maximální říditelný 

průtok se bude blíţit potřebnému průtoku QMmax. Zároveň musí být splněna podmínka 

tlaků, definovaná rov. (3.13), resp. rov. (3.14).  

MN ppp  1  (3.13) 

MN ppp  2  (3.14) 

kde 1p , 2p   tlakový spád na rozváděči pro vysouvání, res. zasouvání. 
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Obr. 3.6 Určení tlakového spádu na proporcionálním rozváděči 

 

Účinná plocha pro vysouvání i zasouvání je stejná, výpočet tedy bude platit pro oba 

směry pohybu pístu hydromotoru. Tlakové spády pro vysouvání i zasouvání se budou 

rovnat, celková tlaková ztráta na rozváděči Rp  se vypočítá podle rov. (3.15). 

21 RRR ppp   (3.15) 

Hledáme tedy proporcionální rozváděč, pro jehoţ tlakový spád platí  

MNR ppp 
 

66 10577,141018  Rp  

PapR
610423,3   

(3.16) 

Bosch Rexroth nabízí proporcionální rozváděče jmenovité velikosti 06 od 

jmenovitých průtoků 7 dm
3
∙min

-1
. Vhodný rozváděč jsem tedy vybral z katalogu Atos [15]. 

Daným poţadavkům nejvíce vyhovuje typová řada proporcionálních rozváděčů DHZO se 

statickou charakteristikou šoupátka na obr. 3.7 a jmenovitými průtoky QN podle tab. 3.1. 

 

ΔpR [MPa] 1 3 7 

QN [dm
3
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-1
] 1 2 3 

Tab. 3.1 Jmenovité průtoky QN při různých tlakových spádech 
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Obr. 3.7 Statická charakteristika proporcionálních rozváděčů Atos DHZO 

1 –šoupátko typu L14, 2 – šoupátko typu L1 

 

Na základě průběhu charakteristiky (obr. 3.7) obr. 3.4 volím typ šoupátka L14. 

Jelikoţ potřebujeme řídit průtok QMmax = 1,501 dm
3
∙min

-1
, musím na základě zhodnocení 

tab. 3.1 vypočítat jmenovitý průtok QN při tlakovém spádu ΔpR = 2 MPa a následně 

překreslit charakteristiku. Přepočet jsem provedl podle vzorce (3.17) pro jmenovitý tlakový 

spád ΔpN = 7∙10
6
 Pa a jmenovitý průtok QN = 5∙10

-5
 m

3
s

-1
 = 3 dm

3
min

-1
. 

13135
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5 min604,110673,2
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 dmsm

p

p
QQ
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N  (3.17) 

Pro poţadované hodnoty jsem vykreslil opět statickou charakteristiku (obr. 3.8) a 

následně graficky ověřil správnou funkci proporcionálního rozváděče pro poţadované 

průtoky QMmax, resp. QMmin. 

Zjištěné hodnoty řídicího signálu nabývají hodnot přibliţně 45 % pro QMmin, resp. 

95 % pro QMmax. Obě hodnoty se pohybují nad pásmem necitlivosti (přibliţně 20 %, kdy 

rozváděč nereaguje) a rovněţ nad doporučenou minimální hodnotou řídicího signálu 

uváděnou výrobcem – 30 %. Zvolený rozváděč tedy vyhovuje daným podmínkám.  

Výrobce uvádí pouţitelnost rozváděče s integrovanou elektronikou pro teploty 

okolního prostředí -20 °C aţ +60 °C. Vzhledem ke klimatickým poměrům v zimním 

období a také nebezpečí přehřívání v letních měsících volím proporcionální rozváděč 

s externí elektronikou Atos DHZO-A-071-L14 s přestavnými časy do 30 ms. 
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Obr. 3.8 Ověření funkce proporcionálního rozváděče Atos DHZO při ΔpR = 2 MPa 

0 – šoupátko typu L14 při ΔpR = 2 MPa, 1 – šoupátko typu L14, 2 – šoupátko typu L1 

 

3.5 Výpočet průměrů vedení  

Při výpočtu vedení vycházíme z rovnice kontinuity, přičemţ bývá obvykle zadán 

maximální pracovní tlak a maximální průtok. Podle povahy vedení zvolíme doporučené 

rychlosti proudění kapaliny a následně vypočítáme vnitřní průměr potrubí. Volím tyto 

doporučené rychlosti proudění: 

 v sacím vedení vs = 1 m∙s
-1

, 

 v tlakovém vedení vt = 5 m∙s
-1

, 

 ve zpětném vedení vz = 2 m∙s
-1

. 

