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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

PAVELČÁK, J. Optimalizace energeticky úsporné lineární hydraulické jednotky. 

Ostrava: katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní, VŠB – 

Technický univerzita Ostrava, 2012. 47 s. Bakalářská práce, vedoucí Erik Stonawski. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh hlavních komponent a optimalizaci 

akumulátoru energeticky úsporné lineární hydraulické jednotky. Tyto jednotky slouží jako 

zvedací zařízení v divadlech a jejich koncepce je duševním vlastnictvím zadavatele 

bakalářské práce OCHI Inženýring, spol. s r.o. Prototypové zařízení této hydraulické 

jednotky je umístěno v prostorách společnosti v Ostravě.  

 

Jedním z cílů práce je navrhnout hydraulické schéma a vypracovat specifikaci prvků 

pro nové parametry zadavatele.  

 

V bakalářské práci jsou popsány dva způsoby návrhu hydropneumatického 

akumulátoru a v závěru je uveden komplexní návod na uvedení do provozu a údržbu 

hydraulického agregátu. 

 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

PAVELČÁK, J. Optimisation of Linear Drive Energy Efficiency System. Ostrava: 

Department of Hydrodynamics and Hydraulic Equipment, Faculty of Mechanical 

Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 2012. 47 p. Bachelor Thesis, work 

led by Erik Stonawski. 

 

Bachelor Thesis is focused on the main components design and optimization of the 

accumulator of a Linear Drive Energy Efficiency System. These units serve as a lifting 

device in theatres and their design is intellectual property of the client OCHI Engineering, 

Co. Ltd. The prototype device of this unit is located in the company premises in Ostrava.  

 

One of the aims of the work is to propose a hydraulic scheme and specify components 

for the new parameters according to the client's assignment.  

 

There are two ways of a hydro-pneumatic accumulator design given in the Bachelor 

Thesis. Finally, the Bachelor Thesis is completed with a comprehensive guide for 

commissioning and maintenance of the hydraulic unit. 
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Seznam použitého značení 

 

Značka Název Rozměr 

a1 požadované zrychlení břemene [m/s
2
] 

a2 zrychlení pístnice hydraulického válce [m/s
2
] 

d průměr pístnice hydraulického válce [m] 

D průměr pístu hydraulického válce [m] 

dmax maximální průměr lana [mm] 

dmin minimální průměr lana [mm] 

g tíhové zrychlení [m/s
2
] 

G zátěž na pístnici [N] 

H zdvih břemene [m] 

Hhv zdvih hydraulického válce [m] 

i převodový poměr kladkostroje [1] 

k2 empirický součinitel pro nominální únosnost lana  [1] 

m hmotnost břemene [kg] 

n polytropický exponent [1] 

nm jmenovité otáčky elektromotoru [s
-1

] 

nkl počet nosných průřezů v jedné větvi lanového převodu  [1]  

nrk počet nosných průřezů rozváděcích kladek [1] 

P jmenovitý výkon elektromotoru [W] 

p skutečný tlak na straně pístnice [bar] 

p’0 plnící tlak akumulátoru [bar] 

p0 plnící tlak akumulátoru [bar] 

p1 minimální tlak v akumulátoru [bar] 

p2 maximální tlak v akumulátoru [bar] 

pmax maximální tlak na straně pístnice [bar] 

Q1 průtok na straně pístu [m
3
/s] 

Q2 průtok na straně pístnice [m
3
/s] 

Qč skutečný průtok čerpadla [m
3
/s] 

Qmin minimální průtok čerpadla [m
3
/s] 

R0 minimální hodnota pevnosti v tahu drátu [N/mm
2
] 

S maximální síla v ocelovém laně [N] 

S1 průřez pístu [m
2
] 
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S3 plocha mezikruží mezi pístem a pístnicí [m
2
] 

tan doba nabíjení akumulátoru [min] 

tav čas vybíjení akumulátoru [s] 

Tok minimální pracovní teplota [K] 

tok teplota okolí [˚C] 

Tol maximální pracovní teplota [K] 

tol pracovní teplota oleje [˚C] 

tskut skutečný čas nabíjení akumulátoru [s] 

v1 rychlost polohování břemene [m/s] 

v2 rychlost pohybu pístnice [m/s] 

Vg geometrický objem čerpadla [m
3
/ot] 

VNmin minimální objem nádrže [m
3
] 

V0 potřebný objem plynu v akumulátoru (při tlaku p0 a pracovní [m
3
] 

 teplotě oleje tol) 

V’0 potřebný objem plynu v akumulátoru (při tlaku p0 a teplotě [m
3
] 

 okolí tok) 

Zp součinitel bezpečnosti lana [1] 

α poměr ploch hydraulického válce [1] 

Δp1 předepnutí odpadu (na větvi T) [Pa] 

Δp2 předepnutí pístnice (na větvi B) [Pa] 

Δpv tlakový spád na hraně šoupátka při vysouvání pístnice [Pa] 

Δpvc celkový tlakový spád na rozvaděči při vysouvání pístnice [Pa] 

Δpz tlakový spád na hraně šoupátka při zasouvání pístnice [Pa] 

Δpzc celkový tlakový spád na rozvaděči při zasouvání pístnice [Pa] 

ΔV potřebný objem oleje v akumulátoru [m
3
] 

ΔVNmin minimální proměnný objem oleje v nádrži [m
3
] 

η účinnost jedné rozváděcí kladky [1] 

ηč celková účinnost čerpadla [1] 

ηkl účinnost lanového převodu kladkostroje [1] 

ηmh mechanicko-hydraulická účinnost čerpadla [1] 

ηrk účinnost soustavy rozváděcích kladek [1] 

ηV objemová účinnost čerpadla [1] 
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Úvod 

 

Hydraulické mechanismy jsou dnes již nedílnou součástí většiny moderních strojů  

a zařízení. Jejich použití nám umožňuje dosáhnout: nových uspořádání strojů, optimálních 

provozních parametrů, zvýšení účinnosti, většího regulačního rozsahu, lepší provozní 

spolehlivosti a snížení hlučnosti a hmotnosti stroje. 

 

Díky těmto výhodám nachází hydraulika své uplatnění také v divadelní technice. 

Realizací projektů a dodávek právě v této oblasti se zabývá od roku 1992 ostravská firma 

OCHI Inženýring, spol. s r.o. Tato firma je současně také zadavatelem této bakalářské 

práce. 

 

V následujících kapitolách jsou uvedeny výsledky početního návrhu energeticky 

úsporné lineární hydraulické jednotky pro nové parametry zadavatele. Tato zařízení slouží 

v divadelním prostředí pro zvedání a spouštění scénických kulis a dekorací. Prototyp 

lineární jednotky je umístěn v prostorách zadavatele na ulici Pohraniční 504/27 v Ostravě -

Vítkovicích.  

