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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

GRYGAR, M. Hydraulický pohon briketovacího lisu : bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky 

a hydraulických zařízení, 2012, 54 s. Vedoucí práce: Pavlok, B. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického pohonu briketovacího lisu. 

V úvodu je popsána technologie briketování, důvody užití této technologie zpracování 

a požadavky na hydraulické pohony briketovacích lisů. Na základě požadavků jsou 

vypracovány dva zjednodušené návrhy řešení hydraulického pohonu a jejich porovnáním 

je následně vybrána výsledná varianta, pro kterou je proveden výpočet parametrů hlavního 

lisovacího válce v ustáleném stavu. Dále je proveden návrh jednotlivých komponent 

hydraulického systému a jejich specifikace je v práci uvedena. K práci je taktéž přiloženo 

funkční schéma hydraulického obvodu. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

GRYGAR, M. Hydraulic Drive of Briquetting Press : Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB 

– Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 

of Hydrodynamics and Hydraulic Equipment, 2012, 54 p. Thesis head: Pavlok, B. 

The bachelor thesis deals with proposal to a hydraulic drive of a briquetting press. 

In the introduction a technology of briquetting is described, reasons of using this 

technology of processing and requierements on hydraulic drives of briquetting presses. 

Two simplified proposals of solution of the hydraulic drive are developed on the basis 

of requierements, final variant is chosen by their comparsion, for which calculation 

of parameters of main pressing cylinder in stabilized state is conducted. Proposal 

to individual components of a hydraulic system is carried out to and their specification 

is stated in the thesis. Functional scheme of a hydraulic circuit is enclosed to the thesis. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

D1 průměr pístu hydraulického válce [m] 

D2 průměr lisovací komory [m] 

DB průměr brikety [m] 

Dor orientační průměr pístu [m] 

Dp průměr pístu hydraulického válce [m] 

Dpmin minimální průměr hydraulického válce [m] 

F síla v ose pístní tyče [N] 

Fmax maximální síla v ose pístní tyče [N] 

H zdvih hydraulického válce [m] 

P1 vstupní výkon do obvodu [W] 

P2 výstupní výkon z obvodu [W] 

Pel výkon elektromotoru [W] 

PHG příkon hydrogenerátoru [W] 

Por orientační příkon hydrogenerátoru [W] 

PAor orientační příkon hydrogenerátoru varianty A [W] 

PBor orientační příkon hydrogenerátoru varianty B [W] 

Pz ztrátový výkon v obvodu [W] 

QAmin minimální průtok do hydraulického válce u varianty A [m3.s-1] 

Qmax maximální dovolený průtok do hydromotoru [m3.s-1] 

QMAXor orientační maximální průtok do hydraulického válce [m3.s-1] 

QGmax maximální možný průtok hydrogenerátorem [m3.s-1] 

Re mez kluzu materiálu [Pa] 

S1 plocha pístu [m2] 

Sk plocha lisovací komory [m2] 

Sor orientační plocha pístu [m2] 

Sp plocha pístu [m2] 
Spmin minimální obsah plochy pístu [m2] 

ST teplosměnná plocha olejové nádrže [m2] 

T časová konstanta obvodu [s] 

Vgmax maximální hodnota geometrického objemu hydrogenerátoru [m3] 

Vgmin minimální hodnota geometrického objemu hydrogenerátoru [m3] 

Vgor orientační hodnota geometrického objemu hydrogenerátoru [m3] 

VN požadovaný objem olejové nádrže [m3] 
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Vu užitečný objem olejové nádrže [m3] 

d průměr potrubí [m] 

ds průměr sacího potrubí [m] 

dt průměr tlakového potrubí [m] 

dz průměr zpětného potrubí [m] 

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

n oběhový koeficient [1] 

nel otáčky elektromotoru [s-1] 

nHGmax maximální otáčky hydrogenerátoru [s-1] 

p1 tlak kapaliny ve válci při lisování [Pa] 

pk tlak na briketu [Pa] 

pmax maximální tlak v hydraulickém válci [Pa] 

pAmin minimální tlak pro posuv hydraulického válce u varianty A [Pa] 

pHGmax maximální tlak hydrogenerátoru [Pa] 

pHGmin minimální tlak hydrogenerátoru [Pa] 

∆proz tlakový spád na rozvaděčích [Pa] 

t teplota kapaliny v obvodu [°C] 

tk teplota oleje v nádrži [°C] 

tO teplota v okolí obvodu [°C] 

tOmax maximální teplota v okolí obvodu [°C] 

tu ustálená teplota kapaliny v obvodu [°C] 

v rychlost proudění kapaliny v potrubí [m.s-1] 

vmax maximální rychlost vysouvání pístu hydraulického válce [m.s-1] 

vs rychlost prodění kapaliny v sacím potrubí [m.s-1] 

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

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

ηCor orientační celková účinnost hydrogenerátoru [1] 

ηHG celková účinnost hydrogenerátoru [1] 

ηm,p mechanicko-tlaková účinnost hydromotoru [1] 

ηv geometrická účinnost hydrogenerátru [1] 

τ čas provozu obvodu [s] 

φN množství odvedeného tepla nádrží [W] 

φCHmin minimální chladící výkon chladiče [W] 
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Úvod 

V současné době je třeba hledat způsoby zpracování a následné využití nepřeberné 

škály odpadů, které vznikají při výrobě v různých odvětví průmyslu (strojní, dřevařský, 

zemědělství, papírny,…). Avšak žádná společnost či firma nebude zpracovávat odpad bez 

finanční návratnosti při investici do jeho zpracování. Proto je potřeba nalézt způsob jak 

z odpadu vyrobit výrobek, který je možno dále využít, ať už jeho recyklací nebo k jinému 

použití. Tímto byl vytvořen cíl mé práce a to navrhnout hydraulický pohon briketovacího 

lisu.  

Toto téma bakalářské práce vzniklo na základě požadavků z praxe a bylo zadáno 

firmou IVV Engineering s.r.o., která se mimo jiné zabývá projekcí a konstrukcí různých 

hydraulických systémů a aplikací. K vytvoření této práce poskytla potřebné podklady 

 odborné konzultace. 

Briketování je technologie pro mechanické zpracování pevných sypkých odpadů, které 

tato technologie přetvoří do kompaktního tvaru za pomoci tlakového působení. Materiály 

se zhutňují v lisovací komoře s použitím a nebo bez použití pojiva. Takto vyrobené brikety 

slouží k dalšímu zpracování.  

Hydraulické lisy patří do kategorie výrobních strojů, které pracují na principu silového 

tváření, tzv. tvářecí stroje. Zpracovávaný materiál se za pomocí fyzikálních pochodů 

přetvoří na požadovaný tvar o daných rozměrech.  

Hydraulický pohon při zpracování odpadů plní nezbytnou funkci, z důvodu potřeby 

dosáhnout v některých případech velmi vysokých tlaků v lisovací komoře, aby bylo 

zajištěno požadované zhutnění materiálu na přizpůsobivější tvar a maximální možnou 

hustotu. Ekonomika celého procesu musí být návratná, takže se dbá na jeho automatizaci 

a dále na minimalizaci energetické náročnosti lisu. 
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1 Přehled současného stavu řešené problematiky 

1.1 Briketování 

Jedná se o zpracování odpadů vzniklých při výrobě a jejich následné použití. 

Zpracovávají se za pomoci mechanických a chemických vlastností tlakem razníku proti 

komoře naplněné lisovaným materiálem.  

Za pomoci chemických vlastností se lisují například odpady z dřevin (piliny, hobliny, 

dřevěný prach,…). Při jejich lisování se uvolňuje lignin, který se za působení vysokého 

tlaku z jednotlivých dřevěných částí uvolní a spojí je v jeden ucelený celek. Dále je možno 

použití pryskyřice jako pojiva. 

