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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Sikora, F. Pohony scénického stolu s konstantním převodem mezi dvěma přímočarými 

hydromotory a stolem. Ostrava: Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta 

strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2019, 64 s. Diplomová práce, vedoucí: 

Stonawski, E. 

Diplomová práce se zabývá elektrohydraulickým pohonem scénického stolu s 

konstantním převodem. Cílem práce je návrh elektrohydraulického pohonu, který 

ovládají otáčkově řízené hydrogenerátory. Konstantní převod pohonu je tvořen 

nůžkovou plošinou, tu pohání dva přímočaré hydromotory upevněné na nosníku 

nůžkového mechanismu. Práce obsahuje zpracovaný návrh a specifikaci 

elektrohydraulického obvodu včetně potřebných výpočtů. 

Sikora, F. Actuators of Stage Table with Constant Gear Between Two Linear Hydraulic 

Motors and Stage Table. Ostrava: Department of Hydrodynamics and Hydraulic 

Equipment, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 

2019, 64 p. master thesis, head: Stonawski, E. 

This thesis analyzes the eletrohydraulic actutator of a scenic table. The goal is to design 

an eletrohydraulic actutator which is commanded by rotationally driven hydraulic 

pumps. Constant gear of the actutator is maintained by a scissored lift, which is driven 

by two linear hydraulic motors fastened onto the beam of the scissored mechanism. This 

thesis contains the processed design and specifications of the eletrohydraulic circuit with 

the necessary calculations included. 
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Seznam použitého značení 

Značka  Název  Rozměr  

 

A  Rozměr stolu      [m] 

B  Rozměr stolu      [m] 

Cn  Korekční faktor     [-] 

np  Polytropický exponent    [-] 

Cp  Měrná tepelná kapacita za stálého tlaku  [J·kg-1·K-1] 

Cv  Měrná tepelná kapacita za stálého objemu  [J·kg-1·K-1] 

D                     Průměr pístu      [m]  

d  Průměr pístnice     [m] 

dp  Průměr potrubí     [m] 

Dt                              Maximální dynamické zatížení        [kg/m2]  

E  Modul pružnosti     [MPa] 

f0min  Vlastní frekvence     [Hz] 

F                     Síla působící na jeden hydromotor   [N] 

FDYN   Dynamická složka síly    [N] 

FG                             Statistická síla plošiny                      [N] 

FHM                          Síla působící na jeden hydromotor   [N] 

FQ                              Dynamická síla plošiny                    [N] 

FQA                           Síla při nesymetrickém zatížení        [N] 

i                       Převod                                               [-] 

k  Koeficient bezpečnosti    [-] 

K  Modul pružnosti kapaliny    [Pa] 

l  Délka potrubí      [m] 

L                     Zdvih                                                [m] 

m                    Hmotnost      [kg] 

mred  Redukovaná hmotnost    [kg] 

Mm  Kroutící moment     [N·m] 

n                     Otáčky                                              [min-1] 

P                     Výkon                                                [W] 

PApotřebný Potřebný výkon     [W] 

PU  Ušetřený výkon     [W] 

p                      Tlak                                                   [Pa] 

p1  Maximální pracovní tlak akumulátoru  [Pa] 

p2  Minimální pracovní tlak akumulátoru  [Pa] 

pDYN   Dynamický tlak     [Pa] 

ppotřebný  Potřebný tlak      [Pa] 

Q                     Průtok                                               [m3·s-1] 

QApotřebné Potřebný průtok hydrogenerátoru   [m3·s-1] 

QHG  Průtok hydrogenerátoru    [m3·s-1] 

Qskut  Skutečný průtok     [m3·s-1] 

Re  Reynoldsovo číslo     [-] 

S  Plocha pístu      [m3] 



 

 

t                      Čas                                                     [s]     

tA  Skutečná doba naplnění akumulátoru  [s] 

tb   Čas brždění       [s] 

tAskut  Skutečný čas zvedání     [s] 

tr   Čas rozběhu       [s] 

tust   Čas ustálené rychlosti     [s] 

T  Teplota      [°C] 

TB   Časová budící konstanta    [s] 

U  Napětí                                               [V] 

V  Rychlost                                        [m/s] 

V  Objem       [m3] 

Va  Užitečný objem     [m3] 

VHM1  Objem kapaliny v přímočarém hydromotoru [m3] 

VHM2  Objem kapaliny ve dvou hydromotorech  [m3] 

VG  Geometrický objem                          [m3]  

VGApotřebné Potřebný geometrický objem    [m3] 

V0  Plnící objem akumulátoru    [m3] 

V2  Objem dusíku v akumulátoru    [m3] 

Δpz  Tlaková ztráta      [Pa] 

Η  Účinnost                                            [%] 

λmez   Mezní štíhlost      [MPa] 

λ  Štíhlost pístnice     [MPa] 

λz  Ztrátový součinitel     [-] 

ν                      Kinematická viskozita    [mm2·s-1] 

ρ  Měrná hmotnost     [kg·m-3] 

σkr  Kritické napětí     [MPa] 
σu  Napětí na mezi úměrnosti    [MPa] 

ωB   Budící kruhová frekvence     [s-1] 

ω0min   Minimální kruhová frekvence    [s-1] 
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1. Úvod 

 Diplomová práce se zabývá pohonem scénického stolu orchestřiště divadla 

dvěma přímočarými hydromotory a jejím cílem je takový pohon navrhnout. Jedním 

z hlavních důvodů takto zvoleného pohonu je úspora energie.   

Přímočaré hydromotory jsou upevněné k nosníku nůžkové plošiny. 

Mechanismus nůžkové plošiny stolu stanovuje konstantní převod 1:2. V případě 

elektrohydraulického pohonu těchto divadelních stolů je obvyklým zdrojem tlaku 

akumulátorová stanice a řízení pohybu přímočarých hydromotorů je obvykle řešeno 

ventilovou technikou. V následujících kapitolách je pojednáváno o jiném možném 

řešení elektrohydraulického pohonu stolu orchestřiště, a to za pomocí otáčkově řízených 

hydrogenerátorů. 

 V kapitole č. 2 je definován pojem „Jevištní technologie“ a současně jsou zde 

s krátkým technickým popisem uvedený funkce, které dané zařízení plní. Závěr této 

kapitoly popisuje nůžkové plošiny. 

Následuje kapitola popisující základní technické parametry plošiny. Mimo jiné 

obsahuje silový rozbor nůžkového mechanizmu a zejména rozbor zatížení nosníku stolu, 

což je stěžejní záležitost ve vztahu k návrhu elektrohydraulických parametrů. Dle 

zadaných rozměrů plošiny byly zvoleny přímočaré hydromotory. 

 Další důležitou částí práce je návrh elektrohydraulického funkčního schématu a 

specifikace technických požadavků pohonu. Následně je popsána skladba hydraulického 

obvodu. 

 Kapitola „Výpočet staticko-dynamických parametrů hydraulického obvodu“ 

obsahuje výpočet důležitých veličin pro následný návrh a specifikaci všech 

hydraulických a elektrických prvků obvodu.  

 Po výpočtu důležitých parametrů jsou zvoleny ventily tak, aby odpovídaly 

potřebným průtokům a tlakům v obvodu. Podle zvolených a specifikovaných ventilů 

byly přičteny tlakové spády na ventilech k celkovému potřebnému tlaku v obvodu. 

Následně se mohly dimenzovat elektromotory na potřebný výkon.     

 V poslední části je popsáno konstrukčně dispoziční řešení navrženého 

elektrohydraulického obvodu se schématem rozložení daných prvků obvodu.  
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2. Jevištní technologie 

Jevištní technologie jsou nedílnou součástí divadelní techniky. Elektromechanická a 

elektrohydraulická zařízení uvádí do pohybu velká i malá jeviště nebo jejich části, čímž 

se představení stává působivější. Jevištní technologie můžeme rozdělit do tří skupin. [8] 

První je technologie horní sféry. Do této skupiny patří například tahové jednotky 

rotační, kdy elektromechanický pohon manipuluje s prospektovými dekoračními tahy 

nebo s tahy bodovými. Dále do této skupiny zahrnujeme lineární tahové jednotky 

poháněné elektrohydraulickým mechanismem, které se používají pro prospektové 

dekorační tahy. Dalšími prvky patřícími do této skupiny jsou osvětlovací baterie, 

portálové mosty a věže, protipožární opony, zvedání opony, horizonty, akustické stěny 

atd. [8] 

Druhou skupinou jevištní technologie je technologie dolní sféry. Zde řadíme zvedání 

primárních stolů hlavního jeviště poháněné elektrohydraulicky, dále zvedání 

sekundárních stolu a stolů orchestřiště hnané taktéž elektrohydraulicky. Kazetové točny 

a boční nájezdové vozy patřící taktéž do této skupiny jsou nejčastěji poháněné 

elektromechanickými pohony pojezdu a otáčení. [8] 

Řídící systémy patří do třetí skupiny jevištní technologie. Tyto systémy mají 

požadavky na řízení pohybu horní a dolní sféry divadelní techniky, bezpečnosti a 

uživatelsky přístupného prostředí pro obsluhu.[8] 

2.1 Lineární tahové jednotky  

Elektrohydraulický pohon je umístěn v horizontální nebo vertikální poloze a pohání 

například protipožární opony nebo dekorační jednotky. Hydraulický přímočarý motor je 

umístěn v rámu a pevně spojen s kladkostrojem, který má nejčastěji převod 1:4 nebo 

1:5. Je tak docíleno požadovaného zdvihu při menších zástavbových prostorách pohonu. 

