
 

 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostika hydrauliky stroje na výrobní hale s lisy 

 

Diagnostics of Machine Hydraulics for the Production Hall 

with Presses 

 

 

 

 

Student:      Radek Náplava 

Vedoucí bakalářské práce:   doc. Dr. Ing. Lumír Hružík  

 

 

 

Ostrava 2013 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

 

Zde bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce doc. Dr. Ing. Lumíru Hružíkovi 

a externímu konzultantu panu Ing. Marku Mamicovi, za cenné rady, informace a čas 

strávený konzultacemi potřebnými pro vypracování mé bakalářské práce. Dále děkuji celé 

rodině za podporu při studiu. 

 



 

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

NÁPLAVA, R. Diagnostika hydrauliky stroje na výrobní hale s lisy. Ostrava: Katedra 

hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita 

Ostrava, 2009. 34 s. Bakalářská práce, vedoucí Hružík, L. 

 

 

Úkolem této bakalářské práce je provedení diagnostiky hydrauliky stroje na hale s lisy 

a následné vyhodnocení naměřených dat. První část se zabývá metodami diagnostiky. 

Další část je věnována návrhu a provedení diagnostiky hydraulického obvodu stroje. V 

závěrečné části je proveden popis měření a jejich vyhodnocení.  

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

NÁPLAVA, R. Diagnostics of Machine Hydraulics for the Production Hall with Presses. 

Ostrava: Department of Hydromechanics and Hydraulics Equipment, Faculty of 

Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2009. 34 p. Thesis, head: 

Hružík, L.  

 

 

The task of this bachelor thesis is to diagnose the hydraulic system of the machine for 

the production hall with presses and subsequent data evaluation. The first part deals with 

methods of diagnostics. Another section is devoted to drafting and implementation of 

diagnostics hydraulic circuit equipment. The final part of this thesis describes 

measurements carried and their evaluation. 
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Seznam použitého značení 
 

Značka                             Název veličiny                                                        Jednotka   

                    

      p    tlak       [bar] 

      Δp    tlakový spád      [bar] 

      Q    průtok       [m
3·s-1

] 

F    síla       [N] 

ν    kinematická viskozita    [m
2·s-1

] 

ρ    hustota      [kg·m-3
] 

x     filtrační schopnost      [ηm] 

a    velikost částic     [ηm] 

v    rychlost     [m.s
-1

] 

t    teplota      [°C] 

ød    průměr      [m] 

l    zdvih      [m] 

Š    šířka       [m] 

V    výška      [m]  

H    hloubka     [m] 

V    objem      [m
3
] 

U    napětí      [V] 

P    výkon      [W] 

n    otáčky      [s
-1

] 
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Úvod 
 

V dnešní době jsou kladeny požadavky na snížení nákladů spojené s údržbou strojů. 

Proto se využívá prostředků technické diagnostiky k zjištění aktuálního nebo 

dlouhodobého stavu zařízení, aby bylo možno stanovit plán údržby a tím snížit náklady.  

 

Momentálně je nejvíce preferována tzv. bezdemontážní diagnostika, která zjišťuje stav 

stroje a jeho částí za běžných provozních podmínek. Tento způsob diagnostiky nevyžaduje 

demontáž stroje ani jeho částí. Je však zapotřebí přizpůsobit systém prostředkům technické 

diagnostiky. 

 

Cílem této bakalářské práce je provedení bezdemontážní diagnostiky na strojním 

zařízení. Na zařízení bude provedeno několik měření během činnosti pro zjištění 

technického stavu.  

 

Před provedením měření je nutné zkontrolovat výkresovou dokumentaci, zda nedošlo 

k provedení konstrukčních změn, které nejsou uvedeny v této dokumentaci. Dalším 

krokem je zjištění funkce obvodu. Po té můžeme provést návrh vhodných měřících 

přístrojů a míst pro jejich připojení.  

 

Navržený postup měření je využit při měření na hale. Provedená měření budou dále 

zpracována a porovnána s hodnotami uvedenými výrobcem. V případě zjištění problému 

bude uveden návrh jeho řešení. 
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1. Technická diagnostika 

 

S vývojem nových technologií rostou i požadavky na stroje, které jsou přesnější a 

hlavně složitější. S ohledem na to stoupají nároky, ale i náklady na jejich údržbu. Díky 

těmto požadavkům vznikl nový obor „Technická diagnostika“. 

 

 

2. Diagnostické metody 
 

2.1 Parametrická diagnostika 

 

Je to nejrozšířenější metoda technické diagnostiky. Je založena na principu 

převodníku, který převádí vstupní parametry X (fyzikální veličiny) na sumu výstupních 

parametrů Y a to za pomoci převodu A [1]. Jako vstupní parametry jsou obvykle voleny 

fyzikální veličiny, které lze získat přímým měřením (např. otáčky, tlak, teplota). 