 

Před návrhem lineární hydraulické jednotky je nutno stanovit velikost síly od břemene. 

Dále se také musí zohlednit následující požadavky: časový průběh a sled pracovních 

operací (fází) zařízení, rozsah zdvihu a rychlost polohování s břemenem. Současně je nutné 

zvážit způsob řízení a další specifické požadavky (nároky na prostor, maximální hmotnost 

a hlučnost apod.). 

 

Po rozboru těchto údajů je nutno si stanovit základní koncepci navrhovaného 

hydraulického zařízení (hydraulické schéma) a na základě požadovaných parametrů, 

charakteru provozu zařízení, způsobu řízení určit maximální výši provozního tlaku i 

průtoku v systému a určit druh zdroje tlakové energie. S hydraulickým schématem 

koresponduje specifikace prvků, která může být kompletně sestavena až po návrhu všech 

klíčových hydraulických prvků. 

  



 

12 

 

1 Popis funkce lineární hydraulické jednotky 

 

Lineární hydraulické jednotky se instalují v divadlech a slouží jako samostatné zvedací 

zařízení pro kulisy a dekorace. Popis lineární hydraulické jednotky se vztahuje 

k hydraulickému schématu 4-OCH-37 509, které je uvedeno v příloze A. 

 

Po zapnutí zařízení přečerpává hydraulický agregát (2.01) pracovní kapalinu 

(minerální olej) a přes rozvaděč (2.03) umístěný v hydraulické kostce agregátu (2.02) ji 

vede zpět do nádrže. Hydraulický blok agregátu tak plní funkci odlehčení.   

 

 

Obr. 1 Fotografie hydraulického agregátu prototypu LHJ 

 

Po přestavení rozvaděče (2.03) v hydraulickém bloku agregátu (2.02) je kapalina 

z nádrže vedena přes bezpečnostní a uzavírací blok (3.04) do akumulátoru (3.01), kde se 

akumuluje pod určitým tlakem potřebným pro další samostatnou funkci zařízení. 

Hydraulický agregát (2.01) se po dosažení maximálního tlaku v akumulátoru p2 měřeného 

pomocí tlakového snímače (3.05) vypne. Čas nabíjení tskut by neměl překročit hranici 2 

min. Nyní je zařízení připraveno k polohování břemene. 

 

Hlavní vedení (4) slouží k distribuci kapaliny od akumulátoru k řídicímu 

hydraulickému bloku (1.02). Ten je vybaven: proporcionálním rozvaděčem (1.03), 

tlakovými snímači (1.15), tlakovými spínači (1.17), pojistnými ventily (1.10, 1.11), 
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zpětnými ventily (1.12, 1.13), měřícími přípojkami (1.14, 1.19) a logickými ventily (1.05) 

s doprovodnými komponenty (1.06, 1.07, 1.09). Hlavním řídicím prvkem je proporcionální 

rozvaděč (1.03). Jeho přestavením měníme polohu šoupátka z výchozí polohy, a tím 

měníme směr a rychlost pohybu pístnice.  

 

Pojistné ventily (1.10, 1.11) jsou na řídícím bloku (1.02) umístěny pro nastavení 

potřebných předpětí při vysouvání pístnice. Zpětné ventily (1.12, 1.13) mají bezpečnostní a 

hradící funkci. V případě protržení hadic (4.06, 4.07, 4.08) zamezí tomu, aby 

z hydraulického obvodu vytekla pracovní kapalina.  

 

Logické ventily (1.05) plní spolu s deskami logických ventilů (1.06) a sedlovými 

rozvaděči (1.07) funkci hydraulických zámků pro bezpečné držení břemene v určité 

poloze. Clony (1.09) slouží ke snížení rázů na logických ventilech při jejich zamykání.  

 

 

Obr. 2 Fotografie proporcionálního rozvaděče prototypu LHJ 

 

Tlakové spínače (1.17) slouží ke kontrole minimálního tlaku na vstupu do řídicího 

bloku. K otevření logických ventilů (1.05) dojde teprve po jeho překročení. Tlakové 

snímače (1.15) hlídají maximální tlak na straně pístnice. V případě překročení nastavené 

hladiny tlaku se proporcionální rozvaděč (1.03) přestaví do výchozí polohy a dojde 

k zavření logických ventilů (1.05).  
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Obr. 3 Fotografie řídicího bloku prototypu LHJ 

 

Tlaková energie hydraulické kapaliny je měněna hydraulickým válcem (1.01) na 

mechanický pohyb. Součástí zařízení je kladkostroj, který transformuje přímočarý pohyb 

hydraulického motoru (1.01). Jeho převodový poměr je 1 : 5, což znamená, že zdvih 

břemene je pětinásobný, ale na úkor pětinásobného zvýšení síly v pístnici hydraulického 

válce (1.01). 
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2 Návrh obvodu a specifikace prvků 

 

2.1 Zadané hodnoty a schéma obvodu 

2.1.1  Zadané hodnoty 

Tab. 1 Tabulka zadaných hodnot 

m 

(kg) 

v1 

(m.s
-1

) 

a1 

(m.s
-2

) 

H 

(m) 

i 

(-) 

pmax 

(bar) 

tan 

(min) 

tol 

(˚C) 

tok 

(˚C) 

450 1 1 10 5 110 2 25 20 

 

2.1.2 Schéma zapojení lineární hydraulické jednotky 

 

Obr. 4 Blokové schéma zapojení lineární hydraulické jednotky dle zadání 
 

 

2.2 Návrh a volba přímočarého hydromotoru 

 

Hydraulický motor (jinak také hydromotor) slouží v hydraulickém obvodu pro 

přeměnu tlakové energie pracovní kapaliny na mechanický pohyb. [12] 
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Lineární hydromotory jsou nejčastěji používaným pracovním prvkem tekutinových 

mechanismů, které vyžadují přímočarý pohyb výstupního členu. U hydraulických 

lineárních hydromotorů jsme schopni při poměrně malých rozměrech dosáhnout vyvození 

sil od několika stovek N do několika stovek kN při pracovních rychlostech do 0,5 m/s. [8]  

 

2.2.1 Dimenzování hydraulického válce 

 

Při návrhu hydraulického válce lineární hydraulické jednotky se nejprve stanoví zátěž 

na písnici G. Ta vychází z maximální hmotnosti břemene zavěšeného na laně a přepočítá 

se s ohledem na převodový poměr kladkostroje a účinnost rozváděcích kladek. V úvahu je 

třeba vzít také požadované zrychlení břemene při jeho zdvihu.  

 

Dále se vypočítá potřebná plocha mezikruží mezi pístem a pístnicí hydromotoru za 

pomoci tlakové síly. Na závěr je stanoven zdvih hydraulického válce. Na základě těchto 

vypočtených hodnot je již možno zvolit správný hydromotor. 

