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NÁPLAVA, R. Optimalizace hydraulického obvodu pásové pily PRIMULTINI. Ostrava: 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 2015. 56 s. Diplomová práce, vedoucí Stonawski, E. 

 

 

Cílem této diplomové práce je úprava hydraulického obvodu, popis problematiky 

stávajícího stavu a popis funkčnosti pásové pily PRIMULTINI. První část práce se zabývá 

návrhem hydraulického obvodu respektive jeho úpravou a zjednodušením. Je provedena 

specifikace nových komponent, které nahrazují původní funkci obvodu. Jednotlivé návrhy 

obvodu jsou zpracovány ve formě hydraulických schémat dokládající provedené změny. 

Závěrečná část práce se zabývá optimalizací nového zařízení a doplněním výkresové 

dokumentace dle aktuálního stavu. 

 

 
ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

 

NÁPLAVA, R. Optimizing of Hydraulic Circuit of Band saw PRIMULTINI. Ostrava: 

Department of Hydromechanics and Hydraulics Equipment, Faculty of Mechanical 

Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. 56 p. Thesis, head Stonawski, E.  

 

 

The aim of this thesis is to adjust hydraulic circuit, describe the issues of the current 

situation and a description of the functionality of band saws PRIMULTINI. The first part of 

thesis deals with the design of the hydraulic circuit or its modification and simplification. It 

is a specification of new components that are replacing the original function of the circuit. 

Individula proposals circuit are processed in hydraulic diagrams showing the changes. The 

final part deals with the optimization of new equipment and by adding drawings to the 

current situation. 
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Seznam použitého značení 
 

Značka                             Název veličiny                                                          Jednotka   

      p    tlak        [Pa] 

      Δp    tlakový spád       [Pa] 

Q    průtok        [m3·s-1] 

F    síla        [N] 

M     moment       [Nm] 

ν    kinematická viskozita     [m2·s-1] 

ρ    hustota       [kg·m-3] 

x     filtrační schopnost       [m] 

v    rychlost      [m.s-1]  

a     zrychlení       [m·s-2] 

ω     úhlová rychlost      [rad·s-1] 

t    teplota       [°C] 

Δt    rozdíl teplota      [°C] 

qchl   měrný chladící výkon     [W.°C-1] 

ød    průměr       [m] 

l    zdvih       [m] 

Š    šířka        [m] 

V    výška       [m]  

H    hloubka      [m] 

V    objem       [m3] 

U    napětí       [V] 

P    výkon       [W] 

n    otáčky       [ot·s-1] 

α     úhel natočení       [°] 

ε     Úhlové zrychlení      [rad·s-2] 

η    účinnost      [1] 

E     modul pružnosti      [Pa] 

J     plošný moment setrvačnosti pro kruhový průřez [m4] 

sk     volná vzpěrná délka     [m] 

k     bezpečnost      [1] 

DN   světlost       [m] 

n    polytropický exponent    [1] 

S    obsah plochy      [m2] 

Re    Reynoldsovo číslo      [1] 

ν    kinematické viskozita     [m2.s-1] 

λ    součinitel tření     [1] 

R    hydraulický odpor vedení    [N.m-8.s2] 

z    zdvih       [m] 

s     poloha výstupního členu    [m] 
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Úvod 
 

 

V dnešní době jsou kladeny vysoké nároky na ekologii spojenou s těžbou a následným 

zpracováním dřeva. Proto se v průmyslu využívá moderních technologií, k zajištění vysoké 

výtěžnosti a rychlosti zpracování. Uvedené technologie v sobě obsahují pohony, které 

zprostředkovávají požadované funkce a tyto jsou realizované pomocí hydraulických prvků 

sestavených do obvodu. Díky této koncepci a výhod hydrauliky splňují tato zařízení vysoké 

požadavky na přesnost, rychlost a odolnost vůči složitým provozním podmínkám. 

Momentálně se v tomto odvětví využívá několik typů průmyslových kmenových pil 

např. pásové, kotoučové nebo rámové. Pásové pily jsou často voleny pro svou vysokou 

produktivitu a jednoduchost řešení.  

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řešení úprav hydraulického obvodu 

pásové pily na pořez dřevěné kulatiny - PRIMULTINI. Cílem práce je zjištění stávajícího 

stavu a návrh úprav hydraulického obvodu pásové pily včetně realizace těchto úprav. Dle 

stávajícího stavu jsou provedeny návrhy nových struktur hydraulického obvodu. Na základě 

provedených výpočtů jsou specifikovány komponenty obvodu. K navrženým změnám jsou 

vypracována hydraulická schémata nezbytná pro aplikaci těchto změn, přehlednost a pro 

případnou diagnostiku, montáž a opravy. 

Práce zahrnuje i nezbytnou problematiku chlazení a filtraci kapaliny v hydraulickém 

agregátu. Původní systém chlazení a filtrace vlivem opotřebení již neplní svou funkci. Na 

základě žádosti provozovatele je součástí této práce návrh nového filtračního a chladicího 

systému. Tento návrh obsahuje výpočty, specifikaci komponent a zpracování hydraulického 

schéma přídavného chlazení a filtrace.  

Nedílnou součástí je i úprava hydraulického obvodu podavače kulatiny. K této úpravě 

je proveden kontrolní výpočet, zpracováno hydraulické schéma a také další varianty 

možného zapojení obvodu. 

V poslední části je provedena kontrola hydraulického obvodu nového vozíku pásové 

pily. K tomuto zařízení je zpracováno upravené hydraulické schéma dle skutečného stavu 

zařízení. Jsou zde uvedené konstrukční nedostatky, které byly zjištěny při diagnostice 

zařízení na místě samém. 
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1. Úvod do problematiky průmyslových pil pro pořez kulatiny 
 

Tyto pily slouží k podélnému rozřezávání dřevěné kulatiny na trámy, fošny, prkna, latě 

a další dřevěné výrobky. [19]  

Dle konstrukce můžeme pily na dřevo rozdělit do tří základních skupin:  

 

- Kotoučové pily  

- Rámové pily (katry) 

- Pásové pily  

 

1.1 Kotoučové pily 

Tyto pily obr. 1.1 jsou určeny pro střední a vysokokapacitní provozy na zpracování 

dřeva jehličnatých i listnatých stromů. Řezání kulatiny je zajištěno dvěma sadami pilových 

kotoučů obr. 1.1. Tyto kotouče mají opačný smysl otáčení. 

Předností tohoto typu je, že kulatina je rozřezána během jednoho průchodu zařízením. 

Nastavení šířky je prováděno pomocí elektrohydraulického pohonu. [19] 

 

 

Obr. 1.1 Kotoučová pila 

 

1.2 Rámové pily 

Tyto pily obr. 1.2 jsou určeny pro střední a vysokokapacitní provozy na zpracování 

dřeva jehličnatých i listnatých stromů. Řezání kulatiny zajišťuje několik pilových pásů, které 

se vertikálně pohybují.   
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Výhodou tohoto typu je, že kulatina je rozřezána během jednoho průchodu kulatiny 

strojem.  Nevýhodou tohoto typu pily je složité nastavování požadované šířky pořezu.  

Při změně tloušťky řezu musí být pila zastavena a manuálně přenastavena. Posuv dřevěné 

kulatiny zajišťují ozubené válce. Jejich vzdálenost je plynule regulovatelná hydraulickým 

nebo elektrickým pohonem. [20] 

 

 

Obr. 1.2 Rámová pila 

 

1.3 Pásové pily 

Pásové pily jsou využívány ve vysokokapacitních provozech. Řezání kulatiny zajišťuje 

jeden pilový pás, který má konce svařené do nekonečné smyčky. Pás obíhá přes dvě oběžná 

kola, z toho jedno je hnací. Řezací pás je napínán do řezu hydraulicky. 

Po provedení prvního řezu na kmenové pásové pile je vidět kvalita dřevní hmoty. Pokud 

nevyhovuje kvalita požadavkům, můžeme jednoduše změnit nastavení pořezu.  

Kulatina vstupující do pilnice s kmenovou pásovou pilou nemusí být tříděna podle 

průměru. Tím pochopitelně ušetříme investiční náklady za třídící linku, ale také ušetříme 

náklady na její provoz. 