Přímočarý hydromotor je totiž navržen na potřebný tlak, při němž vykoná pouze 

čtvrtinový, popřípadě pětinový zdvih. Řízení a regulace je dosaženo pomocí snímačů 

polohy a rychlosti, které jsou propojeny s řídicím systémem pohonu. [8] 

Výhodami tohoto řešení je široký rychlostní rozsah bez dynamických rázů, malý 

prostor na zástavbu a možnost napojení na hydraulický obvod dolní sféry jeviště. To 

může být výhodou při výpadku elektrické energie, kdy může být tah poháněn pomocí 
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akumulátorové stanice. Možnost umístění na boční zeď umožní nezatěžovat technický 

strop. [8] 

  

Obr. 2.1 Lineární tahové jednotky [9] 

 

Obr. 2.2 Lineární tahové jednotky [9] 

2.2 Rotační tahové jednotky 

Tahové jednotky jsou poháněny elektromechanicky. Základními komponenty jsou 

asynchronní motor, kuželočelní převod, elektromagnetická brzda, poté spínače a 

snímače z důvodu bezpečnosti a ovládání tahové jednotky. Snímače monitorují 

například převinutí a prověšení lana, dále je zde absolutní snímač polohy a inkrementální 

snímač rychlosti. [8] 
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Obr. 2.3 Rotační tahové jednotky [9] 

2.3 Zvedané stoly hlavního jeviště 

Stoly hlavního jeviště jsou zvedány elektrohydraulickým pohonem. Hydraulický 

motor bývá spojen přímo s jevištním stolem, další varianta je spojení přes lano či řetěz, 

a to s převodem 1:2 nebo 1:3. Hydraulické přímočaré motory jsou ovládány přes 

hydraulické bloky a ventily. Je tak dosaženo možnosti řízení regulace a hlavně 

bezpečnosti, kdy je jevišti zabráněno nechtěnému spouštění. [8] 

Za zmínku zde stojí časté řešení hydraulického pohonu. Ten je řešen pomocí 

akumulátorové stanice a hydraulického agregátu, kdy jsou jako zdroj tlaku použitá 

zubová čerpadla, která nabíjí tlakovou energii do akumulátorů. Akumulátory poté 

pohání hydraulické motory stolů. Výhodou tohoto řešení je úspora energie a v případě 

výpadku elektrické energie možnost dojetí stolů do bezpečných poloh. Další výhodou je 

menší objem pracovní nádrže s hydraulickým olejem, a tedy menší zástavbový 

prostor.[8] 

 

Obr. 2.4 Hydraulický agregát s akumulátorovou stanicí [9]  
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2.4 Zvedané sekundární stoly  

Diplomová práce se zabývá právě pohonem sekundárních stolů jeviště. Tyto stoly 

jsou poháněné elektrohydraulicky a používají se k vytvoření větší plochy jeviště, 

případně vytvářejí prostor pro orchestr během hudebního programu divadla. [8] 

 Mechanismem těchto stolů bývá nůžková plošina poháněná několika 

hydraulickými přímočarými motory. Jednou variantou je hydraulický přímočarý motor 

umístěn horizontálně a spojen s plošinou přes lano. Další možností bývají synchronně 

řízené hydraulické přímočaré motory, ty pohání nůžkový mechanismus na přímo. [8] 

 Elektrohydraulický pohon je obdobný jako u primárních stolů. Řízení, regulaci 

a bezpečnost obstarají hydraulické bloky. Zdrojem tlaku bývá společná hydraulická 

stanice s primárním stolem, propojená potrubním rozvodem. Je tak docíleno levnějších 

pořizovacích nákladů. I tyto stoly musí být vybaveny snímači polohy a rychlosti. 

Hodnoty snímačů jsou vyhodnocovány při synchronizaci a celkově k celému řízení 

plošiny. [8]  

 

Obr. 2.5 Schéma primárního a sekundárního stolu jeviště [10] 
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2.5 Nůžkové plošiny 

Nůžková plošina je složena z platformy horní, platformy dolní a samotného 

nůžkového mechanismu. Pohon nůžkových plošin lze realizovat například mechanicky, 

elektromechanicky, a také elektrohydraulicky. Pohonem pomocí elektrohydraulického 

obvodu se zabývá tato diplomová práce.  Nůžkové plošiny mají také různý počet 

hydraulických přímočarých hydromotorů, například dva, viz obrázek 2.6. Další možné 

řešení je v tandemových plošinách, jak je možno vidět na obrázku 2.7. K větším 

zdvihům slouží plošiny s násobným nůžkovým mechanismem , viz obrázek 2.8. 

 

Obr. 2.6 Nůžková plošina se dvěma hydraulickými přímočarými motory [11] 

 

Obr. 2.7 Tandemová plošina [12]  
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Obr. 2.8 Plošina s násobným nůžkovým zdvihem [13] 

Na obrázku 2.9 je 3D model plošiny řešené v této diplomové práci. Jde o nůžkový 

mechanismus NMS s převodem 1:2, podlaha stolu PSO tedy vykoná dvojnásobnou 

dráhu ku zdvihu přímočarých hydromotorů HVSO. Dva přímočaré hydromotory HVSO 

jsou umístěny kolmo k podlaze PSO a upevněny ke středovému nosníku. Po dolní i horní 

platformě se pohybují pojezdová kola RP. 

 

Obr. 2.9 3D model řešené plošiny 
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3. Výpočet zátěžově-kinematických parametrů na pohonové 

přímočaré hydromotory a navržení jejich rozměrů 

3.1 Technické parametry scénického stolu 

Základní technické parametry scénického stolu jeviště se nacházejí v tabulce 3.1.  

3.1 Základní parametry stolu 

Rozměry A · B 5,2·2,4 [m] 

Zdvih stolu L 2 [m] 

Výška stolu v zasunuté pozici X 1,1 [m] 

Maximální rychlost stolu v 0,3 [m·s-1] 

Konstantní převod  i 1:2 [-] 

Maximální dynamické zatížení Dt 250 [kg·m-2] 

Hmotnost samotné plošiny m 1950 [kg] 

3.2 Příčné nesymetrické zatížení stolu 

Z důvodu vůlí je plošině umožněno malé naklopení. Pro nesymetrický případ 

zatížení uvažujeme velikost reakčních sil dle schématu, viz obrázek 3.1. Síla působící 

vlivem hmotnosti plošiny se vypočte dle rovnice 3.1. Maximální sílu dynamického 

zatížení vypočteme z rovnice 3.2. U nesymetrického případu zatížení uvažujeme sílu 

FQA podle rovnice 3.3. Rovnice 3.4 a 3.5 počítají velikosti reakčních sil FBLÍZKÁ a 

FVZDÁLENÁ dle schématu, vztahy však platí pro umístění těchto sil na samotném okraji 

stolu. Reálný stav těchto bodů bude blíže středu plošiny a zapříčiní větší nepoměr sil 

FBLÍZKÁ a FVZDÁLENÁ.  

𝐹𝐺 = 𝑚 · 𝑔 = 1950 · 9,81 = 19130 𝑁 (3.1) 

𝐹𝑄 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐷𝑡 ∙ 𝑔 = 5,2 · 2,4 · 250 · 9,81 = 30610 𝑁 (3.2) 

𝐹𝑄𝐴 = 0,5 ∙  𝐹𝑄 ∙ 1,3 = 19895 𝑁 (3.3) 

𝐹𝐵𝑙𝑖𝑧𝑘á = 0,5 ∙  𝐹𝐺 +
3

4
∙ 𝐹𝑄𝐴 = 24486 𝑁 

(3.4) 

𝐹𝑉𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛á = 0,5 ∙  𝐹𝐺 +
1

4
∙ 𝐹𝑄𝐴 = 14538 𝑁 

(3.5) 
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Obr. 3.1 Příčné nesymetrické zatížení stolu 

3.3 Silový rozbor nůžkového mechanizmu 

Uvažujeme, že mechanizmus je zatížen sílou Fzátěže (síla působí pouze v rovině 

pohybu plošiny, viz obrázek 3.2). U takovéhoto zatížení je převodový poměr zdvihu 

stolu a zdvihu hydraulického přímočarého motoru 2:1. Síla, kterou musí vyvodit 

přímočarý hydromotor, se rovná dvojnásobku zátěže nůžkové plošiny dle rovnice 3.6. 

Z důvodu staticky neurčitého uložení přímočarých hydromotorů může docházet 

k zatížení příčnou silou nebo ohybovým momentem.  

𝐹𝐻𝑀 = 2 ∙  𝐹𝑧á𝑡ěž𝑒   (3.6) 

 

Obr. 3.2 Silový rozbor 

F zátěže 

FHM 
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3.4 Rozbor zatížení středového nosníku zvedacího mechanizmu 

Středový nosník SN spojuje dva nůžkové mechanismy, viz obrázek 3.2. Zatížení 

plošiny vede k zatížení středového nosníku SN dvounásobnou silou podle rovnice 3.7 a 

3.8. Výsledná síla na nosník bude rovna dvojnásobku síly FQ. Středový nosník bude 

taktéž namáhán momenty MX a MY, viz obrázek 3.4. Vyrovnání zatěžujících momentů 

docílíme buďto vazbovými momenty v čepech nůžkového mechanizmu, nebo pomocí 

hydraulických přímočarých hydromotorů. Lze také použít kombinaci obou metod. 

 Výslednice sil ve vertikálním směru bude vždy dvojnásobná zátěži. Při 

nerovnoměrném rozložení zátěže vznikne zatížení momentem v nůžkovém 

mechanizmu. Ten můžeme vyrovnat řízením tlaku v přímočarých hydromotorech za 

předpokladu, že středový nosník SN bude poháněn dvěma přímočarými hydromotory, 

jak je schematicky naznačeno na obrázku 3.3. I proto je vybrána právě tato varianta 

pohonu plošiny. Výhody této varianty jsou následující: snížení zátěže na jednu vzpěru a 

možnost vyrovnávání zatěžujícího momentu rozdílnými silami, které vyvodí přímočarý 

hydromotor, jak už bylo zmíněno výše v textu. Problém by však nastal při selhání jedné 

z podpěr, podpěra je totiž umístěna nesymetricky a bude tedy zatížena mnohem větším 

momentem. 

𝐹𝐿𝑁 = 2 ∙ 𝐹𝐵     (3.7) 

𝐹𝑃𝑁 = 2 ∙ 𝐹𝑉    (3.8) 

 

Obr. 3.3 Boční pohled  

FV FB 

FLN 
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Obr. 3.4 Boční pohled na středový nosník 

3.5 Volba rozměrů hydromotorů 

Je zvolena alternativa se dvěma poháněnými přímočarýmii hydromotory. 

V tabulce 3.1 jsou uvedeny hodnoty pro výpočet maximální síly na jeden přímočarý 

hydromotor. Síla na jeden hydraulický přímočarý motor vyplývá z kinematické analýzy. 

Tedy maximální síla na nosník je rovna dvojnásobku zátěže plošiny, viz rovnice 3.6. Je 

uvažováno rovnoměrné rozložení sil na celé ploše plošiny. Rovnice 3.9 a 3.10 uvádí 

maximální zatížení plošiny. Zatížení nosníku je vždy dvakrát větší než zatížení plošiny, 

avšak nosník je poháněn dvěma přímočarými hydromotory, dělíme tedy cekovou sílu 

dvěma. Připočítáváme pasivní odpory a dělíme tak učinností 96 %, viz rovnice 3.12.  

Na základě znalosti kinematického rozboru plošiny, převodového poměru 1:2 

a výšky zdvihu 2 metry volíme jednočinný přímočarý hydromotor o rozměrech: 

80/56 - 1100. Teoreticky by stačil zdvih hydromotoru 1000 mm, ale z důvodu 

nepotřebného tlumení rázu při dojetí na koncovou polohu a důvodu rezervy při monáži 

byl zvolen hydromotor o 100 mm delší. Výpočtem tlaku na píst a přesnou specifikací se 

zábývají kapitoly 5 a 6. 

𝐹𝐺 = 𝑚 · 𝑔 = 1950 · 9,81 = 19130 𝑁 (3.9) 

𝐹𝑄 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐷𝑡 ∙ 𝑔 = 5,2 · 2,4 · 250 · 9,81 = 30610 𝑁 (3.10) 

𝐹𝐻𝑀 = 2 · (𝐹𝐺 + 𝐹𝑄) ·
1

2 ∙ 0,96
 

(3.11) 

𝐹𝐻𝑀 = 2 · (19130 + 30610) ·
1

2 ∙ 0,96
= 51809 𝑁 

(3.12) 
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4. Návrh elektrohydraulického pohonu za použití otáčkově 

řízeného hydrogenerátoru 

Hydraulická zařízení umožnují přenos velkých sil, případně kroutících momentů 

v poměru k velikosti pohonu. Výhodou je také snadná regulace rychlosti ve velkém 

rozsahu, síly i kroutícího momentu. Dalšími plusy jsou možnosti pohánět více motorů 

z jednoho zdroje tlaku, a to i na velké vzdálenosti pomocí potrubních rozvodů. 