 

a) Výpočet zátěže na pístnici 

  
          

       
  

                

           
                      (1) 

 

Kde: 

a2 značí přepočítané zrychlení pístnice hydraulického válce. 

   
  
 
  

 

 
           (2) 

 

ηrk značí vypočtenou účinnost soustavy rozváděcích kladek podle normy [1]. 

                      (3) 

 

ηkl značí vypočtenou účinnost lanového převodu kladkostroje podle normy [1]. 

    
      

         
  

       

          
        (4) 

 

η značí účinnost jedné kladky (η = 0,98) podle normy [1]. 

nrk značí počet rozváděcích kladek podle zadavatele (nrk = 6). 

nkl je počet nosných průřezů v jedné větvi lanového převodu podle zadavatele (nkl = 5).  

g značí tíhové zrychlení (g = 9,81 m/s
2
). 
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b) Výpočet plochy mezikruží mezi pístem a pístnicí hydraulického válce 

 

 

Obr. 5 Schéma hydraulického válce (akce) [2] 

  

Při výpočtu plochy mezikruží mezi pístem a pístnicí je nutno vzít v úvahu maximální 

dovolený (pracovní) tlak. 

  
 

  
           (5) 

 

Předchozí rovnice se upraví na vztah pro výpočet minimální plochy mezikruží. 

   
 

    
  

         

       
                           (6) 

 

c) Volba hydraulického válce 

Z katalogu výrobce [2] byl pro lineární hydraulickou jednotku zvolen hydraulický 

válec CDM1 MS2/80/56/2000A2X/B11CFE MWW s plochou mezikruží S3 = 25,63 cm
2
. 

 

d) Kontrola navrženého hydraulického válce 

Kontrola navrženého hydraulického válce se provádí tak, aby nedošlo k překročení 

maximálního dovoleného tlaku. Nejprve je třeba stanovit velikost skutečného tlaku na 

straně pístnice hydraulického válce. 

  
   

         
  

          

                
                            (7) 

 

Kde: 

D značí průměr pístu D = 80 mm podle katalogu [2]. 

d značí průměr pístnice d = 56 mm podle katalogu [2]. 

 

A konečně se ověří, zda nedošlo k překročení maximálního tlaku na straně pístnice. 

              

(8) 
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e) Výpočet zdvihu hydraulického válce 

Zdvih hydraulického válce je pětinový ve srovnání se zadaným zdvihem břemene. 

    
 

 
 

  

 
      (9) 

 

f) Výpočet rychlosti pohybu pístnice 

Rychlost pohybu pístnice je pětinová ve srovnání s rychlostí pohybu břemene. 

   
  
 
  

 

 
           (10) 

 

g) Výpočet velikosti průtok na straně pístu a pístnice 

Při výpočtu průtoků použijeme rovnici kontinuity (jinak také rovnici spojitosti toku). 

                (11) 

 

Rovnice se nejprve upraví na vztah pro výpočet průtoku na straně pístu.  

      
    

 
     

       

 
                                (12) 

 

Následně se rovnice upraví na vztah pro výpočet průtoku na straně pístnice. 

      
         

 
      

                

 
                  

                   

(13) 

 

2.2.2 Schéma přímočarého hydromotoru 

 

 

Obr. 6 Schéma přímočarého hydromotoru CDM1 MS2 [2] 

 

Lineární hydraulický motor CDM1 MS2/80/56/2000A2X/B11CFE MWW (na obr. 6) 

se skládá z: víka (1), pláště válce (2), pístnice (4), pístu (5), tlumících pouzder (6), přírub 

(7), tlumení (8,9) a těsnící sady (18). Pozice (17) značí otvory pro přívod kapaliny. 
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Těsnící sada (18) je tvořena: stíracím kroužkem, pístnicovým kroužkem, pístním 

kroužkem, O-kroužkem, pojistným kroužkem a vodícím kroužkem.  

 

Další součásti jako těsnění (19), elektromagnet (20), uchycení příruby (21), snímače 

polohy (22), ochranná pouzdra (23) a utěsnění (24) jsou volitelnými komponenty 

lineárního hydraulického motoru, které vyspecifikovaný motor neobsahuje. [2] 

 

2.3 Návrh akumulátoru 

 

Akumulátory jsou tlakové nádoby umožňující akumulaci jistého objemu kapaliny pod 

tlakem. Akumulátor je schopný přijatý objem zase vydat bez potřeby další energie. 

Akumulátory jsou vyráběny buď závažové, pružinové nebo plynové (hydro-pneumatické). 

Největší význam mají hydropneumatické akumulátory, které slouží pro akumulaci tlakové 

energie. Mezi hydropneumatické akumulátory podle oddělovacího členu, který odděluje 

plynné a kapalné médium, patří vakové, membránové a pístové akumulátory. [11] 

 

Při návrhu akumulátoru pro lineární hydraulickou jednotku byly použity dva počáteční 

postupy.  

 

2.3.1 Dimenzování akumulátoru dle katalogových listů 

 

Tato kapitola popisuje výpočet akumulátoru podle katalogových listů [3]. Na obr. 7 

jsou znázorněny změny objemu plynové části vakového akumulátoru v závislosti na změně 

tlaku.  

 

 
Obr. 7 Tlakové a objemové poměry ve vakovém akumulátoru [3] 
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a) Stanovení doby vybíjení akumulátoru 

Doba vybíjení akumulátoru se stanoví z celkového zdvihu pístnice hydraulického válce 

a rychlosti jejího pohybu. 

   
   

   
       

   

  
 

 

   
      (14) 

 

b) Určení polytropického exponentu 

Polytropický exponent dusíku v akumulátoru se určí odečtením z diagramu, který 

znázorňuje závislost polytropického exponentu na čase vybíjení, který je na obr. 8. 

 

Obr. 8 Závislost polytropického exponentu na čase [3] 

 

V diagramu na obr. 8 je možno vidět, že pro čas vybíjení tav = 10 s se téměř jedná o 

adiabatický děj, polytropický exponent se může odečíst však pouze přibližně. 

       (15) 

 

c) Stanovení minimálního (pracovního) tlaku v akumulátoru 

Minimální tlak v akumulátoru se určí za pomoci požadovaného tlaku na straně pístnice 

a zvolené tlakové rezervy určené na pokrytí ztrát (rezerva 20 bar). 

                          (16) 

 

d) Stanovení plnícího tlaku akumulátoru 

Plnící tlak akumulátoru je stanoven dle vztahu z katalogových listů [3]. 

                          (17) 

 

e) Volba maximálního tlaku v akumulátoru 

           (18) 
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f) Výpočet potřebného objemu oleje v akumulátoru 

Potřebné množství oleje se stanoví jako objem, který musí být dodán na stranu pístu 

hydraulického válce při plném vysunutí pístnice. 

