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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem hydrostatického pohonu pro multifunkční nakladač a nosič nářadí 
DAPPER. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše základních koncepcí a 
novodobých řešení daného problému, doplněná o podrobný popis konkurenčního stroje ze 
stejné výkonové kategorie. Rozsáhlé porovnání s ostatními výrobci je pak součástí příloh této 
práce. Dále je vytvořena teoretická jízdní charakteristika a její vhodnost je dále prověřena na 
základě dvou modelových situací. Návrhovým výpočtům jednotlivých komponent 
hydraulického obvodu pojezdu předchází rozbor kinematiky kloubového rámu stroje 
s odůvodněním zvolené koncepce hydrostatického pojezdu. Na základě výpočtů jsou 
následně vybrány hydromotory a hydrogenerátor, hydraulické hadice, filtry, dělič průtoku a 
doplňovací blok. V další části se práce zabývá výpočtem hydraulických ztrát a tepelným 
výpočtem obvodu. V závěru práce jsou uvedeny výsledné charakteristiky pojezdu a 
porovnání dosažených výsledků s konkurenčním strojem. Součástí práce je schéma 
hydraulického obvodu pojezdu a výkresová dokumentace s umístěním hlavních výkonových 
komponent 

KLÍČOVÁ SLOVA 

hydrostatický pohon, kolový nakladač, kloubový rám, návrh pojezdu, jízdní odpory, 
hydraulické ztráty, hydrogenerátor, dělič průtoku, kinematika kloubového rámu, chladič, 
hydraulický olej 

ABSTRACT 

This thesis deals with design of hydrostatic drive for multipurpose loader and tool carrier 
DAPPER. At the beginning is research of different basic concepts and modern solutions to 
the problem, aided by a detailed description of competitive machine in the same performance 
category. Extensive comparison with other producers is included in the annexes to this thesis. 
Furthermore, a theoretical driving characteristic and its appropriateness is examined further 
on the basis of two model situations. The calculations of the individual components of the 
hydraulic circuit precedes drive kinematics analysis of articulated machine frame, on it final 
conception of hydrostatic drive is chosen. Firstly hydromotors and hydogenerator are chosen 
on the grounds of calculations then hydraulic hoses, filters and flow divider. Next chapters 
are aimed to calculations of hydraulic losses and thermal calculation of hydraulic circuit. 
Final part deals with introduction the final characteristics of drive. The practical parts of the 
work are assembly drawings with main power components and hydraulic schematic of drive. 

KEYWORDS 

hydrostatic drive, wheel loader, articulated frame, designing of drive, driving resistances, 
hydraulic losses, hydrogenerator, hydromotor, flow divider, kinematics of articulated frame, 
cooler, hydraulic oil 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Tato diplomová práce vznikla ve spolupráci se společností VOP CZ, s. p., která se profiluje 
v oblasti strojírenské výroby, vojenské techniky a vývoje.  Na vlastní vývoj navazuje 
modernizace a výroba vojenské techniky a výroba civilních produktů.  Jedním z těchto produktů 
je mobilní stroj DAPPER. Tento stroj je řešen jako multifunkční nakladač a nosič nářadí. Jeho 
hlavní výhodou je především kloubové řízení, které je oproti smykovým lépe ovladatelné 
v těžkém terénu, je provozně ohleduplnější jak k pneumatikám, tak k podkladovému povrchu a 
vzhledem k podstatně nižší spotřebě má také výrazně ekonomičtější a ekologičtější provoz. 
Nízká hmotnost, malé rozměry a již zmíněný kloubový podvozek, který se skládá ze dvou 
symetrických polorámů, umožňují stroji zvládat výrazně menší poloměry zatáčení - činí tak 
stroj velmi obratným. VOP CZ je první českou firmou, která takovýto stroj, jehož modifikace 
dosud místní firmy dovážely ze zahraničí, vyrábí. Účel této práce spočívá v návrhu 
hydrostatického pohonu pro model s označením 8000. Tento model lze charakterizovat jako 
výkonnější nástupce nakladače DAPPER 5000.  Stroj je určen především pro velká zemědělská 
družstva a farmy v cílových zemích určení Francii a Dánsku, kde jsou rozsáhlé vinice, pole a 
farmy. Jeho prioritní funkce je zamýšlena pro sekání trávy rozlehlých ploch, pro manipulaci se 
zemědělským materiálem a převoz rozměrných a těžkých břemen v podobě potravy pro 
hospodářská zvířata a ostatních materiálů.  Na základě kritické rešerše, která je omezena pouze 
na stroje se srovnatelnými technickými parametry, je definován nakladač představující 
současnou hlavní konkurenci na trhu. Dosažené výsledky této práce jsou pro informaci 
porovnány s tímto konkurenčním strojem.     
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CÍL PRÁCE 

1 CÍL PRÁCE 
Cíl této práce spočívá v návrhu hydrostatického pohonu pro kloubový multifunkční nakladač a 
nosič nářadí DAPPER  8000. Tento stroj je definován jako nejvýkonnější z řady nakladačů 
DAPPER výrobce VOP CZ, s.p. Samotný návrh hydrostatického pojezdu se skládá z několika 
elementárních částí:    

 Návrhu hydraulického obvodu. 
 Návrhu jednotlivých prvků a provedení výpočtů. 
 Definování konkrétních prvků hydraulického obvodu. 

V závěru práce má být provedena analýza a interpretace získaných výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace o charakteru stroje a popis přechozí verze DAPPERu 5000 je detailně uveden 
v následující kapitole, zadané technické parametry a požadavky výrobce na hydrostatický 
pohon (pro model 8000) jsou uvedeny níže: 

 Hmotnost stroje 2050 kg. 
 Maximální požadovaná rychlost 25 km·h-1. 
 Použití hnacího dieselového motoru KUBOTA 2403 o výkonu 36 kW. 
 Hydrostatický náhon všech kol.

Obrázek 1: Multifunkční nakladač DAPPER 5000. [14] 
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POPIS A DEFINICE CHARAKTERU STROJE DAPPER 

2 POPIS A DEFINICE CHARAKTERU STROJE   DAPPER  
Mobilní stroj DAPPER  je řešen jako multifunkční kolový nakladač a nosič nářadí. Jeho hlavní 
výhodou je především kloubové řízení, které je oproti smykovým lépe ovladatelné v těžkém 
terénu, je provozně ohleduplnější jak k pneumatikám, tak k podkladovému povrchu a vzhledem 
k podstatně nižší spotřebě má také výrazně ekonomičtější a ekologičtější provoz. Nízká 
hmotnost, malé rozměry a již zmíněný kloubový podvozek, který se skládá ze dvou 
symetrických polorámů, umožňují stroji zvládat výrazně menší poloměry zatáčení - činí tak 
stroj velmi obratným. Stroj disponuje plně hydrostatickým pohonem všech kol, který umožňuje 
bezstupňově měnit rychlost pojezdu a hlavně i jeho směr dle aktuální potřeby vykonávané 
práce, přičemž odpadají mechanické osy a mechanické diferenciály.   
 Stroj je vybaven zvedacím teleskopickým ramenem s univerzálním rychloupínačem 
určeným pro připojení nejrůznějších pracovních zařízení, které umožňují celoroční využití 
stroje. Tento nakladač je vhodný zejména pro komunální práce, stavebnictví, zemědělství, 
zahradnické práce a údržbu průmyslových areálů. [14] 

Tabulka 1: Stručný přehled některých možných přípojných pracovních zařízení stroje DAPPER. [14] 

Komunální práce  Zahradnické práce  Údržba areálů  Stavebnictví  Zemědělství 

 

    

Sypač soli Půdní vrták Paletizační vidle Univerzální lžíce Silážní vidle 

Sněhová fréza Sekačka na trávu Jednoosý vlek Podkop Rotavátor 

 

Možnost použití velkého množství přídavných zařízení činí stroj velmi variabilním a omezují 
tak potřebu použití více strojů na jednotlivé druhy prací, což v konečném důsledku znamená 
snížení provozních nákladů a nákladů na servis, údržba a zaškolení obsluhy. 

 

Obrázek 2: Multifunkční kolový nakladač a nosič nářadí DAPPER s ukázkou některých možných 
pracovních zařízení. [14] 
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POPIS A DEFINICE CHARAKTERU STROJE DAPPER 

Jak již bylo řečeno, cíl této práce spočívá v návrhu hydrostatického pohonu pro model 
s označením 8000. Tento model lze charakterizovat jako výkonnější nástupce nakladače 
DAPPER 5000, který je od roku 2014 již na trhu.  Výrobce VOP CZ je první českou firmou, 
která takovýto stroj, jehož modifikace dosud místní firmy dovážely ze zahraničí, vyrábí. 
Technické parametry DAPPERu 5000 jsou uvedeny níže.   

 

  

  

 

Délka  2890 mm 

Šířka  1260 mm 

Výška  2130 mm 

Hmotnost  1640 kg 

Pneumatiky  26x12.00‐12" 

Poloměr otáčení (vnitřní)  925 mm 

Max. zvedací výška  2730 mm 

Max. zvedací váha  1250 kg 

Motor  Kubota V1505 

Výkon  28 kW 

Palivo  diesel 

Bezpečnostní rám  FOPS, ROPS 

Max. rychlost  11 km/h 

Pracovní hydraulika  66 l/min, 200 bar 

Obrázek 3: Technické parametry stroje DAPPER 5000. [14] 
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SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

3 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 
V počátku této kapitoly jsou popsány jednotlivé koncepce uspořádání hydrostatického 
pojezdového mechanismu s uvedením jejich charakteristických vlastností, v jejím závěru jsou 
po té uvedeny některé současné trendy v oblasti problematiky řešení hydrostatických pohonů. 
Cílem této kritické rešerše není popsání všech možností řešení hydrostatického pohonu 
mobilních strojů, ale především uvedení těch, jenž lze použít s ohledem na požadované 
parametry a charakter stroje pro dané řešení problému.  

     

3.1 KONCEPCE HYDROSTATICKÉHO POHONU  

Dle počtu hydrostatických převodníků lze rozdělit jednotlivé koncepce pojezdových 
mechanismů do třech základních skupin: 

 S jedním hydrogenerátorem a jedním hydromotorem 
 S jedním hydrogenerátorem a několika hydromotory 
 S několika hydrogenerátory a několika hydromotory 

V další části práce budou podrobně popsány především první dvě zmíněné koncepce 
hydrostatického pohonu pojezdu, protože jsou z hlediska svých vlastností vhodné pro daný 
charakter stroje.         
 Posledně jmenovanou skupinu tvoří pohony pojezdových mechanismů s několika 
hydrogenerátory a několika hydromotory. Nejčastěji se používají dvě regulační čerpadla a dva 
až čtyři hydromotory neregulační. Celý systém má potom dva samostatné uzavřené hydraulické 
obvody s pomocnými otevřenými obvody. Výhoda takového systému spočívá v tom, že 
hydraulické obvody je možné využít nejenom pro pohon pojezdového mechanismu, ale i pro 
řízení směru jízdy. Často se tento systém používá pro pohony pásových strojů a např. i smykem 
řízených nakladačů. Z ohledem na charakter stroje DAPPER není tato koncepce vhodná, proto 
jí nebude věnována v této práci větší pozornost. [3] 

 

3.2 S JEDNÍM HYDROGENERÁTOREM A JEDNÍM HYDROMOTOREM 

Hydraulický pohon s jedním čerpadlem a jedním hydromotorem se skládá nejčastěji 
z regulačního čerpadla, které bývá poháněno od spalovacího motoru přímo, přes náhonový 
hřídel, řemenový převod, nebo pomocnou převodovku náhonu čerpadel. Dále obvod tvoří 
hydromotor, nejčastěji neregulační, který pohání mechanickou převodovku, rozvodovku 
s diferenciálem a koncové převody. Někdy se řeší náprava tak, aby k ní mohl být hydromotor 
připojen přímo.        
 Nedostatečný regulační rozsah hydrostatického převodu je příčinou toho, že většina 
mobilních pracovních strojů s hydrostatickým převodem využívá na přenos výkonu i soustavu 
mechanických převodů. 
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Následující schéma uvádí koncepci pojezdu s jedním hydrogenerátorem a jedním 
hydromotorem. 

 

Přenos je tvořen prostřednictvím těchto prvků: 

 Hnacího, nejčastěji naftového spalovacího motoru (SM). 
 Předřazené, zpravidla jednostupňové převodovky (MP1). 
 Hydrostatického převodu (HSP). 
 Přídavné mechanické vícestupňové převodovky (MP2). 
 Mechanické rozvodovky nebo diferenciálu (R). 
 Hnacích kol (K). 

Uvedené prvky tvoří řetězec přenosu výkonu z motoru na hnací kola. Každý z členů tohoto 
přenosového řetězce plní svoji funkci z hlediska dosáhnutí požadovaných parametrů přenosu 
výkonu.          
 Hnací motor je zdrojem energie. Předřazená převodovka umístěná před hydrostatický 
převod má za úkol přizpůsobit výkonové parametry hydrogenerátoru výkonovým parametrům 
hnacího motoru. V praxi jde o přizpůsobení otáček hydrogenerátoru tak, aby bylo dosaženo 
požadovaného regulačního rozsahu hydrostatického převodu při určité zvolené velikosti 
hydrostatických převodníků. Hydrostatický převod je vedle hnacího motoru hlavním prvkem 
pohonu.  Plynulou změnou geometrického objemu hydrostatických převodníků se realizuje 
rozsah stroje, umožňuje plynule měnit otáčky hnacích kol a tím i rychlost pohybu stroje. 
 Struktura hydrostatického převodu může být i složitější. Může obsahovat regulační 
hydromotor, několik hydrogenerátorů a hydromotorů v paralelním nebo sériovém zapojení. 
Cílem těchto uspořádání je zvětšit regulační rozsah hydrostatického převodu natolik, aby 
nebyly potřebné další vícestupňové mechanické převody. Hydrostatický převod při použití 
v mobilních pracovních strojů vyžaduje regulační systém.   
 Vícestupňová mechanická převodovka má za úlohu změnou převodového poměru 
upravit otáčky hydromotoru tak, aby bylo dosaženo požadovaného převodového rozsahu stroje. 
Častým řešením u mobilních pracovních strojů bývá použití dvoustupňové převodovky, 
s jedním převodovým stupněm pro práci a jedním pro jízdu. Mechanická rozvodovka, případně 
diferenciál má z hlediska přenosu výkonu na kola za úkol rozdělit výkon na obě kola. 
Neovlivňuje tedy regulační rozsah stroje. Průměr hnacích kol ovlivňuje velikost hnací síly na 
kolech a tím tedy i rychlost stroje. [2], [3], [11], [44] 

Obrázek 4: Schéma typického uspořádání hydrostaticko-mechanické koncepce pojezdu. [3] 



 

 

17 
 

SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Častým řešením v koncepci obsahující jeden hydrogenerátor a jeden hydromotor je použití již 
zmíněných hydrostaticky poháněných náprav. Tyto nápravy jsou zkonstruovány tak, že tvoří 
jeden celek s diferenciálem, a se stranovými převodovkami umístěnými v nábojích kol. Ukázka 
takového řešení je na následujícím obrázku, kde je vyobrazen multifunkční kolový nakladač 
s kloubovým rámem. 

 

 

 

 

 

 

 

K dieselovému agregátu je připojen hydrogenerátor (nejčastěji regulační). Připojen může být 
buď přímo, nebo za pomocí předřazené jednostupňové převodovky, jejímž účelem je 
přizpůsobit výkonové parametry hydrogenerátoru výkonovým parametrům hnacího motoru. 
Hydrogenerátor pohání hydromotor a ten pak přes mechanickou převodovku (nejčastěji 
dvoustupňovou) pohání zadní nápravu. Přenos výkonu na přední nápravu je zprostředkován 
kardanovou hřídelí. [2], [3], [8] 

 

Obrázek 5: Ukázka řešení koncepce pojezdu s hydrostaticky poháněnou nápravou. [25], [26] 
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3.3 S JEDNÍM HYDROGENERÁTOREM A NĚKOLIKA HYDROMOTORY 

Problematika vícemotorových pohonů je velmi široká a poměrně složitá. Přesný výpočet pro 
konkrétní aplikaci je vhodné řešit (a dnes je to již téměř pravidlem) výhradně za pomoci 
simulace na počítači. Pohon pojezdových mechanismů využívající hydraulický obvod s jedním 
čerpadlem a několika hydromotory lze na rozdíl od předchozí koncepce s jedním 
hydromotorem považovat za plně hydrostatický pohon.      
 Pojezdová kola mohou být uložena přímo na hřídelích pomaluběžných hydromotorů 
nebo jsou spojena s rychloběžnými hydromotory prostřednictvím jednoduchého koncového 
převodu. Hydromotory mohou být v obvodu zapojeny paralelně, aby bylo umožněno řídit stroj 
bez prokluzu kol v zatáčkách, po té však nelze mezi hnacími koly vytvořit vazbu potřebnou na 
kluzké podložce a je nutno tento problém řešit dalšími přídavnými hydraulickými prvky (např. 
dělič průtoku). Sériové zapojení hydromotorů tuto nevýhodu odstraňuje, ale nevýhoda 
takového systému spočívá v tom, že jeden hydromotor pracuje trvale pod větším tlakem než 
druhý a při zatáčení vznikají nevhodné silové poměry. Vícemotorové hydrostatické převody ve 
vhodné kombinaci s mechanickými převody rozšiřují oblast aplikace hydrostatických převodů 
v systému přenosu výkonu mobilních pracovních strojů. Použití více jako jednoho hydromotoru 
si obvykle vyžaduje konstrukce stroje, technologický postup, nebo velký přenášený výkon. [3] 

Vícemotorové hydrostatické převody umožňují: 

 Dosáhnout větší hnací síly a jejich rozložení i na větší počet náprav. 
 Řešení pohonu hydrostatických převodů i tehdy, kdy by byly vzhledem na velký 

přenášený výkon, potřebné převodníky nadměrné velikosti, které výrobci běžně 
nedodávají. 