4.1 Funkční schéma 

Funkční schéma obvodu, včetně relevantních snímačů, spínačů a čidel, kterým se 

zabývá tato diplomová práce, je k nalezení v příloze A. 

4.2 Specifikace požadavku na hydraulický pohon 

Hlavními dvěma požadavky na provoz hydraulického systému pohonu scénického 

stolu jsou maximální rychlost zvedání plošiny a její zdvih. Stolu musí být také 

umožněno zastavení v libovolné poloze v rozmezí minimálního a maximálního zdvihu 

stolu. 

 Dalším požadavkem na tento systém je bezpečnost. V případě výpadku 

elektrického proudu nebo jiné závady musí být plošina zajištěna proti samovolnému 

spouštění. Toto bude ošetřeno dvojitým bezpečnostním blokem umístěným přímo na 

hydraulickém přímočarém hydromotoru.   

 Co se týká filtrace hydraulického oleje, v aktuálním stavu je filtr umístěn 

v tlakové větvi plnění akumulátorů. K filtraci tedy dochází pouze při tlakování 

akumulátorů. Z důvodu lepší filtrace je tedy vždy po zastavení celé činnosti stolu a 

vypnutí celého systému akumulátor vypuštěn, a to pomocí elektricky řízeného ventilu 

v bloku akumulátoru. Dochází tak k nižší účinnosti systému, neboť tlaková energie 

v akumulátoru nebude využita, avšak toto řešení je nutné s ohledem na požadavek 

filtrace hydraulického oleje. 
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4.3 Skladba hydraulického obvodu 

Pohon scénického stolu bude sestaven ze čtyř hlavních hydraulických bloků. 

 

Obr. 4.1 Schéma hydraulických bloků 

Hydromotor a bezpečnostní blok 

 Jednou ze základních částí hydraulického obvodu budou dva přímočaré 

hydromotory, které jsou pevně spojeny s nosníkem stolu a celý tento stůl s nůžkovým 

mechanismem pohání a zajištují požadovaný zdvih. Na plošině jsou umístěny snímače 

polohy. Zajistí se tak dosažení požadované polohy a synchronní chod hydromotorů a 

celé plošiny. 

 Dvojitý bezpečnostní blok zajištuje plošinu proti samovolnému spouštění 

například při výpadku proudu, destrukci potrubí a podobně. Bezpečnostní blok obsahuje 

řízený jednosměrný ventil a sedlový ventil v základní poloze uzavřen (NC). Tyto dva 

prvky jsou zašroubovány v hydraulické kostce a umístěny přímo na hydraulickém 

přímočarém motoru. Spouštění stolu je tak umožněno pouze při otevření řízeného 

jednosměrného ventilu, skrze řídící blok a otevření sedlového ventilu pomocí PLC. 

Agregát s řídícím blokem 

 Zdrojem tlakové energie, která plní akumulátor, je hydraulický agregát. Ten 

obsahuje hydrogenerátor s elektromotorem, pojistný ventil, tlakový filtr s obtokem a 

jednosměrný ventil. Řídícím blokem jsou myšleny čtyři ventily. První je sedlový ventil, 

který v otevřené poloze umožnuje tlakování akumulátoru. Druhý ventil slouží 

k ovládání řízených jednosměrných ventilů, umístěných u hydraulického přímočarého 

motoru. Poslední dva ventily jsou škrtící ventily s obtokem regulující průtok do řízených 

jednosměrných ventilů bezpečnostního bloku. 
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Akumulátorová stanice 

 Akumulátorová stanice slouží k vyvažovaní a předplňování sací větve 

hydrogenerátoru při zvedání stolu. Pomocí napájecího agregátu je akumulátorová 

stanice naplněná na určitý tlak a objem kapaliny ve stavu vysunutých přímočarých 

hydromotorů se rovná objemu kapaliny, kterou poskytne akumulátor. Objem kapaliny 

v akumulátoru je napočítán s rezervou.  

 Při spouštění slouží akumulátor jako zásobník tlakové energie. K natlakování 

dojde pomocí tlaku působícího skrze píst, ten je vyvolán tíhou samotného stolu a jeho 

zatížením. Dochází tak k rekuperaci, a tedy lepší účinnosti systému.  

 Součástí akumulátorové stanice je ventilový blok, ten obsahuje kulový ventil na 

nouzové vypuštění akumulátoru. Dále se zde nachází pojistný ventil a sedlový ventil, 

jenž při vypnutí celého systému či havárii a výpadku proudu akumulátor vypustí. Tento 

sedlový ventil je v základní poloze otevřený (NO). 

 Další funkcí akumulátorové stanice je poskytnutí tlaku pro otevření 

jednosměrných ventilů bezpečnostního bloku, bez tohoto akumulátoru by při spouštění 

bylo nutné vždy zapínat elektromotor M1. 

Servomotor a hydrogenerátor 

 Tato část hydraulického obvodu vytváří potřebný tlak ke zvedání stolu. Skládá 

se z elektrických servomotorů, hydraulického motorgenerátorů a potřebné řídící 

techniky. Potřebným tlakem je rozdíl mezi tlakem potřebným na pístech při zátěži a 

tlakem dodaným akumulátorem. K tomuto rozdílu musí být přičten tlakový spád na 

bezpečnostním bloku a tlakové ztrátě v potrubí.  

 Při spouštění plošiny se skrze motorgenerátor tlakuje akumulátor. 

Motorgenerátor také vytváří tak velký tlakový spád, aby se akumulátor naplnil pouze na 

potřebný navržený pracovní tlak.  

 Dalším úkolem servopohonu je udržovat synchronní chod plošiny. Je tak 

docíleno za pomocí snímačů tlaku a rychlosti. Tyto veličiny jsou porovnávány v řídící 

technice. Následně pak dochází k regulaci pohonu. 
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Obr. 4.2 Blokové schéma regulačního obvodu [14] 

Skladba regulačního obvodu: 

S…       regulovaná soustava  

AČ…    akční člen 

MČ…   měřicí člen  

REG…  regulátor 

Signály: 

w(t)…   žádaná hodnota regulované veličiny 

y(t)…    skutečná hodnota regulované veličiny 

y´(t)…   skutečná hodnota regulované veličiny (na výstupu z MČ) 

e(t)…     regulační odchylka (regulované veličiny) 

ur(t)…   řídicí veličina 

u(t)…    akční veličina (akční zásah) 

z(t)…    poruchová veličina 
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5. Výpočet staticko-dynamických parametrů hydraulického 

pohonu 

5.1 Parametry hydraulického přímočarého motoru 

V kapitole 3 se zvolily rozměry a vypočetly síly působící na hydromotory, shrnutí 

viz tab. 5.1. Z důvodu navržení akumulátoru je potřeba vypočítat objem kapaliny v obou 

přímočarých hydromotorech, viz rovnice 5.1.  

Tab. 5.1 Parametry přímočarého hydromotoru 

Rozměry přímočarého 

hydromotoru 

- 80/56-1100 [mm] 

Průměr pístu D 0,08 [m] 

Průměr pístnice d 0,056 [m] 

Zdvih hc 1,1 [m] 

Potřebný zdvih h 1 [m] 

Síla působící na jeden 

hydromotor 

F 51809 [N] 

 

𝑉𝐻𝑀1 = 𝑆 ∙ ℎ = 0,00503 · 1 = 0,00503 𝑚3 = 5,03 𝑑𝑚3 (5.1) 

𝑆 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
=  

𝜋 ∙ 0,082

4
= 0,00503 𝑚2 

(5.2) 

𝑉𝐻𝑀𝐶 = 𝑉𝐻𝑀1 ∙ 2 = 0,01005 𝑚3 = 10,05 𝑑𝑚3 

 

(5.3) 

Tlak potřebný ke zvedání stolu s maximálním zatížením se vypočte dle rovnice: 

𝑝 =  
𝐹

𝑆
=  

51809

0,00503
= 10307085 𝑃𝑎 = 10,3 𝑀𝑃𝑎 

(5.4) 

 

5.1.1 Kontrola pístní tyče na vzpěrnou pevnost  

Kontrolu provádíme z důvodu nosnosti hydraulických přímočarých motorů, na 

které působí zatěžující síla. Zvolené parametry hydromotorů vyhovují po hydraulické 

stránce, avšak nemusí splňovat konstrukční parametry. Z tohoto důvodu provádíme 
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kontrolu hydromotoru na vzpěrnou pevnost. Kontrola se provádí podle Eulera nebo 

Tetmajera. [1] 

Na začátku kontroly se určí velikost síly zatěžující pístnici. Zatěžující síla na 

pístnici F je dána jako součet statické a dynamické síly, viz rovnice 5.5. Pro podrobný 

popis výpočtu sil působících na pístnici viz kapitola 3.2. [1] 

𝐹 = 𝐹𝐺 + 𝐹𝑄 = 19130 + 30610 = 51809 𝑁 (5.5) 

V případě, že 40 < λ < λm, je třeba provést kontrolu na vzpěr podle Tetmajera. 

Když je λ > λm, provádíme kontrolu podle Eulera, λ vyjadřuje štíhlost pístnice a vypočte 

se ze vtahu: 

𝜆 =
𝐼𝑟𝑒𝑑

𝑖𝑆
=

1,1

0,014
= 78,57 

(5.6) 

kde Ired [m] je redukovaná délka pístnice, ta závisí na druhu uchycení přímočarého 

hydromotoru. Na obrázku 5.1 jsou znázorněny některé typy uchycení a stanovení 

redukované délky u určitého typu. [1] 

iS [m] je poloměr setrvačnosti plochy průřezu pístnice a vypočítá se ze vztahu: 

𝑖𝑆 = √
𝐽

𝑆
 

(5.7) 

kde J je moment setrvačnosti k ose souměrnosti, pro kruhový průřez se vypočte ze 

vztahu:  

𝑖𝑆 = √

𝜋 ∙ 𝑑4

64
𝜋 ∙ 𝑑2

4

=
𝑑

4
=

0,056

4
= 0,014 𝑚 

(5.8) 

Mezní štíhlost stanovíme z rovnice: 

𝜆𝑚 = 𝜋 ∙ √𝛽 ∙ √
𝐸

𝜎𝑢
=  𝜋 ∙ √1√

2,1 ∙ 105

150
= 117,5 𝑀𝑃𝑎 

(5.9) 

kde β závisí na uložení přímočarého hydromotoru, E je modul pružnosti materiálu 

pístnice MPa, σu napětí na mezi úměrnosti materiálu pístnice MPa. λm nabývá hodnot 

90 ÷ 120 MPa. [1] 

 Volím tedy kontrolu podle Tetmajera, kde platí podmínka σt < σKR.  
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σt se vypočítá ze vztahu: 

𝜎𝑡 =
𝐹

𝑆
=  

51809

0,0024
= 21,03 𝑀𝑃𝑎 

(5.10) 

σkr vyplývá ze vztahu pro ocel 11500:  

𝜎𝑘𝑟 = 336 − 0,62 ∙ 𝜆 = 336 − 0,62 ∙ 78,57 = 287,28 𝑀𝑃𝑎 (5.11) 

Výpočet pro koeficient bezpečnosti k: 

𝑘 =
𝜎𝑘𝑟

𝜎𝑡
=

287,28

21,03
= 13,6 

(5.12) 

obvykle je dostačující k = 2 ÷ 4.  