 

Pro diagnostiku složitějších hydraulických prvků a zejména celých systémů, kde je 

provoz charakterizován větším počtem parametrů, musí být jejich výběr omezen na 

parametry, které nejlépe charakterizují příznaky poruchy. 

 

2.2 Vibrodiagnostika 

Frekvenční analýza poskytuje dostatek informací o technickém stavu hydraulických 

prvků [1]. Vibrodiagnostika zpracovává různé druhy kmitání (mechanické, akustické atd.). 

Stav diagnostikovaného prvku přímo vyjadřuje široké pásmo frekvencí. Kmity lze snadno 

zpracovat a převést na elektrický signál, který je možné dále snadno zpracovávat. 

Vyhodnocení tohoto signálu může mít podobu amplitudové nebo frekvenční 

charakteristiky či frekvenčního spektra. 
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2.3 Vibroakustická diagnostika 

Základem této metody je myšlenka o diagnostikovaném objektu jako o 

mnohorozměrném systému spojů, kde pohybující se části a proudící kapalina vydávají 

signály, podle kterých určujeme technický stav [1].  

 

Tyto signály postupují strojem ve formě kmitů, které postupují dále do vzduchu ve 

formě zvuku. Ve vzduchu se zvuk odráží od předmětů, což způsobuje jeho zkreslení a tím i 

zkreslení měřených hodnot. Měření se neprovádí ve slyšitelném pásmu spektra. K měření 

využíváme ultrazvukového signálu. Informace o technickém stavu pohybující se části jsou 

dány amplitudou v závislosti na čase. 

 

 

2.3 Tribotechnická diagnostika 

Kapalina v hydraulickém mechanismu plní funkci nositele energie a informace, dále 

může být nositelem diagnostického signálu [1]. Při činnosti hydraulického obvodu dochází 

k uvolňování mechanických nečistot, vnikání vody a vzduchu do oleje. To vede k jeho 

znehodnocení, které může způsobit poškození mechanismu.  

 

Z hlediska diagnostiky je podstatné znečištění kovovými částicemi. Množství a 

velikost těchto částic určuje míru opotřebení jednotlivých prvků obvodu.  

Jedním z hlavních úkolů tribodiagnostiky je zjišťování znečištění oleje kovovými 

nečistotami jako příznaku opotřebení pohyblivých součástí v obvodu. Pevné částice jsou 

nejškodlivějšími a relativně nejvíce zastoupenými částicemi oděrových kovů. 

 

 

3. Prostředky pro měření v diagnostice 

 

Veškeré závady a poruchy vyskytující se za provozu hydraulických systémů jsou 

doprovázeny změnou parametrů systému (teploty, tlaku, průtoku) [1]. Mohou být také 

doprovázeny změnou vlastností (hlučnost, vibrace). Změny parametrů systému vedou ke 

změnám funkčních ukazatelů stroje jako je např. výkon, tažná síla nebo rychlost. 
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Dle charakteru informace lze diagnostické parametry rozdělit do tří skupin [1]: 

 

a) Parametry zajišťující informace o technickém stavu diagnostikovaného 

systému, ale necharakterizující jeho funkční schopnosti. 

b) Parametry zajišťující informace o funkčních schopnostech diagnostikovaného 

systému, ale neposkytující informace o jeho technickém stavu. 

c) Kombinované parametry informující jak o technickém stavu diagnostikovaného 

systému, tak i o funkčních schopnostech systému. 

 

 

4. Chyby měření diagnostických parametrů 
 

Při přímém měření diagnostických parametrů, ale i při jejich zjišťování výpočtem ze 

dvou či více parametrů dochází k chybám. Tyto chyby lze dle příčiny vzniku rozdělit na 

hrubé, systematické a náhodné [1]. 

 

 Hrubé chyby zpravidla vznikají v důsledku omylu a nepozornosti při měření. 

Takto naměřené hodnoty zpravidla převyšují svou absolutní hodnotou tj. 

rozdílem naměřené a skutečné (předpokládané) hodnoty měřené veličiny. 

Měření zatížené těmito chybami se zpravidla vyznačuje vysokými rozdíly 

v naměřených hodnotách. V takovém měření by se nemělo pokračovat, dokud 

nejsou příčiny těchto chyb odstraněny. 

 Systematické chyby vznikají zpravidla použitím nevhodné metody měření, 

použitím nevhodných měřicích přístrojů či subjektivními schopnostmi obsluhy 

provádějící měření. Tyto chyby mají povahu opakovatelnosti a opakovaným 

měřením je nelze vyrušit. Z dosažených výsledků je lze vyloučit vhodným 

uspořádáním měření nebo vhodnými numerickými opravami. 

 Náhodné chyby se nevyskytují pravidelně a nelze je ani při největší pečlivosti 

při provádění měření vyloučit. Příčin náhodných chyb může být velmi mnoho. 