Moderní kmenové pásové pily používají pro pohon jednotlivých funkcí hydraulické 

systémy, které nám umožňují jednoduchou optimalizaci a nastavení pořezu kulatiny, čímž 

se zvyšuje výtěžnost. [19] 

Pasové pily dělíme na 2 typy konstrukce: 

 

- s pohyblivým vozíkem pily  

- s upínacím vozíkem kulatiny 
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1.3.1 S pohyblivým vozíkem pily 

 

U tohoto typu obr. 1.3 je dřevěná kulatina zajištěna na rámu přidržovači. Pila s oběžným 

pásem je umístěna na vozíku, pomocí kterého nastavujeme velikost pořezu. [20] 

 

 

Obr. 1.3 Pásová pila 

 

1.3.2 S upínacím vozíkem kulatiny 

 

Na rozdíl od konstrukce s pohyblivým vozíkem pily obr. 1.2 se zde pohybuje vozík obr. 

2.1 s přidržovači dřevěné kulatiny. Pohyb vozíku ve směru řezu je zajištěn přes naviják a 

systém kladek, díky nimž se pohybuje obousměrně. Protože je vozík vybaven pohyblivými 

hydraulickými přidržovači, můžeme snadno a rychle provádět změny v nastavení parametrů 

pořezu. [19] 

V následující části této diplomové práce je popsán tento typ pásové pily od výrobce 

Primultini. 
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2. Popis stávajícího stavu pásové pily Primultini 
 

Na obrázku 2.1 je zachycena kmenová pásová pila Primultini, na které jsou aplikovány 

úpravy popsané v této diplomové práci.  

 

 
Obr. 2.1 Kmenová pásová pila 

1 – Stojan pily SIB 1600, 2 – Pracoviště obsluhy, 3 – Vozík CFE,  

4 – Přidržovač dřevěné kulatiny, 5– Mech. pro natočení kulatiny, 6 – Hydraulický agregát 

 

Výrobce     PRIMULTINI  

stojan pásové pily  SIB 1600 

vozík  CFE 

Rozměry stroje  

Stojan pásové pily 

Š=6000 [mm] 

V=2950 [mm] 

H=2100 [mm] 

vozík 

Š=1500 [mm] 

V=3550 [mm] 

H=2100 [mm] 

Napájení přímočarých hydromotorů fluidní (hydraulický olej) 

Počet přímočarých hydromotorů  9 

Počet rotačních hydromotorů 4 

Kapacita olejové nádrže V=150 [dm3] 

Průtok hydrogenerátoru QG=46 [dm3·min-1] 

Nominální tlak hyd. zařízení p=160 [bar] 

Tab. 2.1 Parametry zařízení [7] 

1 

2 

6 

3 

4 5 
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Vozík CFE je vybaven čtyřmi přidržovači obr. 2.2, které zajišťují pevné a zároveň 

bezpečné uchycení kulatiny. Uchycení kulatiny je prováděno ocelovými trny, jejichž pohyb 

je zajištěn přímočarým hydromotorem. Při dořezávání kulatiny je nutné, aby trny zachytily 

kulatinu co nejvíce na okraji. K tomu slouží výsuvné opory, jejichž nastavení polohy je 

zajištěno přímočarými hydromotory. 

 

 
Obr 2.2 Přidržovače dřevěné kulatiny 

 

Vozík je dále vybaven řetězovým mechanismem obr. 2.3 pro natočení kulatiny do 

požadované polohy. Tento mechanismus je umístěn v každé mezeře mezi věžemi 

s přidržovači. Pokud je tento mechanismus v nečinné poloze, je skrytý. Po zapnutí je pomocí 

přímočarého hydromotoru přes páku vyklopen do pracovní polohy a rotační hydromotor 

zajistí otáčení řetězu resp. kulatiny na věži. 

 

 
Obr. 2.3 Rotační hydromotor řetězového mechanizmu pro otáčení kulatiny 
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Nastavení velikosti řezu je prováděno pohybem věží s přidržovači. Tento posuvný 

pohyb je řešen radiálním pístovým hydromotorem obr. 2.4. Hydromotor s převodovkou je 

propojen hřídelí se všemi čtyřmi věžemi. Hřídel tak tvoří pevný mechanický převod a zajistí 

rovnoměrný pohyb všech částí. Rotační pohyb je převáděn na posuvný pohyb přes 

hřebenový převod. 

Specifikace rotačního hydromotoru je uvedena v tab. 2.2. [15] 

 

 
Obr. 2.4 Radiální pístový hydromotor pro nastavení tloušťky řezu 

 

Výrobce    Bosch Rexroth 

Označení MKM 45 AZ1X/M1A0 

Objem Vm=44 [cm3] 

Maximální tlak   Pmax=320 [bar] 

Tab. 2.2 Specifikace radiálního pístového hydromotoru  

pro nastavení tloušťky řezu 

 

2.1 Problematika stávajícího stavu hydraulického obvodu pásové pily 

Stávající stav hydraulického obvodu je značně nevyhovující. V obvodu jsou zapojeny 

řídicí prvky nevhodné pro správnou funkci obvodu a navíc je zde složitá diagnostika poruch, 

nebo případná výměna komponent. 

Jak je vidět na obrázku 2.5, dochází k průsakům hydraulické kapaliny do okolí, což 

naznačuje problém v uspořádání potrubí v nádrži. Elektronika jednoho z ventilů je 

provizorně opravena izolační páskou, aby neupadla. 



 

-11- 

 

  
Obr. 2.5 Hydraulický agregát 

 

Axiální pístový hydrogenerátor obr. 2.6 použitý pro pohon celého zařízení je nevhodný 

vzhledem k provozním podmínkám. Tento typ (tab. 2.3) konstrukce vyžaduje velmi kvalitní 

filtraci pracovní kapaliny. Pokud není dosaženo potřebné čistoty, dojde k poškození 

hydrogenerátoru.  

Na obr. 2.6 je také vidět umístění tří odpadních vedení. Tato vedení nejsou směřována 

do špinavé části nádrže, která je oddělena přepážkou viz obr. 2.8. Dále jsou dva vývody 

ukončeny ihned pod víkem, což vede k volnému proudění kapaliny na hladinu. Při dopadu 

kapaliny na hladinu dochází k jejímu nasycení vzduchem. Takto vzniklé bublinky vzduchu 

se mohou dostat do hydrogenerátoru, kde způsobují vznik kavitace.  

 

   
Obr. 2.6 Pohled na spodní stranu víka  
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Výrobce    Bosch Rexroth 

Označení A10 VSO 45 DFR1 

Objem  Vg=45 [cm3] 

Maximální průtok Q=46 [dm3·min-1] 

Maximální tlak   Pmax=350 [bar] 

Tab. 2.3 Specifikace pístového hydrogenerátoru 

 

 

Na následujícím obr. 2.7 je zachyceno sací potrubí hydrogenerátoru. Hned na první 

pohled je patrné, že toto provedení je naprosto nevhodné.  Pokud je takto sací potrubí 

umístěno může dojít při činnosti hydrogenerátoru ke vzniku vírů. Na hladině pak dochází k 

následnému nasátí vzduchu a vzniku kavitace. Navíc se v horní části vždy nachází horký 

olej. Pro zabránění tohoto jevu nesmí být sací potrubí otočeno směrem k hladině. 

 

 
  Obr. 2.7 Nevhodné provedení sacího potrubí  

 

Na obr. 2.8 je vidět vnitřní uspořádání olejové nádrže. V dolní části obrázku je  

tzv. špinavá část, kde by měla být zavedena všechna odpadní vedení. Bohužel tomu tak není 

a část znečištěného oleje proudí do čisté části jako například průsak z hydrogenerátoru, tudíž 

dochází k jeho poškozování a také k poškozování ostatních komponent v obvodu. 
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Obr. 2.8 Olejová nádrž 

1 – Čistá část, 2 – Špinavá část, 3 – Topný element (těleso),  

2.2 Chladicí systém  

Obrázek 2.9 zachycuje separátní oběhový chladicí a filtrační systém obvodu, který byl 

doplněn dodatečně. Bohužel k tomuto obvodu nejsou žádné dokumenty. Nicméně prvky 

v tomto obvodu jsou již značně opotřebené a je vhodné tento obvod nahradit novým. 

 

 
Obr. 2.9 Chlazení hydraulického obvodu 

 

 

2 

1 

3 
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2.3 Popis hydraulického schématu dodaného výrobcem 

Schéma zapojení, které bylo dodáno výrobcem, je uvedeno v příloze A. V následujícím 

odstavci je uveden popis komponent použitých na stroji a schématu. 