 Řešení kompaktních kolových pohonů - hydrokol s axiálními i radiálními 
hydromotory. 

 Lepší využití prostorových možností stroje. 
 Lepší dynamické vlastnosti pohonu vzhledem k menšímu celkovému součtu 

momentů setrvačnosti. 
 Možnost nekonvenčních řešení pohonu stroje a dosáhnutí speciálních vlastností 

pohonu. 
 Při poruše jednoho hydromotoru je možné řešit nouzový pohon stroje ostatními 

hydromotory se sníženým výkonem. 
 Přepínáním a vypínáním hydromotorů stupňovitou regulaci otáček a momentů. 

O vlastnostech vícemotorového pohonu rozhoduje zejména: 

 Mechanická vazba mezi výstupními hřídeli hydromotorů. 
 Hydraulická vazba (zapojení) hydromotorů na zdroj tlakové energie. 

Vícemotorové hydrostatické pohony podle vazby výstupních hřídelů můžou být uspořádány 
několika způsoby. Při tuhé mechanické vazbě jsou výstupní hřídele hydromotorů mezi sebou 
pevně spojené ozubenými koly, řetězovým, nebo jiným typem převodu. Toto konstrukční řešení 
se nepoužívá u strojů z kategorie nízko-výkonových kloubových nakladačů, proto mu v další 
textu nebude věnována pozornost.         
Následující ukázka různých koncepcí znázorňuje nejrozšířenější řešení v oblasti 
vícemotorových hydrostatických pohonů s hydromotory umístěnými v kolech. [3], [8], [10] 
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 VÍCEMOTOROVÉ HYDROSTATICKÉ POHONY S HYDROMOTORY V KOLECH 

Podle zadaných parametrů a konstrukce stroje lze použít hydromotor rychloběžný nebo 
pomaloběžný. Pomaloběžné radiální hydromotory s relativně velkým krouticím momentem 
mají při nízkých otáčkách rovnoměrnější pohyb než rychloběžné a na dosáhnutí nízkých 
otáček nepotřebují přídavné mechanické převody. Jejich účinnost při nízkých otáčkách bývá 
větší než při použití rychloběžných hydromotorů s  mechanickým převodem. 

 

 

 

 

 

 

 

Nízké otáčky a vysoké krouticí momenty dosahují velkým geometrickým objemem a také tím, 
že za jednu otáčku hydromotoru vykoná píst více pracovních zdvihů (více křivkové 
hydromotory). Při aplikacích na mobilní pracovní stroje v převážné míře splňují požadavky 
maximálních otáček, bez potřeby jejich redukování, avšak velmi často nesplňují požadavky 
maximálního krouticího momentu. Z tohoto důvodu se používají dva či čtyři hydromotory. 
Rychloběžné hydromotory prakticky nesplňují požadavky na otáčky či krouticí moment, proto 
je potřebné redukování jejich parametrů vícestupňovými převodovkami. Kombinaci 
rychloběžných hydromotorů s převodovkami je výhodné používat tehdy, pokud je velký rozdíl 
v rychlosti pracovního a jízdního režimu.        
 Tento případ nastává například u nakladačů. Při práci se pohybují na krátkých 
vzdálenostech, takže prakticky nemohou dosáhnout maximální rychlosti určenou pro režim 
jízdy. Poměr rychlosti režimu pracovního k rychlosti režimu jízdnímu bývá nejčastěji asi 1:2 
až 1:4. Pro stroje s takovýmto, nebo podobným technologickým režimem je vhodné volit 
dvoustupňovou převodovku, pomocí které volíme jeden nebo druhý režim jízdy.   
 Takovouto vlastnost můžeme však dosáhnout i s tzv. „dvojrychlostními“ hydromotory. 
Jsou to takové hydromotory, které mohou pracovat s dvěma stálými hodnotami výstupních 
otáček, respektive při dvou rozdílných hodnotách geometrických objemů. Což v důsledku 
umožňuje stroji operovat ve dvou rozdílných režimech. Jeden z režimů lze označit jako 
„Pracovní“ – při tomto režimu hydromotory pracují s jejich plným geometrickým objemem a 
pojezd stroje dosahuje maximálních tažných sil, přičemž je však jeho maximální rychlost 
výrazně snížena. Naopak při druhém režimu označeném jako režim „Jízdní“ je stroj schopen 
dosáhnout své maximální rychlosti, ale tažná síla stroje v tomto režimu dosahuje snížených 
hodnot. [3], [8], [10] 

Obrázek 6: Koncepce pojezdu řešená pomocí čtyř hydromotorů v kolech. [10] 
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 VÍCEMOTOROVÉ HYDROSTATICKÉ POHONY S NULOVÝMI HYDROMOTORY 

V současnosti se velká pozornost věnuje regulačním hydromotorům, jejichž použití umožňuje 
řešení některých problémů v pohonech mobilních pracovních strojů. Jedním z nich je možnost 
dosáhnout větších regulačních rozsahů. Maximální regulační rozsah regulačních hydromotorů 
naklápěním bloku válců např. od firmy Hydromatik je 4,25:1, což odpovídá úhlům naklonění 
25°- 5°. Vzhledem k nízké účinnosti se nedoporučuje využívat menší úhly než 5°. V případě že 
však v tom samém pohonu použijeme víc hydromotorů v paralelním zapojení, mohou být 
některé z nich využívaný na velmi malé, až nulové úhly bez ohledu na ztráty, protože větší část 
výkonu přechází přes ostatní hydromotory, které jsou nastavené na větší úhly. Koncepce s 
nulovými hydromotory je výhodná především v těchto případech: 

 Pro hydrostatické převody s rychlým řazením převodů za chodu. 
 Pro zvětšení regulačního rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

Předchozí schéma znázorňuje koncepci s jedním regulačním hydrogenerátorem a čtyřmi 
paralelně zapojenými hydromotory. Dva hydromotory na zadních kolech jsou neregulační, na 
předních kolech jsou dva nulové regulační hydromotory. V pracovním režimu jsou regulační 
hydromotory nastavené na maximální geometrický objem a přenášejí krouticí moment i na 
přední kola. Celková tažná síla se rozdělí na všechny čtyři kola. Při jízdě po zpevněné 
komunikaci jsou oba regulační hydromotory předních kol nastaveny na nulový zdvih. V tomto 
okamžiku se na přední kola nepřenáší žádný krouticí moment a neodebírají z hydrogenerátoru 
žádný průtok. Celý průtok hydrogenerátoru odebírají dva neregulační hydromotory, čímž se 
dosáhne zvětšení jízdní rychlosti.        
 Regulační rozsah hydrogenerátoru a hydromotorů mnohdy nepostačuje na to, aby byla 
dosažena požadovaná maximální rychlost. Proto je nutná změna mechanického převodu 
pohonu kol. V průběhu řazení převodu jsou hydromotory nastaveny na nulový úhel. Řadí se jen 
na jedné nápravě a druhá náprava je dále poháněná, proto nedochází k přerušení tažné síly. 
Řízení pohonu a spalovacího motoru je plně  automotivní a řízené mikroprocesorem. Výše 
uvedeným koncepčním řešením lze dosáhnout následujících vlastností. [3], [8], [10] 

 Velké tažné síly v pracovním režimu a jejího rozdělení na všechny čtyři kola. 
 Zvýšení přepravní rychlosti při jízdním režimu stroje. 
 Možnosti přeřazení v průběhy jízdy. 

Obrázek 7: Hydrostatický pohon s nulovými hydromotory (pozice 2). [3] 
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 HET SYSTÉM  (HIGH-EFFICIENCY TRACTION CONTROL) 

Systém HET (High-Efficiency Traction Control) výrobce Bosch Rexroth představuje další 
z novodobých řešení (představeno v roce 2014) koncepce pohonu všech kol. Základem tohoto 
řešení hydrostatického pojezdu je použití radiálních hydromotorů, které jsou umístěny v kolech. 
Hydromotory jsou vůči hydrogenerátoru zapojeny sériově.     
 Do této koncepce je následně přiřazen systém HET – který je tvořen jako kompaktní 
hydraulický blok. Jeho umístění v obvodu je zřejmé z následujícího obrázku. HET blok je 
napojen mimo hlavní tlakovou větev, což vede k minimalizování tlakových ztrát. Součástí 
tohoto hydraulického prvku je mimo jiné integrovaný vyplachovací ventil, který slouží 
k odpouštění horkého hydraulického oleje z obvodu přes chladič do nádrže. 

  

 

 

 

 

Princip HET spočívá v automatickém přepínání mezi pohonem dvou a všech kol, přičemž 
samotné ovládání systému se děje samočinně bez účasti řidiče, pouze na základě 
vyhodnocování průtoku jednotlivými hydromotory. Tento systém se vyznačuje jednoduchou 
kompaktní konstrukcí bez použití elektroniky a přídavných kontrolních systémů. Lze ho použít 
v případě klasických či dvourychlostních radiálních hydromotorů v koncepci jejich sériového 
zapojení uzavřeného hydrostatického obvodu.      
 Toto řešení umožňuje ekonomický provoz v případě jízdy po zpevněné vozovce a 
optimální jízdní charakteristiku pojezdu v případě, že stroj operuje v terénu. Primárně je tento 
systém určen pro čtyřkolové nakladače o výkonu 30 kW – 90 kW.    
  U běžného řešení obvodu hydrostatického pojezdu s kolovými hydromotory 
v sérii protéká olej radiálními hydromotory postupně. To znamená, že pokles tlaku je 
rovnoměrný a rozdělení točivého momentu na kola vozidla je přibližně 50/50.  Tento stav je 
neefektivní, protože jako důsledek sériového zapojení hydromotorů dochází k velkému 
zpětnému tlaku u prvního hydromotoru v sérii, což vede k nízké účinnosti hydrostatického 
pojezdu. Přidáním HET bloku dojde k výraznému zlepšení účinnosti. [27]    

 A - HET BLOK 

Obrázek 8: Umístění HET bloku v obvodu sériového zapojení hydromotorů. [27] 
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Při normálním provozu, je pohon pojezdu zajištěn pomocí radiálních hydromotorů na zadní 
nápravě, přes které teče olej první. V tomto okamžiku se kola přední nápravy otáčejí bez 
nutnosti přívodu tlaku. 

 

Pokud dojde k poklesu točivého momentu na zadní nápravě v důsledku prokluzu kola, HET 
systém automaticky upraví distribuci točivého momentu na kola přední nápravy. Tento systém 
také brání tomu, aby byl olej hydraulicky sevřen mezi koly s rozdílnou úrovní přilnavosti. To 
je důležité především proto, že k prokluzování může docházet i tehdy, pokud se kolo netočí. 
V důsledku deformace pneumatik dochází do určité míry vždy k prokluzu. HET systém 
zajišťuje, že nadbytečný hydraulický olej způsobený přirozeným skluzem je usměrněn do 
nízkotlaké větve hydraulického okruhu, což významně zlepšuje účinnost pojezdu jako celku. 
Komponenty HET systému jsou umístěny mimo hlavní větev hydraulického obvodu, což 
minimalizuje ztráty.         
 Uvedené obrázky znázorňují modelovou situaci, kdy se na vozovce vyskytuje ledový 
povrch. Stroj je v jízdním režimu, krouticí moment přenášejí jen kola zadní nápravy. 
V okamžiku kdy se na tomto ledovém povrchu vyskytují kola přední nápravy, nic se nestane. 
Pokud se však kola zadní nápravy ocitnou na povrchu s takto nízkou adhezní vlastností, HET 
systém automaticky upraví distribuci točivého momentu na kola přední nápravy, důsledkem 
toho dojde k vyproštění stroje. [27] 

Obrázek 9:  Stroj je v jízdním režimu, krouticí moment přenášejí jen kola zadní nápravy. [27] 
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3.4 ANALÝZA UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ HYDROSTATICKÉHO POHONU  

V předchozí části práce bylo uvedeno několik konstrukčních řešení hydrostatického pohonu 
pojezdu stroje. Detailněji jsou popsána ta konstrukční řešení, která jsou ohledem na charakter 
stroje, jeho technické parametry a požadované vlastnosti pro dané řešení problému 
nejvhodnější.  První z koncepcí se skládá s jednoho hydrogenerátoru a jednoho hydromotoru a 
soustavy mechanických konstrukčních prvků pro přenos výkonu od spalovacího (v převážné 
míře dieselového) motoru. Tato koncepce pojezdu je pro danou výkonovou třídu kloubových 
kolových multifunkčních nakladačů poměrně běžná. Ačkoli je tato diplomová práce zaměřena 
na návrh hydrostatického pojezdu s hydromotory v kolech (s ohledem na zvyklosti výrobce), 
jsou v příloze této práce (I) uvedeny pro informaci a ucelený přehled parametry multifunkčních 
nakladačů používající jeden hydrogenerátor a jeden hydromotor a v převážné míře 
hydrostaticky poháněné nápravy s planetovými převodovkami, kardanovou hřídelí a 
dvourychlostní převodovkou.  Další z popisovaných koncepcí je hydrostatický pohon pojezdu 
využívající tzv. nulové hydromotory. Ačkoli jde o zajímavé řešení, které odstraňuje některé již 
zmíněné problémy v pohonu mobilní techniky, používá se především u vysoce výkonných 
strojů, zejména z důvodu požadavku velkého regulačního rozsahu a vyšších pořizovacích 
nákladů na regulační hydromotory.         
  Poslední zmiňovaný systém HET zakomponovaný do koncepce kolových 
hydromotorů, přináší především výhodu v ušetření paliva v důsledku automatického přepínání 
pohonu dvou a čtyř kol. Použití tohoto systému spočívá v umístění samostatného hydraulického 
bloku (integrovaný HET blok) do hydrostatického obvodu pojezdu se sériovým zapojením 
hydromotorů. Nevýhoda tohoto řešení je však v nutnosti aplikaci všech výkonových 
komponent (hydrogenerátor, hydromotory) od výrobce Bosch Rexroth, což vzhledem k obecně 
vyšším pořizovacím nákladům poměrně značně zvyšuje celkové náklady na výrobu stroje a tím 
snižuje jeho konkurenceschopnost.   

Obrázek 10: Kola zadní nápravy na povrchu s nízkou adhezní vlastností, princip HET systému. [27] 
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UKÁZKA ŘEŠENÍ VÝROBCŮ 

Hmotnost
•1910 kg

Motor
•Kubota V2403
•36 kW

Rychlost
•25 km∙h-1

Obrázek 11: Nakladač Avant, model 750. [15] 

4 UKÁZKA ŘEŠENÍ VÝROBCŮ  
Následuje přehled několika hlavních výrobců multifunkčních nakladačů. Z důvodu rozsáhlosti 
je dále podrobně popsán pouze jeden model, který byl označen jako největší současná 
konkurence na trhu. Přehled zakončuje tabulkové srovnání ostatních výrobců.  Rešerše je 
omezena na stroje splňující následující požadavky: 

 Stroj plní funkci multifunkčního nakladače. 
 Pohon pojezdu hydrostatický. 
 Nakladač musí být řešen jako kloubový. 
 Hmotnost nakladače cca 2000kg. 

 

4.1 AVANT  - MODEL 750 

Finský výrobce Avant Tecno se specializuje na výrobu nakladačů nízkých hmotností. 
Jednotlivé modely jsou nabízeny v mnoha výkonových kategoriích, z nichž byl vybrán 
nakladač, který se svými parametry nejblíže přibližuje k parametrům v zadání pro návrh 
hydrostatického pojezdu.  