Výsledná náhodná chyba je dána součtem dílčích elementárních náhodných 

chyb. K vyhodnocení velikosti náhodné chyby je možno použít matematických 

statistických metod. Tyto metody umožňují odvodit zákony, jimiž se náhodná 

chyba řídí. Je také možné stanovit velikost chyby a meze, ve kterých se s danou 

pravděpodobností skutečná chyba nachází. 
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4.1 Normování diagnostických parametrů 

K hlavnímu rozhodovacímu procesu při provádění technické diagnostiky patří 

stanovení průběhu nebo více používaných hodnot normovaných diagnostických parametrů. 

Tyto hodnoty lze rozdělit do skupin [1]. 

 

 jmenovitá hodnota diagnostického parametru, tato hodnota odpovídá 

objektu (prvku, systému), který je nový a nebyl nikde zapojen. 

 mezní hodnota diagnostického parametru, tato hodnota odpovídá 

objektu (prvku, systému), který je natolik opotřebený, že jeho další 

používání může poškodit další části. 

 přípustná hodnota diagnostického parametru, tato hodnota odpovídá 

tolerované mezní hodnotě. Tato hodnota ekonomicky vhodně zajišťuje 

pravděpodobnost poruchy mezi jednotlivými diagnostickými 

prohlídkami. 

 

 

5. Kontrola schématu  
 

Před provedením diagnostiky hydraulického zařízení je nutné provedení kontroly 

výkresové dokumentace hydraulického obvodu. Tuto kontrolu provádíme kvůli zjištění, 

zda nedošlo k nějakým technickým změnám, které by měly zásadní vliv na měření.  

 

Kontrolu výkresové dokumentace jsem provedl v hale, kde je hydraulické zařízení 

umístěno. Po pečlivé kontrole jsem zjistil, že reálný obvod odpovídá výkresové 

dokumentaci. Tudíž nebylo nutné provádět změny ve schématu hydraulického obvodu. 

Toto schéma je uvedeno v přílohách pod označením Příloha 1. Výkres hydraulického 

schématu HS-30-M1-G136-0. Součástí tohoto výkresu je také zobrazení hydraulické 

kostky s rozvaděči.  
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6. Popis měřeného hydraulického pohonu 

 

Zařízení kde bude prováděna série měření, je hydraulický lis Obr. 6.1 [11]. Jedná se o 

hydraulický lis sloužící k tvarování materiálů pro výrobu koberců do interiéru automobilů. 

Obvod je vybaven dvěma hydrogenerátory, jeden pro rychloposuv nebo chladicí systém 

s filtry pokud nedochází k pohybu formy a druhý hydrogenerátor slouží pro vyvození 

lisovací síly. K tvarování použitých materiálů je zapotřebí nejen vysokého tlaku, ale i 

zvýšené teploty. Proto musí být použité formy vnitřně vyhřívány. Forma s vnitřním 

vyhříváním je zobrazena na obrázku 6.3. Tato skutečnost má velký vliv i na chování 

hydraulického systému. Nutností v takovém systému je chladič. Základní parametry 

lisovacího zařízení jsou uvedeny v tabulce 6.1 [11]. 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6.1 Tvarovací lis 
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Výrobce     PERSICO  

Rozměry stroje 

Š=5100 [mm] 

V=4310 [mm] 

H=3300 [mm] 

Napájení válců fluidní (hydraulický olej) 

Počet válců pro lisování 2 

Rozměry válců: Průměr pístu 

                          Průměr pístnice 

                          Zdvih  

ød =125 [mm] 

ød=90 [mm] 

l=1000 [mm] 

Kapacita olejové nádrže V=250 [dm
3
] 

Výkonnost čerpadel 
1 Q1=30 [dm

3·min
-1

] 

2 Q2=60 [dm
3·min

-1
] 

Nominální tlak hyd. zařízení p=170 [bar] 

Maximální tlak při lisování pl=163 [bar] 

Maximální síla při zavření Fz=392 [kN] 

Maximální síla při otevření Fo=147 [kN] 

Maximální rychlost zavření Vo=125 [mm·s-1
] 

Maximální rychlost otevření vz=130 [mm·s-1
] 

 

Tab. 6.1 Parametry lisovacího zařízení  

 

 

 

Na obrázku 6.2 je zachycena dvojce přímočarých hydromotorů, které zajišťují 

vyvození potřebné lisovací síly. Technické parametry hydromotorů jsou uvedeny v tabulce 

6.1. 
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 Obr. 6.2 Přímočaré hydromotory 

 

 

 
 

Obr. 6.3 Vyhřívaná tvarovací forma v uzavřené poloze 
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7. Úprava pracovní kapaliny v obvodu 

 

Do úpravy kapaliny zahrnujeme filtraci oleje a vzduchu, který s ní přijde do styku a 

také chlazení oleje [17].  

 

Při činnosti systému dochází k opotřebení prvků systému. Opotřebením dochází k 

uvolnění miniaturních částic do oleje a jeho následné degradaci. Tato problematika je 

podrobněji rozebrána v následující kapitole. 