Průměry potrubí pro sací (ds), tlakové (dt) a zpětné (dz) vedení: 

mmm
v
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d
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G
s 962,1510962,15

1

10001,244 3
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max 








 




 (3.18) 

mmm
v

Q
d

t

G
t 138,710138,7

5

10001,244 3
4

max 








 




 (3.19) 
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Q
d

z

G
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2
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 (3.20) 

 

Volím následující světlosti potrubí – sací DN 15, tlakové DN 8, zpětné DN 12. 
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3.6 Tepelná bilance obvodu 

Pro správnou funkci, spolehlivost a ţivotnost hydraulických mechanismů musí být 

zajištěna dobrá mazací schopnost pracovní kapaliny, především v prostorech kluzných 

dvojic, kde bývá teplota kapaliny obvykle o 15 – 20 °C vyšší neţ v nádrţi. Proto je nutné 

stabilizovat teplotu kapaliny, která by v nádrţi neměla překročit hodnotu 50 °C. Teplo 

vzniká v obvodu přeměnou jedné formy energie v druhou, nejčastěji přeměnou tlakové 

energie na tepelnou. Vzniklé teplo se odvádí teplosměnnou plochou nádrţe (i ostatních 

hydraulických prvků), popř. pouţitím chladiče. Tepelnou bilanci obvodu ilustruje obr. 3.9. 

 

Obr. 3.9 Schéma tepelné bilance hydraulických systémů 

 

Všechny zdroje tepla uvedené na obr. 3.9 jsou příčinou ztrátového výkonu PZ. Jeho 

přeměnou vzniká tepelný výkon ϕ, který způsobuje ohřívání kapaliny. Tento jev je však 

neţádoucí, poněvadţ se zvyšující se teplotou kapaliny klesá hodnota viskozity. Dokonce 

při teplotách nad 75 °C dochází ke zrychlené degradaci kapaliny. Proto musí být zajištěn 

efektivní způsob odvodu tepla z obvodu. 

Ztrátový výkon PZ jsem určil podle rov. (3.21) jako rozdíl vstupního výkonu P1, 

tedy výkonu elektromotoru, a výstupního výkonu P2 – potřebného hydraulického výkonu 

pro současnou funkci všech 8 hydromotorů při maximálním zatíţení FZ a maximální 

rychlosti vmax, viz rov. (3.22). 
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WPPPZ 19302800473021   (3.21) 

kde ,47301 WPP E   

WvFP Z 280010103500088 3

max2  
. (3.22) 

 

3.6.1 Výpočet ekvivalentního výkonu Pek 

Hydraulický systém můţe pracovat na základě technologického procesu 

v poţadovaných časových intervalech, popř. při podmínkách nevyţadující maximální 

zatíţení systému. Uvedený výpočet ztrátového výkonu Pz však nezohledňuje skutečnou 

pracovní dobu hydraulického systému, ani jeho skutečný výkon PZsk (obr. 3.10). Proto se 

pro stanovení průběhu oteplování, či určení chladiče, zavádí tzv. ekvivalentní výkon Pek. 

 

Obr. 3.10 Diagram ekvivalentního výkonu 

Jelikoţ je v procesu výhrabů vápna poţadován neustálý chod celého systému 

(s výjimkou plánovaných odstávek z důvodu údrţby), ekvivalentní výkon Pek je přibliţně 

roven ztrátovému výkonu Pz. Platí tedy rov. (3.23) a v dalších výpočtech budu vycházet ze 

ztrátového výkonu WPz 1930 . 

zek PP   (3.23) 

 

3.6.2 Průběh oteplování systému 

Pro posouzení, zda bude muset být pouţit chladič v obvodu a kdy, slouţí tzv. 

oteplovací křivka. Průběh oteplování obvodu, tedy závislost teploty na čase, se určuje na 

základě vztahu (3.24). 