  

 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE 
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UKÁZKA ŘEŠENÍ VÝROBCŮ 

 VLASTNOSTI HYDROSTATICKÉHO POJEZDU 

Hydrostatický pohon stroje je zde řešen čtyřmi hydromotory, které jsou umístěny v kolech. 
Jmenovitě jde o radiální hydromotory výrobce Poclain Hydraulics, které mohou pracovat při 
plném nebo polovičním geometrickém objemu 1 . Konkrétní parametry o použitých 
hydromotorech se nepodařilo zjistit2. Model 750 je první nakladač tohoto výrobce, u kterého 
byli použity dvourychlostní hydromotory. U předchozího modelu č. 600 byly použity 
jednorychlostní hydromotory jiného výrobce, přičemž nakladač byl nabízen se třemi velikostmi 
těchto hydromotorů. [16] 

 315 cm3  výrobce Sauer Danfoss 
 400 cm3 výrobce Sauer Danfoss 
 500 cm3 výrobce Sauer Danfoss 

Hydrogenerátor pojezdu je napojen přímo na dieselový motor v zadní části stroje. Je použit 
axiální pístový regulační hydrogenerátor s nakloněnou deskou výrobce Bondioli & Pavesi 
s následujícími parametry. [17] 

Tabulka 2: Technické parametry hydrogenerátoru pojezdu nakladače Avant 750. [17] 

    
Geometrický objem  Maximální otáčky  Max. tlak 

[cm3]  [min‐1]  [bar] 

34  3800  400 

     

Samotná koncepce hydrostatického pojezdu je řešena tak, že dvojice hydromotorů jsou po obou 
stranách stroje zapojeny sériově, levá a pravá strana je vůči hydrogenerátoru zapojena paralelně. 
Ovládání pojezdu stroje je dvou-pedálové, přičemž jeden pedál slouží pro jízdu vpřed a druhý 
pro jízdu vzad. Schopnost samo vyproštění stroje zajišťuje elektrohydraulicky ovládaný dělič 
průtoku, který slouží jako hydraulická uzávěrka. Tímto prvkem není stroj vybaven v základu, 
jde o volitelné příslušenství, které lze pořídit za určitý příplatek k základní ceně3 nakladače.
 Následuje tabulka hlavních výkonových parametrů nakladače s ohledem na použité 
pneumatiky. Maximální rychlost je uváděna dvěma hodnotami – pro pracovní a jízdní režim 
stroje. 

Tabulka 3: Hlavní výkonové parametry nakladače AVANT 750. [15] 

   Max. Rychlost Tažná síla 
    [km·h-1] [N] 

Pneumatika 
320/60-12 HD 10; 22 18437 
320/55-15 HD 12; 25 15691 

 

 

                                                 
1 Tyto motory jsou často označovány jako „dvourychlostní“ či „dvoukomorové“. 
2 Na základě konzultace v místě prodeje těchto strojů, byla obdržena informace, že geometrický objem použitých 
hydromotorů Poclain je ~500 cm3. Přesnější informace se nepodařilo získat. 
3 Cena bez DPH k datu 7. 8. 2014 byla 1 150 800 Kč. 
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UKÁZKA ŘEŠENÍ VÝROBCŮ 

 SROVNÁNÍ NAKLADAČŮ S PLNĚ HYDROSTATICKÝM DRUHEM POJEZDU 

V následující tabulce jsou pro srovnání uvedeny základní parametry multifunkčních nakladačů 
s plně hydrostatickým druhem pojezdu hlavních výrobců těchto strojů. 

  

Tabulka 4: Základní technické parametry nakladačů s plně hydrostatickým druhem pojezdu. 

 
 

 

  

 

 

Hmotnost   Motor  Rychlost  Provedení pojezdu 
Kontrola 
trakce 

Avant 
750 

1910kg 
Kubota 
V2403 
36kW 

1. 12 km·h-1    
2. 25 km·h-1 

Dvourychlostní hydromotor 
v každém kole bez 

přídavného převodu 

Hydraulická 
uzávěrka  

Multione 
GT950 

1675kg 
Yanmar 

2190   
36kW 

1. 12 km·h-1    
2. 25 km·h-1 

Dvourychlostní hydromotor 
v každém kole bez 

přídavného převodu 

Hydraulická 
uzávěrka 

Gianni 
Ferrari 
H440 

1910kg 
Kubota 

V1505-T 
33kW 

1. 20 km·h-1 
Jednorychlostní hydromotor 

v každém kole bez 
přídavného převodu 

Hydraulická 
uzávěrka  

Taian    
DY 1150  

2010kg 
Kubota 
V2403 
36kW 

1. 17 km·h-1 
Jednorychlostní hydromotor 

v každém kole bez 
přídavného převodu 

- 

  

 

Obrázek 12: Přehled některých výrobců multifunkčních kloubových nakladačů s plně hydrostatickým pojezdem. 
[15], [18], [19], [20] 
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VÝPOČET SILOVÉ ROVNOVÁHY 

5 VÝPOČET SILOVÉ ROVNOVÁHY  
V této části práce jsou určeny jízdní odpory stroje, na jejichž základě je dále stanovena potřebná 
hodnota tažné síly. Definující parametry pro výpočet dílčích jízdních odporů (maximální 
hodnota stoupání, zrychlení stroje) vyplívají z požadavků výrobce, nebo byly určeny na základě 
charakteru stroje a jeho cílového nasazení. 

5.1 UČENÍ JÍZDNÍCH ODPORŮ STROJE 

Při jízdě nakladače působí proti jeho pohybu síly, které souhrnně označujeme jako jízdní 
odpory. Jsou to síly, které je třeba překonat a na jejichž základě je projektován pohon pojezdu 
jako takový. Některé z těchto sil působí pouze při pohybu vozidla (např. odpor zrychlení), jiné 
vždy (odpor valivý).   

    

 ODPOR STOUPÁNÍ 

Odpor stoupání vzniká jako důsledek pohybu stroje po nakloněné rovině, tedy při pohybu do 
kopce či svahu. Tento odpor je určen sinusovou složkou tíhy stroje, která má působiště v těžišti 
a její nositelka je rovnoběžná s rovinou vozovky. V praxi se pro definici sklonu vozovky 
používá pojem „stoupání“ a vyjadřuje se v procentech. [4] 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 13: Statická silová rovnováha nakladače na nakloněné rovině. 
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VÝPOČET SILOVÉ ROVNOVÁHY 

100 ( ) 100 [%]

Kde:

 [ ] ... Stoupání

 [m] ... Horizontální vzdálenost

 [m] ... Převýšení

H
s tg

L

s

L

H

   

         (1) 

Na běžných komunikacích jsou obvykle maximální hodnoty stoupání 10 – 12%. Pro nakladač, 
jehož hydrostatický pohon má být určen, se předpokládá také pohyb v terénu, kde je možné 
stoupání ve svahu asi 45-65% což odpovídá úhlu nakloněné roviny přibližně 24-33°. 
 Při výpočtu odporu stoupání bude uvažována nejméně příznivá situace pro stroj, tedy 
hodnota úhlu odpovídající největší maximální uvažované4 svahové dostupnosti stroje.  

Tíhová síla nezatíženého nakladače je určena dle následujícího vztahu. [4] 

4

-2

 [N]

2050 9,81 2,01 10  N

20,1 kN

Kde:

 [N] ... Tíha stroje

 [kg] ... Hmotnost samotného nakladače udaná výrobcem 

 [m s ] ... Tíhové zrychlení

v

v

G m g

G

G

G

m

g

 

   




        (2) 

 

Odpor stoupání pro uvažované stoupání se dle [4] vypočte jako: 

3

sin   [N]

20100 sin 33 10,949 10  N

10,949 kN

Kde:

 [N] ... Odpor stoupání

 [ ] ... Úhel reprezentující naklonění vozovky

S

S

S

S

R G

R

R

R





  

     





 (3) 

Ve výpočtu bylo použito kladné znaménko, vyjadřující skutečnost kdy stroj jede směrem do 
kopce. Analogicky pro směr opačný platí znaménko záporné, což vyplývá z fyzikálních zákonů 
o konání práce. [4] 

 

  

                                                 
4 Maximální uvažovaná dostupnost stroje určena na základě požadavků firmy VOP CZ. Hodnota stoupání 65% 
odpovídá např. maximálnímu stoupání vozovky ve zkušebním polygonu areálu TATRA v Kopřivnici. [12] 
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VÝPOČET SILOVÉ ROVNOVÁHY 

 VALIVÝ ODPOR 

S povrchem terénu se vozidlo stýká prostřednictvím pneumatik. Valivý odpor vzniká deformací 
pneumatiky a vozovky (není-li tuhá). Celkový valivý odpor vozidla je dán součtem jednotlivých 
valivých odporů kol a součinitelem valivého odporu, který je pro rozdílné povrchy různý. 
Součet normálových reakcí jednotlivých kol je tedy roven kosinusové složce tíhy vozidla. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky hodnot koeficientů pro různé povrchy je vybrán ten s největší hodnotou (0,40), který 
odpovídá terénu bahnité půdy. Ačkoliv se neuvažuje s aplikací daného stroje do tohoto terénu 
jako hlavního cílové nasazení, může v tomto terénu pracovat. 

 

 Tabulka 5: Hodnoty součinitele valení pro rozdílné povrchy. [4] 

Asfalt  Beton  Dlažba  Makadam  Polní cesta (mokrá) 

0,01‐0,02  0,015‐0,025  0,02‐0,03  0,03‐0,04  0,08‐20 

      

Travnatý terén  Hluboký písek  Čerstvý sníh  Bahnitá půda  Náledí 

0,08‐0,15  0,15‐0,30  0,20‐0,30  0,20‐0,40  0,01‐025 

Obrázek 14: Vznik odporu valení. 
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VÝPOČET SILOVÉ ROVNOVÁHY 

4 3

cos( )  [N]

2,010 10 cos(33 ) 0,4 6,744 10  N

6,744 kN

Kde:

 [N] ... Valivý odpor

 [N] ... Normálová složka tíhy vozidla

 [ ] ... Koeficient valení pro daný povrch

V N k k

V

V

V

N

k

R F f G f

R

R

R

F

f

    

      




 

 

 ODPOR ZRYCHLENÍ 

Pohybuje-li se stroj s nenulovým zrychlením, působí na něj setrvačné síly ve smyslu opačném 
k tomuto zrychlení. 5   [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Znázornění odporu zrychlení působící na nakladač. 

 

2

 [N]

2050 0, 4 820 N

Kde:

 [m s ] ... Předpokládané maximální zrychlení stroje 

 [N] ... Odpor zrychlení

z V

z

V

R m a

R

a

R



 
  



                (4) 

                                                 
5 Vliv odporu zrychlení rotačních částí zanedbán a je uvažován pouze vliv od odporu zrychlení posuvných částí. 
Toto zjednodušení je možné na základě zvážení skutečností, že tyto odpory jsou obecně řádově menší než odpory 
od zrychlení posuvných částí, s ohledem na obtížnost výpočtu a chybějící elementární údaje (momenty 
setrvačnosti jednotlivých rotujících součástí). 
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VÝPOČET SILOVÉ ROVNOVÁHY 

  CELKOVÝ ODPOR 

Celkový odpor vyjadřuje sumu všech sil působících proti pohybu vozidla. Vliv některých 
dalších jízdních odporů (vzdušný odpor, odpor přívěsu) nebyl zahrnut z důvodu aplikačního 
nasazení stroje a vlastností stroje jako takového. [4] 

3 3 3

 [N]

10,949 10 6,744 10 820 18,513 10  N

18,513 kN

Kde:

 [N] ... Celkový odpor působící proti pohybu nakladače

C S V Z

C

C

C

R R R R

R

R

R

  

      

  (5) 

5.2 URČENÍ TAŽNÉ SÍLY NAKLADAČE 

Aby nakladač byl schopen pohybu, hodnota tažné síly musí být v každém okamžiku 
minimálně rovna hodnotě, která odpovídá okamžitému celkovému odporu, který působí proti 
pohybu vozidla. [4]         
 Následující výpočet vyjadřuje požadovanou hodnotu tažné síly nakladače při nejméně 
příznivé situaci, tedy pro pohyb s maximálním zrychlením, směrem do kopce v terénu bahnité 
půdy. Pro tuto modelovou situaci je nutné poznamenat, že s ohledem na cílovou aplikaci 
tohoto typu multifunkčního nakladače je pravděpodobné, že k ní bude docházet zcela 
výjimečně. 

3

 [N]

18,513 10  N

18,513 kN

Kde:

 [N] ... Tažná síla pro dané podmínky

TR C

TR

TR

TR

F R

F

F

F



 
   (6) 

 

 MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNÁ TRAKČNÍ SÍLA 

Je teoretická maximální hodnota síly, kterou lze koly nakladače přenést na daný povrch bez 
prokluzu.  

Tabulka 6: Hodnoty koeficientu přilnavosti pro styk pneumatiky s rozdílnými povrchy. [4] 

Beton suchý 
Beton 
mokrý 

Dlažba 
suchá 

Dlažba 
mokrá 

Polní cesta 
suchá 

Polní cesta 
mokrá 

Náledí 

0,8 – 1,0  0,5 – 0,8  0,6 – 0,8  0,3 – 0,5  0,4 – 0,6  0,4 – 0,6  0,1 – 0,3 

        
Hluboký písek, 

sníh 
Asfalt 
suchý 

Asfalt 
mokrý 

Makadam 
suchý 

Makadam 
mokrý 

Tráva suchá  Tráva mokrá 

0,2 – 0,4  0,6 – 0,9  0,3 – 0,8  0,6 – 0,8  0,3 – 0,8  0,4 – 0,6  0,2 – 0,5 
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VÝPOČET SILOVÉ ROVNOVÁHY 

Maximální využitelná trakční sila se určí jako součin tíhy nakladače a koeficientu přilnavosti, 
který odpovídá povrchu s nejlepšími adhezními vlastnosti při styku s pneumatikou (Tabulka 6). 
je zřejmé, že nejlepší vlastnosti z hlediska přilnavosti má z uvedených povrchů suchý beton. 
Pro cílové nasazení nakladače v praxi se uvažuje pohyb po tomto povrchu6, proto bude při 
výpočtu teoretické maximální trakční síly použita hodnota koeficientu přilnavosti pro tento 
druh povrchu. [4] 

max

4 4
max

max

max

 [N]

2,010 10 1,0 2,010 10  N

20,10 kN

Kde:

 [N] ... Teoreticky maximální trakční síla 

 [ ] ... Koeficient přilnavosti

TT

TT

TT

TT

F G

F

F

F





 

    




(7)

   

 HODNOTY TAŽNÉ SÍLY PRO ODLIŠNÉ PODMÍNKY 

Hodnota tažné síly v (6) je určena na základě kombinace nejnepříznivějších provozních 
podmínek stroje. Následující tabulka uvádí celkovou hodnotu jízdních odporů na základě 
modelové situace, která z hlediska cílené aplikace stroje může teoreticky nastat. 

 

Modelová situace 
Hodnota jízdních odporů 

[kN] 
7Jízda s maximálním zrychlením, směrem do prudkého 

svahu v terénu bahnité půdy. 
18,513 

Jízda s maximálním zrychlením do prudkého svahu mokré 
polní cesty. 

14,157 

Jízda konstantní rychlostí po rovinatém travnatém terénu.  3,016 

Jízda s maximálním zrychlením po rovině asfaltové 
vozovky. 

2,042 

Jízda konstantní rychlostí po suché asfaltové vozovce.  0,402 

 

                                                 
6 Například při vykonávání manipulačních operací ve skladech, nebo areálech.   

7 Uváděná teoretická modelová situace je v praxi spíše nereálná.   
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NÁVRH HYDROSTATICKÉHO POJEZDU 

6 NÁVRH HYDROSTATICKÉHO POJEZDU 
Následující kapitola se zabývá návrhem hydrostatického pojezdu stroje. Elementárním krokem 
samotného návrhu je vytvoření vyhovující pojezdové charakteristiky na základě použití 
konkrétního dieselového motoru a požadavků maximální rychlosti a tažné síly stroje, jejíž 
hodnota byla určena v předchozí kapitole. V další části se práce zabývá návrhem a následným 
posouzením koncepce obvodu hydrostatického pojezdu, s ohledem na výčet požadavků na něj 
kladených a analýzu rozboru kinematiky kloubového stroje při jízdě zatáčkou. 

6.1 HNACÍ MOTOR 

Jako hnací agregát nakladače má být dle požadavku VOP CZ použit dieselový motor 8 
KUBOTA 2403-M-E3B. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 OVLÁDÁNÍ HNACÍHO MOTORU 

Hnací motor, respektive jeho otáčky, jsou přímo ovládány řidičem pomocí páky umístěné na 
řídícím pultu v kabině řidiče. Způsob ovládání spočívá v nastavení otáček za pomoci páky 
řidičem do některé z možných, předem definovaných poloh. Nastavení konkrétní polohy páky 
vychází z charakteru pracovní činnosti stroje a je zpravidla uveden v provozním manuálu. 