 

 

7.1 Degradace oleje  

 

Životnost oleje je většinou udávána počtem provozních hodin. Základní kapalina, která 

tvoří až 98 [%] složení hydraulických průmyslových olejů podléhá v průběhu 

používání postupné degradaci. Výsledkem změn v kapalině je směs oxidů tvořená zejména 

karboxylovými kyselinami. Oxidy jsou v oleji nebezpečné z důvodu své nerozpustnosti.  

 

Přítomnost oxidů v oleji znamená možné zvýšené kinematické viskozity a čísla 

kyselosti oleje. Rychlost oxidace je ovlivněna více faktory.  

Mezi nejdůležitější faktory patří [9]: 

 

 Teplota – v ideálním případě se pracovní teplota oleje pohybuje okolo  

t=45 [°C]. Maximální pracovní teplota pro oleje se udává tmax=70 [°C] 

Zvýšením této teploty je o t=10 [°C] znamená zkrácení životnosti oleje až o 

polovinu. 

 

 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. 
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 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. 

 

 

Pro potlačení těchto nežádoucích účinků jsou do základního oleje přidávána aditiva, 

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

na bázi zinku. Tyto přísady bohužel nezastaví, ale jen zpomalí stárnutí oleje. V současné 

době neexistují přísady, které by tento proces úplně zastavily. První známky stárnutí oleje 

se projevují již po několika měsících provozu zařízení.  

 

Při pravidelné výměně oleje a filtračních vložek dosáhneme nižší poruchovosti stroje. 

Díky tomu snížíme výdaje spojené s opravami a zvýšíme produktivitu stroje. 

 

7.2 Filtrace Oleje 

V obvodu jsou použity tři olejové filtry výrobce MPFILTRI. Olejový filtr MPF 100-

3AG/P25NB na schématu pozice 006 se nachází v odpadní větvi obvodu. Obr. 7.3 

zobrazuje umístění filtru MPF 100-3AG/P25NB na nádrži. Parametry filtru jsou uvedeny 

v tabulce 7.1 [15].  

 

Výrobce    MPFILTRI 

Materiál filtrační vložky  celulóza 

Filtrační schopnost   x≥ 2 [ηm] 

Maximální průtok Qf=280 [dm
3·min

-1
] 

Objem    Vf=1,2 [dm
3
] 

Pracovní tlak   pf=8 [bar] 

Tlakový spád  Δpf=0,1 [bar] 

Tlak na ventilu pv=1,75 [bar] 

Tlakový spád na ventilu Δpv=1,8 [bar] 

 

Tab. 7.1 Parametry filtru MPF 100-3AG/P25NB 
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Na obr. 7.1 je zobrazen tlakový spád na filtru MPF 100-3AG/P25NB [15]. V grafu je 

vyznačena hodnota tlakového spádu pro průtok Q=60 [dm
3
·min

-1
]
 
při použití světlosti G1ʺ. 

Tento průtok dodává nízkotlaký generátor na schématu pozice 012. Generátor dodává 

maximální průtok do separátního obvodu za předpokladu, že je rozvaděč pozice 150 ve 

schématu přestaven do polohy pro usměrnění průtoku do této části obvodu.  

 

 

 

 

Obr. 7.1 Graf tlakového spádu na filtru v závislosti na průtoku 

 

 

 

Na obr. 7.2 je graf udávající tlakový spad na obtokovém ventilu filtru [15]. Tento 

ventil je u filtru řazen, aby nedošlo k protržení filtrační vložky při jejím zanesení a 

následnému vniknutí nečistot do pracovního oběhu. Při zanesení filtrační vložky se rozsvítí 

signalizační kontrolka. 
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Obr. 7.2 Graf tlakového spádu na obtokovém ventilu filtru  

v závislosti na průtoku 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3 Umístění filtru MPF 100-3AG/P25NB na agregátu 

 

 

 

Další dva shodne olejové filtry MPA 75 G1-M90 [15] na schématu pozice 013 a 014 

se nachází na sacím potrubí před čerpadly [11]. Tyto filtry jsou zde umístěny z důvodu 

odstranění hrubých nečistot z kapaliny např. uvolněných částic barvy zevnitř olejové 

nádrže. Parametry těchto filtrů jsou uvedeny v tabulce 7.2. 
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Výrobce MPFILTRI 

Materiál drátěné sítko 

Filtrační schopnost  x ≥ 90 [ηm] 

Tlakový spád  Δpfs=0,8 [bar] 

 

Tab. 7.2 Parametry filtru MPA 75 G1-M90 

 

7.3 Filtrace vzduchu 

 

Při činnosti hydraulického obvodu dochází k neustálému pohybu hladiny oleje v 

nádrži. Tato nádrž je uzavřena, aby nemohlo dojít ke znečištění její náplně. Aby 

nedocházelo ke vzniku přetlaku nebo podtlaku je nádrž vybavena vzduchovým filtrem, 

který umožňuje pohyb vzduchu. Použitý vzduchový filtr na nádrži je od výrobce F.B.O. 