Mechanické vlastnosti se využívají převážně při zpracování kovového odpadu (krátké 

třísky z obrábění, brusné kaly, krátké drátky z recyklace pneumatik,…). Při působení tlaku 

nad mezí kluzu mění svůj tvar, dále dojde k jejich mechanickému zaklínění a tímto se 

vytvoří kompaktní pevné těleso. 

Výrobek při použití této technologie zpracování se nazývá briketa. Je to kompaktní 

těleso v podobě tvaru raznice lisu a hustoty blížící se původnímu materiálu.  

Takto zpracovaný odpad má menší objem, jde s ním lépe manipulovat, snižují se 

náklady na jeho přepravu popřípadě uložení,  dá se výhodněji recyklovat a nebo se může 

dále jinak použít. O některých výhodách takto zpracovaných materiálů bude podrobněji 

pojednáno v kapitolách 1.1.2 a 1.1.3. 
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1.1.1 Druhy briket 

Z velké škály odpadů vhodných pro zbriketování jsem jako názornou ukázku vybral 

následující druhy briket. Na následujících obrázcích si lze všimnout hlavní výhody této 

technologie a to možnosti lepší manipulace s již zpracovaným odpadem. 

Dřevěné – z pilin, hoblin, štěpky, atd. 

 

Obr.  1.1 Piliny před a po zpracování [13] 

Kovové – litinové, ocelové, měděné, hliníkové, atd. 

 

Obr.  1.2 Ocelové brikety [13] 

Papírové – z drcených kartonů, znehodnocených bankovek a cenných papírů 

Uhelné – zhutňování uhelného mouru za pomocí tlaku a teploty 

Slaměné – uschlá stébla obilnin 

Z energetických rostlin - biomasa 

Z prachů – tabákového prachu, textilního, papírového, atd 
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1.1.2 Briketování nekovových materiálů 

Do této kategorie patří materiály jako jsou například dřevěné piliny, papír z drcených 

kartonů, makovina, konopí atd. Tímto zpracováním se velmi zjednoduší jejich manipulace 

z důvodu velké prašnosti a nízké objemové hmotnosti. Brikety z těchto materiálů 

se převážně využívají jako palivo pro spalování v kamnech a kotelnách z důvodu vysoké 

výhřevnosti a ekologičnosti.  

Výhřevnost některých materiálů dle [9]: 

• biopaliva 18-19 MJ.kg-1 

• dřevěné brikety 16-18 MJ.kg-1 

• papírové brikety 15 MJ.kg-1 

• sláma 16 MJ.kg-1 

1.1.3 Briketování kovových materiálů 

Jedná se o zpracování odpadu v podobě brusného kalu, krátkých kovových špon, třísek 

a pilin, které vznikají při obrábění kovových součástí. Takto zpracovaný materiál se svými 

vlastnostmi blíží zlomkovému původnímu kovu a dále je ve slévárnách použit při výrobě 

nových kovových polotovarů.  

Vzniku třísek se nevyhne prakticky žádný podnik zabývající se jakoukoliv strojní 

výrobou. A tak po obrobení součásti je velmi důležité i nadále vidět v třískách cennou 

surovinu, se kterou by se mělo nakládat ekonomicky jako s výchozím materiálem.  

Materiály vhodné pro výrobu briket jsou barevné kovy jako například měď, mosaz, 

olovo, hliník a dále také většina druhů ocelí a litiny.  

Po obrobení jsou třísky smíchány a znečištěny chladícími oleji a emulzemi, které se při 

briketování oddělí a dají se dále použít místo toho, aby odcházeli ze závodu spolu 

s volnými nezpracovanými třískami. 

Neupravené třísky jsou velmi nehospodárné ať už pro ocelárny nebo zpracovatelské 

kovošroty z důvodu velmi špatné manipulovatelnosti a nízké objemové hmotnosti, 

která se dle [9] pohybuje v rozmezí 0,1-0,6 [t.m-3]. Pro ocelárny je výhodnější zpracování 

zbriketovaných třísek pro zvýšení hmotnosti vsázky a snížení propalu, který je při tavení 

volných třísek velmi velký. Velké ekonomické mínus mají volné třísky při přepravě, 

a tak cena, za kterou je zpracovatelské kovošroty vykupují, je zlomková v porovnání 

s cenou stejného kovu v kompaktnějším tvaru. 
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Pro představu jsou uvedeny (Tab.  1.1) výkupní ceny drobného občanského výkupu 

kovů od fa JARÝ s.r.o. a fa KOVOŠROT SUDA s.r.o. platná k datu 27.2.2012. 

 fa JARÝ [Kč] fa SUDA [Kč] 
Cu – třísky 100.00 100.00 
Cu – upravená 135.00 135.00 
Ocel – třísky 4.00 3.50 
Ocel – upravená 7.00 6.50 
Litina – třísky 2.50 3.50 
Litina – upravená 7.00 6.00 

 
Tab.  1.1 Srovnání cen výkupu kovu 

Následující schéma na Obr.  1.3 vyjadřuje koloběh recyklace kovových materiálů. 

 

Obr.  1.3 Schéma recyklace kovového odpadu 
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1.1.4 Výhody a nevýhody briketování 

Následující tabulka hodnotí klady a zápory briketování odpadů. 

 Volně sypaný odpad Zbriketovaný odpad 
Skladování - + 
Prašnost - + 
Manipulace - + 
Náklady na zpracování + - 
Případný další zisk - + 

 
Tab.  1.2 Porovnání výhod a nevýhod briketování 

Z tabulky vyplývá jasná dominance briketování, avšak v některých případech náklady 

na zpracování bývají v porovnání se ziskem tak vysoké, že se tato recyklace nevyplatí 

a odpad je zpracován jiným způsobem. 

Například zpracování dlouhých špon vzniklých při obrábění je velmi nákladné 

z důvodu nutnosti vícenásobného lisování nebo jejich rozdrcení před samotným lisováním. 

Tímto vícenásobným zpracováním někdy rostou náklady do výše, kdy se už toto 

zpracování třísek nevyplatí. 

1.2 Hydraulické lisy 

Jak už bylo řečeno v Úvodu, hydraulické lisy patří do skupiny výrobních strojů. Jsou 

to tvářecí silové stroje, které využívají k přetvoření materiálu silového účinku. Díky 

hydraulickému pohonu, který se vyznačuje podstatně větší flexibilitou než mechanický 

pohon, se může lisovací proces naprogramovat podle potřeby technologie. U briketovacích 

lisů je výsledným výrobkem kompaktní tuhé těleso různé délky, které má tvar lisovací 

komory a nazývá se briketa. 

1.2.1 Princip lisování materiálů 

Lisovací síla vzniká v hydraulickém válci. Tlaková kapalina proudící do hydraulického 

válce působí na píst, na kterém se tlaková energie přemění v mechanickou, tímto se vyvodí 

lisovací síla, která je přes pístní tyč přenesena na materiál v lisovací komoře, kde vznikne 

výsledný lisovací tlak. Na Obr.  1.4 je schematicky znázorněn princip lisování.  
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Obr.  1.4 Schéma lisování 

1 – lisovací komora, 2 – pístní tyč, 3 – píst hydr. válce, 4 – hydraulický válec 

Kapalina o tlaku p1 proudící do hydraulického válce působí na plochu pístu S1, tímto se 

v ose pístní tyče vytvoří síla F. V tomto případě působí pístní tyč zároveň jako razník, 

který stlačuje materiál v lisovací komoře silou F na ploše SK, tímto se materiál v komoře 

stlačí tlakem pK. 