Nejvyšší hladina obsahuje řadu přímočarých hydromotorů, z nichž některé jsou 

umístěny vodorovně a některé svisle. Svisle umístěné hydromotory jsou vybaveny clonou 

na vstupu pro snížení rychlosti vysouvání a zasouvání. 

Vodorovně umístěné přímočaré hydromotory jsou vybaveny hydraulickými zámky. 

Ovládání je provedeno rozváděči 4/3 se šoupátkem typu J, kdy jsou propojeny výstupy A, B 

a tlaková větev T. Tyto hydromotory slouží k pohybu vertikálních opor pro uchycení 

kulatiny při dořezu.  

Svisle umístěné přímočaré hydromotory jsou opatřeny trny a slouží k zajištění kulatiny 

proti pohybu. Pro ovládání je použit hydraulický rozváděč s diferenciálním zapojením pro 

zrychlený chod. Uvolnění háků zabraňuje částečně i průsak z tlakové větve P do větví A a 

B což zapříčiní neustálé dotlačování háků do kmene. 

Ve střední hladině je zobrazen systém pro natáčení kulatiny do požadované polohy. 

Tento systém se skládá ze tří jednotek. Každá tato jednotka je sestavena z přímočarého a 

rotačního hydromotoru. Každý přímočarý hydromotor je opatřen pojistným ventilem, aby 

nedošlo k poškození zařízení. Zařízení může poškodit pohyb kulatiny, kdy při rotaci vznikají 

rázy. 

Ve spodní hladině je zobrazen rotační hydromotor, který je určen k synchronizovanému 

posuvu všech věží. Řídící prvky tohoto hydromotoru rozváděč, logický ventil a prvek OR 

jsou zapojeny jako tlaková váha. Dále je zde uveden hydrogenerátor s regulací na konstantní 

tlak. Také je zde uveden hydropneumatický vakový akumulátor. Akumulátor je zde použit 

k doplnění průtoku do obvodu při velkých odběrech kapaliny, pokud je aktivováno více 

funkcí současně, aby nedošlo ke snížení rychlosti pohybu jednotlivých akčních členů. 

V levé části tohoto schématu je uvedeno zapojení ventilů, které jsou umístěny v bloku a 

slouží k nastavení pracovního tlaku v obvodu. 
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3. Návrh nové struktury hydraulického obvodu 
 

3.1 Řízení pohonů 

Člen, který je předmětem řízení u hydraulického pohonu, je hydromotor. Výstupní 

parametry, které jsou měněny u hydromotorů, jsou závislé na jejich konstrukci, proto je 

můžeme rozdělit do tří skupin [9], [17]:  

 

- přímočaré hydromotory 

- rotační hydromotory 

- kyvné hydromotory (tyto hydromotory se na pásové pile nenacházejí) 

 

U přímočarých hydromotorů jsou to: 

- síla F [N] 

- Směr pohybu (vysouvání a zasouvání) 

- Rychlost v [m·s-1] 

- Poloha výstupního členu s [m] 

- Zrychlení a [m·s-2] 

- Výkon P [W] 

 

Pro rotační a kyvné hydromotory jsou parametry stejné a jsou to: 

- Moment M [Nm] 

- Směr otáčení  

- Otáčky n [ot·s-1], případně úhlová rychlost ω [rad·s-1] 

- Úhel natočení α [°] 

- Úhlové zrychlení ε [rad·s-2] 

- Výkon P [W] 

 

Typy řízení hydromotorů 

 

Většina parametrů hydromotorů je řízena prostřednictvím pracovní kapaliny v obvodu. 

K řízení parametrů hydromotoru využíváme změnu tlaku a průtoku. Řízení provádíme 

pomocí ventilů tzv. ventilové řízení anebo změnou geometrického objemu hydrogenerátoru 

nebo hydromotoru tzv. objemové řízeni. [17] 
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V případě hydraulického obvodu pásové pily Primultini je využito jak ventilového řízení 

tak i objemové řízení pomocí regulačního hydrogenerátoru. 

 

Ventilové řízení 

 

Ventilovou řídící techniku dělíme do tří skupin dle kvality řízení [10], [17]: 

 

 Klasická řídící technika 

K řízení směru průtoku a jeho hrazení využíváme rozváděče, jednosměrné a uzavírací 

ventily hydraulické zámky atd. Pro řízení velikosti průtoku se využívají tlakové váhy 

v kombinaci se škrticími ventily, clony, regulační ventily atd. K řízení tlaku používáme 

ventily pojistné, redukční, připojovací, odpojovací, atd. 

 

 Proporcionální technika  

Jde o komponenty s proporcionálními magnety. Tyto magnety v závislosti na velikosti 

napětí nebo proudu ustaví kotvu v proporcionální (úměrné) poloze mezi krajními hodnotami. 

Drážky v šoupátku zajišťují plynulý nárůst průtoku kapaliny přes ventil. 

 

 Servotechnika 

Pro řízení parametrů sil nebo poloh servotechnikou se využívá velmi přesných a 

rychlých servoventilů v kombinaci s měřicí technikou a elektronikou. 

 

Objemové řízení  

 

Řízení pohonu je založeno na změně geometrického objemu regulačního 

hydrogenerátoru nebo regulačního hydromotoru. Můžeme se také setkat s kombinací těchto 

prvků u pohonů s rotačním hydromotorem. Objemové řízení se často využívá u mobilní 

techniky, kde uzavřené hydraulické obvody zajišťují pohon těchto vozidel. Toto řízení se 

také využívá u stacionárních strojů, kde dosahuje účinnost systému až 90 %. Díky tomu 

v některých případech umožňuje rekuperaci energie do elektrické sítě. [11], [17] 
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3.2 Návrh hydrogenerátoru 

Výpočet nového hydrogenerátoru je proveden na základě zvýšení požadovaného 

průtoku v důsledku provedených změn v obvodu. Což byl jeden z požadavků uživatele. 

Hydraulické schéma zapojení nové struktury obvodu je uvedeno v příloze B. 

 

Výpočet geometrického objemu hydrogenerátoru.  

 

Q=65 [dm3·min-1], n=1450 [min-1] 

 

 

𝑉𝑔,𝐻𝐺 =
𝑄

𝑛
∙

1

𝜂
=  

65000

1450
∙

1

0,8
= 56,04 𝑐𝑚3 (3.1) 

 

 
Je zvolen hydrogenerátor lamelové konstrukce od výrobce Bosch - Rexroth, jehož 

parametry jsou uvedeny v tabulce 3.1. [22] 

Hydrogenerátory lamelové konstrukce se vyznačují dlouhou životností. Regulace se 

provádí změnou excentricity rotoru.  

 

Výrobce Bosch Rexroth 

Označení  PV7-1X/63-71 RE37MD0-16WG 

Geometrický objem VG=45 [cm3] 

Maximální průtok  Qmax=66 [dm3·min-1] 

Maximální pracovní tlak pmax=160 [bar] 

Maximální otáčky nmax=3000 [min-1] 

Tab. 3.1 Specifikace hydrogenerátoru 

 

 

3.3 Řídící blok  

Pro správnou a spolehlivou funkci hydraulického agregátu, bylo nutné navrhnout nový 

systém hydraulického řízení. Návrh tohoto systému spočíval v nahrazení původního bloku 

logických ventilů novým blokem redukčních ventilů a rozváděčem, který přepíná mezi 

jednotlivými pracovními tlaky. Hydraulické schéma zapojení prvků v bloku je uvedeno 

v příloze C.  
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Na obrázku 3.1 je uvedeno schéma zapojení a nastavení ventilů v novém bloku. Tento 

blok je určen k nastavení tlaku pro část obvodu s přímočarými hydromotory s trny pro 

uchycení kulatiny a vysouvání vertikálních opor.  

Při návrhu prvků v bloku byla zvolena světlost těchto prvků DN10. Tato světlost prvku 

vychází z průtoku kapaliny v obvodu a vzhledem k zajištění minimálního odporu a ztrát. 

[13] 

 

Obr. 3.1 Schéma zapojení ventilů v bloku  

 

Nový blok se skládá z těchto prvků: 

- Připojovací deska (poz. 10) 

- Pojistný ventil z kanálu P do T (poz.20) 

- Redukční ventil v kanálu A (poz.30) 

- Redukční ventil v kanálu P – redukuje se tlak v kanálu B (poz.40) 

- Rozváděč 4/3 (poz.50) 

- Přípojky minimes pro měření redukovaného tlaku v kanálech A a B (poz. MA; MB) 
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Na základě požadavku provozovatele a pro lepší orientaci v případě přestavení tlaků je 

zpracován vizuální 3D návrh ventilového bloku obr. 3.2. Tato vizualizace je součástí  

přílohy C. 