                                                 
8 Ve stejné výkonové třídě používá stejný motor například multifunkční nakladač Avant model 750. 

Výkon  Maximální otáčky  Kroutící moment 

[kW]  [min‐1]  [N∙m] 

36  2700  160 

Obrázek 16: Motor KUBOTA 2403-M-E3B s uvedením základních parametrů. [28] 
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6.2 PNEUMATIKY 

Výběr pneumatik byl podmíněn několika určujícími požadavky. Daná pneumatika musí 
splňovat požadavek minimální nosnosti odpovídající celkové hmotnosti stroje a hmotnosti 
možných pracovních zařízení. Dalším kritériem výběru je doporučená maximální rychlost, 
která by měla být větší, než maximální požadovaná rychlost stroje. Jedním z podstatných 
výběrových parametrů jsou samozřejmě rozměry pneumatiky, které mají zásadní vliv na 
výslednou maximální rychlost stroje a hodnoty maximálních krouticích momentů. Na základě 
těchto požadavků s uvážením pracovního nasazení stroje a kritické rešerše ostatních výrobců 
nakladačů byly zvoleny následující pneumatiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle výrobce má tato pneumatika široké využití v zemědělství. Nízko-profilový dezén vyniká 
vynikajícími vlastnostmi při použití na loukách, kde minimalizuje nežádoucí účinky na 
podkladní vrstvy půdy, stejně tak je vhodný pro použití v areálech při jízdě na betonových či 
dlažebních podkladech. Zvolená pneumatika současně zaručuje vysokou hodnotu přilnavosti 
při jízdě v těžkém terénu. [29] 

 

Tabulka 7: Technické parametry pneumatiky. [29] 

 

 

 

Rozměr  Dezén  Typ 
Šířka 

Statický 
poloměr 

Účinný obvod 
(RC) 

Nosnost  Max. rychlost 

[mm]  [mm]  [mm]  [kg]  [km∙h‐1] 

31x15,50‐15  TR‐07  TL  370  350  2235  1450  40 

Obrázek 17: Pneumatika MITAS TR-07. [29] 
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6.3 CHARAKTERISTIKA POJEZDU NAKLADAČE 

V této části práci je uveden detailní postup při vytváření pojezdové charakteristiky stroje na 
základě průběhu výkonové křivky hnacího motoru a omezujících, předem definovaných faktorů 
v podobě požadavku maximální rychlosti stroje a hodnoty tažné síly. 

 ZDÁNLIVÝ VÝKON STROJE 

Zdánlivý výkon stroje se určí na základě hlavních výkonových parametrů - maximální tažné 
síly a požadované maximální rychlosti nakladače. Uveďme, že stroj nemůže zdánlivého výkonu 
nikdy dosáhnout. [3], [10], [11] 

max

3 5

-1
max

 [W]

25
18,513 10 ( ) 1,286 10  W

3,6

128,6 kW

Kde:

 [W] ... Zdánlivý výkon stroje

 [m s ] ... Maximální požadovaná rychlost 

R TR

R

R

R

P F v

P

P

P

v

 

    





 (8) 

Hodnota zdánlivého výkonu stroje představuje hodnotu výkonu, který by musel mít hnací 
motor, pokud by mezi něj a hnaná kola nebyl zařazen žádný převod, nebo pouze jednostupňové 
převodové prvky. Nakladač musí v pracovním režimu vyvinout velké tažné síly a naopak 
v jízdném režimu dosáhnout vysoké přepravní rychlosti. Řešení je možné pomocí 
hydrostatického případně hydrostaticky-mechanického převodu.    
 Cílem při návrhu pohonu mobilního pracovního stroje je maximálně využít instalovaný 
výkon motoru. Toho lze docílit odebíráním nastaveného konstantního výkonu v celém rozsahu 
jízdních rychlostí a hnacích sil. Toto je možné prostřednictvím regulace pohonu. [3] 

 

Obrázek 18: Křivka výkonu hnacího motoru a bod zdánlivého výkonu 
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Modrá křivka (Obrázek 18) představuje čáru konstantního výkonu dieselového motoru Kubota 
o výkonu 36 kW. Pokud by byl pohon neregulovaný, výkon tohoto motoru by musel být roven 
zdánlivému výkonu stroje (odst. 6.3.1), byl by ale plně využit jen v jednom pracovním bodě 
(PR). Ve všech ostatních pracovních režimech by byl celkový výkon motoru nevyužit. Z tohoto 
důvodu je výkonová charakteristika transformována do podoby pro maximální využití výkonu 
dieselového agregátu. Vychází se ze skutečnosti, že maximální hnací síla je požadována nejvíce 
v oblasti malých pojezdových rychlostí, zejména z důvodu:  

 Rozběhu a práce stroje. 
 Překonávání velkých jízdních odporů. 

Při větších rychlostech si stroj vystačí s menší hnací silou. Tyto charakteristické vlastnosti 
pracovní činnosti nakladače v souvislosti s výkonem hnacího motoru lze zohlednit za pomoci 
převodového rozsahu stroje (odst. 6.3.2 ). Požadovaný převodový rozsah se určí na základně 
maximálního výkonu hnacího motoru a zdánlivého výkonu stroje. [3] 

 PŘEVODOVÝ ROZSAH STROJE 

max

5

3

max

 [-]

1,286 10  
3,571 [-]

36 10
Kde:

R  [-] ... Převodový rozsah stroje

 [W] ... Výkon hnacího dieselového motoru

R
P

M

P

P

M

P
R

P

R

P




 


 (9) 

 

Obrázek 19: Detail charakteristických bodů průsečíků výkonových charakteristik. 

Čára konstantního výkonu (Obrázek 19, modrá křivka) protíná v bodě A čáru TRF F  

omezující hodnotu maximální hnací síly a v bodě B čáru maxv v  omezující hodnotu maximální 

jízdní rychlosti stroje. 
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Snahou, při návrhu hydrostatického pojezdu, je realizovat tento převodový rozsah jen za 
pomocí hydrostatického převodu, který lze libovolně rozdělit mezi regulační převodníky (HG, 
HM), které mohou být uspořádané různým způsobem. Pokud nejsme schopni z konstrukčních 
či ekonomických důvodů tento převodový rozsah realizovat pouze za pomoci hydrostatického 
převodu, volíme kombinaci mechanické stupňové převodovky a hydrostatického převodu. [3] 

 

V intervalu min max,v v v  respektive min max,TR TR TRF F F  je pohon regulovaný na konstantní 

výkon. V intervalu rychlosti min0,v v je třeba zabezpečit omezení hnací síly na maximální 

hodnotu maxTRF F a hodnota hnací síly TRF by neměla překročit hodnotu adhezní síly maxTTF  v 

důsledku zamezení prokluzování kol (odst.  5.2.1) a aby nedošlo k přetěžování jednotlivých 
agregátů. [3] 

Tabulka 8: Souřadnice charakteristických bodů výkonové křivky. 

   Souřadnice charakteristických bodů výkonové křivky 

   [km·h-1] 

A  [7,0; 18513]  

B  [25,0; 5184]   

 

Obrázek 20: Upravená charakteristika pojezdu s uvedením charakteristických bodů. 
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Jízdní charakteristika uvedená na Obrázek 20 byla vytvořena na základě předpokladu, že celý 
výkon dieselového motoru je využit pouze na pohon nakladače. Tato situace však v reálném 
provozu nastává pouze v případě, kdy není používáno pracovní zařízení.    
Z hlediska charakteru stroje se počítá s užíváním různých přípojných pracovních zařízení po 
většinu doby pracovního nasazení. Z tohoto důvodu je pro porovnání vytvořena trakční 
charakteristika pro případ, kdy je maximální možný výkon dieselového motoru využívaný pro 
pojezd nakladače snížen9 o 30% z hlediska činnosti pracovní hydrauliky. 

 

 

   Souřadnice charakteristických bodů výkonové křivky 

   [km·h-1] 

C  [4,9; 18513]  

D  [25,0; 3629]   

 

                                                 
9 Tato hodnota je uvažována na základě zkušenosti VOP CZ s předchozími modely nakladače DAPPER (3000, 
5000) a odpovídá nejvyšší možné míře odebíraného výkonu pracovní hydraulikou. 
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Obrázek 21: Srovnání tažné charakteristiky pro případ, kdy hydrostatický pojezd využívá plný výkon 
motoru a v případě využití pouze 70%. v důsledku činnosti pracovní hydrauliky. 
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6.4 VLASTNOSTI STROJE PŘI TYPICKÝCH PRACOVNÍCH ÚKONECH 

Předchozí výpočty uvažovaly váhu nezatíženého stroje bez přídavných pracovních zařízení. 
Daný nakladač je však konstruován jako multifunkční a disponuje širokou škálou přídavných 
zařízení, které bude používat v převážné většině svého provozu.    
 Vlastnosti stroje při typických pracovních úkonech za předpokladu snížení 
maximálního využitelného výkonu dieselového motoru o 30% v důsledku činnosti pracovní 
hydrauliky jsou d8le znázorněny na dvou modelových situacích, které byly vybrány s ohledem 
na velký nárůst celkové hmotnosti stroje v důsledku použitých přídavných zařízení a materiálu, 
se kterým je operováno. První situace modeluje typický manipulační úkol, kdy má být 
přemístěna europaleta s břemenem o určité hmotnosti. Druhá modelová situace vyšetřuje 
chování stroje v případě, kdy vykonává stavební práce.     
 Pro každou modelovou situaci je nejprve určena celková hmotnost stroje, která zahrnuje 
hmotnost přídavných zařízení a přepravovaných břemen či materiálů. V další části je 
popisováno chování stroje při různých fázích, které odpovídají různým jízdním podmínkám. 
Výstupními parametry jsou hodnoty maximální rychlosti stroje a tažné síly v jednotlivých 
fázích dané modelové situace.         
 Dosažené výsledky jsou zobrazeny za pomocí grafů pojezdových charakteristik za 
předpokladu snížení maximálního využitelného výkonu dieselového motoru o 30% v důsledku 
činnosti pracovní hydrauliky. 
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 PRVNÍ MODELOVÁ SITUACE – MANIPULAČNÍ ÚKOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS SITUACE 

Ke stroji jsou připevněny paletizační vidle, pomocí nichž má být přepravena europaleta 
s břemenem (jehož hmotnost odpovídá maximálnímu dovolenému zatížení pro břemeno 
rovnoměrně rozložené na ložné podlaze palety dle [13]).     

Celková hmotnost nakladače pro tuto modelovou situaci se určí jako: 

1

1

1

 [kg]

2050 160 30 1500 3740 kg

:

 [kg] ... Celková hmotnost nakladače pro první modelovou situaci

 [kg] ... Hmotnost nakladače udaná výrobcem

 [kg] ... Hmotnost paletizačních vi

v pv p B

v

pv

m m m m m

m

Kde

m

m

m

   

    

dlí udaná výrobcem

 [kg] ... Hmotnost europalety

 [kg] ... Hmotnost břemena k přemístění

p

B

m

m

(10)

   

Obrázek 22: Nakladač Dapper provádějící manipulační práce. [14] 
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Modelová situace je rozdělena do tří fází, které odpovídají rozdílným jízdním podmínkám: 

1. Nakladač se pohybuje po vozovce s maximálním možným stoupáním. 
2. Nakladač se pohybuje po vozovce se stoupáním 12%. 
3. Nakladač se pohybuje po rovině. 

Povrch vozovky (pro všechny fáze pohybu stejný) je tvořen dlažebními kostkami10.  

 

 

Obrázek 23: Ukázka modelové situace, při které multifunkční nakladač vykonává manipulační práce 
na vozovce tvořenou dlažbou při různých hodnotách stoupání. 

 

Ve fázích 2 a 3 je určena potřebná tažná síla pro překonání jízdních odporů a rychlost stroje 
odpovídající uvažované trakční charakteristice stroje (Obrázek 21). Ve fázi 1 je pro maximální 
hodnotu tažné síly dané charakteristikou určena maximální hodnota stoupání, které je schopen 
nakladač při dané situaci zvládnout.        
 Výpočet potřebné tažné síly se určí na základě vztahů (3) - (6) a hmotnosti nakladače 
pro tuto modelovou situaci dle vztahu (10).  

 

                                                 
10 Výpočet pro tento povrch zvolen na základě skutečnosti, že hodnota valivého odporu je dle Tabulka 5 pro tento 
druh vozovky největší z druhů povrchu, kde se počítá s manipulačními pracemi (asfalt, beton, dlažba). 
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Obrázek 24: Tažná charakteristika odpovídající 70% maximálního výkonu dieselového motoru 
s vyznačením zkoumaných fází při modelu manipulačního úkolu. 

 

 

Tabulka 9: Hodnoty některých základních veličin pojezdu nakladače pro první modelovou situaci. 

Manipulační práce 1  2  3   

Typ vozovky:  Dlažba  Dlažba  Dlažba   

Požadovaná trakční síla  18,51 kN  6,96 kN  2,6 kN   

Zrychlení:  0,4 m∙s‐2  0,4 m∙s‐2  0,4 m∙s‐2   

Stoupání:  49%  12%  0%   

Max. rychlost:  4,9 km∙h‐1  13,0 km∙h‐1 25,0 km∙h‐1  

 

Maximální využitelná trakční síla, kterou lze přenést na daný povrch vozovky11 bez prokluzu:

max1 1 1

3
max1

max1

max1

1

 [N]

3740 9,81 0,6 22,01 10  N

22,0 kN

Kde:

 [N] ... Teoreticky maximální trakční síla pro první modelovou situaci

 [-] ... Koeficient přilnavosti pro vozovku tvořen

TR

TR

TR

TR

F m g

F

F

F





  

    


ou dlažbou

  (11)                     

                                                 
11 Volena nejnižší hodnota z intervalu koeficientu přilnavosti odpovídají styku pneumatiky se suchou dlažbou. 
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 DRUHÁ MODELOVÁ SITUACE – STAVEBNÍ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS SITUACE 

Ke stroji je připevněna univerzální lopata o objemu 0,5m3, uvažované zaplnění je z 80%, jako 
materiál je uvažován písek, nakladač se pohybuje v terénu bahnité půdy do svahu. 

Celková hmotnost nakladače pro tuto modelovou situaci se určí jako: 

2

2

2

 [kg]

2050 210 875 3135 kg

:

 [kg] ... Celková hmotnost nakladače pro druhou modelovou situaci 

 [kg] ... Hmotnost lopaty udaná výrobcem

 [kg] ... Hmotnost materiálu v lopatě

v L M

L

M

m m m m

m

Kde

m

m

m

  

   

(12)

   

 

Obrázek 25:Nakladač Dapper provádějící stavební práce. [14] 
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Modelová situace je rozdělena do tří fází, které odpovídají rozdílným jízdním podmínkám: 

4. Nakladač se pohybuje v terénu bahnité půdy s maximálním možným stoupáním. 
5. Nakladač se pohybuje v terénu bahnité půdy se stoupáním 12%. 
6. Nakladač se pohybuje po rovině v terénu bahnité půdy. 

Povrch vozovky (pro všechny fáze pohybu stejný) je tvořen bahnitou půdou.  

 

Ve fázích 5 a 6 je určena potřebná tažná síla pro překonání jízdních odporů a rychlost stroje 
odpovídající uvažované trakční charakteristice stroje (Obrázek 21). Ve fázi 4 je pro maximální 
hodnotu tažné síly dané charakteristikou určena maximální hodnota stoupání, které je schopen 
nakladač při dané situaci zvládnout.         
 Výpočet potřebné tažné síly se určí na základě vztahů (3) - (6) a hmotnosti nakladače 
pro tuto modelovou situaci dle vztahu (12). 

 

 

Obrázek 26: Ukázka modelové situace, při které multifunkční nakladač vykonává stavební práce v 
terénu bahnité půdy při různých hodnotách stoupání 
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Obrázek 27: Tažná charakteristika odpovídající 70% maximálního výkonu dieselového motoru 
s vyznačením zkoumaných fází při modelové situaci stavebních prací. 

 

 

Tabulka 10: Hodnoty některých základních veličin pojezdu nakladače pro druhou modelovou situaci. 

Stavební práce 4  5  6 

Typ vozovky:  Bahnitá půda  Bahnitá půda  Bahnitá půda 

Požadovaná trakční síla  18,51 kN  17,13 kN 13,56 kN 

Zrychlení:  0,4 m∙s‐2  0,4 m∙s‐2  0,4 m∙s‐2 

Stoupání:  17%  12%  0% 

Max. rychlost:  4,9 km∙h‐1  5,3 km∙h‐1 6,7 km∙h‐1 

 

Maximální využitelná trakční síla, kterou lze přenést na daný povrch vozovky bez prokluzu: 

max 2 2 2

3
max 2

max 2

max 2

2

 [N]

3135 9,81 0,6 18, 45 10  N

18, 45 kN

Kde:

 [N] ... Teoreticky maximální trakční síla pro druhou modelovou situaci

 [-] ... Koeficient přilnavosti pro terén bahnit
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6.5 POSOUZENÍ TAŽNÉ CHARAKTERISTIKY  

Na základě posouzení předešlých modelových situací, které byly vybrány s ohledem na velký 
nárůst celkové hmotnosti stroje v důsledku použitých přídavných zařízení a materiálu, se 
kterým je operováno, bylo ověřeno, že v případě snížení využitelného výkonu dieselového 
motoru o 30% v důsledku činnosti pracovní hydrauliky jsou vlastnosti vytvořené ideální trakční 
charakteristiky vyhovující. S ohledem na výpočet uvedených maximálních trakčních sil 
jednotlivých modelových situací vyplívá, že přetransformovat již vytvořenou charakteristiku 
na průběh, který by umožnoval větší tažnou sílu (tedy ale zároveň menší rychlost) je vlastně 
zbytečné či dokonce nevhodné, protože nelze tak velké síly bez prokluzu přenést na vozovku. 