Následující rovnice ukazují závislost mezi tlakem kapaliny p1 a tlakem v lisovací 

komoře pK.  

Síla vzniklá na pístu od tlakové kapaliny: 

·  [N] (1.1) 

Vztah mezi tlakem v lisovací komoře a silou vyvozenou tlakem p1: 

 [Pa] (1.2) 

Dosazením za sílu F z rovnice (1.1) do rovnice (1.2) vznikne vztah: 

·  [Pa] (1.3) 

Úprava poměru ploch z rovnice (1.3): 

·4·4
 [1] (1.4) 
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Výsledný vztah mezi tlakem kapaliny a tlakem v komoře je potom: 

·  

 
[Pa] (1.5) 

Z výsledné rovnice je patrné, že dochází k pozitivní změně tlaku mezi tlakem kapaliny 

a tlakem v lisovací komoře, za předpokladu 1. Výsledný tlak v lisovací komoře je 

tedy závislý na druhé mocnině poměru průměru plochy pístu hydraulického válce 

a průměru lisovací komory, v našem případě průměru výsledné brikety.  

1.2.2 Požadované lisovací tlaky 

Při lisování se musí dosáhnout takového tlaku v lisovací komoře, který zajistí 

požadované zhutnění materiálu. U kovových materiálů se musí tlak pohybovat nad 

hodnotou jejich meze kluzu, aby došlo k nevratné deformaci nebo pevného zaklínění 

jednotlivých lisovaných částí. U nekovových materiálů hodnota tlaku závisí na požadované 

hustotě a pevnosti výsledné brikety, avšak není tak vysoký jako u kovových materiálů.  

Největší problém tudíž vzniká při lisování kovových materiálů jejichž mez kluzu 

se pohybuje podstatně výše než potřebný briketovací tlak u nekovových materiálů. 

Orientační hodnoty meze kluzu pro některé vybrané materiály jsou uvedeny v Tab.  1.3. 

Materiál Re [MPa] 
Měď 110-240 
Bronz 200-360 
Mosaz 200-300 
Slitiny hliníku 220-250 
Ocel na odlitky 200-350 
Ocel 11 373 186-250 
Ocel 11 600 295-340 
Ocel 12 060 345-380 
Slitinové oceli 500-900 

 
Tab.  1.3 Vybrané orientační hodnoty meze kluzu pro kovové materiály [5] 

Hodnoty maximálních briketovacích tlaků pro nekovové materiály jsou u většiny 

výrobců briketovacích lisů uváděny do 180 MPa. V literatuře [10] je uveden pokus 

s odpadem ze dřeva (prach a hobliny). Závěr autora uvádí potřebný briketovací tlak 

od 100 MPa. Při tomto tlaku mají brikety požadovanou hustotu v rozmezí 

1000 až 1400 kg.m-3 podle DIN 51731, ale vyznačují se malou pevností. Dle názoru autora 

vznikají brikety přijatelné pevnosti až při tlacích od 200 do 250 MPa. 
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1.2.3 Ukázka briketovacích lisů 

Podrobné technické výkresy hydraulických pohonů nejsou k dispozici z důvodu, 

že výrobci a prodejci těchto lisů považují podrobné informace o pohonu, včetně informací 

o lisovacích tlacích za svoje „know-how“. 

Pro názornou ukázku jsem vybral briketovací lisy od fa Briklis s.r.o., která se zabývá 

výrobou lisů na kovové i nekovové materiály. Pro představu jsou uvedeny i některé 

technické údaje. 

1.2.3.1 Lis na nekovové materiály [13] 

 

Obr.  1.5  Lis typu BrikStar CS 

Vhodné materiály ke zpracování: 

• piliny, hobliny a prach z většiny druhů dřeva i některých tropických dřevin 

• řepková a obilná sláma, drcené energetické rostliny, pazdeří ze lnu a konopí 

• odpad z čističek osiv, makovina 

• drcený papír, papírový prach 

• textilní prach a krátká vlákna 

• velkoobjemové nebo prachové průmyslové odpady z odsávání 

• polyuretan, některé druhy kompozitních plastů 
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Technické údaje: 

Typ 
Výkon kg/hod 

+-10 % 

Instalovaný elektrický 

příkon 

Hmotnost lisu 

násypka 0,7 m3 

BrikStar CS 25 20 - 40 4,4 kW 720 kg 

BrikStar CS 50 40 - 60 5,4 kW 730 kg 

 
Tab.  1.4 Typy lisu BrikStar CS 

Technické a provozní podmínky: 

povolená vlhkost vstupního materiálu 8-15 hm% 

měrná hmotnost vylisované brikety 900 - 1 100 kg.m-3 

maximální provozní tlak 18 MPa 

maximální provozní teplota 60 °C 

pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C 

 
Tab.  1.5 Technické a provozní podmínky lisu BrikStar CS 
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1.2.3.2 Lis na kovové materiály [13] 

 

Obr.  1.6 Lis typu BrikStar MD 

Vhodné materiály ke zpracování: 

• kovové třísky z obrábění litiny, oceli, barevných kovů a brusné kaly 

Vlastnosti briket: 

 
Tab.  1.6 Vlastnosti briket z lisu typu BrikStar MD 

Technické údaje vybraných typů lisu: 

Typ Motor hyd. čerpadla Průměr briket Výkon kg/hod +-10% 

BrikStar MD 15/60 15 kW 60 mm 300 

BrikStar MD 22/70 22 kW 70 mm 425 

BrikStar MD 30/80 30 kW 80 mm 650 

BrikStar MD 40/90 40 kW 90 mm 950 

 
Tab.  1.7 Typy lisu BrikStar MD 

Materiál třísek hliník ocel litina mosaz 
Měrná hmotnost [kg.m-3] 1500 až 2200 4500 až 5200 4500 až 6000 5500 až 6800 
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Technické a provozní podmínky: 

povolená velikost vstupního materiálu do 30 mm 

maximální provozní tlak 24 MPa 

maximální provozní teplota 60 °C 

pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C 

 
Tab.  1.8 Technické a provozní podmínky lisu BrikStar MD 

1.3 Požadavky na hydraulický pohon briketovacího lisu 

Samotný hydraulický pohon je prakticky jediná část lisu, na které záleží, jestli 

briketování bude finančně návratné nebo ne. Největší důraz se tedy klade na minimální 

energetickou náročnost, automatizaci a kadenci. Dále z důvodu možného umístění jak 

ve venkovních prostorách, tak ve vnitřních, musí být pohon schopen pracovat v daných 

klimatických podmínkách.  

Cena kovu stále kolísá v závislosti na nabídce a poptávce a tak je velmi 

pravděpodobné, že lis bude pracovat i ve vícesměnném provozu z důvodu co nejrychleji 

kov zpracovat a prodat. 

Z těchto důvodů je potřeba dbát na optimální konstrukční řešení pohonu, 

aby byla dosažena jeho maximální možná účinnost. Dále se musí provést studie umístění 

lisu, aby se mohla zvolit nejlépe vhodná kapalina, která bude splňovat dané provozní 

a klimatické požadavky. Dále se musí zvolit tlakové rozmezí ve kterých bude lis pracovat 

z důvodu nastavením optimálního lisovacího tlaku pro daný typ materiálu, 

aby jeho zpracování nebylo zbytečně nákladné. 

Řízení pomocí servotechniky je sice velmi rychlé a přesné, avšak z důvodu ceny 

tohoto řízení a toho, že tyto výhody nejsou výhradně požadovány, bych toto řízení vyloučil 

a pro sestavení obvodu použil klasickou nebo proporcionální řídící techniku. 