Vzduchový filtr nádrže FS9 SELETEC má filtrační schopnost x≥ 3 [ηm] [11].  

 

 

 

Obr. 7.3 Hydraulický agregát 

 
1 - Elektromotor, 2 - Nádrž, 3 – Vzduchový filtr FS9 SELETEC 
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7.4 Chlazení kapaliny obvodu  

Chlazení oleje zajišťuje chladič výrobce CIESSE. Chladič použitý v obvodu je 

vzduchový, proudění vzduchu chladičem zajišťuje ventilátor. Označení typu chladiče je 

CSL2.38.0.00 2P250/400 A.TR. Parametry tohoto chladiče jsou uvedeny v tabulce 7.3 

[16]. 

 

 

Výrobce CIESSE 

Maximální průtok  Qmaxch=80 [dm
3·min

-1
] 

Maximální pracovní tlak pmaxch=20 [bar] 

Maximální tlakový spád Δpmaxch=1,1[bar]  

Chladící výkon Pch=16 [kW] 

Maximální pracovní teplota tmaxch=100 [°C] 

Maximální viskozita oleje  ν=100[mm²·s
-1

] 

Rozměry chladící plochy  

V=300 [mm] 

Š=304 [mm] 

H=63 [mm] 

Parametry ventilátoru 

Napájecí napětí  U=230 [V]  

Výkon elektromotoru P=0,11[kW] 

Průměr ventilátoru ød=250 [mm] 

Otáčky  n=2650 [min
-1

]  

 

Tab. 7.3 Parametry chladiče CSL2.38.0.00 2P250/400 A.TR 
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8. Specifikace oleje 
 

 

Olej v obvodu je použit ILSAN BM 68 viskózní třídy VG 68. Tato viskózní třída je 

vhodná pro zařízení, která pracují v prostředí, kde jsou zdroje tepla např. vyhřívání lisovací 

formy u lisu. Vlastnosti oleje jsou uvedeny v tabulce 8.1 [14]. 

 

 

Hustota při 15 °C ρ=0,883 [kg·dm
-3

] 

Viskozita při 40 °C ν40=69,1 [mm²·s-1
] 

Viskozita při100 °C ν100=8,7 [mm²·s-1
] 

Teplota vzplanutí  tvz=225 [°C] 

Teplota tuhnutí  tt=-21 [°C] 

 

Tab. 8.1. Specifikace oleje 

 

9. Návrh měření hydraulického obvodu 

 

Cílem této práce je zjistit celkový technický stav jednotlivých prvků a současně celého 

systému. Základní podmínkou je, že všechna měření musí být prováděna za provozu 

zařízení. Sledovanými parametry pak jsou: tlak, teplota, průtok a znečištění kapaliny. 

Všechny sledované parametry budou zaznamenávány pomocí měřicího přístroje a následně 

vyhodnoceny.  

 

Pro zjištění vývoje znečištění kapaliny musíme toto měření provést vícekrát. Ideálně 

v intervalech několika týdnů nebo měsíců. Vzdálenost jednotlivých intervalů je také 

závislá na vytíženosti stroje. 

 

9.1 Návrh měření tlaku  

 

Pro měření tlaku je velmi důležitá vhodná volba snímače. Snímače se vyrábějí 

v různých tlakových rozpětích. Pokud je zvolen snímač s malým rozpětím, může dojít 
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k jeho zničení. Při volbě snímače s příliš velkým rozsahem bude měřená veličina podstatně 

menší než rozsah snímače a v tomto případě je měření značně nepřesné.   

 

S ohledem na maximální možný tlak v obvodu lze použít snímače tlaku s následujícími 

parametry:  

 měřící rozsah p=0 - 400 [bar] 

 výstupní napětí U=0,5-4,5 [V] 

 

Tyto snímače je možno připojit například k přístroji Hydac HMG 3000 Obr. 9.1. [13] 

 

 

 

Obr. 9.1 HYDAC HMG 3000 

 

 

Parametry HYDAC HMG 3000 [13] 

 

 4x senzorový vstup jack  

 vstup pro 8 analogových čidel 

 vstup pro 4 inteligentní senzory  

 1 vstup jack 2 digitálními vstupy  

 napětí vstup U=-10 [V] až + 10 [V]  

 Snímače se připojují pomocí standardního M12x1 zástrčka (5pól) 
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9.2 Návrh měření teploty, průtoku a znečištění kapaliny  

 

K měření těchto parametrů lze využít multifunkční zařízení HYDAC FCU1310      

Obr. 9.2 [12]. Toto zařízení se využívá jako diagnostický přístroj pro měření vlastností 

kapaliny při kontrole hydraulického systému.  