Pro ucelení předchozích závěrů je nutno uvést následující doplňující poznámky: 

 K maximálnímu využití pracovní hydrauliky zpravidla nikdy nedochází při vyšších 
rychlostech stroje. Při vyšších rychlostech se používají zejména jen přídavná pracovní 
zařízení charakteru sekaček či zametačů. Tyto pracovní zařízení nevyžadují příliš 
vysoký výkon pracovní hydrauliky. Teoreticky možná hodnota použitelného výkonu 
spalovacího motoru pro hydrostatický pohon stroje bude tedy jistě vyšší než v případě 
uvažovaných 70% maximálního výkonu spalovacího motoru. 
 

 Dále je třeba uvést, že pracovní cykly v nízkých rychlostech, kde je požadavek 
maximálních tažných sil, též nevyžadují plný výkon pracovního zařízení při 
současných vysokých nárocích na pojezd - stroj koná buď práci, nebo se přemisťuje.   
Z toho vyplívá, že teoreticky možná hodnota použitelného výkonu spalovacího motoru 
pro hydrostatický pohon stroje za těchto situací bude taktéž vyšší nežli uvažovaných 
70% maximálního výkonu. 
 

Je však důležité poznamenat, že uvedené charakteristiky jsou bez uvažování účinností 
hydraulického obvodu pojezdu, jejíž účinnost bývá zpravidla okolo 70%. Z tohoto důvodu lze 
konstatovat, že uvedené charakteristiky lze tedy považovat v rámci prvotního návrhu za 
vyhovující.  
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6.6 NÁVRH KONCEPCE HYDROSTATICKÉHO POJEZDU 

Před samotným návrhem hydrostatického pojezdu stroje je nutno zvážit veškerá řešení přenosu 
výkonu od motorového agregátu až po jednotlivá kola, počet a vzájemné uspořádání 
jednotlivých prvků hydrostatického pojezdu a zabezpečení samovyproštění stroje při 
zhoršených adhezních podmínkách. To vše s ohledem na pracovní cyklus stroje, jeho provozní 
spolehlivost, cílové zasazení, konkurenceschopnost a v neposlední řadě s co nejlepší 
ekonomickou bilancí. [10], [3] 

 

 POŽADAVKY NA HYDROSTATICKÝ POJEZD STROJE 

Následuje návrh hydrostatického pojezdu, který byl vytvořen s ohledem na tyto požadavky: 

 Dosažení maximální rychlosti stroje 25 km·h-1. 
 Schopnost reverzace směru jízdy stroje. 
 Dosažení požadovaných tažných sil a schopnost samovyproštění stroje. 
 Konkurenceschopnost, ekonomická bilance. 
 Požadavek na vysokou schopnost manévrovatelnosti a ovladatelnosti stroje. 

 

 ANALÝZA KINEMATIKY KLOUBOVÉHO PODVOZKU PŘI JÍZDĚ ZATÁČKOU 

S ohledem na poslední požadavek z uvedeného výčtu, je nutné před samotným návrhem popsat 
kinematiku kloubového podvozku při jízdě zatáčkou. Právě vysokou manévrovatelností se tento 
stroj odlišuje od ostatních vysoce výkonných kolových nakladačů. [9] 

Obrázek 28: Kinematika kloubového podvozku při jízdě zatáčkou. [9] 

Některé mobilní pracovní stroje mají stejný mechanismus řízení směru jízdy jako silniční 
vozidla založený na natáčení kol přední nápravy. Výrazně menší poloměry zatáčení a větší 
obratnost mobilního stroje v terénu umožňuje právě použití mechanismu řízení natáčením 
kloubového rámu. [9], [4]          
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Při jízdě v přímém směru ( Obrázek 28, vlevo) rychlostí 
1 [m s ]Pv   , mají všechna čtyři kola 

stejnou obvodovou rychlost 2P K P K Pv r r n      , kde Kr  je efektivní poloměr kola, a 
1minPn     jsou otáčky kol. Tyto otáčky při jízdě v přímém směru jsou referenční, pro 

vyhodnocení diferencí otáček jednotlivých kol při jízdě zatáčkou. [9]       
     Kloubový podvozek se skládá ze dvou symetrických polorámů, 
spojených kulovým kloubem. Ze symetrie kinematiky kloubového rámu plyne, že při jízdě 
zatáčkou se středy náprav S1 a S2 pohybují po jedné kružnici s poloměrem zatáčení RS. 
Rychlost jízdy vozidla zatáčkou se ztotožňuje s obvodovou rychlostí otáčení středů náprav, a 
její hodnota je stejná jako rychlost jízdy v přímém směru. Vzhledem k tomu, že středy náprav 
mají v zatáčce stejný poloměr zatáčení a stejnou rychlost, nepotřebuje vozidlo s kloubovým 
rámem mezinápravový diferenciál. [3] 

Vnitřní kola přední i zadní nápravy se v zatáčce pohybují po stejném poloměru, obě stejnou 

rychlostí a mají stejné otáčky: 
11 21 1P P

S

a
n n n n n

R

 
       

 
. Kde n  je vynucená 

diference otáček vnitřních kol (bez prokluzu) v důsledku jízdy zatáčkou. Vnější kola obou 
náprav kloubového podvozku se pohybují také stejnou rychlostí a mají naopak o stejnou 

diferenci n vyšší otáčky: 
21 22 1P P

S

a
n n n n n

R

 
       

 
 .Při návrhu hydrostatického 

obvodu pojezdu je nutno zohlednit tyto charakteristické vlastnosti kloubového rámu 
nakladače. [9] 

 CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI ROZDÍLNÝCH ZAPOJENÍ HYDROMOTORŮ 

 Způsob, jakým jsou hydromotory v hydraulickém obvodu propojeny mezi sebou a 
hydrogenerátorem, zásadně ovlivňuje vlastnosti pojezdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 29: Schéma sériového (a) a paralelního (b) zapojení hydromotorů. [3] 
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Hydraulická vazba hydromotorů na hydrogenerátor může být realizovaná: 

 Sériovým zapojením hydromotorů. 
 Paralelním zapojením hydromotorů. 

Při sériovém zapojení mají všechny hydromotory stejný průtok, který je roven plnému průtoku 
hydrogenerátoru, mají tedy i teoreticky stejné otáčky. Tlakový spád na hydrogenerátoru je dán 
součtem tlakových spádů na jednotlivých hydromotorech.  

Při paralelním zapojení je tlakový spád na každém hydromotoru stejný jako na 
hydrogenerátoru. Průtok hydrogenerátoru se rozdělí mezi jednotlivé hydromotory. Nejvíc 
zatížený hydromotor odebírá nejmenší průtok a nejméně zatížený hydromotor největší průtok. 
Toto způsob zapojení plní tedy funkci hydraulického diferenciálu. [3] 

 ZVOLENÁ KONCEPCE HYDROSTATICKÉHO POJEZDU  

Na základě požadavků a rozboru kinematiky kloubového rámu byla s ohledem na charakter 
stroje zvolena následující koncepce hydrostatického pojezdu. 

Jde o koncepci s jedním regulačním hydrogenerátorem a čtyřmi neregulačními hydromotory. 
Dvojice hydromotorů jsou po obou stranách stroje zapojeny sériově, levá a pravá strana je vůči 
hydrogenerátoru zapojena paralelně. Tento způsob zapojení odpovídá koncepčnímu 
přizpůsobení hydrostatického pojezdu vlastnostem kloubového rámu.    
 Jak již bylo zmíněno, vnitřní kola přední i zadní nápravy se v zatáčce pohybují po 
stejném poloměru, obě (teoreticky) stejnou rychlostí a mají stejné otáčky. Vnější kola se 
pohybují také stejnou (oproti vnitřním kolům vyšší) rychlostí. Z analýzy rozdílných zapojení 
hydromotorů (Obrázek 29) vyplynulo, že těchto vlastností lze dosáhnout právě sériovým 
zapojením hydromotorů na levé, respektive pravé straně stroje. Dalším závěrem kinematické 
analýzy jízdy stroje zatáčkou je, že vnitřní a vnější kola – a tedy i hydromotory- mají rozdílné 
otáčky, tedy odebírají z hydrogenerátoru rozdílný průtok. Tohoto lze docílit již zmíněným 
paralelním propojením hydromotorů na levé straně stroje s hydromotory na straně pravé, toto 
zapojení plní tedy funkci hydraulického diferenciálu. Mezinápravový diferenciál není z důvodů 
uvedených v předešlé kapitole zapotřebí.       
 Uveďme, že tento způsob zapojení neumožňuje stroji jeho samovyproštění v případě 
nepříznivých jízdních podmínek. Tento problém je řešen v jedné z následujících kapitol. 

Obrázek 30: Zvolená koncepce hydrostatického pojezdu. 
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6.7 ANALÝZA PŘENOSU HYDRAULICKÉ ENERGIE V OBVODU 

Na základě distribučních zákonů vyplívajících z vlastností sériového a paralelního zapojení 
hydraulického obvodu (viz 6.6) a schématu (Obrázek 31) je provedena analýza přenosu 
hydraulické energie v obvodu. [1], [3] 
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    (14) 

 

Obrázek 31: Rozdělení průtoku a tlaku v obvodu. 
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6.8 NÁVRH HYDROMOTORŮ 

Následují výpočty určujících parametrů, na jejichž základě jsou následně vybrány kolové 
hydromotory pojezdu nakladače. Vstupními parametry pro výběr hydromotorů jsou mimo jiné 
jejich maximální otáčky, jejichž hodnota odpovídá otáčkám, při kterých je dosaženo 
požadované maximální rychlosti stroje. Dalším definujícím parametrem je geometrický objem, 
který je určen na základě potřebného hnacího momentu respektive tažné síly. [3], [10], [11] 

 

 POTŘEBNÝ HNACÍ MOMENT  

Moment přenášený poháněnými koly je určen výslednou silou odporů působících proti pohybu 
vozidla a adhezními podmínkami ve styku kola s vozovkou. V ustáleném stavu systém přenosu 
výkonu vytvoří stejně velkou hnací sílu opačného směru, která na efektivním poloměru kola 
tvoří hnací moment. [9]  

3

 [N m]

18513 0,350 6,480 10  N m

:

 [N m] ... Teoretický hnací moment 

 [m] ... Statický poloměr kola 

H TR stat

H

H

stat

M F r

M

Kde

M

r

  

    


  (15) 

 MAXIMÁLNÍ HNACÍ MOMENT 

Přenos hnací síly je omezen adhezními podmínkami v místě styku kola s vozovkou. Poháněná 
kola přenesou na vozovku každou zatěžovací sílu, která je menší než adhezní síla. Při rovnosti 
přenášené zatěžovací a adhezní síly začíná prokluz kola po vozovce a při přenosu větší síly než 
je síla adhezní vzniká intenzivní prokluz kola vysokými otáčkami. Maximální využitelný hnací 
moment pro pohon vozidla se určí dle následujícího vztahu. [9] 

max max

3
max

max

 [N m]

20104 0,350 7,036 10  N m

:

 [N m] ... Maximální hnací moment  

H TT stat

H

H

M F r

M

Kde

M

  

    



  (16) 

 POŽADOVANÝ MOMENT HYDROMOTORU 

Požadovaná hodnota celkového krouticího momentu hydromotorů by měla ležet v intervalu12 

; max; HM HMM M  . Pokud by byl krouticí moment menší než uvedený rozsah, nakladač by 

nebyl schopen vyvinout dostatečnou tažnou sílu pro překonání jízdních odporů, došlo by tedy 
k odklonění od průběhu ideální trakční charakteristiky, která byla upravena pro požadavky 
stroje. Stejně tak je zbytečné volit hydromotor s krouticím momentem přesahujícím uvedený 
rozsah, protože by nebyl v důsledku adhezních podmínek využit.  

                                                 
12 Hydromotory jsou výrobcem dodávány v určitých výkonových řadách s rozdílnou skladovou dostupností, které 
nemusí vždy přímo odpovídat navrhnutým požadavkům. V takových případech je nutné při výběru volit určitý 
kompromis, přičemž je snaha volit hydromotor s hodnotou krouticího momentu co nejblíže uvedenému intervalu. 
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 TEORETICKÝ GEOMETRICKÝ OBJEM HYDROMOTORU 

Na základě potřebného hnacího momentu a analýzy přenosu hydraulické energie v obvodu (14) 
je dále určen teoretický geometrický objem hydromotoru. Předpokládejme, že do levé i pravé 
větve vstupuje pří jízdě v přímém směru bez prokluzování stejný tlak (450 bar), který je roven 
tlaku hydrogenerátoru a že levá i pravá větev hydromotorů přenese stejný krouticí moment

 [N m]
2

H
Hv

M
M   . Teoretický geometrický objem hydromotoru je pak tedy:  [1], [3], [5] 
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... Mechanicko hydraulická účinnost hydromotoru

(17)

   

 POŽADOVANÉ OTÁČKY HYDROMOTORU 

Na základě maximální rychlosti stroje požadované výrobcem a parametrů zvolených pneumatik 
se určí teoretická hodnota otáček hydromotoru, která slouží jako jeden z parametrů potřebných 
při výběru konkrétního hydromotoru. [3], [10] 
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 VOLBA HYDROMOTORŮ 

Pro pohon nakladače jsou použity čtyři stejné dvojrychlostní radiální hydromotory. 
Pomaloběžné radiální hydromotory s relativně velkým krouticím momentem mají při nízkých 
otáčkách rovnoměrnější pohyb než rychloběžné a k dosáhnutí nízkých otáček nepotřebují 
přídavné mechanické převody. Jejich účinnost při nízkých otáčkách bývá větší než při použití 
rychloběžných hydromotorů s  mechanickým převodem. Nízké otáčky a vysoké krouticí 
momenty dosahují velkým geometrickým objemem a také tím, že za jednu otáčku hydromotoru 
vykoná píst více pracovních zdvihů (tzv. více křivkové hydromotory). [30], [3], [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojrychlostní hydromotory mohou pracovat při dvou rozdílných hodnotách geometrických 
objemů, což v důsledku umožňuje stroji pracovat ve dvou rozdílných režimech. Jeden z režimů 
lze označit jako „pracovní“ – při tomto režimu hydromotory pracují s jejich plným 
geometrickým objemem a pojezd stroje dosahuje maximálních tažných sil, přičemž je však jeho 
maximální rychlost výrazně snížena. Naopak při druhém režimu označeném jako režim 
„jízdní“, je stroj schopen dosáhnout své maximální rychlosti, ale tažná síla stroje v tomto 
režimu dosahuje snížených hodnot. Na základě teoretického geometrického objemu 
hydromotoru a jeho otáček byl z katalogu výrobce Poclain Hydraulics vybrán hydromotor 
MS05-1 s uvedenými parametry. [30], [3] 

 

Tabulka 11: Technické parametry hydromotoru MS05-1 výrobce Poclain Hydraulics. [30] 

 

   
Krouticí moment 

při 100 bar 
Max. rychlost  Max. tlak 

      [N∙m]  [min‐1]  [bar] 

Geometrický objem 
[cm3] 

514  817  ‐ 
450 

257  ‐  220 

Obrázek 32: hydromotor MS05-8 výrobce Poclain Hydraulics. [30] 
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 OVLÁDÁNÍ ZMĚNY GEOMETRICKÝCH OBJEMŮ 

Ovládání změny geometrických objemů hydromotorů je elektrohydraulické. Přepínač 
geometrických objemů hydromotoru bude umístěn na ovládacím panelu v kabině řidiče.  
Princip funkce dvourychlostních hydromotorů znázorňují následující obrázky.  
 Pokud se má stroj pohybovat v náročném terénu, či má vykonávat pracovní úkony kde 
je požadavek na nižší rychlosti a vyšší krouticí momenty, obsluha stroje aktivuje tzv. pracovní 
režim („želva“). V tomto režimu hydromotory pracují s jejich plným geometrickým objemem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud je naopak zapotřebí rychlé přemístění stroje například mezi jednotlivými pracovními 
úkony, je aktivován tzv. jízdní režim („zajíc“), při kterém hydromotory pracují s polovičním 
geometrickým objemem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33:  Detail hydromotoru při pracovním režimu („želva"). [31]  

Obrázek 34: Detail hydromotoru při jízdním režimu („zajíc"). [31] 
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 BRŽDĚNÍ HYDROMOTORŮ 

Řešení brždění stroje není součástí zadání této diplomové práce. Pro informaci je však níže 
uvedena možnost řešení této problematiky.        
 Výše zvolené hydromotory jsou též dodávány ve variantě se zabudovanou brzdou, což 
je vhodné řešení z důvodu dosažení kompaktnosti a jednoduchosti stroje. Prvním typem brzdy, 
které lze pro daný motor použít je brzda lamelová. 