V případě klasické řídící techniky je nutné do obvodu instalovat prvky pro regulaci 

tlaku a průtoku z důvodu různých operací, které hydraulické válce vykonávají. Klasická 

řídící technika není tak náchylná na čistotu kapaliny a proto je možné použít hrubší filtraci, 

která je levnější. 
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Proporcionální technika má tu výhodu, že spojuje výhody elektrického řízení 

s klasickými hydraulickými prvky bez zvýšených nároků na čistotu kapaliny nebo údržbu. 

Avšak při vyšší ceně v porovnání s klasickou řídící technikou. 

Pro filtraci kapaliny je možno použití klasických filtrů. Avšak z předpokladu, 

že by v některých situacích (vícesměnný provoz, umístění lisu na přímém slunci,…) mohlo 

docházet k přehřátí kapaliny je možno použít separátní filtraci s pomocným 

hydrogenerátorem, která bude zajišťovat i mimo jiné chlazení kapaliny. Výhoda tohoto 

okruhu je nezávislé fungování na hlavním hydrogenerátoru.  

Jako generátor tlaku může sloužit regulační nebo neregulační hydrogenerátor. 

Neregulační HG je podstatně levnější, avšak je nutné do obvodu instalovat akumulátor. 

Navíc v celkové energetické bilanci systému může nastat situace, kdy neregulační HG 

bude zbytečně moc náročný. 

Regulační HG je dražší má však výhodu v možnosti regulace na konstantní průtok, 

tlak nebo výkon a tímto vznikne značná energetická úspora. 

Malé shrnutí podmínek, na které se musí brát zřetel při návrh pohonu lisu ukazuje 

následující tabulka (Tab.  1.9). 

Tlak na lisovaný materiál 
kov cca 300 MPa 

dřevo atd. cca 180 MPa 

Kapalina 

vnitřní prostory 5 °C ≤ teplota ≤ 35 °C 

venkovní prostory -20 °C ≤ teplota ≥ 60 °C 

1 směnný provoz s nižší životností 

více směnný provoz s vyšší životností 

Průměr brikety větší průměr → větší lisovací síla → větší tlak v systému 

Ovládání 
domácí použití ruční, elektronické 

pro velkou výrobu elektronické, PC řízené 

 
Tab.  1.9 Požadavky na hydraulické pohony lisů 
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1.4 Různá asistenční zařízení při briketování kovových odpadů 

V této kapitole jsou uvedena zařízení, která usnadňují automatizaci, manipulaci 

a zpracování většího množství třískového odpadu s minimálním zapojením lidské síly do 

procesu. Tento proces by se dal charakterizovat dle následujícího schéma na Obr.  1.7. 

 

Obr.  1.7 Schéma zpracování kovového odpadu 

1.4.1 Zařízení pro manipulaci s odpadem 

Pro manipulaci s velkým množstvím odpadu, ať už zbriketovaným nebo ne, 

jsou nejvhodnější hydraulické nakládače, například značky TEREX FUCHS (Obr.  1.8), 

které pomocí drapáku nebo elektromagnetu přemístí odpad o hmotnosti až několika tun 

podle typu nakládače. 

 

Obr.  1.8 Nakládač zn. TEREX FUCHS typ MHL 320 [11] 
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Obr.  1.9 Elektromagnet a drapák zn. TEREX FUCHS [11] 

Dále je potřeba přesná doprava velmi drobného odpadu ve formě třísek 

ke zpracovatelským strojům. Z důvodu cyklu lisování (uzavírání a otevírání lisovací 

komory) je potřeba tento proces důkladně načasovat s možností řízení dopravovaného 

objemu. K těmto účelům nejlépe poslouží šnekové dopravníky (Obr.  1.10). 

 

Obr.  1.10 Šnekový dopravník dopravující ocelové třísky 
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1.4.2 Zařízení pro předzpracování dlouhých nebo znečištěných třísek 

Třísky jsou po obrobení znečištěny chladícími kapalinami a navíc mohou být ve tvaru 

neforemných shluků z důvodu jejich nadměrné délky. Z těchto důvodů je zapotřebí 

nezbytná úprava, abychom zajistili recyklaci kapalin, lepší manipulovatelnost a zmenšení 

objemové hmotnosti. Těmito zpracováními se zabývá například fa Lanner GmbH a k těmto 

účelům vyvinula potřebná zařízení. K oddělení kapalin slouží tzv. odstředivky, které 

pomocí odstředivé síly třísky vysuší do stupně, kdy může být zbytková vlhkost menší než 

1 %. K rozdrcení shluků dlouhých třísek slouží drtiče třísek. Třísky jsou rozdrceny pomocí 

drtících nožů a mlýnů, které třísky rozemelou na velikost, ve které se mohou dále lépe 

zpracovat. 

 

Obr.  1.11 Odstředivka a drtič třísek [12] 
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2 Návrh alternativ hydraulického pohonu lisu 

Obvody zobrazeny v této kapitole jsou ve zjednodušeném schématu, které slouží jen 

pro představu skutečného obvodu. 

Po konzultaci s IVV Engineering s.r.o. bylo rozhodnuto pro počáteční podmínky, 

ze kterých budou návrhy vycházet.V hydraulickém pohonu budou pracovat tři přímočaré 

hydromotory, které budou zajišťovat potřebné operace lisování. Hydromotor H1 slouží pro 

vyvození hlavního lisovacího tlaku, dále hydromotor H2, který zajišťuje otevírání 

a zavírání lisovací komory pro násyp materiálu a hydromotor H3 pro vyvedení brikety 

z lisovací komory 

Při hlavním lisovaní se bude pracovat s maximálním tlakem  v hydraulickém válci 

o velikosti pmax=28[MPa] a maximální rychlost vysouvání hydraulických válců bude 

vmax=0,1[m.s-1]. 

Z uvedených požadavků na hydraulický pohon lisu je možno sestavit velké množství 

kombinací. Zaměřím se na kombinace neregulační HG + proporcionální technika 

a regulační HG na konstantní výkon + klasická řídící technika. 

U každé alternativy bude uveden orientační energetický propočet v podobě příkonu 

HG. Propočet bude vycházet z pracovní operace hlavního lisovacího válce. 

Pro orientační energetický propočet jsem si zvolil tyto hodnoty: 

− Průměr pístu válce - ∅Dor = 200 mm 

− Celková účinnost HG - ηCor = 0,9 

− Otáčky elektromotoru – nel = 1450 min-1 

Postup orientačního výpočtu: 

Maximální průtok do válce: 

· · 4 · 110 · · 2004 · 110 · 0,1 3,142 .  (2.1) 

Geometrický objem HG: 

· 60 · 1 · 10 3,142 · 601450 · 10,97 · 10 134  

 
(2.2) 

Volím normovanou řadu HG s Vgor = 125 cm3 

Příkon HG: 

· · 1
 [W] (2.3) 
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2.1 Alternativa pohonu A 

V tomto obvodu (Obr.  2.1) jsou použity běžné řídící prvky v kombinaci s regulačním 

hydrogenerátorem, který je nastaven na konstantní výkon. Běžné řídící prvku jsou použity 

s ohledem na cenu proporcionální techniky a jednoduchosti obvodu. Konstantní výkon HG 

má hyperbolickou charakteristiku a je omezen hodnotami: 

pAmin = 5 [MPa] – QMAXor = 3,142 [dm3.s-1] 

pmax = 28 [MPa] – QAmin = 0,561 [dm3.s-1] 

Příkon HG: 

· 10 · · 10 · 1 3,142 · 10 · 5 · 10 · 10,9 16196  (2.4) 

 

Jako zdroj tlakové energie pracuje regulační hydrogenerátor HG nastavený 

na konstantní výkon. Jednosměrný ventil JV chrání akumulátor před pulzacemi systému. 