 

  
Obr. 3.2 Vizualizace navrženého bloku 

 

3.3.1 Připojovací deska  

 

Prvky, které mají více než dva pracovní vstupy, se obtížně montují do potrubí. Otvory 

jsou blízko u sebe a nedovolují montáž šroubení. Proto se montují na připojovací desku obr. 

3.3, nebo kostku pokud je třeba propojit více sekcí.  

V případě návrhu řídicího bloku je dostačující připojovací deska, jejíž parametry jsou 

uvedeny v tabulce 3.2. [22] 

 

Obr. 3.3 Připojovací deska G534/01 
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Výrobce Bosch Rexroth 

Označení G534/01 

Maximální pracovní tlak pmax=315 [bar] 

Připojení  spodní 

Rozměr závitu G=3/4´´ 

Světlost  DN10 

Tab. 3.2 Specifikace připojovací desky G534/01 

 

3.3.2 Tlakové ventily  

 

Pojistný ventil 

 

Pojistné ventily musí být součástí každého hydraulického obvodu. Jejich úkolem je 

zajištění bezpečného provozu zařízení. Aby byl provoz bezpečný, nesmí dojít k překročení 

maximálního přípustného tlaku v obvodu. Pokud by k tomu došlo, může dojít k poškození 

prvků v obvodu. [2], [6] 

Pro návrh je použit regulační pojistný ventil od výrobce Bosch - Rexroth. Parametry 

nastavení jsou uvedeny v tabulce 3.3. Tlak pojistného ventilu je následně korigován na místě 

zástavby s regulátorem hydrogenerátoru. [22] 

 

Výrobce Bosch Rexroth 

Označení DBDS 10 K1X/160E 

Maximální pracovní tlak pmax=315 [bar] 

Nastavený tlak  p=160[bar] 

Světlost DN10 

Tab. 3.3 Specifikace pojistného ventilu  

 

Redukční ventil v kanálu A 

 

Zajišťuje průtok z jedné části obvodu s vyšším tlakem do jiné části obvodu tak, aby 

v druhé části byl udržován nižší konstantní tlak. Z energetického pohledu to znamená ztrátu 

energie a vznik tepla. [6] 

Parametry ventilu, který byl použit v navrženém bloku, jsou uvedeny v tabulce 3.4.  [22] 
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Obr. 3.4 Třícestný redukční ventil ZDR10DA2-5x/150Y J 

 

Výrobce Bosch Rexroth 

Označení ZDR10DA2-5x/150Y J   

Maximální pracovní tlak pmax=350 [bar] 

Nastavený tlak  p=130[bar] 

Světlost DN10 

Tab. 3.4 Specifikace ventilu ZDR10DA2-5x/150Y J 

Redukční ventil v kanálu P 

 

Tento ventil o parametrech viz. tabulka 3.5 je v obvodu použit z důvodu nastavení 

pracovního tlaku ve větvi B. Pokud je šoupátkový rozváděč v základní pozici, tento ventil je 

otevřen na plný průtok a nedochází k regulaci tlaku. [22] 

Výrobce Bosch Rexroth 

Označení ZDR10DP2-5x/150Y J   

Maximální pracovní tlak pmax=350 [bar] 

Nastavený tlak  p=60[bar] 

Světlost DN10 

Tab. 3.5 Specifikace ventilu ZDR10DP2-5x/150Y J 

 

3.3.3 Šoupátkový rozváděč 2/4 

 

Rozváděče slouží k jednoduchému řízení směru průtoku, z čehož vyplívá řízení směru 

pohybu hydromotorů, nebo jejich zastavení. Řídícím prvkem bývá nejčastěji šoupátko 

válcového tvaru. Rozváděče dělíme podle počtu cest na dvoucestné, třícestné atd. [2] 

Dále je můžeme rozdělit dle počtu pracovních poloh na dvoupolohové, třípolohové atd.  
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Průtok kapaliny rozváděčem šoupátkové konstrukce je omezen několika faktory:  

 

- Přestavovacím časem  

- Průsaky 

- Statickou hranicí danou ztrátou atd.  

 

Dalším důležitým faktorem je viskozita kapaliny, která závisí na teplotě. Se změnou 

teploty také dochází ke změně hustoty. Jednostupňové šoupátkové rozváděče jsou vyráběny 

do maximální světlosti DN10. [22] 

Podle druhu ovládání dělíme šoupátkové rozváděče na:  

 

- Elektricky ovládané  

- Mechanicky a ručně ovládané  

- Pneumaticky nebo hydraulicky ovládané.  

 

Při návrhu rozváděče pro řídící blok je použit elektricky ovládaný rozváděč obr. 3.5, 

který je připojen do řídicího systému pásové pily. [22] 

 

 
   Obr. 3.5 Šoupátkový rozváděč 4WE10C5X/EG96N9K4/M 

 

Výrobce Bosch Rexroth 

Označení 4WE10C5X/EG96N9K4/M   

Maximální pracovní tlak pmax=350 [bar] 

Průtok  Q=150[dm3.min-1] 

Napětí 96 [V] 

Světlost DN10 

Tab. 3.6 Specifikace šoupátkového rozváděče 4WE10C5X/EG96N9K4/M 
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3.3.4 Měřící body  

 

Aby bylo možno měřit nastavovaný tlak na tlakových ventilech je blok opatřen dvěma 

minimess přípojkami v kanálech A a B specifikace tab. 3.7. [24] 

 

Výrobce Stauff 

Označení SMK 20 – G1/4-PC  

Závit  G1/4´´ 

Počet kusů  2 

Tab. 3.7 Specifikace minimess přípojek 

 

Navržený blok byl následně jako kompaktní celek sestaven a umístěn na zařízení. Dále 

byl nastaven dle požadovaných parametrů a uveden do provozu.  

Při montáži bloku byla provedena kontrola nastavení těchto parametrů: 

 

- Tlak na redukčním ventilu  

- Tlak na pojistném ventilu  

- Přepínání mezi jednotlivými tlaky 

 

Obrázek 3.6 zachycuje při uvádění do provozu již namontovaný a plně funkční blok. 

 

 
Obr. 3.6 Blok ventilů s minimess přípojkami 
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3.4 Alternativní řešení zdroje tlakové energie 

Dalším možným řešením je návrh obvodu s neregulačním hydrogenerátorem. V případě 

použití neregulačního hydrogenerátoru a akumulátoru by byl přidán do obvodu odpojovací 

ventil, který zajistí udržení tlaku v obvodu mezi horní a spodní hodnotou.  

Na obr. 3.7 je uvedeno schematické zapojení tohoto ventilu. Na vstup P je přiváděna 

kapalina z hydrogenerátoru, výstup B je připojen ke spotřebičům, z této větve je také brán 

referenční tlak pro hydraulické řízení ventilu, výstupy T a A slouží k odvodu kapaliny zpět 

do nádrže. [6], [22] 

Hydraulické schéma s použitím uvedených prvku je v příloze D. 

 

Obr. 3.7 Schematické zapojení odpojovacího (DA) ventilu 

 

Výrobce Bosch Rexroth 

Označení DA 6 VP2A5X/200FSM   

Maximální pracovní tlak pmax=350 [bar] 

Průtok  Q=40[dm3.min-1] 

Světlost DN6 

Tab. 3.8 Specifikace parametrů DA ventilu 

 

3.4.1 Návrh geometrického objemu neregulačního hydrogenerátoru 

 

Vzhledem k provozním podmínkám zařízení je implementace pístových nebo 

lamelových hydrogenerátorů velmi riskantní. Proto byl lamelový hydrogenerátor použit pro 

nouzový provozní stav a byl provozovateli doporučen zubový hydrogenerátor tab. 3.9 s DA 

ventilem tab. 3.8. [22] 

 

𝑉𝑔,𝐻𝐺 =
𝑄

𝑛
=  

30000

1450
= 20,69 𝑐𝑚3 (3.2) 
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Výrobce Bosch Rexroth 

Označení  AZPF-22-028RCB20MB 

Geometrický objem VG=22,5 [cm3] 

Maximální průtok  Qmax=56 [dm3·min-1] 

Maximální pracovní tlak pmax=210 [bar] 

Maximální otáčky nmax=2500 [min-1] 

Tab. 3.9 Specifikace hydrogenerátoru 

 

4. Hydraulické pohony s akumulátory 
 

Hlavním důvodem využívání akumulátorů v hydraulickém obvodu je jejich schopnost 

shromažďovat tlakovou energii kapaliny. Energie se v akumulátoru uchovává ve formě 

stlačeného plynu, stlačené pružiny nebo závaží.  