Tato brzda se nejčastěji používá jako nouzová a je aktivována v případě poklesu tlaku v hlavní 
přívodní větvi hydromotoru. K zabrzdění dochází tedy v případě porušení přívodního tlakového 
vedení, či v případě, kdy hydrogenerátor nedodává do obvodu tlak (nestlačený pedál pojezdu). 
V důsledku možné poruchy stroje je nutné, aby bylo možné stroj odbrzdit, například za účelem 
odtahu nakladače z pracoviště. Brzda je za tímto účelem vybavena šroubem pro manuální 
mechanické nouzové odbrzdění. Uveďme, že hlavní výhodou tohoto řešení jsou minimální 
náklady, protože odblokovací šroub je již součástí samotné brzdy.   
 Bohužel toto řešení má řadu nevýhod, z nichž lze jmenovat především značnou 
nepraktičnost, vyplívající z nutnosti manuálního odbrzdění každého motoru zvlášť a především 
možné nebezpečí při odbrzďování ve svahu, nebo jako důsledek špatného přístupu, kdy je často 
zapotřebí vykonávat tuto operaci z pozice vleže z pod rámu stroje.     
 Všechny tyto nevýhody odstraňuje tzv. hydraulické odbrzdění. Princip tohoto řešení je 
v použití ruční pumpy, která slouží k natlakovaní uzavřeného okruhu brzdy. K uzavření okruhu 
brzdy se používá např. kulový ventil. Pro normální chod vozu je ventil otevřený, pokud je třeba 
nouzové odbrzdění hydromotorů, kulový ventil se uzavře a pomocí ruční pumpy je daná část 
obvodu natlakována, což má za následek požadované odbrzdění13 stroje.   
  Další možností je použití hydromotorů se zabudovanou bubnovou brzdou, která 
může plnit funkci servisní brzdy (ovládáno hydraulicky) nebo parkovací brzdy (ovládáno 
brzdovým ocelovým lankem). [32], [33], [44], [45] 

  

                                                 
13 Dodejme, že pro nouzové odbrzdění je nutné použití pojezdového čerpadla s by-passem, nebo lze udělat tento 
by-pass externě mimo pístové čerpadlo, což má však za následek další úbytek prostoru. 

Obrázek 35: Lamelová brzda hydromotoru Poclain s detailem mechanického nouzového odbrzdění. [33] 
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6.9 NÁVRH HYDROGENERÁTORU 

Následuje výpočet parametrů pro návrh hydrogenerátoru pojezdu. Jmenovitě jde především o 
průtok a tlak hydrogenerátoru, jejichž maximální hodnoty vyplívají z požadované maximální 
rychlosti stroje a tažné síly. 

 POŽADOVANÝ MAXIMÁLNÍ PRŮTOK HYDROGENERÁTORU  

Na základě distribučních zákonů vyplívajících z vlastností sériového a paralelního zapojení 
hydraulického obvodu (viz 6.6.3), schématu (Obrázek 31) a požadovaných otáček hydromotorů 
(18) je stanoven teoretický maximální průtok hydrogenerátoru pro dosažení maximální 

rychlosti stroje. Při aktivovaném jízdním režimu ( max
2 2

HM
HM

V
V  ) je potřebný průtok 

hydrogenerátoru určen následovně. [1], [3], [10] 

2

3 -11
1

4

3 3 -1
1

-1
1

3 -1
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2 2  [m s ]

3,107 2,57 10
0,982 1,697 10  m s
0,96

101,85 l min

Kde:

 [m s ] ... Teoretický průtok hydrogenerátoru pro dosažení ma

HMteo HM

HMteo VHM
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VHG VHG

HGteo

HGteo

HGteo

n V

Q
Q

Q

Q

Q


 







    

 

    

 


3 -1

1

x. rychlosti

 [m s ] ... Teoretický průtok hydromotory v jedné větvi  obvodu při max. rychlosti

 [-] ... Objemová účinnost hydromotoru 

 [-] ... Objemová účinnost hydrogenerátoru 

HMteo

VHM

VHG

Q






(19)

   

Za předpokladu, že je celý výkon dieselového agregátu využíván pouze pro pojezd stroje, je na 
základě teoretického průtoku při požadované maximální rychlosti stroje a schématu  
(Obrázek 31) určen potřebný tlak hydrogenerátoru. [1], [3], [10] 

max
1

1

7
1 3

1

1

 [Pa]

36000
2,12 10  Pa

1,697 10

212 bar

Kde:

 [Pa] ... Teoretický tlak na hydrogenerátoru při max. rychlosti.

M
HGteo

HGteo

HGteo

HGteo

HGteo

P
p

Q

p

p
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      (20) 

Předpokládejme, že do levé i pravé větve vstupuje pří jízdě v přímém směru bez prokluzování 
stejný tlak, a že levá i pravá větev hydromotorů přenese stejný krouticí moment 

 [N m]
2

H
Hv

M
M   .  
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Za předchozího předpokladu pro situaci kdy je aktivní pracovní režim ( 1 maxHM HMV V ), se tlak 

na hydrogenerátoru určí jako: [1], [3], [10] 

2
1

7
2 4

2

2

2
[Pa]

6480
2

2  4,45 10  Pa
5,14 10 0,89

445 bar

Kde:

 [Pa] ... Teoretický tlak na hydrogenerátoru za předpokladu max. kroutícího momentu
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HM HMm
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p

V

p

p
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 (21)   

Za předpokladu, že je celý výkon dieselového agregátu využíván pouze pro pojezd stroje, je na 
základě teoretického tlaku na hydromotoru při požadovaném max. krouticím momentu a 
schématu (Obrázek 31) určen potřebný průtok na hydrogenerátoru. [1], [3], [10] 
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2

7
4 3 -1

2
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2

3 -1
2

 [m s ]
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Kde:

 [m s ] ... Teoretický průtok hydrogenerátoru při max. krouticím momentu
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 (22) 

Požadovaný geometrický objem hydrogenerátoru je určen na základě maximálního 
požadovaného průtoku 14  a uvažování max. otáček dieselového motoru, ke kterému je 
hydrogenerátor připojen přímo, bez přídavných převodů. [1], [3], [10] 

31

3
5 3
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3

-1

 [m ]

1,691 10
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Kde:

 [m ] ... Teoretický potřebný geometrický objem hydrogenerátoru

 [s ] ... Maximální otáčky hydrogenerátoru
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  (23) 

                                                 
14 Jako požadovaný průtok je uvažován maximální průtok z hodnot [ 1 2; HGteo HGteoQ Q  ]. 
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 VÝBĚR HYDROGENERÁTORU 

Pro dané řešení hydrostatického pojezdu je upřednostněn typ axiálního pístového 
hydrogenerátoru s nakloněnou deskou. Použití tohoto typu v uzavřeném hydrostatickém 
obvodu v porovnání s konstrukcí hydrogenerátoru s nakloněným blokem válců má níže 
uvedené výhody. [1], [3], [5] 

 Nižší pořizovací náklady. 
 Lepší zástavbové rozměry 
 Menší hmotnost. 
 Možnost prodloužení hnacích hřídelí skrz hydrogenerátor tak, že je 

možné přímo pohánět pomocné hydrogenerátory (např. pro pracovní 
hydrauliku), což vede k ušetření mechanického převodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě požadovaného max. tlaku (21) a teoretického geometrického objemu (23)
byl vybrán hydrogenerátor A4VG/32 - 40 výrobce Bosch Rexroth s těmito parametry: 

Tabulka 12: Technické parametry hydrogenerátoru A4VG/32 – 40. [34] 

    
Geometrický objem  Maximální otáčky  Max. tlak 

[cm3]  [min‐1]  [bar] 

40  4000  450 

  

Součástí tohoto hydrogenerátoru je integrovaný pomocný hydrogenerátor, který slouží 
k doplňování hydraulické kapaliny, což je nutné hlediska charakteru uzavřeného obvodu. 

Obrázek 36: Hydrogenerátor A4VG výrobce Bosch Rexroth. [34] 
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6.10 PRINCIP A PROVEDENÍ OVLÁDÁNÍ POJEZDU STROJE 

Pomineme-li přepínání mezi pracovním a jízdním režimem prostřednictvím změny 
geometrických objemů hydromotorů (viz 6.8.7 ), je pohon nakladače ovládán dvěma jízdními 
pedály. Jeden je určen pro pohon vpřed, druhý pak pro pohon vzad. Přednost tohoto způsobu 
ovládání je především jednoduchém, intuitivním a pohodlném ovládání stroje. 
 Ovládání naklonění desky hydrogenerátoru je elektrohydraulické. Ovládání 
geometrického objemu je navrhnuté tak, že pootočení výkyvné desky je úměrné vstupnímu 
elektrickému signálu. Při tomto způsobu ovládání geometrického objemu hydrogenerátoru se 
používá elektrohydraulický servoventil. Elektrohydraulický servoventil mění vstupní 
elektrický signál na výstupní hydraulický (tlakový) signál, kterým se uvádí do činnosti 
čtyřcestný servoventil. Ten přenáší hydraulický tlak na strany dvojčinného pístu servoválce. 
Píst servoválce naklápí výkyvnou desku, čím se mění geometrický objem hydrogenerátoru 
v jednom či opačném směru. Tímto způsobem je docíleno schopnosti reverzace otáčení 
hydromotorů a tedy stroje jako celku.  [3], [34] 

 

 

Výkyvná deska má kvůli běžným provozním silám tendenci se posunout z pozice nastavené 
obsluhou stroje. Proto je součástí ovládání mechanismus zpětné vazby, který pohybuje 
pouzdrem servoventilu v závislosti na naklopení výkyvné desky. Při změně polohy (vyklonění) 
desky hydrogenerátoru se při nastaveném řídícím proudu posune pouzdro servoventilu a ten 
dodá tlak do servoválce, čímž zachová výkyvnou desku v nastavené poloze. 

Obrázek 37: Znázornění principu ovládání regulace hydrogenerátoru. [34] 
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Níže jsou uvedeny některé další vlastnosti a výhody elektrického ovládání: 

 Plášť servoventilu naplněný olejem prodlužuje životnost ovládání tím, že zabraňuje 
pronikání vlhkosti a tlumí vibrace jednotlivých součástek.  

 Vnitřní mechanické dorazy v servoventilu umožňují náhlé změny napětí vstupního 
signálu bez poškození ovládacího mechanismu. 

 Servoventil opakovaně zajišťuje přesné nastavení geometrického objemu při daném 
vstupním signálu. 

 Výkyvná deska je spojená s ovládacím mechanismem a v případě nepřítomnosti 
vstupního elektrického signálu servoventil nastaví servoválec do střední polohy. 

Uvedené vlastnosti zabezpečují jednoduchou a lacinou konstrukci a nastavení nulového úhlu 
naklopení desky hydrogenerátoru po zastavení stroje, selhání vstupního elektrického systému, 
nebo při ztrátě plnícího tlaku. [3], [34] 

6.11 NÁVRH DĚLIČE PRŮTOKU 

Následuje návrh řídících prvků obvodu, které jsou vybrány na základě požadavků na 
hydraulický obvod (6.6). Zejména pak s ohledem na dosažení požadovaných trakčních 
vlastností a schopnost samovyproštění stroje.       
 Při paralelním zapojení levé a pravé větve hydromotorů, se průtok hydrogenerátoru 
rozdělí mezi tyto větve. Ta část obvodu, kde je nejvíce zatížený hydromotor, odebírá nejmenší 
průtok a nejméně zatížený hydromotor naopak největší průtok. To může vést k tomu, že 
nejméně zatížený, nebo zcela odlehčený hydromotor se roztočí na maximální (až nepřijatelné) 
otáčky a odebere celý průtok hydrogenerátoru. V důsledku toho se ostatní hydromotory zastaví. 
[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při jízdě po pevné vozovce jsou obě větve hydromotorů spojené mechanickou vazbou, kterou 
tvoří vozovka. Ve chvíli kdy na kluzkém či poddajném podloží začne jedno kolo prokluzovat, 
zvýší se jeho otáčky a odebíraný průtok této větve. V důsledku toho se zmenší průtok 
větve druhé se zatíženými hydromotory a stroj zastaví. Problém se řeší připojením děliče 
průtoku do hydrostatického obvodu pojezdu stroje. Tento hydraulický prvek plní funkci tzv. 
hydraulické uzávěrky diferenciálu. [3]       
  

Obrázek 38: Dělič průtoku MT016DV výrobce Bucher Hydraulics. [35]  
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Při běžném provozu je dělič průtoku neaktivní. Dojde-li na kluzkém či poddajném podloží k 
nadměrnému prokluzování kol a následně k uvíznutí stroje, aktivuje řidič dělič průtoku, čímž 
je docíleno stejného průtoku v obou větvích s ohledem na analýzu přenosu hydraulické energie 
v obvodu (Obrázek 31) tedy i teoreticky stejných otáček všech čtyř kol, čímž dojde 
k samovyproštění stroje. [3], [9]        
  Dělič průtoku je vybrán na základě požadované dělící 15  funkce 1:1, 
maximálního tlaku, průtoku a způsobu ovládání (upřednostněno elektrohydraulické ovládání). 
S ohledem na předchozí požadavky byl vybrán dělič průtoku výrobce MT016DV výrobce 
Bucher Hydraulics.  

 

Tabulka 13: Parametry děliče průtoku MT016DV. [35] 

 

 

 

Následující obrázek znázorňuje ovládání děliče průtoku. Dělič je aktivován na základě stisknutí 
přepínače, který je umístěn na ovládacím joysticu v kabině řidiče. Tento způsob ovládání 
hydraulické uzávěrky stroje umožňuje jednoduché a pohodlné samovyproštění stroje. 

              

 

                                                 
15 Kromě symetrického dělení průtoku existují i děliče průtoku, které rozdělují průtok v jiných poměrech. 

Označení 
Maximální průtok  Maximální tlak 

Způsob Ovládání 
[l∙min‐1]  [bar] 

MT016DV  120  450  elektrohydraulické 

Obrázek 39: Znázornění ovládání děliče průtoku. 
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6.12  VLIV ZALAMOVÁNÍ KLOUBOVÉHO RÁMU NA MECHANISMUS ŘÍZENÍ, 
DOPLŇOVACÍ BLOK 

Jak již bylo dříve mnohokrát uvedeno, rám stroje DAPPER je řešen jako kloubový, zatáčení 
je tedy řešené vzájemným natáčením polorámů vůči sobě. S ohledem na zvolenou koncepci 
uspořádání hydrostatického pojezdu a charakteru kloubového rámu, dochází při zatáčení 
stroje na místě či při velmi malých rychlostech16 v obvodu pojezdu k situaci, která má 
nepříznivý vliv na mechanismus řízení. Popis tohoto problému a jeho řešení je uvedeno níže.
 Při procesu vzájemného natáčení polorámů vůči sobě klade sériová větev hydromotorů 
na straně s menším poloměrem zatáčení (vnitřní strana zatáčky) odpor vůči mechanizmu 
řízení. Tento odpor vzniká jako důsledek skutečnosti, že se úsek hadice mezi hydromotory (na 
vnitřní straně zatáčky) chová jako „tuhý“17 člen, který brání natáčení (přibližování předního a 
zadního kola k sobě) v důsledku „sevření“17 objemu kapaliny v úseku mezi hydromotory. 
Důsledkem je významné zvětšení sil na mechanismus řízení stroje. 

Tento problém je řešen propojením sériových větví hydromotorů (levá, pravá)  za pomoci 
konstantního hydraulického odporu (tryska o určitém průměru, zelená šipka), čímž je docíleno 
snížení tlaku v sériové větvi hydromotorů na straně s menším poloměrem zatáčení. Tento prvek 
pro řízení průtoku, sloužící k regulaci tlakové energie v obvodu, je součástí doplňovacího 
bloku, jehož další funkcí je přivádění oleje (pozice C) do hydraulického obvodu od 
doplňovacího hydrogenerátoru. 

Tabulka 14: Technické parametry speciálního doplňovacího bloku. [39] 

Označení 
Maximální průtok 

A1↔A2; B1↔B2 

Maximální průtok 

A1‐A2 ↔B1‐B2 
Maximální tlak 

[l∙min‐1]  [l∙min‐1]  [bar] 

INT-SER-PROT-110  120  63  420 

                                                 
16 Jinými slovy kdy je v sériové větvi hydromotorů nulový, nebo jen velmi malý průtok. 
17 Použité označení je použité pouze za účelem trivializace problému s cílem zjednodušeného popsání problému. 