 Pístnice přímočarého hydromotoru tedy vyhovuje podmínce na vzpěrnou 

pevnost. 

 

Obr.5.1 Typy uchycení přímočarých hydromotorů [1]  

5.2 Návrh akumulátorů 

5.2.1 Typy akumulátorů 

Hydraulické akumulátory se dělí na akumulátory s přímým stykem kapaliny a plynu 

a akumulátory s dělící přepážkou. Ve vysokotlaké hydraulice se první typ v podstatě 

nepoužívá, a to z důvodu absorbování plynu kapalinou a pozdějším špatným 

vlastnostem pracovní kapaliny.[2]  
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Do skupiny akumulátorů s dělící přepážkou řadíme akumulátor pružinový, pístový, 

vakový a membránový.  

Pístový akumulátor 

Pístový akumulátor je používán pro kapaliny bezvodné syntetické. Je vhodný při 

aplikacích s velkým rozdílem teplot a tlaků. Není omezen poměr tlaků p2:p0. Omezením 

tohoto akumulátoru je však maximální rychlost pohybu pístu, a to z důvodu těsnění. Při 

použití pryžového těsnění by rychlost pístu neměla přesáhnout 0,5 m.s-1, v případě 

použití jiného těsnícího materiálu se rychlost může pohybovat až do 2 m.s-1. [2] 

Uvedený typ akumulátoru se používá často v divadelní technice v kombinaci 

s přídavnými tlakovými dusíkovými láhvemi. Na obrázku 5.3 je možno vidět princip 

užití přídavných dusíkových láhví. Je tak docíleno většího užitečného objemu 

akumulátoru (červeně vyznačené body) při stejném tlakovém rozdílu oproti užitečnému 

objemu bez přidané tlakové láhve s dusíkem (modře vyznačené body). V rovnicích 5.13 

a 5.14 je spočítán užitečný objem akumulátoru při stejných pracovních podmínkách 

s přidanou tlakovou dusíkovou láhví a bez ní.  

𝑉𝐴 =  𝑉2 ∙ [(
𝑝2

𝑝1
)

1
𝑛𝑝

− 1] = 25 ∙ [(
20

15
)

1
1,3

− 1] = 12,4 𝑑𝑚3 

(5.13) 

𝑉𝐴 =  𝑉2𝐴 ∙ [(
𝑝2

𝑝1
)

1
𝑛𝑝

− 1] = 50 ∙ [(
20

15
)

1
1,3

− 1] = 6,2 𝑑𝑚3 

(5.14) 

kde p1 = 20 MPa je maximální pracovní tlak, p2 = 15 MPa je minimální pracovní 

tlak, V2 objem dusíku v akumulátoru, V2A objem dusíku v akumulátoru a přidané 

dusíkové láhvi.  Z rovnic 5.13 a 5.14 vyplývá, že se užitečný objem po přidání tlakové 

láhve s dusíkem zvýšil dvojnásobně. 
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Obr. 5.2 Pístový akumulátor s přidanou tlakovou dusíkovou láhví [15] 

 

Obr. 5.3 Užitečný objem akumulátoru [15] 

Vakový akumulátor 

Nejpoužívanější typ plynového akumulátoru je akumulátor vakový a to 

z následujících důvodů: je jednoduchý, oproti pístovému je pohyblivou součástí pouze 

deformující se vak, má krátké reakční doby a pracovní kapalina může být i voda.   
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Obr. 5.4 Vakový akumulátor [16] 

 Membránový akumulátor 

 Tento akumulátor se skládá ze dvou polokoulí, ty jsou spojeny převlečnou 

maticí, nebo jsou svařené. Mezi těmito polokoulemi je připevněna membrána 

z pryžového materiálu.  

 Membránový akumulátor využíváme tehdy, když není zapotřebí velkých 

užitečných objemů. Vyrábí se v rozsahu objemu od 0,2 do 10 dm3. Výhodou je úplná 

těsnost a dlouhá životnost. Nejčastěji se používá u aplikací, kde je zapotřebí tlumit 

pulzace. 

 

Obr. 5.4 Membránový akumulátor [17]  
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5.2.2 Návrh vyvažovacího akumulátoru 

Tlakový průběh v akumulátoru při jeho činnosti 

Při výpočtu velikosti hydraulického akumulátoru vycházíme z rovnice pro stavové 

změny plynu v akumulátoru. Ke stavovým změnám v akumulátoru dochází jak na straně 

plynu (dusíku), tak i na straně oleje. [18] 

V praxi při návrhu akumulátoru vycházíme z ideálního chování plynu. U vysokých 

teplot a velkých tlaků je tento výpočet velmi orientační a musíme volit rezervní objemy 

právě na pokrytí těchto nepřesností. U práce akumulátoru se nejčastěji předpokládá, že 

se jedná o změnu polytropickou či adiabatickou. V případě, kdy by docházelo ke změně 

dlouhou dobu, mohli bychom považovat tuto změnu za izotermickou. [18] 

Izotermická stavová změna je taková změna, při níž dochází k vyprazdňování 

akumulátoru tak dlouho, aby došlo k dokonalé výměně tepla s okolím. Při této stavové 

změně dojde k výměně práce s okolím.  Zde platí rovnice:  

𝑝 ∙ 𝑉 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.  , (5.15) 

  𝑇 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (5.16) 

 

 kde  p… okamžitý absolutní tlak plynu [Pa], 

V… okamžitý objem plynu v akumulátoru při tlaku p [m3] 

T… teplota. 

U adiabatické stavové změny v akumulátoru dochází k takové změně 

v momentě, kdy se akumulátor plní, respektive vyprazdňuje tak rychle, že nedochází k 

teoretický žádné výměně tepla ani práce s okolím. [18] 

Polytropická stavová změna se svým průběhem nachází někde mezi změnou 

izotermickou a adiabatickou. Dochází při ní jak k výměně práce, tak i k výměně tepla.  
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Obr.5.5 p-V diagram změn v akumulátoru [18] 

Průběh adiabatické a polytropické stavové změny se řídí podle rovnice:  

𝑝 ∙ 𝑉𝑛𝑝 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 (5.17) 

 

kde  p… okamžitý absolutní tlak plynu [Pa] 

 V … okamžitý objem plynu v akumulátoru při tlaku p [m3]  

 np… adiabatický (polytropický) exponent.  

Exponent n je poměr měrné tepelné kapacity plynu při stálém tlaku cp a měrné 

tepelné kapacity při stálém objemu cv: 

𝑛𝑝 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
. (5.18) 

 

Pro dvouatomové plyny a normální podmínky nabývá hodnot n = 1 ÷ 1,4.   

 np = 1 …izotermická změna 

 np = 1,4…adiabatická změna 

 1 <np <1,4…polytropická změna [2] 

Za izotermickou změnu lze považovat pomalé plnění a vypouštění akumulátoru. 

Při rychlejším až velmi rychlém vypouštění a napouštění se exponent n pohybuje 

v rozmezí 1,1÷1,4. Pro vysokotlaký obvod je nutno volit pro exponent n vyšších hodnot, 

tento exponent závisí kromě tlaku také na teplotě, viz obrázek 5.6.[2] 
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Obr. 5.6 Závislost exponentu np na tlaku a teplotě [18] 

 Za provozu v akumulátoru dochází ke stavovým změnám tlaku a objemu. Tyto 

změny popisuje rovnice: 

𝑝0𝑉0

𝑛𝑝 = 𝑝1𝑉1

𝑛𝑝 = 𝑝2𝑉2

𝑛𝑝
       (5.19) 

 

Obr. 5.7 Stavové veličiny v akumulátoru [2] 

p0 – plnící tlak dusíku; V0 – plnící objem dusíku; p2 – pracovní tlak kapaliny; 

V2 – objem dusíku při pracovním tlaku; VR – rezervní objem; VA – užitečný objem; 

p1 – spodní hladina tlaku; V1 – spodní hladina objemu 

Na obrázku 5.7 jsou znázorněny veličiny při provozu akumulátoru, ten prochází 

čtyřmi fázemi. Nejprve se naplní plynem na tlak p0 a objem V0. Následně se plní 
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kapalinou na provozní tlak p2. Třetí fází je vypouštění kapaliny do obvodu při práci 

hydraulického obvodu, ten pracuje s využitelným objemem kapaliny VA. Při návrhu 

akumulátoru se nechává rezervní objem VR. Poslední fází je naplnění akumulátoru 

kapalinou, tedy na tlak p2. [2]   

Výpočet objemu akumulátoru 

Na základě znalosti potřebného užitečného objemu VA hydraulického oleje 

v akumulátoru a navržených tlaků v akumulátoru můžeme vypočítat potřebnou velikost 

akumulátoru, viz rovnice 5.20 a 5.22. Užitečný objem v akumulátoru VA vypočítáme 

z objemu kapaliny ve vysunutých přímočarých hydromotorech, jak je uvedeno v rovnici 

5.3. V tabulce 5.2 jsou shrnuty všechny parametry potřebné k návrhu akumulátoru. 

Rovnice 5.20 pro výpočet celkového objemu akumulátoru je vyjádřena z rovnice 5.19 

pro polytropickou změnu. Korekční faktor Cn v rovnici 5.22 násobí vypočítaný objem 

akumulátoru V0 z důvodů rezervního objemu, změny teplot a případného nepřesného 

naplnění akumulátoru na plnící tlak p0. Plnící tlak akumulátoru p0 = (0,9÷0,97)·p1. Při 

rychlém odběru kapaliny nabývá exponent n hodnot n = 1,2÷1,35. Pro výpočet je 

zvolena hodnota z tohoto rozmezí, a to konkrétně n =1,3. [2] 

Tab. 5.2 Parametry akumulátoru 

 Užitečný objem (VHMC) VA 10,0531 [dm3] 

 Nejvyšší pracovní tlak p2 3 · 106 [Pa] 

 Nejnižší pracovní tlak p1 2 · 106 [Pa] 

 Plnící tlak akumulátoru p0 1,8 · 106 [Pa] 

 Korekční faktor Cn 1,3 [-] 

 Polytropický exponent n 1,3 [-] 

 

𝑉0 =
 𝑉𝐴

[(
𝑝0

𝑝1
)

1
𝑛𝑝 − (

𝑝0

𝑝2
)

1
𝑛𝑝]

=
10,05

[(
1,8 · 106

2 · 106 )

1
1,3

− (
1,8 · 106

3 · 106 )

1
1,3

]

 
(5.20) 

𝑉0 = 43,56 𝑑𝑚3 (5.21) 

𝑉𝑠𝑘𝑢𝑡 =  𝑉0 ∙ 𝐶𝑛 = 43,56 · 1,3 = 56,6 𝑑𝑚3 (5.22) 

5.2.3 Návrh akumulátoru pro otevírání jednosměrných ventilů 

Pro návrh tohoto akumulátoru postačí znát tlak potřebný k otevírání jednosměrných 

ventilů. Potřebný průtok kapaliny pro otevření ventilu je malý (pilot volume 0,68 cm3 
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[26]), hlavní je tedy návrh tlaků akumulátoru. Otevírací poměr tlaků je 1:13. V rovnici 

5.23 je spočítán tlak vyvozený maximálním zatížením plošiny pc a pružinou 

jednosměrného ventilu pJV: 

𝑝 = 𝑝𝑐 + 𝑝𝐽𝑉 = 12,4 + 0,8 = 13,2 𝑀𝑃𝑎. (5.23) 

Tento tlak je následně potřeba vynásobit poměrem tlaků 1:13. Výsledný tlak pOt. 

je tlak ve větvi x, potřebný k otevření jednosměrných ventilů bezpečnostního bloku při 

maximálním zatížení plošiny: 

𝑝𝑂𝑡. = 𝑝 ∙
1

13
= 13,2 ∙

1

13
= 1,02 𝑀𝑃𝑎. 