Rozvaděče R slouží pro řízení směru průtoku k hydromotorům. U hydromotoru H1 a H2 

jsou instalovány pojistné ventily, aby zabránili jejich přetížení. Před hydromotorem H1, 

který slouží jako hlavní lisovací válec, je umístěn dvojstranný hydraulický zámek DHV 

z důvodu zabránění nežádoucího pohybu hydromotru při operacích hydromotorů H2  a H3. 

K zajištění vysunuté polohy hydromotoru H2 slouží jednostranný hydraulický zámek JHV. 

Pro řízení rychlosti posuvu hydromotorů slouží škrtící zpětné ventily ŠJV, které kapalinu 

škrtí na vstupu do hydromotorů. Kapaliny odváděná zpět do nádrže je filtrovaná filtrem F, 

ke kterému je připevněn obtok z důvody ochrany filtru. 

 



28 

 

Obr.  2.1 Alternativa pohonu A 

H1 – hlavní lisovací válec, H2 – hydromotor otevírání a zavírání lisovací komory, 

H3 – hydromotor pro vyvedení brikety z komory, ŠJV – škrtící ventil, DHZ – dvojstranný 

hydraulický zámek, JHZ – jednostranný hydraulický zámek, PV – pojistný ventil, 

R - rozvaděč, JV – jednosměrný ventil, F - filtr, HG – regulační hydrogenerátor s regulací 

na konstantní výkon 



29 

2.2 Alternativa pohonu B 

V tomto obvodu (Obr.  2.2) je použita kombinace neregulačního hydrogenerátoru 

s proporcionálními rozvaděči. Neregulační HG je dimenzován na maximální potřebné 

hodnoty tlaku a průtoku. Proporcionální rozvaděče slouží pro průtokovou a tlakovou 

regulaci a jsou použity z důvodu nižšího množství prvků v obvodu. 

Příkon HG: 

· 10 · · 10 · 1 3,142 · 10 · 28 · 10 · 10,9 90697  (2.5) 

 

V této alternativě slouží jako zdroj tlakové energie neregulační hydrogenerátor HG 

v kombinaci s akumulátorem A. Jednosměrný ventil JV chrání akumulátor před pulzacemi 

v systému. Proporcionální rozvaděče PR slouží pro řízení velikosti a směru průtoku 

k hydromotorům. Před hydromotorem H1, který slouží jako hlavní lisovací válec, 

je umístěn dvojstranný hydraulický zámek DHV z důvodu nežádoucího pohybu 

hydromotru při operacích hydromotorů H2 a H3. K zajištění vysunuté polohy hydromotoru 

H2 slouží jednostranný hydraulický zámek JHV. 
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Obr.  2.2 Alternativa pohonu B 

H1 – hlavní lisovací válec, H2 – hydromotor otevírání a zavírání lisovací komory, 

H3 – hydromotor pro vyvedení brikety z komory, DHZ – dvojstranný hydraulický zámek, 

JHZ – jednostranný hydraulický zámek, PV – pojistný ventil, PR - proporcionální 

rozvaděč, A – akumulátor, JV – jednosměrný ventil, F - filtr, HG – hydrogenerátor 
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2.3 Porovnání a volba výsledné varianty pohonu 

2.3.1 Varianta A 

Výhody Nevýhody 

• Nízká neritická náročnost 

• Jednoduchá konstrukce 

• Jednoduchá možnost řízení tlaku a 

průtoku 

• Regulační HG minimalizuje rázy při 

lisování 

• Vysoká cena regulačního HG 

• Vyšší počet prvků v obvodu 

2.3.2 Varianta B 

Výhody Nevýhody 

• Výrazně levnější neregulační HG 

• Menší počet prvků v obvodu 

• Vysoká energetická náročnost 

• Nutnost použití akumulátoru 

• Vyšší cena proporcionálních prvků 

2.3.3 Kvantitativní porovnání a volba výsledné varianty 

Pro jednodušší výběr správné varianty jsem se rozhodl sestavit tabulku, kde jsou obě 

varianty ohodnoceny ve vybraných kritériích bodovou stupnicí od 0 (nejhorší) 

do 5 (nejlepší) bodů. 

 varianta A varianta B 
pořizovací cena systému 2 3 
náklady na provoz 5 0 
počet komponent v systému 3 4 
složitost regulace tlaku a průtoku 5 2 
rychlost zpracování 5 2 

CELKEM 20 11 
 

Z uvedených výhod a nevýhod a na základě součtů bodů jednotlivých kritérií jsem se 

rozhodl pro variantu A z důvodu několikanásobně nižší energetické náročnosti, 

protože předpokládám, že lis bude využíván ve vícesměnném provozu. Varianta B, jejíž 

pořizovací cena je výrazně levnější, by se spíše hodila pro domácí občasné použití. Ve 

variantě B by byla ještě možná náhrada proporcionálních rozvaděčů za klasické s přidáním 

prvků pro regulaci tlaku a průtoku, tím by pořizovací cena varianty B ještě více klesla. 
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3 Výpočet parametrů hydraulického pohonu v ustáleném 

stavu 

V této kapitole se budu zabývat výpočtem hydraulického pohonu hlavního lisovacího 

válce v ustáleném stavu, který respektuje zadané parametry firmou IVV Engineering s.r.o.: 

• maximální rychlost vysouvání pístní tyče    vmax = 0,1 m.s-1 

• maximální lisovací tlak v systému     pmax = 28 MPa 

• maximální síla v ose pístní tyče     Fmax = 400 kN 

• průměr výsledné brikety      ∅DB = 60 mm 

3.1 Návrh přímočarého hydromotoru pro hlavní operaci lisování 

Návrh přímočarého hydromotoru se odvíjí od požadované maximální síly v ose 

hydromotoru. Síla v ose pístní tyče se však může měnit dle potřeb pro zpracování různých 

materiálů. Dle zkušeností fa IVV Engineering s.r.o. by měla pro zpracování většiny 

kovových materiálů stačit síla Fmax=400 [kN]. Z této hodnoty budu vycházet při vlastním 

návrhu přímočarého hydromotoru.  

 

Obr.  3.1 Schéma hydraulického válce 

Fmax – maximální zatížení, vmax – maximální rychlost pohybu, H – zdvih, Dp – průměr 

pístu, Dpt – průměr pístnice 
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3.1.1 Návrh průměru pístu Dp 

Tento návrh vychází z určení potřebné minimální plochy pístu pro vyvození zadané 

maximální síly maximálním lisovacím tlakem. Tření, které při vysouvání vzniká, 

respektuji mechanicko-tlakovou účinností ηmp, kterou volím ηmp = 0,96. 

· · 4  [mm2] (3.1) 

 

Minimální průměr pístu (z rovnice (3.1)) je tedy: 

4 ·· · 4 · 400 · 10· 28 · 10 · 0,96 0,138 138  (3.2) 

 

Volím hydromotor, jehož průměr pístu Dp musí být větší než Dpmin. Těmto požadavků 

vyhovuje přímočarý hydromotor fa Bosch Rexroth s firemním označením 

CDH3 MF4/140/100/350A1X/M1CGUMWW (Obr.  3.2) s těmito parametry: 

• průměr pístu        Dp = 140 mm, 

• průměr pístnice      Dpt = 100 mm, 

• zdvih         H = 350 mm, 

• víka ve variantě šroubovatelné příruby, připojení přívodu a odvodu kapaliny 

metrickým závitem dle ISO, s tvrdě chromovanou pístnicí, se závitem pro 

kloubovou hlavici, bez tlumení v koncových polohách, standardní těsnění pro 

kapalinu typu HLP  

 

 

Obr.  3.2 Model hydraulického válce typu CDH3 MF4 [14] 
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3.2 Návrh hydraulického agregátu 

Hydraulický agregát je kompaktní celek, který tvoří nádrž s příslušenstvím, pohonná 

jednotka a rozváděcí bloky. Bývají vyráběny stavebnicově, takže jejich projektování 

je jednodušší z důvodu normalizovaných připojovacích rozměrů.  