       
    

 
   

       

 
                  (19) 

 

g) Výpočet potřebného objemu plynu (dusíku) v akumulátoru 

Potřebný objem plynu v akumulátoru se určí dle vztahu z katalogových listů [3]. 

   
   

  
  

   
  
  

 

 
 

 
     

   
   

   
   
    

 
   

                           (20) 

 

g) Zahrnutí vlivu teploty okolí do potřebného objemu plynu (dusíku) v akumulátoru  

Protože byla při výpočtu objemu plynu v akumulátoru uvažována pracovní teplotu tol, 

musí se objem plynu přepočítat na teplotu okolního prostředí, tedy tok = 20 °C. 

       
   
   

          
      

      
                           (21) 

 

Kde: 

Tol je přepočtená maximální pracovní teplota ve stupních Kelvina. 

                                   (22) 

 

Tok je přepočtená minimální pracovní teplota ve stupních Kelvina (teplota okolí). 

                                   (23) 

 

h) Přepočet plnícího tlaku pro teplotu okolí 

Nyní se pro teplotu okolí tok = 20 °C přepočítá velikost plnícího tlaku.  

  
 
    

  
  

     
      

      
         (24) 

 

2.3.2 Dimenzování akumulátoru za pomoci software 

 

Tato kapitola popisuje výpočet akumulátoru za pomocí počítačového programu 

OLAER Accu [19].  

 

Vstupními parametry programu jsou: maximální tlak v akumulátoru pmax, minimální 

tlak v akumulátoru pmin, zadaná maximální a minimální teplota Tmax a Tmin, potřebný 
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akumulovaný objem oleje ΔV (exchange volume) a doba vybíjení akumulátoru tav 

(exchange time).  

 

 

Obr. 9 Prostředí programu OLAER Accu [19] 
 

Po výpočtu v programu získáme: průtok (flow rate), objem plynu při maximálním 

tlaku (initial gas volume), objem plynu při minimálním tlaku (final gas volume), potřebný 

objem oleje dV, polytropický exponent (polytropic coefficient). Hodnoty uvedené na obr. 9 

jsou již přepočtené pro námi navrhovanou lineární hydraulickou jednotku. 

 

Dále nám software nabízí možnost vykreslení grafů závislosti tlaku na teplotě, objemu 

plynu na čase a tlaku vzhledem k objemu. Program nám umožňuje mimo potřebných 

automatizovaných výpočtů pro volbu akumulátoru přesně stanovit polytropický exponent.  

 

Výsledkem práce v software OLAER Accu je zjištění přesného polytropického 

exponentu (n = 1,698) a stanovení přesného a potřebného objemu dusíku v akumulátoru 

(V´0 = 104,7 dm
3
). 
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2.3.3 Volba akumulátoru 

 

Z katalogu výrobce [4] byl zvolen vakový hydro-pneumatický akumulátor SB330 H-

100A1/112 U160 A119, který je určen pro maximální tlak 330 bar a jehož efektivní objem 

plynu činí 105 dm
3
.  

 

Tento typ byl zvolen pro svou jednoduchost, rychlou reakci a zároveň s ohledem na 

skutečnost, že vakové akumulátory dnes patří mezi nejrozšířenější typy akumulátorů v 

praxi. [5] 

 

2.3.4 Schéma vakového akumulátoru 

 

 

Obr. 10 Schéma vakového akumulátoru SB330 H [4] 

 
Vakový hydraulický akumulátor SB330 H-100A1/112 U160 A119 (na obr. 10) se 

skládá z: vaku (2), přípojky pro plnící plynový ventil (3), uzavírací matice (4), víka 

uzávěru (5), pojistného ventilu (6), O-kroužku (7, 27), montážní klapky (9), těsnícího 

kroužku (14), podložky (15), O-kroužku (16), distančního kroužku (17), těsnící matice 

(18), odvzdušňovacího šroubu (19) a opěrného kroužku (23). [4] 
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2.4 Návrh hydraulického agregátu 

 

Hydraulické agregáty představují hydraulický pohon a v obvodu slouží jako kompletní 

zdroj tlakové energie. Hydraulický agregát jako celek je tvořen nádrží, na kterou jsou 

namontovány jednotlivé skupiny hydraulických komponent s příslušenstvím. [11] 

 

Při návrhu hydraulického agregátu bude předpokládána volba kompaktního 

hydraulického agregátu typu ABSKG [6]. V následujících podkapitolách budou navrženy 

jeho jednotlivé komponenty. Závěrem se pro kontrolu přepočítá potřebný jmenovitý výkon 

elektromotoru a porovná se s výkonem elektromotoru dodávaného k standardizovanému 

hydraulickému agregátu. 

 

2.4.1 Dimenzování olejové nádrže 

 

Objem olejové nádrže by měl být několikanásobně vyšší, než objem v hydraulickém 

obvodu. To z toho důvodu, aby olejová nádrž svou konstrukcí pojala nejen veškerý objem 

oleje potřebného pro činnost obvodu, doplňování a vypouštění kapaliny, čištění nádrže, 

kontrolu stavu kapaliny a v ustáleném provozním režimu byla schopna udržovat teplotu 

oleje na předepsané výši. [8] 

 

a) Výpočet minimálního proměnného objemu oleje v nádrži 

Je určen jako objem oleje potřebný k zaplnění hydraulického válce na straně pístu. 

           
    

 
   

       

 
                           (25) 

 

b) Stanovení minimálního objemu nádrže 

Je uvažován jako dvojnásobek minimálního proměnného objemu oleje v nádrži. 

                                                    (26) 

 

2.4.2 Volba olejové nádrže 

 

Z katalogu výrobce [6] byla zvolena hliníková nádrž DN 40. Tato hliníková olejová 

nádrž s podstavcem je specifická užitým objem 40 dm
3
 a proměnlivým objemem 11,3 dm

3
.  
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2.4.3 Schéma olejové nádrže 

 

 

Obr. 11 Schéma olejové nádrže DN 40 [6] 
 

Olejová nádrž DN 40 (na obr. 11) se skládá z: hliníkové nádoby (1), víka bez nástavby 

(2), těsnění (3), ukazatele hladiny oleje (4), šroubů s válcovou hlavou (5), pojistných 

podložek (6), uzavíracího šroubu (7), vzduchového filtru (8), podstavce (9), šroubu 

s šestihrannou hlavou (10) a pojistné podložky (11). [6] 

 

2.4.4 Dimenzování hydraulického agregátu 

 

a) Výpočet minimálního potřebného průtoku při nabíjení akumulátoru 

Je určen z času potřebného pro nabíjení akumulátoru a objemu oleje, který musíme do 

akumulátoru z nádrže přečerpat. 