(5.24) 

V rovnici 5.24 je vypočítán tlak potřebný k otevření jednosměrného ventilu, 

k tomuto tlaku je přidaná tlaková rezerva 2 MPa. Tato rezerva bude sloužit k pokrytí 

mnoha cyklů spouštění. Nebude tak třeba spouštět elektromotor M1 po každém spuštění 

plošiny, aby hydrogenerátor znovu tlakoval akumulátor na potřebný tlak. Maximální 

tlak p2 je tedy navržen na 3 MPa a minimální tlak p1 je zvolen 1,2 MPa.  

5.3 Návrh parametrů servopohonu 

5.3.1 Servomotory 

Elektrický servopohon je takový pohon, který obsahuje jeden či více 

elektromotorů, které regulují a řídí zpětnovazební obvody. Běžné elektropohony 

většinou pracují bez zpětnovazebního obvodu, u servopohonu zpětná vazba zajištuje 

regulaci a řídí důležité parametry. Těmi jsou nejčastěji: směr otáčení, rychlost, poloha a 

kombinace těchto variant. [6;19]  

5.3.2 Stejnosměrný motor kartáčový 

Pro servopohon se často využívají stejnosměrné motory s buzením 

permanentními magnety. Složení takového motoru je následující: stator tvoří 

permanentní magnet, rotor tvoří cívky uložené v drážkách a vyvedené na komutátor, ten 

spolu s uhlíkovými kartáči tvoří takzvané sběrací ústrojí. [6]  

Pro servopohon je stejnosměrný motor vhodný z důvodu snadné a plynulé 

možnosti regulace otáček. Změny směru otáčení docílíme změnou polarity. Změnou 

napětí se mění otáčky motoru. [7] 
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Obr. 5.8 Řízení otáček DC motoru v jednom směru [7] 

V případě, že je potřeba řídit nejen otáčky, ale také směr otáčení, není zapojení 

z obrázku 5.8 dostatečné. K řízení otáček i jejich reverzaci se používá řízení pomocí 

bipolárního zdroje, viz obrázek 5.9a, anebo také můstkové zapojení, viz obrázek 5.9b.  

 

Obr. 5.9 Řízení DC motoru [7] 

Nevýhodami tohoto typu motoru jsou: komutátor (je zdrojem rušení) a 

opotřebení kartáčů (je nutná údržba). [19] 

 

Obr. 5.10 Řez stejnosměrným kartáčovým motorem s permanentními magnety 

[7] 
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5.3.3 Elektronicky komutované motory 

Tento BLDC motor je synchronní bezkartáčový stejnosměrný motor. Komutaci 

proudu zajišťuje elektronika, není zapotřebí sinusový průběh proudu. Ten je nahrazen 

komutátorem, který proud do daných cívek přepíná. [19] 

 Stator motoru je složen z plechů s vinutím upevněných v drážkách nacházejících 

se podél vnitřního obvodu. Ve většině případů má motor tři statorové cívky propojené 

do hvězdy. Z důvodů komutace je zapotřebí znát polohu rotoru. Toho je docíleno 

upevněním permanentního magnetu na hnanou hřídel a pomocí Hallových sond je 

detekována poloha. Řízení elektronické komutace je pak docíleno pomocí vyhodnocení 

signálu ze sond. Následně se spíná proud trojicí cívek. [19] 

 

Obr. 5.11 Řez elektronicky komutovaným motorem [19] 

Tab. 5.3 Porovnání Kartáčového a BLDC motoru [20] 
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5.3.4 Synchronní motor s permanentními magnety 

Zkratka PMSM vyjadřuje synchronní motor s permanentním magnetem. Rotor 

tohoto motoru se otáčí stejnou rychlostí jako magnetické pole, které je generováno 

statorem.  

 Konstrukce tohoto motoru je obdoba konstrukce motoru BLCD. Stator obsahuje 

třífázové statorové vinutí. Na rotoru jsou permanentní magnety. Uložení magnetů může 

být na povrchu, nebo uvnitř rotoru.  

 Stejně jako u BLDC motorů je i u PMSM motorů nutno snímat polohu a podle 

známé polohy generovat budící proud statorem. Rozdílem mezi těmito dvěma typy 

motoru je, že u BLDC motoru se přepíná mezi třemi vinutími motoru, a to tak, že dvě 

jsou napájeny. U PMSM motoru se napájí sinusovým průběhem proudu všechny tři fáze. 

   

Obr. 5.12 Řez motorem s permanentními magnety [21] 

Tab. 5.4 Porovnání PMSM a BLDC motorů [6] 
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5.3.5 Regulace DC motorů 

Regulace obvodu funguje díky zpětnovazební uzavřené smyčce. Do regulátoru 

se přivádí regulační odchylka, to znamená rozdíl požadované a skutečné veličiny. Pro 

tuto aplikaci se používá mnoho typů regulátorů, nejčastěji používaným je však PID 

regulátor (proporcionálně-integračně-derivační).  

U stejnosměrných motorů nejčastěji regulujeme proud. Pomocí senzorů se snímá 

proud tekoucí vinutím motoru a změnou napětí se poté zajišťuje, aby nebyla překročena 

požadována hodnota. Tento typ regulace je též nazýván regulátorem momentu, jelikož 

proud je přímo úměrný kroutícímu momentu. Na obrázku 5.13 je schéma takovéto 

regulace. Dané veličiny jsou: I-žádaný proud, I*-měřený proud, eI-regulační odchylka, 

U-akční zásah. [22] 

 

Obr. 5.13 Schéma regulátoru pomocí proudu [22] 

Dalším typem regulátoru je regulátor rychlostní, na obrázku 5.14 lze vidět 

schéma regulace. K eliminaci proudových špiček, ke kterým může docházet při 

prudkých změnách rychlosti, slouží podřízená proudová regulace. K získání hodnoty 

rychlosti se využívá tachodynama. [22] 

 

Obr 5.14 Schéma rychlostní regulace [22] 

5.3.6  Návrh servopohonu 

V první řadě navrhování si musíme ujasnit všechny potřebné vlastnosti, které od 

servopohonu očekáváme a potřebujeme. Následuje návrh samotného servopohonu, kde 

volíme koncepci pohonu, dimenzujeme motor a navrhujeme regulační strukturu.[6]  
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 Potřebné parametry jsou následující: výkonová charakteristika stroje, požadavky 

na jeho regulaci, požadavky na diagnostiku a zpětnovazební hlášení, parametry 

spolehlivosti. Dále v návrhu musíme zohlednit pracovní prostředí. 

Do výkonové charakteristiky patří statické a dynamické charakteristiky (závislost 

momentu na rychlosti), momenty setrvačnosti a případně převody. U regulačních 

požadavků si musíme ujasnit, které veličiny budeme regulovat (sílu či moment, rychlost, 

polohu nebo dokonce veličinu odvíjející se z technologického procesu). [6] 

Na trhu je v současnosti mnoho druhů servopohonu. Je možno vybrat 

z následujících: stejnosměrný motor s buzením permanentními magnety, dále 

elektronicky komutovaný motor (bezkartáčový DC motor), synchronní motor 

s permanentními magnety na rotoru, asynchronní motor a krokové motory. Napájení 

těchto servopohonů je z výkonových tranzistorových měničů, stejnosměrné motory 

mohou být napájeny také z tyristorových měničů. [6] 

5.3.7 Návrh a výpočet potřebných parametrů servopohonu 

Pro návrh servopohonu potřebujeme a známe dané veličiny: maximální rychlost 

v, zdvih H přímočarého hydromotoru a jeho objem VHM1 (určené v kapitole 5.1). Dále 

od servomechanizmu potřebujeme, aby obstaral nastavenou rychlost pojezdu stolu, 

případně jeho zastavení v jakékoli poloze v rozmezí zdvihu. Tento požadavek bude 

obstarávat zpětnovazební obvod, do PLC budou vysílány hodnoty polohy a tlaku 

přímočarých hydromotorů a také poloha samotné plošiny.   

Po ujasnění potřebných vlastností je možné přejít k výpočtu parametrů. Čas 

potřebný k vysunutí pístnice na maximální zdvih je vypočten v rovnici 5.25, tento čas je 

výsledkem dělení potřebného zdvihu za využití maximální zadané rychlosti plošiny. 

Tento čas je nejkratší potřebný čas celého zdvihu a k jeho dosažení bude zapotřebí 

největšího průtoku hydrogenerátoru a s tím souvisejícího největšího potřebného výkonu 

elektromotoru. Z kinematického rozboru vyplývá, že rychlost přímočarého hydromotoru 

bude poloviční oproti rychlosti pohybu stolu, tedy v = 0,15 m/s. Z vypočteného času t, 

za který musí přímočarý hydromotor vykonat celý zdvih h, a znalosti objemu 

hydraulického oleje VHM1 v hydromotoru můžeme vypočítat potřebný maximální průtok 

Qpotřebný.  

Z výpočtu rovnic 5.25 a 5.26 vyplývá, že pro danou maximální rychlost je 

zapotřebí hydrogenerátor s průtokem alespoň 45,2 dm3·min-1. Výpočty týkající se 
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potřebného tlaku, momentu a výkonu servomotoru jsou obsaženy v kapitole 6, neboť je 

zapotřebí zjistit tlakové ztráty na jednotlivých ventilech. 

𝑡 =
ℎ

𝑣
=

1

0,15
= 6,66 𝑠 

(5.25) 

𝑄𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý =
𝑉𝐻𝑀1

𝑡
=

0,00503

6,66
= 7,54 · 10−4 𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑄𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý = 45,2 𝑑𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

(5.26) 

5.3.8 Výpočet času rozběhu a brždění 

 U stanovení času rozběhu a brždění se vychází z parametrů v tabulce 5.5. Tento 

přechodový stav prodlouží celkovou dobu vysouvání, neboť přímočarý hydromotor se 

nebude vysouvat při rozjezdu a doběhu maximální rychlostí. Do objemu kapaliny je 

započítána kapalina v samotném přímočarém hydromotoru a objem kapaliny v potrubí, 

až po samotný hydrogenerátor. Avšak objem kapaliny v samotném potrubí není nijak 

velký, neboť hydrogenerátor je s bezpečnostním blokem propojen krátkou hadicí.  