Je důležité správně navrhnou pohonnou jednotku, která se bude skládat z hnacího 

elektromotoru a hnaného hydrogenerátoru. Tyto komponenty jsou spojeny pružnou 

spojkou a jsou umístěny na společném rámu. Pokud jsou součástí agregátu volí se jejich 

uspořádání s ohledem na snížení rizika výskytu kavitace, snížení hluku apod.  

3.2.1 Návrh hydrogenerátoru 

Jedná se o regulační hydrogenerátor s regulací na konstantní výkon. U návrhu 

hydrogenerátoru musíme brát na zřetel maximální rychlost vysouvání hydromotoru vmax a 

rozměr plochy pístu hydromotoru Sp. Z těchto dvou veličin vychází potřebný maximální 

průtok do hydromotoru, ze kterého je odvozen geometrický objem hydrogenerátoru VG. 

Maximální rychlost posuvu přímočarého hydromotoru byla po konzultaci s IVV 

Engineering s.r.o. stanovena na hodnotu vmax=0,1 [m.s-]1.  

Maximální dovolený průtok Qmax do hydromotoru 

Průměru pístu Dp = 140 [mm] odpovídá plocha Sp = 153,94 [cm2]  

· 153,94 · 10 · 0,1 0,00153940 .             92,364 .  
(3.3) 

 

Geometrický objem hydrogenerátoru VG 

Průtokové ztráty hydrogenerátoru jsou zohledněny průtokovou účinností 

hydrogenerátoru ηQ, volím ηQ = 0,95. 

Otáčky hydrogenerátoru jsou stejné jako elektromotoru, předpokládám otáčky 

elektromotoru nel = 1460 min-1. 

· 92,364 · 101460 · 0,95 66,6  (3.4) 
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Volím axiální pístový hydrogenerátor se šikmou deskou a s regulací na konstantní 

výkon s hyperbolickou charakteristikou od fa Bosch Rexroth s firemním označením 

A4VSO 71 LR2/10R-VPB13N00 a těmito parametry [14]: 

• maximální geometrický objem    VGmax = 71 cm3 

• maximální tlak      pHGmax =  350 bar 

• minimální tlak při maximální průtoku  pHGmin = 50 bar 

• maximální otáčky     nHGmax = 2200 min-1 

• se standardní hřídelí, pravotočivý, s přírubovým uchycením se 4 otvory 

Maximální možný průtok hydrogenerátorem 

 · · η 71 · 10 · 1460 · 0,95 98,5 .                 164 · 10  m . s  
(3.5) 

 

 

 

Obr.  3.3 Regulační čerpadlo typu A4VS0 [14] 
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Obr.  3.4 Schéma bloku regulace na konstantní výkon [14] 

Regulace na konstantní výkon udržuje nastavenou hodnotu výkonu na konstantní 

úrovni, při stále stejné hodnotě otáček. 

Potřebný příkon hydrogenerátoru PHG 

Při výpočtu příkonu hydrogenerátoru je nutné zohlednit celkovou účinnost ηHG. Podle 

katalogu [14] je celková účinnost ηHG = 0,90. 

· 50 · 10 · 0,001539400,9 8552  (3.6) 
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3.2.2 Návrh elektromotoru 

Při návrh elektromotoru musí platit, že výkon elektromotoru Pel musí být větší 

než příkon hydrogenerátoru PHG, musí tedy platit rovnice (3.7). 

 (3.7) 
 

Dle katalogu fa Siemens 0 volím trojfázový asynchronní motor řady 1LA7 

do maximální hodnoty otáček 1500 [min-1] s firemním označením Siemens 1LA7 163-

4AA60 s těmito parametry: 

• velikost (osová výška)      160 mm 

• otáčky         nel = 1460 min-1 

• výkon        Pel = 11 kW 

 

Ověření podmínky z rovnice (3.7) 

11000 8552  → vyhovuje (3.8) 

3.2.3 Návrh olejové nádrže 

Nádrž v obvodu plní několik nezbytných úloh. Slouží jako zásobník kapaliny, 

k uklidnění a k ochlazení kapaliny, usazení nečistot a odloučení volného vzduchu 

z kapaliny. Objem nádrže VN se volí orientačně dle vztahu, který byl převzat z literatury 

[2]. 

· 4 · 92,364 369,5  (3.9) 
 

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

jsem zvolil n = 4. 

Volím nádrž fa Bosch Rexroth, typu ABHSG – 0630S, která má parametry [14]: 

• užitečný objem       Vu = 630 dm3 

• teplosměnná plocha       ST = 3,6 m2 

• materiál nádrže       ocelové plechy 

• vybavena termostatem, topným tělesem, těsnění pro minerální oleje typu 

HLP, s možností připojení řídící elektroniky a vodního chladiče 
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3.3 Návrh průměrů vedení 

Při tomto návrhu vycházíme z rovnice kontinuity a maximální hodnoty průtoku 

a tlaku. Taktéž rozměr závisí na druhu vedení, zda se jedná o sací, tlakové nebo odpadní 

potrubí. Pro každé z nich jsou doporučené rychlosti proudění odlišné. Po výpočtu 

minimálního vnitřního průměru vedení musíme zvolit nejbližší normalizované rozměry. 

Následující tabulka udává doporučené rychlosti proudění, které jsou převzaty z [2]. 

Rychlost ve vedení [m.s-1] 
sací tlakové pro p [MPa] zpětné 

0,5 až 1,5 
do 5 do 10 do 20 32 

2 až 4 
3,5 až 4 4,5 až 5 5,5 až 6,5 7 až 8 

 
Tab.  3.1 Doporučené rychlosti proudění oleje ve vedení 

Rychlosti proudění volím následovně: 

• sací vedení        vs = 1,5 m.s-1 

• tlakové vedení       vt = 7 m.s-1 

• zpětné vedení        vz = 4 m.s-1 

Základní rovnice kontinuity: 

·4 ·  [m3.s-1] (3.10) 

 

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

4 · · 4 · 164 · 10· 1,5 0,0373 37,3  

 

(3.11) 

4 · · 4 · 164 · 10· 7 0,0173 17,3  (3.12) 

4 · · 4 · 164 · 10· 4 0,0228 22,8  

 

(3.13) 

Volím následující normalizované světlosti potrubí – sací DN 40, tlakové DN 20, 

zpětné DN 25.  
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3.4 Návrh rozvaděčů 

Rozvaděče slouží pro řízení směru průtoku, v našem případě pro řízení směru pohybu 

přímočarých hydromotorů. V obvodu jsou použity klasické elektrohydraulické rozvaděče 

dvojího typu. Pro hydromotory zajišťující lisování, otevírání a zavírání lisovací komory 

jsou použity rozvaděče s otevřeným středem (Obr.  3.5), tj. s volný průtokem do odpadu 

z důvodu použití hydraulických zámků. Pro hydromotor zajišťující vyvedení brikety 

z komory je použit rozvaděč s uzavřeným středem (Obr.  3.6). 

 

Obr.  3.5 Rozvaděč s otevřeným středem ovládaný el. magnety a centrovaný pružinami 

P – přívod tlaku od HG, A a B – tlakové větve k hydromotoru, T – odpadní potrubí 

 

Obr.  3.6 Rozvaděč s uzavřeným středem ovládaný el. magnety a centrovaný 
pružinami 

P – přívod tlaku od HG, A a B – tlakové větve k hydromotoru, T – odpadní potrubí 

Rozvaděče se dimenzují na maximální možnou hodnotu průtoku. V mém případě budu 

vybírat rozvaděče pro hodnotu průtoku QGmax = 98,477 [dm3.min-]1. 