Akumulátory se vyrábějí v několika konstrukčních provedeních, proto při návrhu 

akumulátoru musíme zvážit, který typ je pro daný účel nejvhodnější. [3], [4], [6] 

Dle konstrukce se akumulátory dělí na:  

 

- Závažové 

- Pružinové  

- S plynovou náplní 

 

V hydraulických systémech se akumulátory využívají k:  

 

- Nouzový zdroj energie  

- Tlumení pulzací a rázů  

- Vyrovnávání nerovnoměrných odběrů kapaliny 

- Kompenzace průtokových ztrát  

- Tlumení tlakových změn v obvodech 

- Úspora energie akumulací 
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4.1 Kontrola akumulátoru 

Při výpočtu hydropneumatického akumulátoru vycházíme ze změny stavu plynu ve vaku 

akumulátoru. Stejná změna probíhá i na straně oleje. [6], [23] 

 

Návrh akumulátoru vychází ze dvou předpokladů: 

 

- V praxi vycházíme z chování ideálního plynu ve vaku akumulátoru (nejčastěji dusík). 

Tento předpoklad ale nemůžeme uplatnit při velkých tlacích nebo nízkých teplotách. 

Důvodem je velká nepřesnost výpočtu. 

- Při činnosti akumulátoru dochází k výměně tepla mezi plynem a kapalinou. Při této 

výměně dochází k dějům, které nejsou předem známy. Proto počítáme s adiabatickou 

nebo izotermickou stavovou změnou. 

 

V tabulce 4 jsou uvedeny parametry akumulátoru, které jsou použity pro výpočet. 

Celkový objem akumulátoru je Vc = 10 dm3. Tento objem je převzat z akumulátoru, který 

je na zařízení umístěn. Výpočet akumulátoru je proveden pro kontrolu po montáži nového 

ventilového bloku. [23] 

 

Užitečný objem akumulátoru  Vu= 2 [l] 

Minimální pracovní tlak p1=100 [bar] 

Maximální pracovní tlak  p2= 160 [bar] 

Minimální pracovní teplota t1=25 [°C] =˃ T1=298 [°K] 

Maximální pracovní teplota t2=55 [°C] =˃ T2=318 [°K] 

Polytropický exponent ω=1,6 [1] 

Tab. 4.1 Parametry pro výpočet akumulátoru 

 

Určení plnícího tlaku p0 při maximální pracovní teplotě 

 

𝑝0 = 0,9 ∙ 𝑝1 = 0,9 ∙ 100 = 90 [𝑏𝑎𝑟] (4.1) 

 

Určení objemu plynu V0 

 

𝑉0 =
∆𝑉 ∙

𝑝1

𝑝2

1 − (
𝑝1

𝑝2
)

1
𝜔

=
2 ∙

101
91

1 − (
101
161)

1
1,5

= 8,31 [𝑑𝑚3] (4.2) 
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Určení objemu plynu V0´ 

 

𝑉0
´ = 𝑉0 ∙

𝑇2

𝑇1
= 8,26 ∙

328

298
= 9,14 [𝑑𝑚3] (4.3) 

 

Určení plnícího tlaku p0 při teplotě 20 [°C] 
 

𝑝𝑜20
= 𝑝0 ∙

293

𝑇2
= 91 ∙

293

328
= 81,4 [𝑏𝑎𝑟] (4.4) 

 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že akumulátor, který je použit na zařízení, má 

dostatečný objem pro plnění své funkce. Tudíž není nutné měnit tento akumulátor za větší. 

Stačí provést změny v nastavení tlaku. 

 

5. Vypočet parametrů potrubí 
 

Na vozíku je použito tlakové potrubí o světlosti dp=20 [mm] a odpadní vedení o světlosti 

do=22 [mm]. Po provedení změn v hydraulickém obvodu je nutné provést kontrolní výpočet, 

zda je potrubí vhodné pro dané průtoky. [2] 

5.1 Kontrolní výpočet světlosti tlakového a zpětného vedení 

Na základě tabulky doporučených rychlostí ve vedení, kterou uvádí literatura. [2]  

Je zvolena požadovaná rychlost průtoku ve vedení: 

tlaková vedení       vp = 5 [m·s-1] 

odpadní vedení       vo= 3 [m·s-1] 

 

Tlakové vedení 

 

Průměr tlakového vedení  

pppG dvSQ   (5.1) 
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Průtočná plocha tlakového vedení 

][000314,0
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p
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 (5.3) 

 

Reynoldsovo číslo 

316,526
00019,0

02,05
Re 









pp dv
 (5.4) 

 

Pro výpočet součinitele tření jsem použil vzorec pro neizotermické proudění. 
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Hydraulický odpor vedení 
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Průtok v tlakovém vedení 

]min[2,94
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Tlakový spád v tlakovém potrubí 

[Pa] 8,1400157,010012,6 262
 PPZp QRp  (5.8) 

 

Odpadní vedeni  

 

Průměr odpadního vedení  

oooG dvSQ   (5.9) 
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Průtočná plocha odpadního vedení 

][00038,0
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 (5.11) 

 

Reynoldsovo číslo 
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 (5.12) 

 

Pro výpočet součinitele tření jsem použil vzorec pro neizotermické proudění. 

216,0
368,347
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  (5.13) 

 

Hydraulický odpor vedení 
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Průtok v odpadním vedení 

]min[4,68

][00114,0300038,0

13

13









dmQ

smvSQ

p

PPP  (5.15) 

 

Tlakový spád v tlakovém potrubí 

[Pa] 88,12900138,0102,68 262
 PPZp QRp  (5.16) 

 

Kontrolní výpočet prokázal, že potrubí je navrženo s dostatečnou rezervou.  

 

6. Úprava pracovní kapaliny v obvodu 
 

Úprava pracovní kapaliny zahrnuje filtraci pracovní kapaliny a vzduchu, který s ní přijde 

do kontaktu a dále chlazení této kapaliny.  

Při provozu hydraulického systému dochází vlivem nečistot a teploty k opotřebení 

jednotlivých prvků v systému, nejvíce hydrogenerátoru. Díky tomu dochází k uvolnění 

miniaturních částic do pracovní kapaliny a její následné degradaci.  
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6.1 Degradace oleje  

Doba životnosti oleje se většinou udává počtem provozních hodin. Kapalina, která je 

základem až 98 [%] hydraulických průmyslových olejů podléhá během provozu zařízení 

postupné degradaci. Důsledkem této degradace je směs oxidů tvořená zejména 

karboxylovými kyselinami. Tyto oxidy jsou v oleji nebezpečné kvůli své nerozpustnosti. 

Přítomnost oxidů v oleji znamená možné zvýšení kinematické viskozity a čísla kyselosti 

oleje. Rychlost oxidace je ovlivněna více faktory. [21] 

Mezi nejdůležitější faktory patří: 

 

 Teplota – pro dosažení správné funkce a požadované životnosti je nutné 

pracovat s pracovní kapalinou, která má jistý rozsah teplot. Požadavek je 

obvykle vyjádřen tzv. „optimální teplotou“ kapaliny v nádrži v případě agregátu 

pásové pily maximálně t = 50 [°C]. 

 

 Kyslík – při teplotě t = 20 [°C] se v oleji rozpustí 8-10 [%] objemu vzduchu.  

 

 Voda – voda je rozpustná v oleji za normálních atmosférických podmínek. 

Rozpustnost vody v oleji je ovlivněna teplotou.  

 

 Katalyzátory – částice kovů z opotřebení obvodu a některá aditiva. 

 

 Jiskrové výboje v olejových filtrech - Průtokem oleje filtry může vzniknout 

statická elektřina, která se projevuje vznikem jiskrového výboje. Teplota výbojů 

může dosáhnout až t = 10 000 [°C]. Tento jev způsobuje krakování olejových 

molekul a degradaci olejů. 