Tab. 5.5 Parametry potřebné pro výpočet času rozběhu  

Plocha pístu S [m2] 5·10-3 

Hmotnost zátěže m [kg] 5200 

Délka zdvihu H [m] 1 

Rychlost vysouvání pístnice v [m·s-1] 0.15 

Doba vysouvání bez přechodového děje t [s] 6.66 

Modul objemové stlačitelnosti kapaliny K [Pa] 1,2·109 

Objem kapaliny V [m3] 5,1·10-3 

Převodový poměr i [-] 2 

 

  Výpočet redukované hmotnosti se vypočte podle rovnice 5.27. Celková 

redukovaná hmotnost působí na dva přímočaré hydromotory, pro výpočet vlastní 

frekvence tedy uvažujeme její polovinu. 

𝑚𝑟𝑒𝑑 = 𝑚 ∙ 𝑖2 = 5200 · 22 = 20800 𝑘𝑔 (5.27) 

Stanovení vlastní frekvence vypočítáme ze vztahu: 

𝑓0𝑀𝐼𝑁 =
1

2 ∙ 𝜋
∙ √

𝑆2 ∙ 𝐾

𝑚𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝑉
=

1

2 ∙ 𝜋
∙ √

(5 ∙ 10−3)2 ∙ 1,2 ∙ 109

10400 ∙ 5,1 ∙ 10−3
 

𝑓0𝑀𝐼𝑁 = 3,78 𝐻𝑧. 

(5.28) 



43 

 

Minimální kruhová frekvence se vypočítá dle vztahu: 

𝜔0𝑀𝐼𝑁 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓0𝑀𝐼𝑁 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 3,78 = 23,78 𝑠−1. (5.29) 

Následně budící kruhová frekvence podléhá podmínce 3·ωB<ω0MIN. Z této podmínky 

vyplývá vztah: 

𝜔𝐵 ≤
𝜔0𝑀𝐼𝑁

3
=

23,78

3
= 7,92 𝑠−1. 

(5.30) 

Poté můžeme vypočítat časovou budící konstantu TB: 

𝑇𝐵 =
1

𝜔𝐵
=

1

7,92
= 0,126 𝑠. 

(5.31) 

Čas rozběhu a brždění se vypočítá dle vztahu trozběhu, brždění = (5÷6)· TB,  z toho vyplývá: 

𝑡𝑟; 𝑡𝑏 = 𝑇𝑩 ∙ 6 = 0,126 ∙ 6 = 0,756 𝑠. (5.32) 

Dobu rozběhu pro daný systém tedy volím trozběhu, brždění = 0,75 s. 

 

Obr. 5.15 Zrychlení při rozběhu a brždění 

Na obrázku 5.15 je vidět rozdíl rychlostí v a v´, v´ musí být větší neboť, v 

přechodové oblasti má nižší rychlost, než je ustálená rychlost v. V případě, že by bylo 

zapotřebí dosáhnout doby pro maximální zdvih za čas t = 6,66 [s], bychom museli zvýšit 

rychlost v na rychlost v´ dle vztahu: 

𝑣´ =
𝐻

0,5 ∙ 𝑡𝑟 + 𝑡𝑢𝑠𝑡 + 0,5 ∙ 𝑡𝑏
=

1

0,5 ∙ 0,75 + 5,16 + 0,5 ∙ 0,75
 

𝑣1
´ = 0,169 𝑚 · 𝑠−1, 

(5.33) 

kde se tust vypočítá podle vztahu: 

𝑡𝑢𝑠𝑡 = 𝑡1 − 𝑡𝑟 − 𝑡𝑏 = 6,66 − 0,72 − 0,72 = 5,16 𝑠 (5.34) 
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Zrychlení na požadovanou rychlost 0,15 m·s-1 vypočítáme jako: 

𝑎 =
𝑣1

𝑡𝑟
=

0,15

0,75
= 0,2 𝑚 · 𝑠−2 

(5.35) 

Po výpočtu zrychlení je možno dopočítat dynamickou složku síly při zrychlení podle 

rovnice:  

𝐹𝐷𝑌𝑁 = 𝑚𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝑎 = 10400 ∙ 0,2 = 2080 𝑁 (5.36) 

Při návrhu servopohonu je nutno do tlaku, který vytváří zátěž, zahrnout i tuto 

dynamickou složku síly při rozjezdu zařízení. [4] 

 Dynamický tlak, který budeme muset připočíst k tlakovému spádu, se vypočte 

jako: 

𝑝𝐷𝑌𝑁 =  
𝐹𝐷𝑌𝑁

𝑆
=  

2080

0,00503
= 413802 𝑃𝑎 = 0,41 𝑀𝑃𝑎 

(5.37) 

 

5.3.9 Havarijní stav 

 Při spouštění plošiny a náhlém výpadku elektrického proudu by došlo k velmi 

rychlému zavření ventilu bezpečnostního bloku, a to okolo času tzavření = 80 ms, viz 

obrázek 5.16. To by mohlo způsobit velkou tlakovou špičku, viz rovnice 5.40. 

 

Obr. 5.16 Doba zavření ventilu bezpečnostního bloku [23] 

Hodnota zrychlení z rychlosti v1 na rychlost v0 = 0 m·s-1 za čas zavření ventilu               

tz = 80 ms vychází z rovnice 5.38: 

𝑎𝑧 =
𝑣1

𝑡𝑧
=

0,15

0,08
= 1,875 𝑚 · 𝑠−2 

(5.38) 
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Sílu vyvozenou tímto zavřením vypočítáme jako:  

𝐹𝐷𝑌𝑁 = 𝑚𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝑎 = 10400 ∙ 1,875 = 19500 𝑁 (5.39) 

Hodnota tlaku vyvozeného dynamickým zastavením se vypočítá: 

𝑝𝐷𝑌𝑁 =  
𝐹𝐷𝑌𝑁

𝑆
=  

19500

0,00503
= 3879401 𝑃𝑎 = 3,9 𝑀𝑃𝑎 

(5.40) 

Celkovou hodnotu tlaku potom vypočítáme jako součet statického a dynamického tlaku 

podle rovnice: 

𝑝 = 𝑝 + 𝑝𝐷𝑌𝑁 =  10,3 + 3,9 = 14,2 𝑀𝑃𝑎 (5.41) 

Tlaková špička při výpadku proudu je tedy vyhovující s ohledem na dimenzované 

prvky obvodu, avšak kdyby došlo k výpadku proudu ve vysunuté pozici přímočarých 

hydromotorů, mohlo by dojít k rozkmitání systému. Z tohoto důvodu je k pohonu 

připojen záložní zdroj energie, aby bylo možné zastavení stolu v navrhovaném času 

doběhu tb.  

5.4 Výpočet parametrů plnicího agregátu 

Hlavním úkolem plnicího agregátu je po sepnutí celého systému natlakovat 

akumulátor na potřebný tlak p2 za určenou dobu. Kdyby poté v průběhu cyklů došlo 

k poklesu tlaku v akumulátoru pod p1= 2 MPa, plnicí agregát tlak na tuto hodnotu doplní.  

Navrhl jsem čas plnění akumulátoru tA. Za tuto dobu se akumulátor musí naplnit 

na potřebný objem a tlak kapaliny, viz tab. 5.6.   

Tab. 5.6 Navržené parametry akumulátoru 

Doba plnění akumulátoru tA 75 [s] 

Potřebný tlak ve vyvažovacím akumulátoru p2 3·105 [Pa] 

Potřebný tlak se započteným Δp p3 4·105 [Pa] 

Objem čerpaného oleje 𝑉𝐴 10,05 [dm3] 

Potřebný průtok QApotřebné se tedy vypočte jako potřebný objem v akumulátoru 

VA za čas tA. Následný vypočet geometrického objemu hydrogenerátoru se odvíjí 

z potřebného průtoku QApotřebné a otáček elektromotoru. Pro předběžný návrh 

geometrického objemu zvolíme otáčky elektromotoru n = 1500 ot·min-1.  Další výpočty 

včetně účinností a specifikace prvků viz kapitola 6. 
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𝑄 𝐴𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛é =
𝑉𝐴

𝑡𝐴
=

0,01005

75
= 1,34 ∙ 10−4 𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑄 𝐴𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛é = 8,04 𝑑𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

(5.42) 

𝑉𝐺 𝐴𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛é =
𝑄𝐴𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛é

𝑛
=

1,34 ∙ 10−4

25
= 5,3 ∙ 10−6 𝑚3  

𝑉𝐺 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛é = 5,36 𝑐𝑚3 

(5.43) 

  

5.5 Návrh potrubí 

Pro vedení pracovní kapaliny se nejčastěji používají kovové trubky. Tam, kde je 

to nevýhodné, se používají hadice. Kovové trubky se používají v případě nepohyblivých 

částí obvodu a tam, kde není zapotřebí složitých úprav potrubí (ohyb potrubního vedení), 

časté montáže a demontáže apod. Hadic je tedy využíváno při nutných složitých 

zákrutách vedení. V případě řešení této diplomové práce je ideální použít co nejméně 

hadic, hlavně v úseku mezi hydrogenerátorem servomotoru a samotným hydraulickým 

přímočarým hydromotorem, a to z důvodu většího modulu pružnosti hadice. Tento 

parametr by více ovlivňoval odchylku požadované veličiny servopohonu od skutečné 

hodnoty.[2] 

5.5.1 Návrh potrubního vedení 

Při návrhu průměru potrubí vycházíme z rovnice kontinuity: 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝑣 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
∙ 𝑣 

(5.44) 

kde Q je průtok kapaliny [m3.s-1], v je rychlost proudění kapaliny [m.s-1] a d je průměr 

potrubí neboli světlost [m]. [2] 

Z rovnice kontinuity tedy vyjádříme vnitří průměr potrubí: 

𝑑 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑣
 = √

4 ∙ 8,3 ∙ 10−4

𝜋 ∙ 4,5
= 15,3 𝑚𝑚 

(5.45) 

rychlost proudění volíme z doporučených hodnot tabulky 5.7. Volím tedy rychlost v 

tlakové větvi, pro tlak 10 MPa. Z důvodů nižší tlakové ztráty v potrubí volím rychlost 

𝑣 = 4,5 [m.s-1]. [2] 
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Tab. 5.7 doporučené rychlosti v potrubním vedení [2] 

Kapalina Tlak 

[MPa] 

Umístění 

potrubí 

Rychlost 

průtoku 

[m·s-1] 

Poznámka 

 Olej  Sací větev 0,5÷1 Hydrogenerátor do 0,5 

m nad nádrží 

1÷1,5 Hydrogenerátor 

ponořený v nádrži, 

hydrogenerátor pod 

nádrží 

 Zpětná 

větev 

1,5÷2 Z důvodu hlučnosti 

5 

10 

20 

32 

Tlaková 

větev 

3,5÷4 

4,5÷5 

5,5÷6 

7÷8 

 

 

Tlaková ztráta v potrubí se vypočítá z rovnice pro tlakovou ztrátu:  

𝛥𝑝𝑧 =  𝜆𝑧 ·
𝑙

𝑑𝑝
·

𝑣2

2
· 𝜌 = 0.029 ·

2

0.015
·

4.52

2
· 880 = 0,02 𝑀𝑃𝑎 

(5.46) 

kde λ je součinitel tření ve vedení [-], l je délka vedení [m], ρ měrná hmotnost [kg.m-3].  