Pz 

[W] 

τ [s] 

PZsk 

Pek 
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 (3.24) 

kde t teplota obvodu ve [°C] v čase τ, 

 to teplota okolí, odhaduji přibliţně průměrnou hodnotu Ct  200 , 

 kN součinitel prostupu tepla, volím 
-1-2Km W10 Nk , 

 T časová konstanta obvodu v [s], 

 τ čas v [s]. 

Teplota systému se ustálí teoreticky v nekonečnu, a tedy ustálenou teplotu systému 

tu zjistíme z rov. (3.25) limitním přechodem vztahu (3.24), kdy  . 
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 034,111

120,210

1930
200  (3.25) 

Časová kontanta 

hs
Sk

cmcm
T

NN

kkoo 413,7034,26686
120,210

1800080,212460400










  (3.26) 

kde mo hmotnost ocelových částí systému, odhaduji kgmo 400 , 

 co měrná tepelná kapacita oceli, podle [7] 
11460   KkgJco , 

 mk hmotnost kapaliny, kgVm uk 080,212241,0880   , 

 ck měrná tepelná kapacita kapaliny, podle [12] 
111800   KkgJck  

Dosazováním hodnot času τ jsem vypočítal hodnoty teplot odpovídající zvoleným 

časům a následně jsem sestavil z těchto hodnot průběh oteplování obvodu, viz obr. 3.11. 

 

Obr. 3.11 Průběh oteplování obvodu 
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3.6.3 Výpočet chladiče 

Odvod tepla povrchem nádrţe SN často nestačí ke kompenzaci tepelného výkonu ϕ. 

V tom případě se musí do obvodu instalovat chladič s chladicím výkonem ϕCH, který lze 

zjistit vyjádřením z rovnice tepelné bilance (3.27). 

NCHNCH   (3.27) 

kde WPP ZZ 1930,  . 

Výpočet tepla odvedeného nádrţí ϕN uvaţuji vzhledem k umístění agregátu 

v uzavřené místnosti se zhoršeným větráním pro:  

 maximální teplotu kapaliny v nádrţi tk tk = 50 °C, 

 (maximální) teplotu okolního vzduchu tomax tomax = 30 °C. 

Tepelný výkon odvedený nádrţí ϕN  

WttSk okNNN 424)3050(120,210)( max   (3.28) 

Tepelný výkon odvedený chladičem = chladící výkon ϕCH  

WNCH 15064241930   (3.29) 

Pro volbu chladiče je nutné určit tzv. měrný chladicí výkon qCH podle rov. (3.30). 

131

max

103,753,75
3050

1506  






 KkWKW

tt
q

ok

CH
CH  (3.30) 

V dalším návrhu předpokládám umístění chladiče v obvodu separátní filtrace. 

Průtok obvodem separátní filtrace QSF jsem určil podle rov. (3.31) na základě doporučení 

pramene [7]. 

131344

max min612,2710602,410001,23,2   dmsmQfQ GSF  (3.31) 

kde f součinitel vlivu okolního prostředí jsem zvolil f = 2,3 (viz [7]). 

Uvedený výpočet nezohledňuje tepelné ztráty vzniklé přeměnou třecích tlakových 

ztrát, ani přestup tepla do obvodu z pracovní oblasti hydromotorů, kde dosahuje teplota 

vyšších hodnot neţ teplota vstupní kapaliny. Proto uvaţuji rezervu pro chlazení a pro 

zjištěný průtok separátní filtrací QSF navrhuji výkonnější chladič (s přibliţně 

dvojnásobným měrným chladicím výkonem qCH oproti zjištěnému) OLAER LAC2 007-4-

A-50-000-0-0 podle diagramu na obr. 3.12. 
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Obr. 3.12 Diagram pro volbu chladiče [16] 

 

3.6.4 Výpočet topného tělesa 

V některých případech aplikací hydraulických systému, zejména při pouţití ve 

venkovních oblastech s nízkými teplotami, můţe nastat situace, kdy musí být olej 

dodatečně ohříván na provozní teplotu. Z tepelné bilance v případě hydraulických pohonů 

výhrabů vápna plyne, ţe není potřeba olej ohřívat na provozní teplotu během pracovního 

procesu. 