 

 

 

Obr. 9.2 HYDAC FCU 1310 

 

 

 

 

Parametry zařízení HYDAC FCU1310 [12] 

 

 Měření znečištění kapaliny pevnými částicemi 

 Integrovaný senzor pro měření vlhkosti a teploty 

 Provozní tlak Pmax= 45 [bar]  

 Provozní tlak s tlakovým adaptérem Pmax= 345 [bar ] 
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10. Návrh měřících míst 
 

 

Měření navrhuji provést přes připojení k minimess přípojkám. U tak složitého zařízení 

již výrobce počítal s možností připojení diagnostických přístrojů a tyto přípojky umístil 

do obvodu při výrobě zařízení.  

 

 

10.1 Měření tlaku 

 

Pro měření tlaku doporučuji použít přípojku č. 159, která je umístěna za prvním 

hydrogenerátorem o průtoku Q=60 [dm
3·min

-1
]. Tento generátor zajišťuje rychloposuv 

nebo dodává průtok do sekundárního obvodu pro nepřetržitou filtraci a chlazení oleje.  

 

Dále na přípojce č. 119, tato přípojka je umístěna za druhým hydrogenerátorem, který 

má nižší průtok než první hydrogenerátor a to Q=30 [dm
3·min

-1
]. Třetí měření navrhuji 

provést na přípojce č. 149. Na této přípojce kontrolujeme tlak při zpětném pohybu 

(nahoru). 

 

 

 10.2 Měření znečištění kapaliny  

 

Připojení měřicího přístroje navrhuji provést k přípojce č. 119. Měření znečištění 

kapaliny na této přípojce je doporučeno výrobcem hydraulického zařízení. Tato přípojka je 

umístěna ihned za hydrogenerátorem. V tomto místě můžeme nejlépe zjistit stav oleje 

v systému.  

 

 

 10.3 Měření teploty kapaliny 

 

Toto měření navrhuji provést na přípojce č. 119. Vzhledem k tomu že je umístěna za 

hydrogenerátor mohu zde zjistit, na kolik je účinné chlazení v obvodu. 
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11. Provedená měření kapaliny 
 

 

Měření jsem provedl dle předchozích návrhů. Na obrázku 11.1 je zobrazeno připojení 

tlakových čidel pozice 1,2 a připojení zařízení HYDAC FCU 1310 pro zjištění vlastností 

kapaliny pozice 3. 

 

Provedená měření na hydraulickém zařízení jsem zpracoval do grafů a tabulek. 

Zjištěná data jsou zpracována v následující části. 

 

 

 

Obr. 11.1 Připojení tlakových čidel a zařízení HYDAC FCU 1310 

 
1 a 2 – Tlaková čidla, 3 – HYDAC FCU 1310 

 

11.1 Měření tlaku  

 

V této kapitole jsou tři grafy znázorňující průběh naměřeného tlaku v závislosti na 

čase. Jsou to hodnoty naměřené diagnostickým přístrojem Hydac HMG 3000. Při tomto 

měření jsem použil čidla Hydac electronic jejichž parametry jsou uvedeny v tabulce 11.1.  
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Typ Maximální tlak p [bar] Napětí U [V] 

HDA 4748-H-0400-000 400 0,5-4,5 

VDA 4748-H-0400-000 400 0,5-4,5 

 

Tab. 11.1 Parametry tlakových čidel 

 

 

Tlak jsem měřil na minimess přípojkách za provozu stroje. Měření jsem provedl na 

minimess přípojkách s těmito číselnými označeními: 159, 149 a 119. Na obrázku Obr. 11.2 

je zachyceno připojení tlakových čidel a diagnostického přístroje Hydac HMG 3000. 

Naměřená data jsem dále zpracoval do grafů.  

 

 

 

 

 

Obr. 11.2 Připojení Hydac HMG 3000. 

 

 

 

V grafu Obr. 11.3 je zachycen průběh změn tlaku během celého pracovního cyklu. 

První část znázorňuje spouštění beranu lisu a následné vyvození lisovací síly. V druhé části 

je zachycen zpětný pohyb beranu. Doba celého pracovního cyklu je asi t=90 [s] od 

spuštění. Jednotlivé části pracovního cyklu jsou detailněji zobrazeny v následujících 

grafech obr. 11.4 a 11.5.  
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Obr. 11.3 Graf tlakových změn během pracovního cyklu 

 

 

Na Obr. 11.4 jsou zobrazeny naměřené veličiny během spouštění beranu. Z grafu 

můžeme určit, kdy dojde k sepnutí cívky YV 25,9 na rozvaděči 150, HG je sepnutý pořád a 

bez napětí na cívce dochází k filtraci a chlazení oleje. Dále lze z grafu vyčíst, kdy dojde k 

dosednutí lisovací formy a následnému vyvození lisovacího tlaku. Při vyvození lisovacího 

tlaku pracuje pouze vysokotlaký generátor.  