     
  

   
 

    

    
                                 (27) 

 

2.4.5 Výpočet potřebného jmenovitého výkonu elektromotoru 

 

a) Výpočet potřebného jmenovitého výkonu elektromotoru 

Při výpočtu potřebného jmenovitého výkonu elektromotoru je nutné dohledat skutečný 

průtok zubovým hydrogenerátorem PF2 G2 v katalogových listech výrobce [13].  
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                     (28) 

 

Kde: 

ηč značí vypočtenou celkovou účinnost čerpadla.  

 
 
  

  
  

 
                  (29) 

 

ηmh značí mechanicko-hydraulickou účinnost čerpadla odhadem ( mh = 0,96). 

ηV značí objemovou účinnost čerpadla určenou odhadem ( V = 0,93). 

Qč značí skutečný průtok čerpadlem (Qč = 0,097 10
-3

 m
3
/s) podle katalogu [13]. 

 

2.4.6 Volba hydraulického agregátu 

 

Na základě návrhu jednotlivých komponent byl zvolen z katalogu výrobce [7] 

hydraulický agregát ABSKG-40 AL9/VG2/100L/L, který je charakterizován maximálním 

průtokem 5,8 dm
3
/min a maximálním tlakem 250 bar. Tento agregát je sestaven ze 

zubového hydrogenerátoru 1PF2 G2-4X/004R, hliníkové olejové nádrže DN 40 a 

čtyřpólového elektromotoru 100L-4-A1.  

 

Zubové neregulační hydrogenerátory jsou vhodné pro použití v obvodech právě 

v kombinaci s přímočarými hydromotory. Vyznačují se dobrou sací schopností i při 

vysokých odporech v sání. Hliníková nádrž slouží současně i jako nosný prvek pro 

elektromotor. [8] 

 

2.4.7 Skutečný čas nabíjení akumulátoru 

 

Skutečný čas nabíjení je určen objemem oleje, který musíme do akumulátoru přečerpat 

a skutečným průtokem zubového čerpadla, které je součástí zvoleného agregátu. 

      
  

  
 

    

          
                      (30) 
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2.4.8 Schéma hydraulického agregátu 

 
Obr. 12 Schéma hydraulického agregátu ABSKG-40 [7] 

 

Hydraulický agregát ABSKG-40 AL9/VG2/100L/L (na obr. 12) se skládá z: nádrže 

(0.10), olejoznaku (0.12), vzduchového filtru (0.14), odpadního filtru (0.15), čerpadla 

(0.30), elektromotoru se spojkou a držákem čerpadla (0.33). Chlazení typu olej/vzduch 

(0.35) není součástí námi vyspecifikovaného hydraulického agregátu.  

 

Jednotka pro kontrolu tlaku (0.51) byla odstraněna a nahrazena odlehčovacím 

hydraulickým blokem, viz schéma v příloze A (pozice 2.02). [7] 

 

2.4.9 Schéma zubového čerpadla 

 

Obr. 13. Schéma hydrogenerátoru 1PF2 G2 [13] 
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Hydraulické čerpadlo (jinak také pumpa či hydrogenerátor) převádí mechanickou 

energii elektromotoru na tlakovou energii kapaliny. [12] 

 

Zubové čerpadlo 1PF2 G2-4X/004R (na obr. 13) se skládá z: krytu (1), připojovací 

příruby (2), hnací hřídele (3), dvou kuličkových ložisek (4), pouzdra pro kuličková ložiska 

(5), kotoučů (6), sací strany (7), tlakové strany (8), hnacího ozubeného kola (9) a hnaného 

kola (10). [13] 

 
 

2.5 Návrh ocelového lana 

 

a) Výběr typu ocelového lana 

Nekroutivá ocelová lana se používají všude tam, kde je břemeno uchyceno na jednom 

průřezu lana a není vedeno. Ocelová lana 17x7 a 18x7 jsou lana s malým sklonem 

k otáčení používané kupříkladu na stavebních a průmyslových jeřábech se střední výškou 

zdvihu. Lana 18x7 jsou mírně ohebnější než lana 17x7, ale méně odolná vůči otěru. [20] 

[21] 

 

Obr. 14 Průřez lany 17x7 a 18x7 [10] 

 

Z katalogu výrobce [10] je předpokládána volba nekroutivého ocelového lana 18x7-

WSC s ocelovou duší. Pro toto zvolené láno je třeba provést kontrolní výpočet a navrhnout 

jeho minimální průměr. 

 

b) Výpočet součinitele výběru lana 

Součinitel výběru lana se stanoví podle vztahu z normy [9]. 

   
  

     
  

  

          
       (31) 
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Kde: 

Zp značí minimální součinitel bezpečnosti lana (Zp = 10) podle normy [9]. 

k2 je empirický součinitel minimální únosnosti lana (k2 = 0,328) podle normy [10]. 

R0 je minimální hodnota pevnosti v tahu drátu (R0 = 1770  N/mm
2
)

 
podle normy [10]. 

 

c) Výpočet síly v ocelovém laně (maximální tah v lanu) 

Síla v ocelovém laně se stanoví podle vztahu z normy [9]. 

  
       

       
 

            

            
                      (32) 

 

d) Výpočet minimálního průměru lana 

Minimální průměr lana se stanoví podle vztahu z normy [9]. 

                                  (33) 

 

e) Výpočet maximálního průměru lana 

Maximální průměr lana se stanoví podle vztahu z normy [9]. 

                                  (34) 

 

f) Výpočet minimální únosnosti lana 

Minimální únosnost lana se stanoví podle vztahu z normy [9]. 

                                        (35) 

  

g) Volba ocelového lana 

Z katalogu výrobce [10] bylo zvoleno nekroutivé lano 18x7-WSC průměru 11 mm 

s minimální únosností 70,25 kN.  

 

2.6 Návrh proporcionálního rozvaděče 

 

Rozvaděče v hydraulických obvodech slouží pro řízení směru pohybu pístnice 

přímočarých motorů, připojování a odpojování tlakových zdrojů a motorů, k blokování 

toku kapaliny. Jedná se o prvek fungující na principu změny a hrazení průtoku. [8]  

 

Proporcionální řídící technika se vyznačuje spojitým řízením tlaku a průtoku 

elektrickým signálem malého výkonu. [5] 
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2.6.1 Volba typu proporcionálního rozvaděče 

 

Při návrhu proporcionálního rozvaděče musí být brán ohled na to, s jakou přesnosti a 

s jakým zrychlením má být s břemenem polohováno. Dle toho se zvolí typ rozvaděče, tedy 

zda bude s (bez) zpětné vazby a přímo či nepřímo řízený. V tab. 2 je uveden přehled typů 

proporcionálních rozvaděčů a servoventilů od výrobce Bosch Rexroth. Tyto rozvaděče 

jsou rozděleny dle přesnosti a rychlosti dynamiky polohování (zjednodušeně pomalé a 

rychlé polohování). Přímo řízené rozvaděče lze použít pro malé průtoky a nepřímo řízené 

pro velké průtoky oleje. 