Obrázek 40: Speciální doplňovací blok INT-SER-PROT-110  výrobce Poclain Hydraulics. [39]  
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6.13 NÁVRH HYDRAULICKÉ KAPALINY 

Správná funkce, provozní spolehlivost a hospodárnost hydraulických systémů je v podstatné 
míře ovlivněna použitím vhodné pracovní kapaliny, která plní zejména tyto úlohy: 

 

 
 Přenos tlakové energie od zdroje k místu přeměny na mechanickou 

energii. 
 
 Mazání pohyblivých vnitřních částí mechanismu. 
  
 Ochrana součásti proti otěru. 
 
 Odvod nečistot. 
 
 Odvod tepla 

 

 

 

 ZVOLENÁ HYDRAULICKÁ KAPALINA 

Na základě doporučení výrobců jednotlivých hydraulických prvků byl zvolen hydraulický olej 
HM 46 výrobce MOGUL. Tento olej je vyroben na základě ropných základových materiálech 
a je určen pro vysokotlaké hydrostatické systémy pracující v obvyklých podmínkách (celoroční 
provoz) vybavené hydrogenerátory s vysokými požadavky na proti otěrový účinek oleje 
(lamelové, axiální a radiální pístové). [1], [40] 

Tabulka 15: Parametry zvoleného hydraulického oleje. [40] 

Označení 
Hustota  Kinematická viskozita 

[kg∙m‐3]   [mm2∙s‐1] 

MOGUL HM 46  880  46 

 

Charakteristické vlastnosti zvoleného oleje: [40] 

 Vysoká ochrana hydraulických komponent proti opotřebení 
 Vynikající protikorozní vlastnosti 
 Vysoká odolnost proti oxidaci 
 Nepůsobí agresivně na elastomery 
 Velmi dobře odlučuje vzduch a odolávají tvorbě trvalé emulze 
 Velmi dobrá filtrovatelnost 
 Minimální tendence k tvorbě pěny 
 Velmi dobrý průběh viskozity v závislosti na změnách teploty 

Obrázek 41: Úlohy hydraulického oleje v obvodu. [1], [36], [5] 
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6.14 NÁVRH FILTRŮ HYDRAULICKÉ KAPALINY 

Filtry jsou poměrně jednoduché hydraulické prvky, které v obvodu udržují předepsanou čistotu 
hydraulické kapaliny. Na jejich volbě a správné funkci do značné míry závisí nejen čistota 
hydraulické kapaliny, ale i provozní spolehlivost celého hydraulického obvodu.   
 Úkolem filtrů je zajistit optimální čistotu pracovní kapaliny, tj. takovou, kdy při 
přijatelných nákladech na filtraci zajistíme optimální funkci celého systému, vysokou životnost 
a spolehlivost jednotlivých prvků. U některých prvků může dojít vlivem nečistot ke zhoršení 
nebo úplnému znemožnění funkce (v 80 % případů je hlavní příčinou poruch hydraulických 
systémů znečištěná hydraulická kapalina). [1], [6] 

 Typ filtru je velmi důležitý pro vlastní filtraci kapaliny. Z tohoto hlediska jsou 
rozeznávány sací, tlakové a odpadní (zpětné) filtry. Volbu typu filtru je třeba zvážit při 
konstrukci stroje a vzít v úvahu zejména následující parametry. [1] 

 Funkci systému a jeho životnost 
 Konstrukci, případně parametry použitých hydraulických prvků a z toho výrobcem 

předepsanou jemnost filtrace 
 Druh a způsob vzniku nečistot v systému, případně vstup nečistot z vnějšku 

 

 ZVOLENÉ FILTRY 
18Jako sací filtr je použit relativně hrubý sítový filtr MSZ-MN 101 (označovaný jako „sací koš“) 
s velikostí oka 90 μm výrobce Hydroma. Tento filtr je umístěný přímo v nádrži a je našroubován 
na sací trubku doplňovacího hydrogenerátoru. Je vybaven obtokovým (bypass) ventilem 
k omezení tlakových ztrát v přívodu hydrogenerátoru při zanesené vložce nebo při „studeném“ 
rozběhu hydrogenerátoru. Potřebný tlakový spád pro otevření ventilu je max 0,02 MPa. 
   Nezbytná ochrana hydraulických prvků před nečistotami je dále v obvodu zajištěna 
jemnějším filtrem s papírovou filtrační vložkou. Tento filtr je integrován k hydrogenerátoru 
pojezdu (6.9.2) a je dodáván spolu s tímto hydraulickým prvkem, proto není jeho specifikace 
dále rozebírána.         
 Posledním19 použitým filtrem hydraulického oleje je nízkotlaký odpadní filtr umístěný 
ve zpětné větvi. Jeho úkolem je filtrovat hydraulickou kapalinu vracející se z hydraulického 
obvodu zpět do nádrže. Tento konkrétní filtr (LFM-CD 050) je taktéž vybrán z katalogu 
výrobce Hydroma a jeho filtrační schopnost, která byla vybrána s ohledem na požadavky 
použitých hydraulických komponent je 10 μm. [1], [41]  

 

 

  

                                                 
18 Kromě požadované filtrační čistoty byl určujícím parametrem pro výběr filtrů hodnoty průtoků v daných větvích 
obovodu. 
19 K docílení požadované čistoty hydraulické kapaliny je nutné použít ještě vzduchový filtr, který bývá umístěn na 
víko nádrže. Úkolem těchto filtrů je zamezit vniku nečistot z okolí do nádrže v důsledku přisávání vzduchu při 
změnách stavu hladiny v nádrži. 
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6.15 NÁVRH HYDRAULICKÉHO VEDENÍ  

Při návrhu vedení se vychází z rovnice průtoku, ze které je vyjádřen vnitřní průměr vedení. [6] 

1
 

4
 [ ]

Kde:

 [ ] ... Vnitřní průměr vedení (světlost).

[ ] ... Střední rychlost proudění ve vedení.

s

s

Q
d m

v

d m

v m s












(24)

   

Rychlost proudění volíme zejména s ohledem na minimální tlakovou ztrátu ve vedení. Z tohoto 
hlediska je výhodné volit nízkou rychlost proudění což, ale vede na vyšší hodnoty vnitřního 
průměru vedení. Potrubí větší světlosti má ale větší hmotnost a tím vyšší cenu, obtížněji se 
montuje a zabírá více prostoru. Proto je třeba při návrhu hydraulického vedení najít určitý 
kompromis. Uvažovaná rychlost proudění pro daný typ větve hydraulického obvodu je z tohoto 
důvodu volena na základě tabulky doporučených rychlostí, která vznikla na základě pokusů a 
praktických zkušeností. [6] 

Tabulka 16: Hodnoty doporučených rychlostí ve vedení (olej). [6] 

Tlak 
Umístění potrubí 

Rychlost průtoku 

[MPa]  [m∙s‐1] 

10 
tlaková větev 

4,5 … 5 
20  5,5 … 6,5 
≥32  7 … 8 

 

Doporučená rychlost se koriguje s ohledem na délku vedení. U dlouhých vedení se volí nižší 
hodnoty rychlosti, u krátkých vedení lze doporučenou rychlost zvýšit. [6]   
  

 NÁVRH VNITŘNÍHO PRŮMĚRU VEDENÍ PRO TLAKOVOU VĚTEV 

Vychází se z maximálního průtoku hydrogenerátoru pojezdu, který je určen dle následujícího 
vztahu. [3] 

3 1
max

3 3 1
max

-1
max

3 1
max

 [m s ]

2700
0,00004 1 0,98 1,764 10  m s

60

105,8 l min

Kde:

 [m s ] ... Maximální průtok hydrogenerátoru pojezdu

[ ] ... Regulační parametr hydrogenerá
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 toru

 (25) 

 



 

 

66 
 

NÁVRH HYDROSTATICKÉHO POJEZDU 

Na základě vztahu (24) je dále určen návrh vnitřního průměru vedení pro tlakovou větev. [6]  

max
1

1

1

1

-1

4
 [m]

4 0,001764
0,0168 m

8
16,8 mm

Kde:

 [m] ... Navrhnutý vnítřní průměr vedení pro tlakovou větev.

 [m s ] ... Teoretická střední rychlost proudění, dle tab. (16) voleno 8 m
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st

st

Q
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d

d

d
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  -1s

(26)

   

 VÝBĚR PRVKŮ PRO VEDENÍ HYDRAULICKÉ KAPALINY 

Pro vedení hydraulické kapaliny v hydraulickém obvodu určeném pro hydrostatický pojezd 
stroje bylo upřednostněno hadicové vedení, z důvodu kloubového typu rámu stroje, kde by 
použití klasického potrubí pro hydraulické vedení nebylo možné z důvodu vzájemného pohybu 
polorámů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z katalogu výrobce byly pro tlakovou větev na základě vypočteného teoretického vnitřního 
průměru (26) vybrány následující vysokotlaké hadice pro vedení hydraulického oleje: 

Tabulka 17: Parametry zvolených hadic pro tlakovou větev. [42] 

Označení 
Vnitřní průměr  Vnější průměr 

Trvalý pracovní 
tlak 

Min. destrukční 
tlak 

[mm] ([in])  [mm]  [MPa]  [MPa] 

PARKER R42ST   19,1 (3/4)  32  42  168 

 

Obrázek 42: Hadicový typ hydraulického vedení kapaliny. [37] 
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6.16 VÝPOČET HYDRAULICKÝCH ZTRÁT  

Hydraulické ztráty vznikají v důsledku proudění skutečných kapalin vedením. Dle fyzikální 
podstaty je lze rozdělit na ztráty třením v lineárním částech obvodu a na ztráty místní, vznikající 
v místech, kde dochází ke změně velikosti rychlosti v důsledku změny průřezu nebo ke změně 
směru průtoku zakřivením kanálu. Jako měřítko velikosti hydraulických ztrát je zaveden pojem 
„tlaková ztráta“, který vyjadřuje snížení tlaku vytvořené hydrogenerátorem.  
 Nejprve je nutné určit na základě parametrů (Tabulka 17 ) vybraných prvků pro vedení 
hydraulické kapaliny a maximálního průtoku hydrogenerátoru pojezdu skutečnou střední 
rychlost kapaliny ve vedení. [1] 

1max
2

1
2

-1

4
 [m s ]

4 0,001764
6,16 m s

0,0191

Kde:

 [m] ... Vnitřní průměr zvoleného vysokotlakového hadicového vedení

 [m s ] ... Skutečná střední rychlost kapaliny ve vysokotlakém h
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Q
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d
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 adicovém vedení

 (27) 

  

 HYDRAULICKÉ ZTRÁTY LINEÁRNÍM VEDENÍM 

Ztráty v přímém úseku hydraulického vedení jsou způsobeny vazkostí kapaliny, která vyvolává 
tření při obtékání vnitřních ploch potrubí. Velikost odporu proti pohybu je závislá na charakteru 
proudění, které je určeno bezrozměrným kritériem ve tvaru Reynoldsova čísla. [1] 

2 -1

Re  [-]

6,16 0, 0191
Re = 2558

0, 000046

:

Re [ ] ... Reynoldsovo číslo

 [m s ] ... Kinematická viskozita

s Hv d

Kde















  (28) 

 

Na základě porovnání s kritickou hodnotou Reynoldsova čísla (které vymezuje laminární oblast 

od turbulentní) pro pryžové hadice kruhového průřezu Re 1600 [-]krit   byl stanoven charakter 

proudění ve vedení jako turbulentní. [1] 
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 Řada experimentů prokázala závislost bezrozměrného součinitele tření nejen na Reynoldsově 
čísle, ale také na hodnotě poměrné drsnosti ε smáčených ploch. Proto pro výpočet 
hydraulických ztrát ve vedení je nejprve nutné stanovit poměrnou drsnost potrubí, která závisí 
na drsnosti stěn hydraulické hadice. [1] 

4

 [-]

0,0000125
0,0006545

0,0191

6,545 10

:

 [ ] ... Poměrná drsnost

 [ ] ... Střední hodnota nerovnosti povrchu

H

Ra

d

Kde

Ra













 

 




  (29) 

 

Pro stanovení bezrozměrného součinitele tření u skutečných potrubí s nenulovou hodnotou 
poměrné drsnosti vnitřní stěny ε, dle charakteru proudění ve vedení, je bezrozměrný součinitel 
tření určen dle [1] jako: 

0,25

0,25
4

2

100
0.1 [ ]

Re

100
0.1 6,545 10 0,045

2558

4,5 10

:

 [ ] ... Bezrozměrný součinitel tření pro daný charakter proudění

Kde

 











    
 

     
 

 



 (30) 

 

Následně je určena tlaková ztráta způsobená třením v lineární části vedení. [1] 

2

2
5

 [Pa]
2

4,65 6,16
0,045 880 1,815 10  Pa

0,0191 2

0, 2 MPa

:

 [Pa] ... Tlaková ztráta třením v přímém vedení

l [m] ... Délka hydraulického vedení vysokotlaké větve

 [kg m
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 -3 ] ... Hustota hydraulického oleje

 (31) 
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 MÍSTNÍ HYDRAULICKÉ ZTRÁTY VEDENÍ 

Kromě tlakových ztrát v přímých úsecích vedení vznikají v obvodu tzv. místní ztráty, které jsou 
nezávislé na délce potrubí. Podstatou místních ztrát je víření kapaliny. Vznikají v důsledku 
tvarové a prostorové rozmanitosti, která je příčinou změnu směru i střední rychlosti proudění 
kapaliny. Následkem toho vznikají určité tlakové ztráty. V následujícím výpočtu jsou 
zohledněny pouze místní ztráty vznikající v ohybech určitého poloměru zakřivení. Pro výpočet 
těchto ztrát je nutné určit velikost součinitele místních ztrát ζM, například na základě 
empirického Weisbachova vztahu. [1] 

3,5

3,5

0,13 0,16  [ ]
90

0,0191 90
0,13 0,16 0,136

0,050 90

0,14

Kde:

[ ] ... Součinitel místních ztrát

 [ ] ... Úhel zakřivení

 [m] ... Poloměr zakřivení potrubí
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  (32) 

Kromě geometrie a provedení ohybu potrubí je tlaková ztráta závislá také na vlastnostech 
kapaliny a rychlostech proudící kapaliny. [1] 

2

2

3

 [Pa]
2

6,16
0,14 880 2263 Pa

2

2,3 10  MPa

:

 [Pa] ... Místní tlaková ztráta v zakřivené části potrubí
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 HYDRAULICKÁ ZTRÁTA NA DĚLIČI PRŮTOKU 

Následuje určení tlakových ztrát děliče průtoku pro jeho neaktivní a aktivní režim. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1,25 [bar]

0,125 MPa

:

 [bar] ... Tlaková ztráta na neaktivním děliči průtoku pro max. stanovený průtok.
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(34) 

 

 

 

 

 

11 [bar]

1,1 MPa

:

 [bar] ... Tlaková ztráta na aktivním děliči průtoku pro max. stanovený průtok.