 

Časový sled změn v grafu Obr. 11.4 rychloposuv tr=3-6 [s], tp=6-11 [s] posuv k formě, 

lisovaní na požadovaný tlak tlis=11-13,5 [s], přítlak lepení tlep=14 [s]. 

 

 
 

Obr. 11.4 Graf tlakových změn během lisování 
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V následujícím grafu Obr. 11.5 je zachycena druhá část pracovního cyklu. Z grafu 

můžeme určit, kdy dojde k otevření lisovací formy za použití vysokotlakého generátoru. 

Následnému sepnutí generátoru s nízkým tlakem a vysokým průtokem, který zajišťuje 

rychloposuv.  

 

Zvedání tz=77-90 [s], rychloposuv tr=82-84 [s] Na minimess č.159 je stále průtok o 

tlaku p=4 [bar]. Tento průtok je usměrněn do sekundárního obvodu, kde dochází k filtraci a 

chlazení oleje. 

 

 

 

Obr. 11.5 Graf tlakových změn během otevírání formy 

 

Měření tlaku jsem provedl, z důvodu zjištěni aktuálního stavu obvodu. Zjištění stavu 

jsem prováděl za provozu zařízení. Bohužel některé minimess přípojky jsou špatně 

přístupné. K těmto minimess by bylo možné provést připojení diagnostických přístrojů 

pouze při přerušení výroby. Z tohoto důvodu bylo provedeno měření jen na vybraných 

přípojkách. 
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 11.2 Měření znečištění kapaliny  

 

K měření jsem použil přístroj HYDAC FCU1310 Obr. 11.6 [9], který jsem připojil k 

minimess přípojce číslo 119. Při měřením jsem ověřoval, zda hodnoty znečištění 

nepřekračují hodnoty doporučené výrobcem zařízení. Doporučené hodnoty jsou uvedeny 

dle ISO 4406 . 

 

 

 

Obr. 11.6 Multifunkční zařízení HYDAC FCU1310. 

 

 

 

Měření jsem provedl dvakrát a to s časovým odstupem tři měsíce. Za  tuto dobu došlo 

ke zhoršení čistoty kapaliny, a naměřená třída znečistění oleje se blíží k hodnotě 

doporučené výrobcem v tabulce 11.2. 

 

ISO kód 19/17/14 vyjadřuje hodnoty uvedené v tabulce 11.2. 

 

 

velikost částic a [μm] >4  >6  >14  

třída znečištění 19 17 14 

počet částic na 1 ml 2500 - 5000 640 - 1300 80 - 160 

 

Tab. 11.2 tabulka hodnot doporučených výrobcem zařízení dle ISO  
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Při měření jsem využil dvou norem pro zjištění znečištění kapaliny. Normy ISO 4406 a 

SAE AS 4059 [9]. Obě tyto normy popisují koncentraci znečišťujících částic v kapalinách. 

Naměřené hodnoty jsou zpracovány dle jednotlivých norem. 

 

ISO 4406 

 

U této normy je zjišťován počet částic kumulativně, tzn. manuálně filtrací kapaliny 

membránou pro analýzu nebo automaticky pomocí počítačů částic > 4 µm, >6 µm a 

>14 µm. Počet částic je přiřazen číslům od 0 do 28, která označují třídu znečištění.  

 

SAE AS 4059 

 

Tato norma také popisuje koncentraci částic v kapalinách. Rozdělení znečištění 

kapaliny dle SAE do tříd je závislé na velikosti a počtu částic. Velikosti částic jsou 

popsány písmeny A-F. Počet částic je označen čísly. 

 

 

 

Naměřená data 

 

ISO kód 16/14/10 vyjadřuje hodnoty uvedené v tabulce 11.3. 

 

 

velikost částic a [μm] >4  >6  >14  

třída znečištění 16 14 10 

počet částic na 1 ml 320 - 640 80 - 160 5 - 10 

 

Tab. 11.3 tabulka hodnot prvního měření dle ISO  

 

 

 

ISO kód 18/16/11 vyjadřuje hodnoty uvedené v tabulce 11.4. 

 

 

velikost částic a [μm] >4  >6  >14 

třída znečištění 18 16 11 

počet částic na 1 ml 1300 - 2500 320 - 640 10 - 20 

 

Tab. 11.4 tabulka hodnot druhého měření dle ISO 
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SAE kód A7 B5 C4 D5 vyjadřuje hodnoty uvedené v tabulce 11.5. 

 

 

velikost částic A B C D 

třída znečištění 7 5 4 5 

počet částic na ml 100000 9730 864 306 

 

Tab. 11.5 Tabulka hodnot prvního měření dle SAE 

 

 

SAE kód A9 B8 C5 D5 vyjadřuje hodnoty uvedené v tabulce 11.6. 