 

Tab. 2 Rozdělení proporcionálních rozvaděčů dle dynamiky a přesnosti polohování 

Rychlost a přesnost 

polohování 
Přímo řízené rozvaděče Nepřímo řízené rozvaděče 

Pomalé a nepřesné WRA WRZ 

Pomalé a přesné WRE WRK 

Rychlé a přesné WRS WRD, WRT 

Velmi rychlé, velmi přesné SERVOVENTILY - 

 

Pro divadelní mechanismy jsou vyhovující rozvaděče, které jsou přinejmenším přesné. 

Vzhledem k nízkým požadavkům na dynamiku polohování (a1 = 1 m/s
2
), ale velkým 

požadavkům na přesnost polohování břemene a s ohledem na maximální hodnotu průtoku 

(Q1 = 60,24 dm
3
/min) na straně pístu hydraulického válce, byl vybrán typ přímo řízeného 

proporcionálního rozvaděče se zpětnou vazbou  WRE [15]. 

 

2.6.2 Volba typu šoupátka 

 

Šoupátko proporcionálního rozvaděče se na rozdíl od normálního rozvaděče liší 

trojúhelníkovými škrtícími průřezy, což vede k progresivní průtokové charakteristice. 

V případě poměru plochy pístu k ploše mezikruží 2 : 1 vzniká při shodných průtočných 

průřezech šoupátka až čtyřnásobná tlaková ztráta na hraně šoupátka při toku oleje ze strany 

pístu hydraulického válce vůči hraně při toku oleje ze strany pístnice. Šoupátka typu E1 

[15] je třeba zvolit právě u přímočarých hydraulických motorů, které mají poměr ploch 

pístu a mezikruží 2 : 1 a jejichž pístnice jsou zatěžovány zejména na tah. Šoupátko E1 [15] 

má poměr otevíracích škrtících průřezů také 2 : 1, tedy ve směru P-A je 1/1 průtočného 

průřezu a ve směru B-T je 1/2 průtočného průřezu. [14] 



 

31 

 

 

Obr. 15 Schéma situace při zapojení proporcionálního rozvaděče 4 WREE 

 

2.6.3 Dimenzování a volba proporcionálního rozvaděče 

 

Proporcionální rozvaděč se dimenzuje na základě jeho průtokové charakteristiky, která 

je uvedena na obr. 16. Rozvaděč se volí tak, aby při pracovním chodu ležela velikost 

řídícího signálu mezi 66 % až 98 %. Tedy tak, aby bylo využito alespoň 32 % jeho 

nastavení. A při rychlém chodu aby velikost řídícího signálu ležela mezi 36 % až 63 %, 

tedy tak, aby se využilo 27 % jeho nastavení. [14] 

 

Nejdříve se však musí vypočíst celková tlaková ztráta na rozvaděči (součet tlakových 

ztrát na vstupní a výstupní škrtící hraně), která vzniká při zasouvání a následně i při 

vysouvání pístnice. Ta se vypočte z rovnice rovnováhy sil na pístnici sestavené na základě 

situace dle obr. 15. 

 

a) Výpočet poměru ploch hydraulického válce 

Vypočtený poměr ploch hydraulického válce bude zahrnut do sestavených rovnic 

rovnováhy sil při zasouvání i při vysouvání pístnice. 

  
  
  

 
  

     
 

     

            
       (36) 

 

 

b) Rovnice rovnováhy sil při zasouvání pístnice 

          
    
  

                 (37) 
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Kde: 

Δp1 symbolizuje předepnutí odpadu na větvi T, které je zvoleno (Δp1 = 5  10
5
 Pa). 

 

c) Výpočet tlakového spádu na jedné hraně šoupátka při zasouvání pístnice 

Tlakový spád na jedné hraně šoupátka se vypočte z rovnice rovnováhy sil při 

zasouvání pístnice. 

    
             

    
    

 
(38) 

    
                                          

           

                
 

                 

 

d) Výpočet celkového tlakového spádu na rozvaděči při zasouvání pístnice 

Je dvojnásobek tlakového spádu na jedné hraně šoupátka při zasouvání pístnice. 

                                              (39) 

 

e) Rovnice rovnováhy sil při vysouvání pístnice 

                          
 

  
        (40) 

 

Kde: 

Δp1 symbolizuje předepnutí odpadu na větvi T, které je zvoleno (Δp1 = 5  10
5
 Pa). 

Δp2 symbolizuje předepnutí pístnice na větvi B, které je zvoleno (Δp2 = 103  10
5
 Pa). 

 

f) Výpočet tlakového spádu na jedné hraně šoupátka při vysouvání pístnice 

Tlakový spád na jedné hraně šoupátka se vypočte z rovnice rovnováhy sil při 

vysouvání pístnice. 

    
                   

     
 
  

  
(41) 
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g) Výpočet celkového tlakového spádu na rozvaděči při vysouvání pístnice 

Je dvojnásobek tlakového spádu na jedné hraně šoupátka při vysouvání pístnice. 

                                                (42) 

 

h) Stanovení citlivosti rozvaděče 

Při ověřování citlivosti rozvaděče se předpokládá volba typu 4 WREE 10 E150-

2X/G24K31 [15]. Tento 4/3 proporcionální rozvaděč se vyznačuje jmenovitým průtokem 

50 l/min při tlakovém spádu 10 bar a je vybaven elektrickým snímačem polohy a řídící 

elektronikou. 

 

 

Obr. 16 Průtoková charakteristika proporcionálního rozvaděče 4WREE10E150 [15] 

 

Citlivost proporcionálního rozvaděče se určí z průtokové charakteristiky uvedené 

v katalogu výrobce [15]. Pro tlakový spád Δpzc = 31,2 bar a maximální průtok Q1 = 62,4 

l/min činí velikost řídícího proudu 84 %. Pro tlakový spád Δpvc = 208,8 bar a maximální 

průtok Q1 se odečítá velikost řídícího proudu jako 45 %. Odečítané hodnoty leží na 

rozhraní mezi pracovním a rychlým chodem, využívá se tedy 39 % jeho nastavení a tak se 

zmíněný typ rozvaděče považuje za dobrou volbu.  
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2.6.4 Schéma proporcionálního rozvaděče 

 

 

Obr. 17 Schéma proporcionálního rozvaděče 4WREE [15] 

 

Proporcionální rozvaděč 4WREE (na obr. 17) se skládá z: tělesa (1), řídících cívek (2), 

pružin (3), proporcionálních elektromagnetů (5, 6), snímače polohy (7), integrované řídící 

elektronické karty (8), komponenty pro nastavení nulového bodu (9) a pólových tyčí P1, 

P2. [15] 

 

2.7 Specifikace ostatních prvků 

 

Specifikace prvků je v příloze B v dokumentu s označením 4-OCH-37 509. 