Pokud však dojde k odstavení obvodu, např. z důvodu plánované údrţby, můţe 

teplota kapaliny poklesnout na hodnotu teploty okolního prostředí. Jelikoţ předpokládám 

umístění hydraulického agregátu ve vytápěné, větrané uzavřené místnosti, odhaduji 

minimální moţnou teplotu v této místnosti v zimním období na tomin = 10 °C. Při této 

teplotě viskozita kapaliny klesá na hodnoty, které mohou způsobit při následném spuštění 

systému nadměrné tlakové ztráty a také zvýšené opotřebení funkčních povrchů 

jednotlivých komponent. Pro eliminaci těchto faktorů navrhuji instalovat do nádrţe topné 

těleso dimenzované na topný výkon podle rov (3.32). Při výpočtu zanedbávám závislost 

hustoty kapaliny na teplotě. 

W
ttcV

P
p
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TT 800,2120
3600

)1030(8801800241,0)( min











 (3.32) 

27,612 

0,0753 
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kde PTT výkon topného tělesa, [W], 

 tp poţadovaná teplota oleje pro spuštění systému, Ctp  30 , 

 τp poţadovaná doba ohřevu, volím sp 3600 . 

Podle katalogu [17] volím topné těleso pro ohřev olejů Backer Elektro CZ typ 

440990190 s těmito parametry: 

 topný výkon 2250 W, 

 délka topné spirály 0,980 m, 

 měrný topný výkon 1,5∙10
-4

 W∙m
-2

. 

 

 

4 Údržba hydraulického systému 

 

Uvedení systému do provozu a následně jeho údrţba mají rozhodující roli pro 

dlouhou ţivotnost a dobrou funkční spolehlivost. Proto je nutné dodrţovat pokyny uváděné 

výrobcem. V dalším textu se nezaměřím na obecné pokyny pro provoz a údrţbu 

hydraulických systému, nýbrţ na údrţbu prvků, které jsou v mém obvodu nejcitlivější na 

čistotu kapaliny – proporcionální rozváděče. 

 

4.1 Údržba hydraulických systémů s proporcionálními prvky 

V hydraulických systémech s proporcionálními ventily zahajujeme provoz ručním 

ovládáním, popř. pomocnou elektronikou, abychom zabránili poškození ventilů. Při 

uvádění do provozu se proporcionální ventily nahrazují deskami, se kterými se obvod 

proplachuje aţ na poţadovanou čistotu. Po zajištění poţadované čistoty se proporcionální 

rozváděče nainstalují zpět. Provede se opět nový proplach a také funkční zkouška prvku. 

Rovněţ je třeba zabránit zavzdušnění obvodu. Poţaduje se dokonalé odvzdušnění, které se 

provede např. na regulačních komponentech (vzduch zhoršuje regulační vlastnosti). Při 

větší odstávce obvodu by se měly proporcionální prvky odmontovat a nahradit deskami. Po 

provedení proplachu se namontují proporcionální prvky zpět. Pro hydraulickou část musí 

být dodrţena předepsaná kvalita a čistota kapaliny, pro elektrickou část teplota prostředí, 

zabránění rázů a chvění. 



43 

 

Mezi nejčastější poruchy v obvodech s proporcionálními ventily patří: 

 zablokování šoupátka vlivem nečistot, 

 vznik lekáţí na poškozeném těsnění, 

 porucha elektroniky (popř. porucha ve vedení, stínění u externí elektroniky), 

 porucha elektroniky nadřazeného systému. 

Poruchy se zjišťují převáţně měřením proudu protékajícího elektromagnetem. 