Výpočet ztrátového součinitele tření λ se odvíjí od podmínky Reynoldsova čísla. 

Kritická hodnota Re = 2320. Pod tuto hodnotu můžeme počítat ztrátový součinitel pro 

laminární proudění, v opačném případě se jedná o proudění turbulentní. Reynolsdovo 

číslo Re se tedy vypočte dle rovnice: 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝑑𝑝

ν
=

4,5 ∙ 0,015

32 ∙ 10−6
= 2155 

(5.47) 

kde v-střední rychlost proudění [m·s-1], d-světlost potrubí [m], ν-kinematická viskozita 

kapaliny [m2·s-1]. Hodnota kinematické viskozity je volena pro hydraulický olej viskozní 

třídy VG 32. Reynoldsovo číslo je pod kritickou hodnotou, a tedy pro výpočet ztrátového 

součinitele volíme vztah: 

𝜆𝑧 =
75

𝑅𝑒
= 0,034 , 

(5.48) 

tento vztah platí pro proudění kapaliny, kdy se teplota kapaliny nerovná teplotě prostředí 

v okolí. [2] 
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Obdobně postupujeme při návrhu průměru potrubí v sací a odpadní větvi. V rovnici 

5.20 je vypočítán průměr potrubí sací větve, následně průměr odpadní větve v rovnici 

5.51. V rovnici 5.52 je vypočítán průměr předplňovací větve, kde je oproti tlakové větvi 

nižší tlak. Tlakový spád v potrubí s ohledem na jeho zanedbatelnou hodnotu není 

počítán. 

𝑑𝑝 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑣
 = √

4 ∙ 1,34 ∙ 10−4

𝜋 ∙ 1
= 13,1 𝑚𝑚 

(5.50) 

𝑑𝑝 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑣
 = √

4 ∙ 4 ∙ 10−4

𝜋 ∙ 1,5
= 5,8 𝑚𝑚 

(5.51) 

𝑑𝑝 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑣
 = √

4 ∙ 8,3 ∙ 10−4

𝜋 ∙ 4
= 16,3 𝑚𝑚 

(5.52) 
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6. Specifikace elektrohydraulických prvků pohonu 

6.1 Specifikace elektromotoru pro plnicí agregát 

Volím elektromotor Simens typ 1LE1002-0EB02 o výkonu 1,1 kW a otáčkách 

1405 ot·min-1. Jedná se o asynchronní trojfázový motor určený k pohonům 

průmyslových zařízení. V následné podkapitole 6.2 bude provedena kontrola výkonu 

elektromotoru.  

6.2 Specifikace hydrogenerátoru agregátu 

Potřebný průtok hydrogenerátoru je 8,04 dm3·min-1. Při tomto průtoku se 

vyvažovací akumulátor naplní za požadovanou dobu. S ohledem na průtokové ztráty a 

nižší otáčky zvoleného elektromotoru volím hydrogenerátor s větším geometrickým 

objemem VGskut = 7,1 cm3. Konkrétně jde o hydrogenerátor s vnějším ozubením firmy 

Bosch Rexroth, typ AZP B-32-7,1 R NP 01 MB. Po zohlednění průtokových ztrát, 

skutečného geometrického objemu a skutečných otáček elektromotoru je doba naplnění 

akumulátoru tAskut = 63[s].  

Při porovnání výkonu elektromotoru 1,1 kW a potřebného výkonu pro pohon 

hydrogenerátoru PApotřebný = 798 W lze konstatovat, že navržený elektromotor vyhovuje 

pro danou aplikaci a disponuje také výkonovou rezervou 302 W. Tento výkon se použije 

na plnění akumulátoru pro spouštění, tento akumulátor slouží pro otevírání 

jednosměrných ventilů bezpečnostního bloku. Tlak p3 je tlak, kterým je zapotřebí naplnit 

vyvažovací akumulátor doplněn o tlakové ztráty Δp ve ventilech, filtru a potrubí. 

𝑄𝑠𝑘𝑢𝑡. = 𝑉𝐺𝑠𝑘𝑢𝑡. · 𝑛 ·  𝜂𝑜 = 7,1 · 23,4 · 0,96 

𝑄𝑠𝑘𝑢𝑡. = 1,59 ∙ 10−4 𝑑𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑄𝑠𝑘𝑢𝑡. = 9,57 𝑑𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

(6.1) 

𝑡𝐴𝑠𝑘𝑢𝑡. =
𝑉𝐴

𝑄 𝑠𝑘𝑢𝑡.
=

0,01005

1,59 ∙ 10−4
= 63 𝑠 

(6.2) 

𝑃𝐴𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý =
𝑄𝑠𝑘𝑢𝑡. · 𝑝3

 𝜂𝑐
=

0,000159 ∙ 4 ∙ 105

0,8
= 798 𝑊 

(6.3) 
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Obr. 6.1 Průtok hydrogenerátoru při daných otáčkách elektromotoru [24] 

6.3 Specifikace ventilů bezpečnostního bloku 

Bezpečnostní blok tvoří tři ventily, jenž jsou specifikovány v dalších odstavcích. 

Volíme sedlový ventil specifikace VEI-8A-2T-09-NC-S-NSS s maximálním 

průtokem 70 dm3·min-1 a maximálním tlakem 35 MPa. Tlaková ztráta 0,6 MPa na 

ventilu při zvedání stolu je vyznačena na obrázku 6.2.  

Dále je zvolen řízený jednosměrný ventil se specifikaci SL6PA1-6X. Při zvedání 

je tlakový spád na ventilu 0,8 MPa, při otevření řízeném (spouštění stolu) činí tlakový 

spád na ventilu téměr 1,2 MPa, jak vyplývá z obrázku 6.3. Poměr otevíracího tlaku 

jednosměrného ventilu ve větvi x je 1:13. Tento poměr je zásadní při návrhu tlaků 

akumulátoru určeného k otevírání tohoto jednosměrného ventilu. 

Posledním prvkem, který je součástí bezpečnostního bloku, je pojistný ventil se 

specifikací DBD S 8 K 1X/200V. Tento ventil světlosti 8 mm je určen do průtoku 120 

dm3·min-1, viz obrázek 6.4. 
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Obr. 6.2 Tlakový spád na ventilu VEI-8A [25] 

 

Obr. 6.3 Tlakový spád na ventilu SL6PA1-6X [26] 

 

Obr. 6.4 Otevírací tlaky a maximální průtok pojistným ventilem [27] 
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6.4 Specifikace prvků řídícího bloku 

Na hrazení (řízení) průtoku do akumulátoru byl zvolen solenoidový ventil typu: 

VED-8L-2T-06-NC. Maximální průtok ventilem je 15 dm3·min-1. Tlakový spád při 

průtoku 10 dm3·min-1 je 0,5 MPa, viz obrázek 6.5. Tento ventil se bude uzavírat při 

dosažení požadovaného tlaku v akumulátoru.  

K řízení jednosměrných ventilů slouží ventil se specifikací: M-3SED6CK-

1X/350CG24K4. Na obrázku 6.6 se nachází p-Q charakteristika tohoto ventilu.  

Pro řízení průtoku do jednosměrných ventilů ve větvi x slouží dva škrtící ventily 

s obtokem, ty budou regulovat rychlost otevírání a zavírání jednosměrných ventilů 

bezpečnostního bloku. 

 

Obr. 6.5 p-Q charakteristika ventilu VED-8L-2T-06-NC [28] 

 

Obr. 6.6 p-Q charakteristika ventilu M-3SED6CK [29] 
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6.5 Specifikace akumulátorové stanice  

Potřebný objem vyvažovacího akumulátoru byl vypočítán a činí 56,6 dm3, viz 

rovnice 5.22. Volím tedy dva vakové akumulátory velikosti 32 dm3, přesný typ: HAB32-

350-6X. Součástí tohoto akumulátoru je řídící blok typu R900709628. Tento řídící blok 

obsahuje dva kulové ventily, jeden pojistný ventil a jeden elektricky ovládaný ventil.  

Akumulátor na řízení jednosměrných ventilu byl navržen v kapitole 5.2.3. Je 

zvolen membránový akumulátor o objemu 2 dm3. Přesná specifikace, viz příloha B. 

6.6 Specifikace servopohonu 

Zvolení přesné specifikace hydrogenerátoru se odvíjí od výpočtu pro potřebný 

průtok a tlak a od požadavků na danou aplikaci. Potřebný tlak ppotřebný se vypočte dle 

rovnice: 

𝑝𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý = 𝑝 + ∆𝑝𝑧𝑡𝑟. = 10700000 + 1700000 = 12,4 𝑀𝑃𝑎, (6.4) 

kde p je tlak vyvozený maximálním zatížením plošiny (tedy zatížení statické a 

dynamické) a Δpztr. tlak ztrátový. Tlaková ztráta se tvoří na prvcích bezpečnostního 

bloku, v potrubí a pasivními odpory proti pohybu. 

Volím axiální pístový hydrogenerátor firmy BoschRexroth typu A10FZG. 

Schématická značka servopohonu na obrázku 6.7. Přesná specifikace hydrogenerátoru 

je  A10FZG016/10W-VSC02N00.  

 

Obr. 6.7 Schématická značka servopohonu [30] 

Specifikace elektromotoru servopohonu se provádí na základě vypočteného 

potřebného momentu na motoru Mm. Do tohoto výpočtu vstupuje geometrický objem 

hydrogenerátoru VG, potřebný maximální tlak ppotřebný a účinnost systému. Po vypočítání  

potřebného momentu elektromotoru se volí elektromotor MS2N07-D0BHN. Tento typ 
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elektromotoru je stejnosměrný motor s permanentním magnetem, maximální otáčky 

motoru jsou 6000 ot·min-1. Při výpočtu průtoku, viz rovnice 6.6, vychází dostatečný 

průtok QHG již při otáčkách n = 3300 ot·min-1, a to se značnou rezervou. Bylo by tedy 

možné v případě potřeby zvýšit rychlost zvedání. Potřebný výkon elektromotoru na 

maximální rychlost zvedání je P = 11,6 kW. Na obrázku 6.7 je vidět servopohon 

(hydrogenerátor, elektromotor). Dále na obrázku 6.8 je graf závislosti kroutícího 

momentu servomotoru na otáčkách.  