Hydromotor, hydropneumatický akumulátor, hydraulický agregát a proporcionální 

rozvaděč byly specifikovány na základě předchozího výpočtu. Ostatní prvky byly 

vyspecifikovány na základě volby z katalogů výrobců v následujícím pořadí: absolutní 

snímač [22], inkrementální snímač [23], zpětné ventily [24] [35], vestavné ventily [25] 

[34], rozvaděč [26] [36], pojistné ventily [27], měřící přípojky [28] [32], tlakové snímače 

[29], snímač teploty [33], tlakové spínače [30], uzavírací a bezpečnostní blok akumulátoru 

[31].  

 

Specifikace prvků koresponduje s hydraulickým schématem umístěným v příloze A v 

podobě výkresu s označením 3-OCH-37 509.  
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3 Návod na provoz a údržbu 

 

3.1 Umístění a montáž agregátu 

 

Hydraulický agregát by měl být umístěn a připevněn na pevný základ, čímž může být 

rám stroje, samotná olejová nádrž, nebo podlaha. K jeho upevnění slouží otvory  

na spodních patkách nádrže. Musí být zajištěno, aby jeho obsluha a údržba byla 

jednoduchá. Při montáži hydraulického agregátu se dbá splnění následujících základních 

zásad a bezpečnostních předpisů. 

 

 Zajištění předepsané čistoty kapaliny. Nečistoty v kapalině jsou nejčastějším 

zdrojem poruch hydraulických zařízení. Jednotlivé hydraulické prvky jsou výrobky 

zhotovené s vysokou přesností a jakékoliv znečištění kapaliny vede ke snížení 

jejich životnosti, anebo k úplnému selhání jejich funkce, což může zapříčinit 

nákladné výměny a opravy jednotlivých součástí obvodu. 

 Při montáži agregátu se používá zásadně čisté nářadí. Jednotlivé dílce a spojovací 

materiál není vhodné odkládat na znečištěnou plochu. Pro čištění je 

nejvýhodnějším prostředkem krepový papír. Použití čistících hadrů se 

nedoporučuje, protože odtržená vlákna můžou rovněž způsobit selhání funkce 

jednotlivých prvků. 

 Hadice a trubky se před montáží proplachují benzínem, anebo jiným čisticím 

prostředkem. Současně je profukují vzduchem. 

 Veškerá šroubení musí být řádně dotažena, nepoužívá se však hrubé síly. 

 

3.2 Elektroinstalace 

 

Při elektroinstalaci je nezbytně nutné dbát všech dále uvedených všeobecných zásad. 

 

 Při zapojování všech elektrických prvků agregátu se dodržují platné předpisy  

a normy, zejména ČSN EN 60204-1 [17] a ČSN EN 60204-31 [17]. 

 Před připojením k elektrické síti se provede kontrola štítkových hodnot provozního 

napětí a také frekvence a porovná se s hodnotami sítě. 

 Izolace a ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí respektovat normu 

ČSN 33 2000 [18]. K uzemnění slouží zemnící šroub umístěný na jedné z noh 

nádrže agregátu označený značkou uzemnění. 

 Při následující obsluze a opravách elektrické části agregátu se musí dodržovat  

a dbát veškerým bezpečnostním předpisům.  
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3.3 Zapojení 3- fázových asynchronních elektromotorů agregátů 

 

 Svorkovnice trojfázového asynchronního motoru má v standardním provedení 6 

svorníků, na které jsou připojeny začátky a konce vinutích každé z jednotlivých tří 

fází. Takto je možno zapojit elektromotor do trojúhelníku (D), anebo do hvězdy 

(Y), což umožňuje zapojit motor na dvoje napětí, např. 230/400V 

 

 

Obr. 18 Zapojení svorkovnice elektromotoru do trojúhelníku, anebo do hvězdy [16] 

 

 Všechny elektromotory jsou od výrobce zapojeny identicky a výše uvedený sled 

fází L1, L2, L3 platí pouze pro pravotočivý směr otáčení elektromotoru. Pro získání 

levotočivého směru otáčení je nutno porušit sled fází a zapojit je v jiném pořadí. 

Například jako L2, L1, L3. 

 Logika stanovení směru otáčení je identická jak pro elektromotory, tak pro samotná 

čerpadla. Směr otáčení se odvíjí od pohledu na hřídel elektromotoru či čerpadla. 

Otáčí-li se hřídel ve směru hodinových ručiček, jedná se o pravotočivý směr 

otáčení. V případě otáčení hřídele proti směru hodinových ručiček, jedná se o 

levotočivý směr otáčení. 

 V této návaznosti je nutno si uvědomit, že levotočivé čerpadlo musí být poháněno 

pravotočivým elektromotorem a pravotočivé čerpadlo musí být naopak poháněno 

levotočivým motorem. 
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Obr. 19 Správné zapojení elektromotoru a hydrogenerátoru [16] 

 

 Před konečným zapojením elektromotoru je důležité si ujasnit, o který směr otáčení 

se jedná, podle toho se musí zajistit potřebné zapojení fází. Samotné zapojení 

elektromotoru provádí pouze osoba poučená. 

 Při prvním spuštění se nechá elektromotor běžet po dobu maximálně 5 s, během 

tohoto zkušebního rozběhu se ověří, zda je správný směr otáčení. Při delší době 

běhu čerpadel v opačném, než předepsaném směru, může dojít k jejich poškození 

nebo zničení. 

 Na opačný chod jsou nejnáchylnější čerpadla lamelová, která se doporučují nechat 

běžet maximálně po dobu 5 s. Nejméně potom čerpadla zubová, která se mohou 

nechat běžet po dobu maximálně 10 s. 

 

3.4 Plnění nádrže olejem 

 

Při plnění nádrže olejem je nutné dbát všech dále uvedených všeobecných zásad. 

 

 Nádrž se musí plnit jen jedním typem oleje, převážně je vybírán jeden 

z hydraulických olejů třídy HM a HV, které jsou řazeny podle evropské specifikace 

CETOP RP 91H ve viskozitních třídách jako ISO VG 32, 46, 68 (viz tab. 3). 

 

Tab. 3 Tabulka základních parametrů olejů podle CETOP RP 91H [16] 
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 Hydraulický olej se zásadně neplní přímo ze sudu, ale používá se plnící filtrační 

zařízení s dodrženou jemností filtrace lepší než 12 µm.  

 Při případném úniku oleje je nutné neprodleně zamezit kontaminaci vodních zdrojů. 

Uniklý olej se odstraňuje vhodným chemickým prostředkem, kupříkladu se může 

použít Vapex. Případně se olejová skvrna zasype pilinami nebo pískem. Olej se 

nechá vsáknout a následně se tento olejem nasáklý materiál ukládá na řízené 

skládce. 

 Použitý hydraulický olej se musí likvidovat v souladu se zákony o odpadech. 