 

 

velikost částic A B C D 

třída znečištění 9 8 5 5 

počet částic na ml 400000 77900 1730 306 

 

Tab. 11.6 Tabulka hodnot druhého měření dle SAE  

 

 

 11.3 Měření teploty kapaliny 

 

Teplotu kapaliny jsem měřil přístrojem HYDAC FCU1310 během měření koncentrace 

částic. Při prvním měření jsem zjistil značné znečištění všech prvků hydraulického obvodu. 

Toto znečištění bylo způsobeno aerosolem, který je používán při výrobě. Nejvíce znečištěn 

byl vzduchový chladič oleje na Obr. 11.6.  

 

Následkem tohoto znečištění byla podstatně snížena účinnost chladiče, což mělo za 

následek zvýšení pracovní teploty. Teplota v obvodu se pohybovala v hodnotách 

 tmin=55 [°C], tmax=65 [°C].  

 

Po upozornění na tento problém byly všechny části očištěny. Při druhém měření, kdy 

byl již celý agregát a hlavně chladič oleje zbaven nečistot, se naměřená teplota pohybovala 

v hodnotách tmin=42 [°C], tmax=47 [°C]. Snížením teploty oleje došlo k prodloužení jeho 

životnosti. 
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Obr. 11.6. Chladič oleje znečištěný aerosolem  

 

 

 

 
 

Obr. 11.2 Chladič oleje po vyčištění  
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12. Vyhodnocení měření  
 

Vyhodnocení všech naměřených hodnot teploty a tlaku jsem prováděl porovnáním 

s hodnotami udávanými výrobcem zařízení. U hodnot naměřených přístrojem pro kontrolu 

znečištění kapaliny bylo provedeno srovnání s hodnotami dle příslušné normy. 

 

12.1 Měření tlaku  

Při měření tlaku na vybraných minimess přípojkách jsem zjistil, že nikde nedochází 

k tlakovým ztrátám při činnosti zařízení. Na základě tohoto zjištění konstatuji, že prvky 

v obvodu jsou v pořádku. 

 

12.2 Měření znečištění kapaliny  

Naměřená data jsem porovnal s hodnotami doporučenými výrobcem zařízení. Podle 

tohoto porovnání jsem určil, že kapalina není natolik znečištěna, aby ji bylo nutné měnit. 

Při dosažení znečistění kapaliny na hodnoty doporučené výrobcem bude zapotřebí vyměnit 

filtrační vložky popřípadě i olejovou náplň. Pro přesnější stanovení této doby doporučuji 

další měření. 

 

 

12.3 Měření teploty kapaliny 

 

Při měření jsem zjistil, že chladič oleje je znečištěn. To vedlo ke snížení chladícího 

účinku a následnému zvýšení teploty kapaliny. Po očištění chladiče došlo k snížení teploty 

na přijatelnou hodnotu. 
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13. Závěr  
 

 

Cílem bakalářské práce je podrobně popsat provedení diagnostiky hydraulického 

zařízení. První část popisuje všeobecnou diagnostiku její metody provedení a vyhodnocení.  

 

Dále se práce zabývá kontrolou schématu, zda nedošlo během provozu zařízení ke 

konstrukčním změnám a následným popisem měřeného zařízení. V této části jsou také 

uvedeny parametry některých prvků hydraulického obvodu.  

 

Dle zadání je zpracován návrh měření. Do této skupiny patří návrh měřících přístrojů a 

vhodných míst pro jejich připojení. Je zde proveden popis diagnostických přístrojů včetně 

jejich parametrů. Dále je obsahem popis umístění měřících míst.  

 

Dalším bodem práce je praktické provedení návrhu měření a zpracování naměřených 

dat.  

 

Při  měření tlaku jsem nezjistil žádné závažné poškození nebo opotřebeni prvků 

v obvodu, které by bylo nutné opravit nebo vyměnit za nové. 

 

 Z hodnot ze dvou měření je vidět že dochází k zhoršení čistoty kapaliny. Avšak 

naměřené hodnoty nepřekročily mez, kdy by bylo nutné provést výměnu oleje a filtrů.  

 

Měření teploty prokázalo, že v daném provozu je použitý vzduchový chladič 

nevhodný. Důvodem je, že ventilátor na tomto chladiči nasává aerosol, který se nachází ve 

vzduchu na hale a tím ho zanáší. Možností řešení tohoto problému je více. Například 

můžeme doporučit častější čištění chladiče od nečistot, ale z časových a hlavně finančních 

úspor je to dlouhodobě nevýhodné. Vzhledem k tomu, že se na hale nachází více 

podobných zařízení se stejným systémem chlazení, lepším a trvalým řešením by bylo 

vybudování centrálního vodního chladicího systému pro všechna zařízení.  
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14. Seznam příloh 
 

 

Příloha 1 Výkres hydraulického schématu HS-30-M1-G136-0. 

Příloha 2 CD-ROM obsahující elektronickou podobu kompletní Bakalářské práce. 
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