Pokud je elektrická část v pořádku, důvodem poruchy je s 99% pravděpodobností 

znečištění kapaliny. Porucha můţe být způsobena i nečekanou změnou 

v naprogramovaném softwaru. Výrobci nabízí často k proporcionálním ventilům i servisní 

kufříky, které lze následně pouţít k jejich přezkoušení. 

 

4.2 Návrh filtrace kapaliny 

Z katalogu výrobců jednotlivých hydraulických prvků jsem vyhledal tyto 

poţadavky: 

 třída čistoty kapaliny pro hydrogenerátor 20/18/15 (dle ISO 4406), 

 třída čistoty kapaliny pro proporcionální rozváděč 18/15 (dle ISO 4406), 

 filtrace kapaliny pro proporcionální rozváděč 10 µm, β10 ≥ 75, 

 teplota okolního prostředí proporcionálního rozváděče - 20 °C – 70 °C. 

Dle poţadavků navrhuji pouţít tlakový filtr zařazený před rozváděcí hydraulický 

panel proporcionálních rozváděčů. Dále vzhledem k prašnému prostředí navrhuji instalovat 

dvojitý filtr do jednotky separátní filtrace a plnicí filtr na víko nádrţe. 

 

4.2.1 Separátní filtrace 

Nejnepříznivějším stavem z pohledu nebezpečného vlivu sálavého tepla je stav, 

kdy se hydromotory nepohybují a v peci stále prostupují spaliny. Proto jsem zvolil 

separátní okruh filtrace, přičemţ předpokládám zařazení chladiče i ohřívače do tohoto 

okruhu. Chladič, resp. průtok jednotkou separátní filtrací QSF jsem navrhnul v kapitole 

3.6.3. Výhodou jednotky separátní filtrace je její nezávislost na funkci pracovního 

hydraulického obvodu. Dále uvádím návrh dvojitého odpadního filtru, elektromotoru a 

hydrogenerátoru pro jednotku separátní filtraci. 
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Filtr separátní filtrace 

Návrh velikosti filtru jsem provedl podle příručky [7]. Vzhledem k nepřetrţitému 

provozu hydraulického systému v procesu výhrabů vápna navrhuji dvojitý odpadní filtr. 

Toto řešení umoţňuje výměnu filtrační vloţky za provozu. Na základě diagramu [7] volím 

nízkotlaký filtr jmenovité velikosti 110 HYDAC RFD BN/HC 110 DAC 10 D 1.0 /-L24. 

 

Návrh elektromotoru separátní filtrace 

Výkon elektromotoru PSF_E musí být větší neţ příkon hydrogenerátoru PSF_HG. Při 

výpočtu zohledňuji navrhovaný typ hydrogenerátoru – neregulační zubový s vnějším 

ozubením – s účinností ηSF_HG = 0,86 (podle pramene [13]). 

Příkon hydrogenerátoru PSF_HG 

W
pQ

P
HG

SFSF
HGSF 955,522

86,0

10110602,4 64

_ 









 (4.1) 

kde pSF maximální tlak v obvodu separátní filtrace volím pSF = 1∙10
6
 Pa. 

Dle katalogu Siemens Elektromotory, s.r.o. [14] volím přírubový trojfázový 

asynchronní elektromotor Siemens 1LA7 083-4AA11 s těmito parametry: 

 velikost (osová výška) 0,080 m = 80 mm 

 příkon PPSF_E = 750 W = 0,75 kW, 

 otáčky nSF_E=23,25 s
-1

=1395 min
-1

, 

 účinnost při daných otáčkách ηSF_E = 0,72. 

Výkon elektromotoru separátní filtrace PSF_E 

WPP EPSFESFESF 54075072,0___   (4.2) 

 

Návrh hydrogenerátoru separátní filtrace 

Při návrhu hydrogenerátoru vycházím z určeného průtoku separátní filtrací QSF. 