 

3.5 Uvedení hydraulického agregátu do provozu 

 

Před první spuštěním zařízení je nezbytné zkontrolovat, jestli byly splněny následující 

body. 

 

 Naplnění olejové nádrže předepsaným olejem až po horní mez. 

 Jestli jsou spoje řádně dotaženy a jestli je potrubí smontováno bez nežádoucího 

vnitřního pnutí. 

 Bylo dodrženo propojení agregátu podle hydraulického a elektrického schématu. 

 Jestli je elektromotor správně zapojen a taky jestli je dodržen předepsaný smysl 

otáčení. 

 Je hydraulický akumulátor naplněn dusíkem na předepsanou hodnotu.  

 Jsou připojeny správně pomocné prvky a správně plní svou funkci (teploměr, 

snímač hladiny, topné těleso). 

 

Následně při samotném prvním spuštění se postupuje podle následujících bodů. 

 

 Elektromotor hydrogenerátoru se v krátkých intervalech uvádí do chodu. 

 Kontroluje se hlučnost a těsnost potrubí. 

 V případě potřeby se hydraulický obvod odvzdušní. 

 Dle možností se postupně odzkouší funkce obvodu při minimálním zatížení. 

 Odzkouší se elektrické řízení. 

 Během provozu se sledují kontrolní a měřicí přístroje, hlučnost, výška a teplota 

oleje v nádrži. 

 Při prvním spuštění proběhne zaplnění jednotlivých spotřebičů a celého 

rozvodného systému olejem, tím pádem dochází k poklesu hladiny oleje v nádrži. 
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Pokud hladina poklesne pod minimální hodnotu, je zapotřebí zařízení vypnout  

a olej opět doplnit. 

 Po několikanásobném spuštění je hydraulický agregát připraven k provozu. 

 

3.6 Údržba hydraulického agregátu 

 

Tab. 4 Tabulka doporučených časových intervalů pro údržbu agregátu [16] 

 

 

Optimálně po padesáti hodinách provozu, nejpozději po třech měsících od uvedení do 

provozu, se provádí jako preventivní opatření první údržba. Tato údržba by měla zahrnovat 

následující body. 

 

 Zkontroluje se těsnost a dotažení všech prvků a propojovacích elementů (ventily, 

trubky, šroubení, hadice, atd.) 

 Zkontroluje se hladina oleje v nádrži. 

 Zkontroluje se teplota oleje (teplota by neměla překročit maximální hodnotu  

65 ˚C). 

 Zkontroluje se funkce signalizačních prvků (teploměr, snímač hladiny, indikátor 

zanesení filtru). 

 Zkontroluje se výše provozního tlaku. 

 

Před zahájením případných oprav na hydraulickém obvodu je zapotřebí systém zbavit 

zbytkového tlaku. V případě zjištění závažné závady se musí zařízení ihned odstavit 

z provozu a kontaktuje se servisní technik. Pro zajištění spolehlivé funkce se doporučuje 

dodržovat intervaly kontroly a údržby podle tab. 4. 
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3.7 Stručný výčet možných závad a jejich příčiny 

 

1) Hydrogenerátor nedodává olej, to může být způsobeno: 

 jeho obráceným smyslem otáčení. 

 nedostatečným množstvím oleje v nádrži. 

 viskozita oleje neodpovídá předepsané hodnotě. 

 poruchou na samotném hydrogenerátoru. 

 

2) Olej obsahuje vzduchové bubliny, to může být způsobeno: 

 tím, že obvod není dostatečně odvzdušněn. 

 nedostatečným množstvím oleje v nádrži. 

 poškozením těsnění na hřídeli hydrogenerátoru. 

 

3) Zvýšený mechanický hluk může být způsoben: 

 poškozením spojky náhonu. 

 poškozením nebo zničením ložiska motoru. 

 nežádoucím přisáváním vzduchu. 

 

4) Malý provozní tlak, avšak hydrogenerátor nadále dodává olej, pak mohlo dojít: 

 k závadě na pojistném ventilu. 

 k zvýšenému opotřebení hydrogenerátoru. 

 k vzniku vnější anebo vnitřní netěsnosti. 

 

5) Zadření hydrogenerátoru může být způsobeno: 

 znehodnocením oleje pevnými částicemi. 

 nedodržením předepsané viskozity oleje. 

 překročením životnosti hydrogenerátoru. 

 překročením doby běhu v opačném směru. 

 

6) Přehřívání oleje může mít na svědomí: 

 špatná funkce chladiče. 

 opotřebení hydrogenerátoru (část energie se mění v teplo). 
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7) Nemožnost přestavit hydraulický rozvaděč může být způsobena: 

 tím, že elektromagnet nemá signál (napětí), tedy mohlo dojít k přerušení přívodního 

potrubí. 

 spálením cívky elektromagnetu. 

 zadrhnutím šoupátka rozvaděče. 
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4 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat funkci energeticky úsporné hydraulické jednotky, 

sestavit její hydraulické schéma a vypracovat specifikaci hydraulických prvků. 

 

Pro vytvoření specifikace prvků bylo však nejdříve nutné početně navrhnout hlavní 

komponenty (hydromotor, hydraulický agregát a proporcionální rozvaděč). Současně také 

musela být optimalizována velikost akumulátoru. Následně bylo možné v katalozích 

dohledat a navrhnout zbývající hydraulické prvky (pojistný blok akumulátoru, pojistné 

ventily, zpětné ventily, logické ventily, tlakové snímače, inkrementální snímač, absolutní 

snímač, snímač teploty, měřící přípojky ad.). Hadice a potrubí nebyly blíže specifikovány  

a nebyly součástí výpočtu. Současně nebyla věnována pozornost specifikaci elektrických 

konektorů a šroubení.  

 

Sestavené hydraulické schéma je uvedeno v příloze A, vypracovaná specifikace prvků 

je v příloze B. Obsahem textové části bakalářské práce je výpočet zahrnující optimalizaci 

akumulátoru a komplexní návod na uvedení do provozu a údržbu hydraulického agregátu.  

 

Návod na uvedení do provozu a údržbu hydraulického agregátu, sestavený na základě 

dostupné literatury [16], obsahuje podrobnější informace o: umístění a montáži agregátu, 

elektroinstalaci, zapojení 3- fázových asynchronních elektromotorů, plnění nádrže olejem, 

uvedení agregátu do provozu, údržbě agregátu a stručný výčet možných závad. 

 

Návrh akumulátoru byl proveden dvěma způsoby, a to početně podle matematických 

vztahů uvedených v katalogových listech výrobce OLAER a za pomocí počítačového 

programu OLAER Accu. Oba způsoby návrhu však vedly ke stejné volbě akumulátoru. 

Zvolen byl hydropneumatický vakový akumulátor s efektivním objemem plynu 105 dm
3
 

typu SB330 H a příslušenství (bezpečnostní a uzavírací blok, manometr) od výrobce 

HYDAC. 
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