 

Aby nedocházelo k těmto nežádoucím účinkům, jsou do základního oleje přidávána 

aditiva, antioxidanty (inhibitory oxidace). Do většiny hydraulických olejů se přidávají 

sloučeniny na bázi zinku. Tyto přísady nezastaví stárnutí oleje, ale pouze jej zpomalí. 

V současné době neexistují přísady, které by tento proces úplně zastavily. První příznaky 

stárnutí oleje se objevují již po několika měsících provozu zařízení. [21] 
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Pokud provádíme výměnu oleje v intervalech, které udává výrobce zařízení, snížíme tím 

poruchovost stroje a zvýšíme jeho životnost. Díky tomu snížíme výdaje za opravy a zvýšíme 

produktivitu stroje. V případě provozu agregátu pásové pily doporučuji 1x za 3 měsíce 

zkontrolovat pracovní kapalinu v certifikované laboratoři.  

 

6.2 Chlazení hydraulických obvodů  

V ideálním případě se teplota oleje v pracovním režimu pohybuje okolo t = 45 [°C]. 

Maximální pracovní teplota pro oleje se udává tmax = 70 [°C] pokud tuto teplotu překročíme 

jen o t = 10 [°C] dojde ke zkrácení životnosti oleje až na polovinu. [21] 

 Vzduchové chlazení  

 

Chladícím mediem je proudící vzduch. Tento typ chlazení je vhodný u aplikací, kde 

jsme schopni zajistit čistotu proudícího vzduchu na takové úrovni, aby nedocházelo 

k zanášení chladiče nečistotami a následnému snížení chladícího výkonu.  

 Kapalinové chlazení  

 

U tohoto typu chlazení je chladícím mediem proudící kapalina (voda s příměsemi). 

Podle směru proudění kapalin můžeme tyto chladiče rozdělit na souproudé a protiproudé. 

Výhodou tohoto typu chlazení je zamezení zanášení chladicího elementu nečistotami. 

Bohužel vodní chladič nemůže být v případě hydraulického obvodu vozíku použít, protože 

není možné zajistit přívod chladicí kapaliny na pohybující se vozík a v zimním období by 

hrozilo poškození mrazem. 

 

6.3 Návrh oběhového chlazení 

Oběhový chladicí a filtrační systém v obvodu je již značně opotřebovaný a bylo by 

vhodné jej nahradit novým s ohledem na provedené změny v obvodu.  

Návrh nového systémů obnáší výpočet nového chladiče a hydrogenerátoru pro zajištění 

nezávislého proudění kapaliny. Dále je nutné navrhnout nový filtr, který zajistí dostatečnou 

čistotu kapaliny. [22] 

Hydraulické schéma zapojení tohoto obvodu je součástí schématu s novou strukturou 

obvodu, které je uvedeno v příloze B.  
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6.3.1 Návrh vzduchového chladiče 

 

Chlazení hydraulických obvodů se standardně navrhuje na 30% výkonu hydraulického 

agregátu. Aby mohl být zvolen vhodný chladič, musí být nejprve proveden výpočet měrného 

chladicího výkonu.  

Měrný chladicí výkon [kW/°C] je výkon chladiče na každý stupeň rozdílu teploty oleje 

a vzduchu. Vypočte se jako poměr mezi požadovaným výkonem chladiče, Δt oleje a 

vzduchu. [25] 

V daném případě je třeba uchladit výkon P=2,8 [kW], maximální teplota oleje  

tol = 55 [°C] a maximální teplota okolního vzduchu je tvz=32 [°C] (je uvažováno s nejhoršími 

podmínkami v létě).  

 

Výpočet chlazeného výkonu 

𝑃𝑧30% =
𝑃𝐺

100
∙ 30 =

9,3 ∙ 30

100
= 2,8 [𝑘𝑊] (6.1) 

 

Výpočet rozdílu teplot  

∆𝑡 = 𝑡𝑜𝑙 − 𝑡𝑣𝑧𝑑 = 55 − 32 = 23 [°𝐶] (6.2) 

 

Výpočet měrného chladicího výkonu 

𝑞𝑐ℎ𝑙 =
𝑃𝑐ℎ𝑙

∆𝑡
=

2,79

27
= 0,122 [𝑘𝑊 ∙ °C−1]  

 
(6.3) 

 

Vypočtené hodnoty jsou přeneseny do grafu 6.1, ze kterého je určen vhodný typ chladiče 

výrobce Parker. 

 

Graf. 6.1 Graf chladicího výkonu 
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 Zvolený typ je LAC, který je zobrazen na obrázku 6.1. Z grafu vyplývá, že vzduchový 

chladič je navržen na podmínky, ve kterých agregát pracuje.  

Parametry tohoto typu vzduchového chladiče jsou uvedeny v tabulce 6.1 [25] 

 

 

Obr. 6.1 Vzduchový chladič Parker - typ LAC 

 

Výrobce Parker  

Označení LAC 007-4-A-40-T20-P-0   

Maximální růtok  Qmax=130 [dm3.min-1] 

Termostat  t=40 [°C] 

Elektromotor 4 pólový 

Připojovací závity  G1´´ 

Tab. 6.1 Specifikace parametrů chladiče 

6.3.2 Návrh hydrogenerátoru pro chladící okruh 

 

Pro navržený vzduchový chladič je nutné navrhnout vhodný hydrogenerátor.  

Dle grafu 6.1 je určen potřebný průtok Q=25 [l.min-1], otáčky elektromotoru  

n=1450 [min-1] 

 

Výpočet geometrického objemu hydrogenerátoru 

VG =
Q

n
∙

1

𝜂
=

25000

1450
∙

1

0,8
= 21,6 [cm3] 

 

 

(6.4) 
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K zajištění dostatečného průtoku je vyhovující hydrogenerátor zubové konstrukce 

výrobce Bosch-Rexroth, jeho specifikace je uvedena v tabulce 6.2. [22] 

 

Výrobce Bosch Rexroth 

Označení AZPF-XX-022RCP01MB 

Geometrický objem VG=22,5 [cm3] 

Maximální průtok  Qmax=56 [dm3·min-1] 

Maximální pracovní tlak pmax=210 [bar] 

Maximální otáčky nmax=2500 [min-1] 

Tab. 6.2 Specifikace zubového hydrogenerátoru 

 

6.4 Filtrace hydraulických obvodů  

Podle literatury [21] je znečištěná kapalina příčinou až 70% poruch hydraulických 

systémů. Proto je nutné kapalinu udržovat v takovém stavu, aby bylo možné zabezpečit 

spolehlivou činnost hydraulického systému.  

K zajištění požadované čistoty kapaliny se používají olejové filtry, které jsou vyrobeny 

z různých materiálů, jako je např. nerezové síto, impregnovaný papír, skelná vlákna, slinuté 

kovové kuličky, keramická a kovová vlákna. 

Dále se na víko nádrže umisťují vzduchové filtry, jejichž úkolem je zamezit kontaktu 

kapaliny se znečištěným vzduchem z okolí. 

6.4.1 Filtrace kapaliny 

 

Volba a umístění filtru je vždy dána konstrukčním uspořádáním hydraulického systému. 

Typ filtru a jeho schopnost filtrace je určena podle komponent v obvodu. Vždy se určuje 

čistota kapaliny podle nejchoulostivějšího prvku v obvodu. [6] 

V daném případě je to proporcionální ventil. Pro proporcionální ventil je vhodná čistota 

kapaliny dle normy NAS 1638-9.  

Konstrukce filtru je závislá na jeho umístění v obvodu obr. 6.2. Proto lze filtry rozdělit 

do tří skupin: 

 

- Sací filtry  

- Tlakové filtry 

- Odpadní filtry 
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Obr. 6.2 Možnosti umístění filtrů v obvodu  
1 - Zpětný filtr; 2 - odvzdušňovací a plnicí filtr; 3 - sací filtr; 4 - hydrogenerátor oběhové filtrace;     

5 - chladič; 6 - hlavní hydrogenerátor; 7 - tlakový filtr; 8 - vedlejší filtr; 9 - podtlakový filtr 

 

Sací filtry  

 

Tento typ filtru měl být v sací větvi hydrogenerátoru dle schématu. Po zvednutí víka 

nádrže bylo zjištěno, že se na sacím potrubí filtr vůbec nenachází. Úkolem filtru je ochrana 

hydrogenerátoru před nasátím velkých nečistot, které by se mohly dostat do nádrže. Filtrační 

schopnost těchto filtrů bývá většinou do 100m.  