𝑀𝑚 =  
𝑉𝐺 ∙ 𝑝𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý

2 ∙ 𝜋 · 𝜂
=

1,6 · 10−5 ∙ 12,4 · 106

2 ∙ 𝜋 · 0,9
= 35,1 𝑁 · 𝑚 

(6.5) 

𝑄𝐻𝐺 = 𝑉𝐺 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂 = 1,6 · 10−5 · 55 · 0,96 = 8,45 · 10−4 𝑚3 · 𝑠−1 

𝑄𝐻𝐺 = 50,6 𝑚3 · 𝑠−13
 

(6.6) 

𝑃 = 𝑄𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý ∙ 𝑝𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý ·  𝜂 = 7,54 · 10−4 ∙ 12,4 · 106 ∙
1

0,9
=  

𝑃 = 11,6 𝑘𝑊 

(6.7) 

 

 

Obr. 6.7 Servopohon [30] 
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Obr. 6.8 Závislost kroutícího momentu na otáčkách servomotoru [31] 

6.6.1 Analýza úspory v hydraulickém obvodu 

Typem pohonu navrženým v této diplomové práci je možné ušetřit energii 

různými způsoby, například přes tlakovou energii uloženou ve vyvažovacím 

akumulátoru. Při spouštění plošiny zde dochází k uložení energie, část tlaku vyvozený 

tíhou stolu se ukládá v akumulátoru. Tento tlak pA je 1 MPa, spočítáme-li úsporu výkonu 

při následujícím zvedání v rovnici: 

𝑃 = 𝑄𝐴 ∙ 𝑝𝐴 = 7,54 · 10−4 ∙ 1 · 106 = 754 𝑊 (6.8) 

Vezmeme-li v úvahu zvednutí plošiny c desetkrát za hodinu a osmihodinovou pracovní 

dobu, ušetřený výkon bude okolo PU = 60 kW za jednu směnu. 

𝑃𝑈 = 𝑃 ∙ 𝑐 ∙ 8 = 754 · 10 · 8 = 60,3 𝑘𝑊 (6.9) 

Další ušetřená energie tohoto řešení (oproti případu ventilového řízení) bude na 

šoupátku rozvaděče. V ideálním navržení rozvaděče bude rozdíl ušetřené energie při 

maximální rychlosti zvedání minimální, avšak při nízké rychlosti zvedání bude úspora 

energie růst. Při snížení rychlosti totiž u varianty se servopohonem snížíme pouze otáčky 

elektromotoru, kdežto u varianty ventilového řízení a hydrogenerátorem s konstantním 

průtokem by se přebytečný průtok musel škrtit a z přebytečné energie by vznikalo 

ztrátové teplo. 

6.6.2 Změny parametrů pro různé nastavení tlaků v akumulátoru 

Tato diplomová práce řeší parametry pro jedno nastavení akumulátoru. Z důvodu 

velkého rezervního objemu vyvažovacího akumulátoru by bylo možné během 



56 

 

zprovoznění stroje jiné nastavení tlakových poměrů v akumulátoru. Tímto způsobem 

můžeme zlepšit energetickou bilanci stroje.  U tohoto nastavení je nejdůležitějším 

parametrem nejčastější zatížení plošiny při zvedání a spouštění. V tabulce 6.1 jsou 

hodnoty pro nastavení různých tlaků p1 v akumulátoru, tlak p2 je vždy o 1 MPa větší než 

tlak p1. Tato tabulka je počítána pro maximální dovolené zatížení plošiny a stejné 

parametry, se kterými počítá táto diplomová práce. V prvním řádku tabulky je přibližný 

výpočet parametrů, o kterých pojednává tato diplomová práce. Následují parametry pro 

tlaky p1, zvyšující se vždy o 1 MPa. Zvýšíme-li tlaky v akumulátoru, bude potřeba 

menšího tlakového spádu Δpservo a z toho vyplývajícího nižšího potřebného výkonu 

servomotoru. Avšak budeme-li potřebovat stejné zbývající parametry, bude se zvyšovat 

potřebný výkon elektromotoru agregátu (případně větší geometrický objem 

hydrogenerátoru agregátu) a také se podstatně zvětší celkový objem akumulátoru Vaku.  

Tab. 6.1 Různé nastavení tlaků v akumulátoru při maximálním zatížení stolu  

p1 [MPa] Δpservo [MPa] Pservo [kW] Pagregát [kW] Vaku [dm3] 

2 9,6 8 0.8 56 

3 8,6 7,2 1 75 

4 7,6 6,4 1,2 94 

5 6,6 5,5 1,4 113 

6 5,6 4,7 1,6 131 

7 4,6 3,8 1,8 150 

8 3,6 3 2 169 

Tabulka 6.2 uvádí hodnoty potřebného výkonu servomotoru a plnicího agregátu, 

s minimálním zatížením plošiny. Toto zatížení je vyvozené z hmotnosti samotné 

plošiny. V této tabulce je vidět, že u nastavení p1 nad 5 MPa, je tlak v předplňovací větvi 

větší než tlak v přímočarém hydromotoru. Bylo by tedy potřeba výkonu k brždění 

pohonu plošiny ve fázi zvedání. U tohoto nastavení by byl zapotřebí akumulátor 

s celkovým objemem 131 dm3. 

Tab. 6.2 Různé nastavení tlaků v akumulátoru při minimálním zatížení stolu  

p1 [MPa] Δpservo [MPa] Pservo [kW] Pagregát [kW] Vaku [dm3] 

2 2,7 2,3 0.8 56 

3 1,7 1,5 1 75 

4 0,75 0,6 1,2 94 

5 -0,2 -0,2 1,4 113 

6 -1,2 -1 1,6 131 

7 -2,2 -1,9 1,8 150 

8 -3,2 -2,7 2 169 
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7.  Koncepce konstrukčně dispozičního řešení 

elektrohydraulických pohonů 

Celková dispozice zařízení je složena z několika základních částí. Umístění 

jednotlivých komponent je zjednodušeně schématický naznačeno na obrázku 7.1 

 

Obr. 7.1 Schéma dispozice elektrohydraulického pohonu stolu 

7.1 Plnicí agregát 

Agregát obsahuje následující prvky obvodu: nádrž, elektromotor, hydrogenerátor, 

filtry (vzduchový, olejový), ventily, potřebné snímače a spínače. Plnicí agregát bude 

umístěn v co nejbližší vzdálenosti od zvedací plošiny tak, aby nedocházelo k 

výrazným tlakovým ztrátám v potrubí.  

7.2 Akumulátorová stanice 

Akumulátorová stanice bude umístěna v blízkosti plnicího agregátu. 

Akumulátorová stanice obsahuje vyvažovací akumulátor a akumulátor na řízení 

jednosměrných ventilů. Součástí obou akumulátorů jsou řídící bloky – bloky pro 

nouzové vypouštění, pojistné ventily, kulové ventily. U vyvažovacího akumulátoru je 

součástí řídícího bloku také elektricky ovládaný ventil, ten akumulátor vypustí vždy při 

úplném vypnutí stroje.   
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7.3 Řídící blok 

Řídícím blokem jsou ventily na řízení průtoku do akumulátoru. Což znamená 

elektrický řízené ventily YV1, YV2 a dva škrtící ventily s obtokem. Tento řídící blok 

bude umístěn u akumulátorové stanice. Z něj již bude skrze ventil YV2 proudit kapalina 

v potrubí k samotnému hydrogenerátoru servomechanismu a skrze ventil YV1 bude 

proudit kapalina do řízených jednosměrných ventilů. 

7.4 Servopohon 

Servopohon je složen ze stejnosměrného elektromotoru, hydrogenerátoru a řídící 

techniky. Skrze řídící techniku se ovládá samotný stůl jeviště. Hodnoty řídící techniky 

jsou porovnávány, vyhodnocovány a řízeny pomocí PLC. Samotný servopohon 

(elektromotor, hydrogenerátor) bude v nejbližší možné vzdálenosti od přímočarého 

hydromotoru a bude propojen krátkou hadicí s bezpečnostním blokem. Krátká 

vzdálenost servopohonu a hydromotoru je důležitá s ohledem na dynamiku systému, ta 

totiž závisí také na modulu pružnosti kapaliny. Čím větší by byla vzdálenost, tím více 

by bylo v hadici mezi hydrogenerátorem a řídícím blokem oleje a systém by měl delší 

odezvu na změny v regulaci.  

7.5 Přímočarý hydromotor s bezpečnostním blokem 

Přímočaré hydromotory jsou upevněny k nosníku nůžkového mechanismu stolu. 

Na samotném hydromotoru je upevněn bezpečnostní blok. Z hlediska bezpečnosti je to 

ideální případ, neboť předcházíme možnému úniku kapaliny a tím samovolnému 

spouštění plošiny. K tomu by mohlo dojít po destrukci potrubí. Z důvodu bezpečnosti je 

zakázáno propojovat bezpečnostní blok a hydromotor hadicí, u tohoto propojení je riziko 

samovolného spuštění ještě větší. 
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7.6 Potrubí 

Potrubní systém propojuje všechny hydraulické prvky v obvodu. Sací větev potrubí 

je v nádrži a hydrogenerátor plnícího agregátu skrze ni nasává hydraulický olej. Tímto 

hydrogenerátorem je tlakována akumulátorová stanice skrze plnící potrubí akumulátorů. 

Z vyvažovacího akumulátoru vede předplňovací potrubí k hydrogenerátoru 

servopohonu. Samostatnou potrubní větev má akumulátor na řízení jednosměrných 

ventilů, tato větev vede přímo k bezpečnostnímu bloku. Z hydrogenerátoru servopohonu 

poté vede krátká hadice napojená na bezpečnostní blok. 
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8. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navržení elektrohydraulického obvodu pro pohon 

scénického stolu v divadle. Na tomto scénickém stole nůžkového mechanismu jsou 

upevněny dva přímočaré hydromotory, které pohání otáčkově řízené hydrogenerátory. 

Nejdříve byly ze známých zadaných parametrů vypočítány maximální síly působící 

na nůžkový mechanismus. Z těchto údajů se skrze převodový poměr 1:2 daly vypočítat 

síly působící na přímočaré hydromotory. Ze zadaných rozměru plošiny a parametrů 

zdvihu byly zvoleny přímočaré hydromotory. 

Následně bylo navrženo funkční schéma elektrohydraulického obvodu včetně 

relevantních snímačů, spínačů a čidel. Toto schéma bylo zpracováno a je k nahlédnutí 

v příloze A. S tímto bodem práce také souvisí stanovení požadavků na 

elektrohydraulický pohon.  

Ze zatížení plošiny a rychlosti zvedání byly vypočítány potřebné tlaky a průtoky 

hydrogenerátorů servopohonu. Po návrhu a specifikaci hydrogenerátoru a dalších prvků 

obvodu mohly být zvoleny elektromotory ze známých potřebných kroutících momentů, 

otáček a výkonů.  

Práce obsahuje návrh jedné varianty řešení, přičemž podkapitola „úspora energie“ 

obsahuje výpočet úspory pro tuto variantu a alternativy dalších možných nastavení. Byla 

také provedena úvaha o možných nastaveních tlaků ve vyvažovacím akumulátoru. 

Ideální nastavení tlaků se podstatně odvíjí od aktuálního zatížení přímočarých 

hydromotorů. Při maximálním zatížení je tlak ve vyvažovacím akumulátoru nízký a 

v tomto případě by bylo vhodnější nastavení s tlakem vyšším. Toto nastavení by však 

bylo nevhodné při změně zatížení na zatížení minimální. Optimální řešení by tedy 

plynulo ze zpracování analýzy nejčastějšího zatížení stolu. V případě, že by byl rozsah 

zatížení menší, bylo by možné zvolit energeticky optimálnější řešení tohoto pohonu.  

Dále byl zpracován návrh konstrukčně dispozičního řešení elektrohydraulického 

pohonu. 
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