Geometrický objem hydrogenerátoru Vg_SF 

335
4

_

_ 840,2010084,2
95,025,23

10602,4
cmm

n

Q
V

VESF

SF
SFg 







 




 (4.3) 

kde V  objemovou účinnost hydrogenerátoru, volím 95,0V . 
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Podle katalogu [13] volím neregulační zubový hydrogenerátor s vnějším ozubením 

Bosch Rexroth AZPF-22-019RAB01MB se standardní hřídelí, pravotočivý, s  parametry: 

 geometrický objem Vgmax_SF =19∙10
-6

 m
3
= 19 cm

3
, 

 maximální tlak pmax_SF = 30∙10
6
 Pa = 300 bar, 

 maximální otáčky nmax_SF=58,333s
-1

=3500 min
-1

. 

 

4.2.2 Tlakový filtr 

Návrh velikosti filtru jsem provedl podle příručky [7]. Na základě diagramu [7] 

volím tlakový filtr jmenovité velikosti 140 HYDAC DF BH/HC 140 T C 10 D 1.0 /-L24. 

 

 

5 3D model hydraulického agregátu 

Trojrozměrný model hydraulického agregátu uvádím na obr. 5.1, sestavný výkres 

v příloze E a seznam poloţek k výkresu agregátu v příloze F. 

 

Obr. 5.1 3D model hydraulického agregátu 

1 – pohonná jednotka, 2 – chladič, 3 – plnicí filtr, 4 – plovákový spínač, 5 – optický 

hladinoměr, 6 – dvojitý odpadní filtr, 7 – teplotní spínač, 8 – inspekční víko, 9 – nádrž, 10 

– topné těleso, 11 – pohonná jednotka obvodu separátní filtrace, 12 – konzola 

akumulátoru, 13 – akumulátor, 14 – pojistný blok akumulátoru, 15 – U-profil  
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6 Závěr 

 

Zadání bakalářské práce bylo zpracováno na základě poţadavků z praxe s cílem 

navrhnout hydraulický pohon zařízení na výrobu vápna. Hlavním úkolem bylo inovovat, 

resp. optimalizovat původní řešení. 

V první kapitole jsem shrnul teoretické informace do podoby rešerše. V kapitole se 

zmiňuji krátce o vápně, následně jsem popsal zařízení na výpal vápna. Podstatnou část 

první kapitoly tvoří text věnovaný hydraulickým pohonů výhrabů vápna včetně moţných 

řešení pohonů a jejich uspořádání. Na základě poţadavků kladených na hydraulický pohon 

a úvah uvedených v této kapitole jsem následně sestavil dvě alternativy řešení jako 

kombinaci vhodného hydrogenerátoru a hlavních řídicích prvků. Na základě porovnání 

vybraných kritérií s ohledem na zabezpečení plynulého rozjedu a dojezdu pohonu výhrabu 

jsem zvolil variantu „Regulační hydrogenerátor s regulací na konstantní tlak + 

proporcionální rozváděč“. Pro zamezení kolísání tlaku vlivem změny zatíţení jsem do 

obvodu zařadil tlakovou váhu. Následně jsem vybral tlakovou kapalinu – minerální olej 

viskózní třídy VG 46 – odpovídající rozsahu teplot a čistotě vzduchu v oblasti pracovního 

prostředí. 

Ve třetí kapitole uvádím výběr funkčních prvků na základě teoretického výpočtu 

obvodu v ustáleném stavu. Jako pohon hydrogenerátoru jsem zvolil trojfázový asynchronní 

elektromotor. Následně jsem navrhl hydraulický agregát včetně dimenzování průměru 

potrubí. V závěru této kapitoly uvádím tepelnou bilanci obvodu, která potvrdila poţadavek 

instalace chladiče, resp. ohřívače do obvodu. V následující kapitole se zmiňuji rovněţ o 

nutné údrţbě hydraulického systému včetně dimenzování filtrace kapaliny. 

Ve své práci jsem volil komponenty renomovaných, světově známých výrobců, 

např. Bosch Rexroth, Siemens, Hydac apod. 3D model hydraulického agregátu jsem 

vytvořil v programu Pro Engineer, přičemţ některé komponenty jsem si obstaral jednak 

z 3D knihoven dostupných online, ale i poţádáním výrobce o daný model. Pro výkresovou 

dokumentaci jsem pouţil studentskou verzi programu AutoCAD. Funkční schéma, včetně 

ostatních dokumentů přikládám k práci. 
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