Umístění těchto filtrů v hydraulických obvodech se používá výjimečně. Důvodem je 

možnost vzniku nežádoucího podtlaku v sacím potrubí vlivem zanesení filtrační vložky 

nečistotami a následné tvorbě kavitace. Vlivem kavitace muže dojít k vážnému poškození 

funkčních částí hydrogenerátoru.  

Účinné ochrany hydraulického systému může být dosaženo pouze pomocí filtrů 

umístěných v tlakových a odpadních větvích nebo přídavnou oběhovou filtrací. 

Rozlišují se dva typy sacích filtrů dle konstrukce a to sací koše, filtry pro montáž na víko 

nebo do potrubí. Sací koš musí být umístěn pod hladinou kapaliny. Filtry pro montáž do 

potrubí se využívají tam, kde není možné z konstrukčních důvodů použít sací koš. Výhodou 

těchto filtrů je jednoduchost výměny znečištěného filtru. [6] 
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Tlakové filtry 

 

Tlakové filtry se umisťují do tlakového potrubí mezi hydrogenerátorem a ovládacím 

prvkem, zpravidla proporcionálním ventilem nebo servoventilem. Účelem těchto filtrů je 

zajištění požadované čistoty kapaliny, která je přiváděna k ventilu. Těleso tlakového filtru 

je zkonstruováno tak, aby jej bylo možné umístit do bezprostřední blízkosti prvku a zároveň 

aby odolalo vysokým tlakům. [6] 

Filtr této konstrukce není v obvodu použit. 

Odpadní filtry  

 

Tyto filtry jsou většinou součástí hydraulického agregátu, protože se standardně 

umisťují na konec odpadního vedení. To znamená, že veškerá kapalina procházející 

odpadním potrubím do nádrže je filtrována. Tento způsob filtrace zaručuje zachycení 

nečistot, které se v obvodu právě uvolnily. [6] 

V případě agregátu pasové pily Primultini je tento typ filtru použit v odpadní větvi a 

také v oběhovém filtračním systému. 

Výhody odpadní filtrace: 

 

- Jednoduchá údržba 

- Nízké pořizovací náklady  

- Opatření filtru ukazatelem znečištění 

- Zajištění vysokého stupně filtrace 

- Nehrozí vznik kavitace 

 

Nevýhodou těchto filtrů je nutnost použití bypass-ventilu, který se při studených startech 

nebo tlakových špičkách muže otevřít a tím propustit nečistoty dále do obvodu. 

6.5 Návrh filtrace kapaliny agregátu  

Dle schématu dodaného výrobcem příloha 1, byl pro filtraci kapaliny použit pouze sací 

filtr. Při první kontrole stavu zařízení bylo zjištěno, že se v odpadním vedení nachází filtr, 

který není uveden v tomto schématu. Dále bylo zjištěno, že je agregát doplněn o oběhovou 

filtraci se vzduchovým chladičem.  

Při demontáži víka nádrže obr. 2.7 bylo zjištěno, že se na sacím potrubí žádný sací filtr 

nenachází.  
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Volba filtru je provedena s ohledem na uvedené poznatky a velikost průtoku kapaliny 

v systému. Filtr, který je zvolen pro průtok Q=70 [dm3·min-1] výrobce Bosch-Rexroth je 

specifikován v tabulce 6.3. [22] 

 

Výrobce Bosch Rexroth 

Označení 10TEN0063-G10A00-0-M-R4-NB 

Maximální průtok  Qmax=300 [dm3·min-1] 

Filtrační schopnost x ≥ 10 [m] 

Připojovací závit  G1´´ 

Tab. 6.3 Specifikace filtru v odpadním potrubí 

 

Dle parametrů navrženého obvodu pro oběhovou filtraci a chlazení je specifikován filtr 

z katalogu výrobce Bosch Rexroth. [22] 

 

Výrobce Bosch Rexroth 

Označení 50LEN0063-G10A00-V2.2-M-R4-NB 

Maximální průtok  Qmax=300 [dm3·min-1] 

Filtrační schopnost x ≥ 10 [m] 

Jmenovitý tlak p=50 [bar] 

Připojovací závit  G1´´ 

Tab. 6.4 Specifikace filtru pro oběhovou filtraci 

 

Filtrace vzduchu 

 

Při činnosti hydraulického obvodu dochází k pohybu hladiny oleje v nádrži. Nádrž je 

uzavřena, aby nemohlo dojít k znečištění její náplně. Pro zabránění vzniku přetlaku nebo 

podtlaku musí být nádrž vybavena vzduchovým filtrem tab. 6.5, který umožňuje pohyb 

vzduchu a zároveň zabraňuje průniku nečistot do nádrže. [6], [26] 

 

Výrobce KTR 

Označení KE 01  

Maximální průtok vzduchu Qmax=400 [dm3·min-1] 

Filtrační schopnost x ≥ 10 [m] 

Tab. 6.5 Specifikace vzduchového filtru 
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6.6 Specifikace kapaliny v hydraulickém obvodu 

Olej v obvodu je použit CLASSIC HAMDIR UM 46 viskózní třídy VG 46. Tento olej 

vyhovuje normě DIN 51 524 část 2. Jedná se o vysokovýkonný hydraulický olej s EP 

přísadami. Vlastnosti oleje jsou uvedeny v tabulce 6.6 [27]. 

 

Hustota při 15 °C ρ=0,878 [kg·dm-3] 

Viskozita při 40 °C ν40=46 [mm²·s-1] 

Viskozita při100 °C ν100=6,8 [mm²·s-1] 

Teplota vzplanutí  tvz=200 [°C] 

Teplota tuhnutí  tt=-27 [°C] 

Tab. 6.6 Specifikace oleje 

 

7. Úprava hydraulického obvodu přímočarého hydromotoru 

podavače kulatiny 
 

Nedílnou součástí technologie pásové pily je systém podavače kulatiny obr. 7.1. Tento 

systém se skládá ze tří základních částí:  

- Zásobník  

- Výtah 

- Podavač jednotlivých kusů kulatiny 

 

 

Obr. 7.1 Podavač dřevěné kulatiny 
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Podavač kulatiny pracuje na principu kolíbky. Tato kolíbka přesune kulatinu na vozík, 

kde je uchycena. Pohyb tohoto zařízení je zajištěn přímočarým hydromotorem. Hydromotor 

je připojen k vlastnímu hydraulickému agregátu. Hydraulické schéma zapojení tohoto 

zařízení bohužel nebylo k dispozici, proto je součástí této práce vzhledem ke komplexnosti 

řešení.  

 

Průtok hydrogenerátoru Q=28 [dm3·min-1] 

Nominální tlak hyd. zařízení p=50 [bar] 

Kapacita olejové nádrže V=90 [dm3] 

Výkon elektromotoru P=5 [kW] 

Tab. 7.1 Specifikace agregátu 

 

Pří kontrole stavu zařízení bylo zjištěno poškození přímočarého hydromotoru vlivem 

opotřebení. Přímočarý hydromotor vykazoval značné netěsnosti pístu a těsnění pístnice. 

Tyto netěsnosti měly velký vliv na činnost zařízení. Netěsnost pístnice měla za následek 

velké ztráty kapaliny. 

Po zjištění těchto skutečností bylo rozhodnuto o investici do nového přímočarého 

hydromotoru. Na základě tohoto rozhodnutí je proveden návrh nového přímočarého 

hydromotoru.  

 

7.1 Výpočet přímočarého hydromotoru 

Při návrhu přímočarého hydromotoru je vycházeno z rozměrů původního hydromotoru. 

Rozměry nového hydromotoru obr. 7.2 jsou uvedeny dle katalogu výrobce Hydraulics.  

 

 

Obr. 7.2 Rozměry přímočarého hydromotoru 
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Pro navržený přímočarý hydromotor o rozměrech tab. 7.2 je proveden kontrolní výpočet 

vzpěrné síly. [28] 

 

Výrobce Hydraulics 

označení ZH-63/36x370-R 

Průměr pístu ∅𝐷=63 [mm] 

Průměr pístnice ∅𝑑 =36 [mm] 

Zdvih  z=370 [mm] 

Tab. 7.2 Specifikace přímočarého hydromotoru 

 

výpočet vzpěrné síly. 