Pro snazší montáž do systému, respektive na nádrž budu volit rozvaděče fa Bosch 

Rexroth. Daný požadavkům odpovídají rozvaděče typu 4WE 10 (Obr.  3.7) se základními 

parametry [14]: 

• jmenovitá velikost       NG 10 

• maximální povozní tlak      315 bar 

• maximální průtok       120 dm3.min-1 
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Pro ovládání lisovacích hydromotorů jsem zvolil rozvaděč, který má firemní předpis 

4WE 10 J3X/CW230N9DL a pro hydromotor k vyvedení brikety rozvaděč s označením 

4WE 10 E3X/CW230N9DL. Předpisy jsou totožné až na označení provedení (šestý znak). 

Provedení a průtok mají hlavní vliv na velikost tlakového spádu na rozvaděči. Tlakový 

spád je určen z charakteristiky rozvaděče (Obr.  3.9) . 

 

Obr.  3.7 Rozvaděč typu 4WE 10 [14] 

 

Obr.  3.8 Určení křivky pro určení tlakového spádu [14] 
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Obr.  3.9 Charakteristika rozvaděče pro určení tlakového spádu ∆proz [14] 

QGmax – maximální průtok generátoru, Qmax – maximální dovolený průtok, 

∆proz – tlakový spád pro variantu E a směr A – T a B - T, ∆proz – tlakový spád pro variantu 

J a směr průtoku A – T a B – T, ∆proz – tlakový spád pro obě varianty a směr průtoku P – A 

a P – B, 

Maximální hodnota tlakového spádu každého rozvaděče je ∆proz = 5 bar.  
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3.5 Návrh pracovní kapaliny 

Aby byla zajištěna spolehlivost provozu a dlouhá životnost hydraulických prvků, musí 

být vybrána taková pracovní kapalina, která bude splňovat veškeré provozně-technické 

požadavky. Mezi nejčastější požadavky na kapaliny hydraulických systémů patří malá 

stlačitelnost, dobrá mazací schopnost, vhodná viskozita, termooxidační stálost, odolnost 

proti pěnění, nehořlavost atd. 

U návrhu kapaliny pro tento navržený systém budu brát zřetel na tyto parametry, 

které kapalina musí splňovat: 

• tlaky do 350 bar 

• použití axiálního pístové čerpadla 

• vysoké mechanické namáhání 

• vícesměnný provoz systému 

• dobrá termooxidační stálost 

• odolnost proti pěnění a tvorbě emulzí 

• v některých případech umístění lisu ve venkovních prostorách, což v letních 

měsících může vést k velkému ohřevu kapaliny 

Těmto požadavků odpovídají kapaliny třídy HLP (dle DIN 51524), 

které tyto podmínky splňují a mají navíc přísady proti korozi, oxidaci a protioděrové 

přísady. 

Volím hydraulický olej TOTAL AZOLLA ZS 32  s těmito vlastnosti [16]: 

• viskózní třída        VG 32 

• specifikace        DIN 51524  

         ISO 6743/4 

• viskozita při 40 °C      32 mm2.s-1 

• viskozitní index       102 

• bod tuhnutí / vzplanutí      -27 / 227 °C 
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Pro určení optimální, minimální a maximální teploty v obvodu (Obr.  3.10), 

musíme znát dovolené hodnoty viskozity, které jsou: 

• optimální hodnota viskozity      16 – 36  mm2.s-1 

• minimální hodnota viskozity      10 mm2.s-1 

• maximální hodnota viskozity     1000 mm2.s-1 

 

Obr.  3.10 Graf závislosti viskozity na teplotě [6] 

Z grafu je patrné, že optimální teplota kapaliny v obvodu je cca 50 °C, krátkodobě 

např. při rozběhu může teplota klesnout až na -15 °C nebo stoupnout až na 75 °C, 

což se však nedoporučuje. 
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3.6 Tepelná bilance obvodu 

Jeden z důležitých účelů pracovní kapaliny je dobrá mazací schopnost z důvodu 

umístění velkého počtu kluzných dvojic v obvodu. Proto se musí zajistit stabilizace teploty 

kapaliny, z důvodu zachování jejich požadovaných vlastností.  

Viskozita minerálního oleje s rostoucí teplotou klesá, a tak by mohlo při přehřátí oleje 

dojít k zadření některých pohyblivých prvků. Dále dochází ke zrychlené degradaci 

kapaliny pokud přesáhne svou teplotou hranici 75 °C. Naopak při velkém poklesu teploty 

kapaliny například při odstavení stroje v chladných zimních měsících, dojde s poklesem 

teploty k výraznému zvýšení viskozity kapaliny, což při opětovném spuštění systému má 

za následek nadměrný růst tlakových ztrát a zvýšené riziko opotřebení funkčních povrchů 

komponent. Z těchto důvodů by se měla zajistit stabilizace teploty kapaliny v systému. 

Ta by měla být v nádrži konstantní a to cca 50 °C. K úpravě teploty oleje slouží chladiče a 

ohřívače.  

Zdroje nežádoucího oteplování kapaliny jsou různé. Pro představu je uvedeno schéma 

teplené bilance (Obr.  3.11). Oteplování způsobuje tzv. ztrátový výkon Pz, který je součtem 

všech zdrojů oteplení. Ztrátový výkon Pz se dále přeměňuje na tepelný výkon φ 

což má za následek nežádoucí oteplení kapaliny.  

 

Obr.  3.11 Schéma tepelné bilance 
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3.6.1 Určení hodnoty ztrátového výkonu 

Ztrátový výkon Pz určím jako rozdíl vstupního výkonu P1 a výstupního výkonu P2 

(rov. (3.14)). Vstupní výkon P1 je tedy roven výkonu elektromotoru Pel = 11 [kW] 

a výstupní výkon P2 jsem zvolil jako výkon hydrogenerátoru, z důvodu jeho nastavení na 

konstantní hodnotu výkonu nelze přesně určit výkon hydromotoru, protože dochází ke 

kolísání rychlosti posuvu v závislosti na lisovací síle. Z důvodu oteplení při průchodu 

kapaliny přes řídící prvky a dále oteplení v hydromotorech z důvodu tlakových 

a průtokových ztrát navýším ztrátový výkon o 20 [%]. 

1,2 · 1,2 · 1,2 · 11 · 10 8552       2937,6 3  
(3.14) 

 

Z výpočtu vyplývá, že kapalina bude při chodu systému oteplována přebytečnou 

energií o hodnotě 3 [kW].  

3.6.2 Návrh chladiče pro daný systém 

Pro návrh chladiče, respektive pro návrh jeho potřebného chladícího výkonu je potřeba 

zjistit průběh oteplování kapaliny, což je závislost teploty na čase provozu stroje 

a množství tepla, které odvede  olejová nádrž. Závislost teploty na čase prezentuje 

následující rovnice (3.15). 

· · 1  [°C] (3.15) 

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

 to teplota okolí, 

 Pz hodnota ztrátového výkonu 

 kN součinitel prostupu tepla 

 ST teplosměnná plocha nádrže [m2] 

 T časová konstanta v obvodu [s] 

 τ  čas [s] 

 

Teplota v systému bude konstantní teoreticky v nekonečnu, a tedy ustálenou teplotu tu 

zjistím z rov. (3.15) limitním přechodem vztahu v rov.(3.15), kdy ∞ → τ. 

·  

 
[°C] (3.16) 
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Ustálenou tepotu kapaliny zjistím při maximální teplotě okolí. Ta v našich 

klimatických podmínkách dosahuje maximální hodnoty tOmax = 35 °C.  