𝐹𝑣𝑧 =
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽

𝑘 ∙ 𝑠𝑘
2 =

𝜋3 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑4

64 ∙ 𝑘 ∙ 𝑠𝑘
2 =

𝜋3 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 364

64 ∙ 2,5 ∙ 3702
= 61998,4 [𝑁] 

 

(7.1) 

 

 Síla, která působí na přímočarý hydromotor při nárazu kulatiny do kolíbky, byla 

odhadnuta s ohledem na hmotnost dřevěné kulatiny na F=40000 [N].  

Provedený výpočet dokazuje, že navržený hydromotor je dimenzován s dostatečnou 

rezervou tak, aby nedošlo k jeho poškození. Výrobní dokumentace přímočarého 

hydromotoru, kterou poskytl výrobce je uvedena v příloze H. 

7.2 Nové zapojení přímočarého hydromotoru 

Při zapojení nového přímočarého hydromotoru byla navržena změna v podobě doplnění 

hydraulických zámků přímo na hydromotor obr. 7.2. Toto umístění bylo zvoleno kvůli 

dosažení co největší tuhosti zařízení. Před doplněním hydraulických zámků docházelo 

k pružení a pojíždění hydromotoru v důsledku průsaků na stávajícím ventilu.  

 

Výrobce  Hydrocom 

Označení  VBPDE 3/8´´ V0050 

Maximální tlak  pmax= 350[bar] 

Otevírací tlak po= 3,5 [bar] 

Maximální průtok  Q=45 [dm3·min-1] 

Pilotní poměr 1:5 

Tab. 7.3 Specifikace hydraulických zámků  
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Obr. 7.3 Realizované zapojení přímočarého hydromotoru 

 

Při návrhu nového přímočarého hydromotoru je zpracováno nové hydraulické schéma, 

které je uvedeno v příloze E. Dále jsou zpracovány další možnosti zapojení tohoto obvodu, 

které jsou také součástí této přílohy. 

Ve schématu je také uveden rotační hydromotor předřezu. Tento hydromotor slouží 

k pohonu frézy, která odstraňuje nečistoty a kůru na kulatině v místě řezu pásové pily  

obr. 7.4.  

 

 
Obr. 7.4 Umístění frézy 
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8. Optimalizace hydraulického schématu nového vozíku dle 

skutečnosti  
 

Po realizaci změn uvedených v této práci došlo k velké investici provozovatele a 

pořízení nového vozíku typ CFN obr. 8.1. Tento vozík byl instalován na místo původního 

vozíku. Jeho specifikace je uvedena v tab. 8.1. [18] 

 

 
Obr. 8.1 Nový vozík CFN 

 

Výrobce     PRIMULTINI  

vozík  CFN 

Rozměry 

Š=1500 [mm] 

V=3550 [mm] 

H=2100 [mm] 

Napájení přímočarých hydromotorů fluidní (hydraulický olej) 

Počet přímočarých hydromotorů  12 

Počet rotačních hydromotorů 3 

Kapacita olejové nádrže V=150 [dm3] 

Výkonnost hydrogenerátoru Q=50 [dm3·min-1] 

Nominální tlak hyd. zařízení p=175 [bar] 

Tab. 8.1 Parametry zařízení 

8.1 Popis stávajícího stavu nového vozíku  

Po diagnostice zařízení bylo zjištěno několik nedostatků v dokumentaci a také přímo v 

obvodu nového vozíku. Dokumentace, která byla dodána výrobcem, neodpovídala reálnému 

stavu zařízení.  
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Hydraulické schéma zapojení příloha F je zřejmě určeno pro více typů vozíků, které 

PRIMULTINI vyrábí. Některé části hydraulického obvodu uvedené ve schématu jsou 

alternativním zapojením. Při kontrole schématu bylo také zjištěno, že v něm není vůbec 

zakreslen filtr kapaliny tab. 8.2, který je vidět na fotografii agregátu obr. 8.2. Tento filtr je 

umístěn v tlakovém vedení za hydrogenerátorem. [29] 

 

Výrobce Hydac 

Označení MDF BN/HC 110 O C 10 A 1.0/B6 

Maximální průtok  Qmax=350 [dm3·min-1] 

Maximální pracovní tlak  pmax=280 [bar] 

Filtrační schopnost x ≥ 10 [m] 

Připojovací závit  G 3/4´´ 

Tab. 8.2 Specifikace filtru v odpadním vedení 

 

Pro provozovatele je toto schéma nesrozumitelné. Proto byl podán požadavek, aby se 

toto schéma přepracovalo do skutečné podoby, tak aby jej bylo možné použít v případě 

jednoduchých servisních úkonů. Dále je schéma doplněno o chybějící filtr kapaliny. Toto 

přepracované schéma je uvedeno v příloze G.  

 

 
Obr. 8.2 Hydraulický agregát nového vozíku  
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8.2 Chyby v konstrukci agregátu nového vozíku 

Při kontrole činnosti agregátu nového vozíku byly zjištěny dva zásadní konstrukční 

problémy.  

První problém se týká umístění stavoznaku kapaliny na nádrži. Stavoznak je nevhodně 

umístěn u dna obr. 8.2. Při zapnutí agregátu dojde k naplnění hydropneumatického 

akumulátoru o objemu Vc=10 [dm3].  To má za následek výrazný pokles hladiny oleje 

v nádrži na hodnotu cca 5 [cm] obr. 8.3 a). Takto nízká hladina kapaliny je nebezpečná pro 

sání hydrogenerátoru, kdy může dojít ke vzniku víru na hladině kapaliny a následnému nasátí 

vzduchu.  

Druhý problém byl odhalen při vypnutí agregátu. Po vypnutí agregátu došlo k odlehčení 

celého obvodu a vyprázdnění akumulátoru zpět do nádrže. Při vyprazdňování akumulátoru 

došlo k výraznému nasycení kapaliny vzduchem obr. 8.3 b). Tento jev byl doprovázen 

únikem olejové mlhy vzduchovým filtrem z nádrže a také neobvyklým zvukem.  

Příčinou tohoto jevu může být nevhodné zakončení odpadního vedení v nádrži.  

 

  
a) b) 

Obr. 8.3 Stavoznak kapaliny 
a) Pokles hladiny, b) Pěnění oleje 
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9. Závěr  
 

Úkolem této diplomové práce je popis technologie pořezu dřevěné kulatiny pásovou 

pilou PRIMULTINI v návaznosti na hydraulické zařízení, které zajišťuje jednotlivé funkce 

při pořezu. Prví část práce popisuje všeobecně používané technologie, jejích výhody a 

nevýhody v návaznosti na pohonné jednotky. 

 

Pro optimalizaci hydraulického systému je důležité znát stávající stav hydraulického 

systému, který má být optimalizován. Tato práce se zabývá kontrolou stávajícího stavu podle 

dokumentace a optimalizací hydraulického systému pohonu jednotlivých funkcí na pásové 

pile. V této části jsou také uvedeny technické specifikace použitých prvků v hydraulickém 

obvodu.  

 

V další části je proveden návrh nové struktury hydraulického obvodu, jsou provedeny 

změny v systémovém řešení přepínání tlaků v požadované větvi. Tento návrh změn je 

zpracován na základě požadavku provozovatele zařízení. Navržené změny jsou zaměřeny na 

prvky obvodu, které jsou vlivem opotřebení ve stavu, kdy již neplní svojí funkci, pro kterou 

byly určeny. Jsou zde uvedeny specifikace prvků hydraulického obvodu, které byly 

předmětem návrhu změn. Pro přehlednost provedených změn je součástí této práce také 

výkresová dokumentace obsahující schémata zapojení hydraulických obvodu. Dále je 

obsahem popis aplikace některých navržených změn a jejich pozitivní vliv na řízení 

požadovaných funkcí. 

 

V průběhu řešení práce došlo k velké investici provozovatele ve smyslu pořízení nového 

vozíku pro pořez kulatiny. V poslední části práce je uveden popis nového vozíku a 

zpracování hydraulických schémat dle skutečného stavu zařízení. Tato část se také věnuje 

konstrukčním problémům na hydraulickém zařízení, které mohou do budoucna vést 

k poškození hydraulických komponent v obvodu. Výsledkem celé práce je zpracování 

potřebných hydraulických schémat, specifikace požadovaných komponent, montáž 

komponent na zařízení, uvedení do provozu, a odzkoušení funkce. Kompletní práce, včetně 

hydraulických schémat je předána zákazníkovi - uživateli zařízení. 
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