· 35 3 · 1010 · 3,6 118,3 °  (3.17) 

 

Odvod tepla se realizuje jeho prostupem přes teplosměnnou plochu nádrže ST do okolí. 

A tak musím zjistit množství tepla φN rov.(3.18), které je nádrž schopna odvést 

při maximální teplotě okolí tOmax.  

· · 3,6 · 10 · 50 35 540  (3.18) 

kde ST teplosměnná plocha nádrže [m2]  

 kN součinitel prostupu tepla, volím kN = 10 W.m-2.K-1 

 tk teplota oleje v nádrži, uvažuji konstantní teplotu tk = 50 °C 

 tOmax maximální teplota okolního prostředí, tOmax = 35 °C 

 

Porovnáním hodnot Pz a φN zjistím, že pokud bude okolní teplota prostředí na svých 

maximálních hodnotách, nebude nám odvod tepla skrze nádrž stačit. Z tohoto důvodu musí 

být do obvodu nainstalován chladič jehož minimální chladící výkon φCHmin  rov. (3.19) 

musí být roven rozdílu ztrátového výkonu Pz a množství tepla odvedeného nádrží 

při maximální teplotě okolního prostředí φN. 

3000 540 2460  (3.19) 
 

Volím chladič, který bude umístěný v obvodu separátní filtrace. Jelikož ve výpočtu 

nebyly zohledněny tepelné vlivy třecích a tlakových ztrát, popřípadě umístění lisu 

na přímém slunci budu uvažovat rezervu pro chlazení. Proto volím oběhový agregát 

pro chlazení a filtraci od fa Bosch Rexroth typu ABUKG – 04 – 3X/0K04/PGF2-

13/80/80 s vlastnostmi [14]: 

• chladící výkon        4 kW 

• výkon elektromotoru        0,75 kW 

• kompaktní jednotka s oběhovým čerpadlem, zabudovaným nízkotlakým 

filtrem a lamelovým chladičem 
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Dále je uveden graf závislosti teploty vody v chladiči a odváděného množství tepla při 

třech zvolených hodnotách teploty oleje. 

 

Obr.  3.12 Graf pro určení výkonu chladiče [14] 

Pro mnou zvolenou konstantní teplotu oleje 50 °C a při teplotě 20 °C přiváděné vody 

do chladiče, dokáže chladič odvést cca 3,5 kW tepla což pro můj případ vystačí. 
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3.7 Návrh filtrace kapaliny 

Filtrace zajišťuje optimální čistotu pracovní kapaliny, aby se zajistila vysoká životnost 

a spolehlivost jednotlivých prvků v systému. V návrhu potřebné třídy čistoty musíme brát 

v potaz doporučení výrobce jednotlivých komponent. Mezi nejrizikovější části systému 

patří hydrogenerátor, rozvaděče a hydromotory. Jednotlivá doporučení výrobce pro každý 

prvek jsou uvedeny níže. 

• čistota kapaliny pro hydrogenerátor   18/15 dle ISO/DIN 4406 

• čistota kapaliny pro rozvaděče   20/18/15 dle ISO/DIN 4406 

• čistota kapaliny pro hydromotory   20/18/15 dle ISO/DIN 4406 

Dle tříd čistoty vyžaduje nejčistší kapalinu hydrogenerátor, a proto bych doporučil 

filtraci pro zachycení částic o velikosti větší nebo rovno 10 µm. 

Na zvoleném typu nádrže (viz. kap. 3.2.3) je již předinstalován plnící a odpadní filtr 

s jemností filtrace na 10 µm. Navíc je do obvodu zapojena chladící a filtrační jednotka 

(viz. kap. 3.6.2), ve které je již nainstalován průtokový filtr s jemností 10 µm. 

Odpadní filtr na víku nádrže i průtokový filtr (ve filtrační a chladící jednotce) 

je vybaven elektronickou signalizací znečištění, která upozorňuje na nutnou výměnu 

filtrační vložky. Těmito filtračními prvky by se mělo docílit kvalitního filtrovaní pracovní 

kapaliny a nemělo by za provozu dojít k žádné havárii způsobené špatnou filtrací. 
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Závěr 

Bakalářská práce byla zpracována na základě požadavků z praxe, kde na požadavek 

IVV Engineering s.r.o. byla navrhnuta a vyřešena varianta řešení hydraulického pohonu 

briketovacího lisu. 

V první kapitole bylo shrnuto do podoby rešerše technické informace o technologii 

briketování a požadavky kladené na briketovací lisy. Na základě těchto technických 

požadavků na pohony byly  ve druhé kapitole vypracovány dvě varianty řešení, ve kterých 

se hlavně kladl důraz na použití vhodného hydrogenerátoru, hlavních řídících prvků 

a energetické náročnosti lisu. Obě varianty byly porovnány jak uvedením jejich výhod 

a nevýhod, tak i kvantitativním porovnáním pro zvolená kritéria. Těmito metodami 

porovnání jsem dospěl k závěru, že nejlepší varianta pro realizaci pohonu lisu 

je „Regulační hydrogenerátor s regulací na konstantní výkon + klasické elektrohydraulické 

rozvaděče v kombinaci se škrtícími zpětnými ventily“.  

Ve třetí kapitole je uveden výpočet hydraulického obvodu v ustáleném stavu hlavního 

lisovacího válce, kde byly respektovány zadané hodnoty fa IVV Engineering s.r.o. 

v podobě maximálního lisovacího tlaku v hydraulickém válci, maximální síly v ose pístní 

tyče hlavního lisovacího hydraulického válce a maximální rychlosti vysouvání pístu 

hydraulického válce. Výpočtem byl zjištěn minimální průměr pístu hydraulického válce, 

který sloužil ke zvolení normovaného hydraulického válce. Dále jsou uvedeny návrhy 

hlavních pohonných a řídících prvků.  

Pohon hydraulického mechanismu zajišťuje trojfázový asynchronní elektromotor 

s regulačním hydrogenerátorem nastaveným na konstantní výkon. K řízení pracovní 

kapaliny je užito elektrohydraulických rozvaděčů a škrtících zpětných ventilů. Poté byla 

vybrána pracovní kapalina v podobě minerálního oleje viskózní třídy VG 32, která splňuje 

odpovídající požadavky pro práci těchto lisů. Taktéž je i uvedena tepelná bilance obvodu 

na jejímž základě bylo rozhodnuto pro použití chladiče v obvodu, který navíc slouží i jako 

okruh separátní filtrace. Filtraci pracovní kapaliny zajišťuje tedy okruh separátní filtrace, 

ale i odpadní filtr umístěný na nádrži. Oba tyto prvky filtrují kapalinu s jemností 10 µm. 

V práci jsem volil komponenty převážně od fa Bosch Rexroth z důvodu jednoduššího 

stavebnicového skládání, protože například nádrž či chlazení v kombinaci se separátní 

filtrací už firma dodává s veškerými asistenčními prvky jako je termostat, snímač hladiny, 

topné těleso, pohonná jednotka filtrace, filtry atd. A tak odpadla nutnost vyhledávat a volit 

většinu prvků, i jejich podrobné uvedení ve specifikaci prvků, protože pro výměnu 
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či zakoupení nového prvku při jeho poruše stačí uvést pouze typ nádrže či separátního 

okruhu a prvek bude automaticky dodán. Ale v obvodu jsou i komponenty od jiných firem 

jako je Siemens (elektromotor) a AVHB (minimes přípojky, šroubení a hadice). 

Pro výkresovou dokumentaci v podobě funkčního schématu hydraulického obvodu byl 

použit program AutoCAD. Funkční schéma hydraulického obvodu a specifikace použitých 

prvků v obvodu jsou přiloženy k práci v podobě příloh. 
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