Don

Don

Don

p

p

Kde

p

 

 



  (35) 

Obrázek 43: Tlakové ztráty děliče průtoku MT08DV, v případě kdy je NEAKTIVNÍ. [35] 

Obrázek 44: Tlakové ztráty děliče průtoku MT08DV, v případě kdy je AKTIVNÍ. [35] 
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 CELKOVÉ TLAKOVÉ ZTRÁTY 

Celkové tlakové ztráty se určí jako součet délkových a místních ztrát vedení s hydraulickou 
ztrátou na děliči průtoku. Výpočet odpovídá teplotě 40°C a situaci, kdy je dělič průtoku aktivní 
a je uvažován maximální průtok hydrogenerátoru pojezdu. [1], [6] 

3

 [MPa]

0, 2 6 2,3 10 1,1 1, 284 MPa

1,3 MPa

:

 [MPa] ... Celková tlaková  ztráta obvodu při neaktivním děliči průtoku

 [ ] ... Počet zakřivených částí obvodu s dan
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 ými geometrickými vlastnostmi

 (36) 

 

 DISKUZE K VÝPOČTU CELKOVÝCH TLAKOVÝCH ZTRÁT 

Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že na hodnotě celkových ztrát má největší podíl tlaková 
ztráta na děliči průtoku. Při výpočtu bylo uvažováno s maximálním průtokem hydrogenerátoru 
a zároveň s aktivním děličem průtoku. Uveďme, že tato situace je v praxi velmi výjimečná, 
spíše nereálná.  Na základě analýzy situací, kdy bude dělič průtoku aktivní (6.11) vyplývá, že 
je tento prvek řidičem stroje uveden do činnosti pouze v okamžiku, kdy je třeba vyproštění 
stroje v důsledku jeho uvíznutí, po té je znovu vyřazen z činnosti. Z charakteru použití děliče 
průtoku je tedy zřejmé, že se předpokládá jeho používání pouze ve výjimečných situacích, na 
krátkou dobu a při malých průtocích hydrogenerátoru pojezdu. Ovšem i při neaktivním režimu 
děliče průtoku je tlaková ztráta na tomto prvku významná.      
 Při samotném výpočtu dílčích tlakových ztrát je dále uvažováno s maximální hodnotou 
střední rychlosti kapaliny ve vedení, která odpovídá maximálnímu průtoku hydrogenerátoru 
pojezdu v daném průměru vysokotlakého vedení, ačkoliv se předpokládá, že stroj bude po 
většinu svého nasazení pracovat v režimech, kdy je potřebný průtok hydrogenerátoru výrazně 
nižší. Oproti tomu je nutno také vzít v úvahu, že částí obvodu, kde se vyskytují místní ztráty 
bude pravděpodobně více (odlišné zakřivení hadicového potrubí, propojení jednotlivých 
komponent obvodu s hydraulickým vedením pomocí tvarových prvků atd.). Hydraulické ztráty 
hydrostatických převodníků nejsou ve výpočtu uvedeny, protože jsou již zahrnuty v jejich 
účinnosti.           
 Z výše uvedených poznámek by se mohlo zdát, že tento výpočet lze označit spíše za 
předimenzovaný. Zkušenosti z praxe však dokazují, že skutečné celkové ztráty jsou vždy o něco 
vyšší než jejich hodnoty stanovené výpočty. Tyto nuance vznikají jako důsledek mnohých 
početních zjednodušení. 
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6.17 NÁDRŽ PRO HYDRAULICKOU KAPALINU 

Nádrž je důležitým příslušenstvím každého hydrostatického mechanismu. Slouží nejen jako 
zásobník pracovní kapaliny, ale také k jejímu odvzdušňování, zbavování nečistot a přispívá 
k ochlazování hydraulického oleje. [1] 

Z provozních zkušeností vyplynula směrná hodnota objemu nádrže, která je definována 
součinem oběhového čísla a průtokem navržených hydrogenerátorů za jednu minutu. U 
uzavřených hydraulických obvodů v mobilní technice s regulačními hydrogenerátory se udává 

tato hodnota přibližně: 0,8; 1Nn  . [1], [6] 

3
max

3

3

 [m ]

0,9 0,001764 0,0953 m

95,3 

:

 [m ] ... Teoretický objem nádrže.

 [min] ... Oběhové číslo pro výpočet teoretického objemu nádrže. 
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 (37) 

Obecně platí, že nádrž hydraulického oleje u mobilních strojů je třeba v nejnižší možné míře 
minimalizovat ve snaze ušetřit co možná nejvíce prostoru a docílit tak kompaktních rozměrů 
stroje. Pro nakladač DAPPER 8000 je s ohledem na zástavbu uvažována nádrž o objemu 70 
litrů. Z porovnání této hodnoty objemu nádrže s hodnotou teoretickou (37)20 a s uvážením, že 
nádrž je umístěna v blízkosti spalovacího motoru je zřejmé, že tepelná kapacita hydraulického 
systému nakladače nebude dostatečná. V důsledku těchto skutečností bude nutné obvod vybavit 
chladičem hydraulického oleje, jehož návrh a konkrétní výběr je uveden v následující kapitole.  
[6] 

 KONSTRUKCE NÁDRŽE 

Nádrž bude vyrobena firmou VOP CZ. Konstruována bude jako svařenec z ocelových plechů. 
Její konkrétní tvar a rozměry se budou odvíjet od technologických postupů firmy a finální 
konstrukce DAPPERu 8000. Z tohoto důvodu se tato diplomová práce nezabývá konkrétním 
návrhem nádrže jako takové, uveďme však některá doporučení pro konstrukci nádrže: [1], [6], 
[7], [8] 

 Z hlediska odvodu tepla je příznivá nádrž plochá, štíhlá a vysoká. 
 Sací a přítokové vedení by mělo být umístěno na protilehlých stranách nádrže, aby byl 

zajištěn oběh celého jejího objemu. 
 Vyústění sacího a přítokového vedení má být umístěno v dostatečné hloubce pod 

hladinou, aby se na hladině netvořili víry, které by zvyšovaly pohlcování vzduchu do 
oleje. 

 Výška hrdel potrubí nade dnem by měla být rovna minimálně dvojnásobku průměru 
daného potrubí, konec trubky je zkosený pod úhlem 45°. 

                                                 
20 Tento informační výpočet je značně zjednodušen a nezahrnuje průtoky hydrogenerátorů pracovní hydrauliky, 
jelikož však slouží pouze jako porovnávací parametr lze, jej takto zjednodušit. 
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 Nádrž má být opatřena přepážkami, které přispívají k uklidnění oleje a tím k usazování 
nečistot. Z tohoto důvodu je vhodné nasávací prostor oddělit přepážkou od prostoru, do 
kterého se vrací hydraulická kapalina zpětným potrubím. 

 Dále by nádrž měla mít i usměrňující přepážky upevněné na víku, které ulehčují 
oddělování vzduchových bublin a zadržují pěnu. Tyto přepážky by rovněž měli 
usměrnit proudění hydraulické kapaliny okolo stěn nádrže tak, aby se dosáhlo účinného 
chlazení. 

 Vnitřní stěny by měly být opatřeny olejuvzdorným nátěrem k tomu určeným (např. 
chlor-kaučukový email). 

 Víko nádrže by mělo býti dostatečně těsné z důvodu ochrany před vnikáním nečistot 
z ovzduší. 

 Pod nádrž je nutné umístit sběrnou vanu pro případné úniky kapaliny. 
 Z důvodu kolísání hladiny se v nádrži tvoří přetlak (podtlak), proto je nutné ji vybavit 

větracím otvorem s vestavěným vzduchovým filtrem (lze s výhodou integrovat jako 
celek do plnicí zátky). 

 Součástí nádrže má být zařízení pro kontrolu výšky hladiny a teploty pracovní kapaliny. 
 Je vhodné implementovat uzavírací kohout, umožňující uzavření potrubí v případě 

oprav hydraulického obvodu a výpustnou zátku pro vypuštění hydraulické kapaliny. 
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7 TEPELNÝ VÝPOČET HYDRAULICKÉHO OBVODU 
Důležitou součástí návrhu hydrostatického mechanismu je kontrola tepelné rovnováhy 
systému. Při průtoku pracovní kapaliny hydraulickým obvodem dochází k přeměně části 
tlakové energie kapaliny v energii tepelnou. K této přeměně dochází obecně na místních 
odporech, dále třením kapaliny o stěny potrubí a vnitřním třením v kapalině, v důsledku 
objemových ztrát v hydrogenerátorech a hydromotorech, třením mechanických částí a 
podobně. Takto vznikajícím teplem se jednak ohřívá kapalina a ostatní části obvodu a část tepla 
se odvádí do okolí. [1], [8] 

Teplotu kapaliny v hydraulickém obvodu i teplotu jednotlivých prvků je obecně doporučováno 
udržovat na určité optimální výši. Ta je stanovena na základě požadavků jednotlivých 
komponent. 

Tabulka 18: Limitní teplotní omezení jednotlivých prvků hydraulického obvodu. 

Prvek hydraulického obvodu 
Minimální teplota  Maximální teplota  

[°C]  [°C] 

Hydrogenerátor A4VG/32‐40  ‐40  +115 
Hydromotor MS05‐1  ‐25  +85 
Dělič průtoku  MT016DV  ‐20  +80 
Hadicové vedení PARKER R42ST  ‐40  +125 

 

Z uvedených limitních teplotních omezení jednotlivých hydraulických prvků obvodu vyplývá, 
že maximální teplotu hydraulického oleje je vhodné udržovat v rozmezí 65-70°C. 

 

7.1 OTEPLOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO OBVODU 

Stanovení přesného řešení průběhu oteplování hydraulického obvodu je velmi složité a takřka 
nemožné. Je to dáno zejména skutečností, že každá jeho součást se otepluje jinak, že v každé 
součásti vzniká jiný tepelný tok a také tím, že celý povrch obvodu nemá stejné podmínky pro 
ochlazování – v každém jeho místě je poněkud jiné proudění chladicího média (vzduchu). 
 Proto při stanovení rovnice pro oteplování vycházíme ze dvou zjednodušujících 
předpokladů. [1] : 

 Všechny části hydraulického obvodu se oteplují rovnoměrně a stejně. 
 Odvod tepla do okolí je přímo úměrný rozdílu teploty mezi povrchem částí 

hydraulického obvodu a okolím. 

Množství tepla vyvinutého v hydrostatickém obvodu je úměrné celkové ztrátě výkonu, tedy 
součtu ztrátového výkonu hydrogenerátoru, hydromotorů a rozvodu.  
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Ztrátový výkon hydraulického rozvodu je stanoven na základě ztrát v hydraulickém obvodu a 
vyjádřen pro další výpočty tzv. účinností rozvodů. Pro výpočet účinnosti hydraulických 
rozvodů je uvažováno s objemovou a průtokovou účinností rovné jedné. Poté je účinnost 
rozvodů tedy dána jejich tlakovou účinností.  

max

max

max

 [-]

20,4 1,3
0,936

20, 4

:

 [-] ... Účinnost rozvodů

 [MPa] ... Tlak hydrogenerátoru pojezdu při max. průtoku
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R

Q

R

R

Q

p p

p
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 (38) 

Celková účinnost hydraulického obvodu pojezdu se stanoví na základě účinností 
hydrostatických převodníků a účinnosti rozvodu. [1], [8] 

 [-]

0,89 0,90 0,936 0,749

0,75

:

 [-] ... Celková účinnost hydraulického obvodu pojezdu

 [-] ... Hydrailicko - mechanická účinnost hydrogenerátoru
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 (39) 

 Celkový ztrátový výkon21 hydraulického obvodu pojezdu je stanoven na základě celkové 
účinnosti a příkonu hydrogenerátoru pojezdu. [8] 

(1 ) [W]

36000 (1 0,75) 9000 W

9 kW

:

 [W] ... Celkový ztrátový výkon hydraulického obvodu

ZC G C

ZR

ZR

ZC

P P

P

P

Kde

P

  
   
  (40) 

Tepelný tok je roven celkovému ztrátovému výkonu. [1] 

 [W]

9000 W

9 kW

:

 [W] ... Tepelný tok

ZCP

Kde

 

 
 



  (41) 

                                                 
21 Zkušenosti z praxe dokazují, že ztrátový výkon je vždy o něco větší než hodnota stanovená výpočty (okolo 
30%). 
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Ztrátový výkon se mění v teplo, které se z části akumuluje v hydraulickém systému, zbytek 
uniká do okolí. Tepelnou bilanci soustavy popisuje diferenciální rovnice, která vychází 
z rovnosti tepelné energie do obvodu přivedené a z obvodu odvedené. Pro výpočet této 
diferenciální rovnice je nejprve nutné určit dílčí konstanty.  

    

 OCHLAZOVACÍ KONSTANTA HYDRAULICKÉHO OBVODU 

Ochlazovací konstanta je určena na základě součinitele prostupu tepla (ocel – vzduch), jehož 
hodnota byla na základě [6] stanovena na 17 -2 -1W m K   a teplosměnné plochy nádrže. Protože 
se teplo odvádí do okolí především prouděním, považujeme za teplosměnnou plochu pouze tu 
plochu nádrže, která je z jedné strany ve styku s kapalinou a z druhé strany s ovzduším. Proto 
je uvažována jen ta část plochy nádrže, která je orientována vně nakladače. Nezahrnujeme do 
teplosměnné plochy například plochu víka, časti stěn, které se nestýkají s kapalinou atd.  
 Dále je vhodné připomenout, že nátěry snižují součinitel prostupu tepla, hliníková nádrž 
odvádí teplo lépe než ocelová, žebrování zvyšuje teplosměnnou plochu, cirkulace kapaliny 
v nádrži zvyšuje součinitel prostupu tepla, cirkulace vzduchu okolo nádrže rovněž. [1], [6], [8]  
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 (42) 

   

 KONSTANTA TEPELNÉ KAPACITY HYDRAULICKÉHO OBVODU 

Konstanta tepelné kapacity obvodu se určí na základě hmotnosti ocelových částí obvodu, 
hmotnosti olejové náplně a konstant středních měrných tepel těchto materiálů. [1] 

1
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 ROVNICE OTEPLOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO OBVODU 

Následující výsledné řešení diferenciální rovnice oteplování popisuje závislost teploty t  na 
čase  při oteplování hydraulického obvodu během jeho provozu. Uvažovaná teplota okolí je 
stejná jako počáteční teplota oleje 25°C. [1] 
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 ... Teplota obvodu na počátku jeho oteplování 

 [s] ... Čas

 (44) 

 

Na základě výsledného řešení diferenciální rovnice oteplování hydraulického obvodu pojezdu 
(44) je vytvořen graf závislosti teploty t  na čase . Z grafu je zřejmé, že po určité době se 
teplota obvodu ustálí na určité maximální hodnotě. 
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Obrázek 45: Průběh oteplování hydraulického obvodu pojezdu. 
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 USTÁLENÁ TEPLOTA OBVODU 

Pro čas     lze dle [1] tuto teplotu vyjádřit jako: 

 [s]

9000
298 1243 K
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970 

:

 [K] ... Ustálená teplota obvodu

u o

u

u

u

t t
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    (45) 

 

 DOBA OTEPLOVÁNÍ OBVODU NA STANOVENOU TEPLOTU  

Následující výpočet slouží k určení doby oteplování obvodu na teplotu 65°C. [1] 
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 POTŘEBNÝ CHLADICÍ VÝKON CHLADIČE 

Z předešlých výpočtů a křivky průběhu teploty na čase je zřejmé, že při provozu stroje po určité 
době dojde k překročení provozní teploty. Z tohoto důvodu je nutno zvýšit odvod tepla 
zapojením chladiče do obvodu.         
 Směrodatným parametrem pro výběr konkrétního chladiče je hodnota tepelného toku, 
který má chladič odvést z obvodu. [6] 

= S t  [W]

9000 17 0,56 (338 298) 8619 W

:

 [W] ... Potřebný tepelný tok odvedený chladičem

 [W] ... Tepelný tok odvedený nádrží
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N
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(47)

   

Dalším parametrem potřebným pro výběr vhodného chladiče je průtok chlazeného média, jehož 
hodnota je rovna průtoku oleje vyplachovacího ventilu.  
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7.2 VENTIL PRO ODPOUŠTĚNÍ HORKÉHO OLEJE (VYPLACHOVACÍ VENTIL) 

Vzhledem k relativně malému objemu kapaliny v obvodu, vysokému přenášenému výkonu a 
charakteru uzavřeného hydrostatického obvodu hrozí přehřátí pracovní kapaliny. Ačkoli je 
určitá část objemu oleje z hydrostatických převodníků odváděna do nádrže a současně 
doplňována do obvodu plnícím čerpadlem, vyměněné množství kapaliny je z hlediska udržení 
optimální teploty obvodu nedostačující.       
 Z tohoto důvodu je do obvodu umístěn ventil pro odpouštění horkého oleje. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o třípolohový, třícestný, hydraulicky ovládaný, šoupátkový 
ventil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventil se zapojuje paralelně mezi výstupy hydrogenerátoru. Rozdílem tlaku v těchto větvích se 
ventil otvírá a přepouští část pracovní kapaliny z větve s nižším tlakem dále přes tlakový ventil 
a chladič do nádrže, odkud je dále olej o nižší teplotě doplněn pomocí plnicího hydrogenerátoru 
zpět do obvodu. Konstrukce umožňuje ventilu plnit funkci i při reverzaci hydrogenerátoru. 
Tento hydraulický prvek byl vybrán z katalogu výrobce Poclain Hydraulics. 

 

 

Tabulka 19: Technické parametry ventilu VE30. [38] 

Označení 
Maximální tlak 

Nastavení 
pojistného ventilu 

Vyplachovací průtok22 
při pLOW= 10 bar 

[bar]  [bar]  [l∙min‐1] 

VE30  450  10 ‐ 30  30 

 

                                                 
22 pLOW je tlak nízkotlaké větve obvodu.  

Obrázek 46: Ventil VE30 výrobce Poclain Hydraulics a jeho hydraulické značka. [38] 
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7.3 VÝBĚR CHLADIČE 

Na základě měrného chladicího výkonu23 a uvažovaného průtoku oleje chladičem je vybrán 
vzduchový chladič oleje č. 011 výrobce Parker určený pro mobilní hydraulické systémy. Větrák 
chladiče je poháněn stejnosměrným elektromotorem na 12V nebo 24V. Chladič je situován na 
pravé straně přední části nakladače (kabina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě softwaru firmy Parker byli následně pro ověření zkontrolovány vlastnosti 
vybraného chladiče pro dané parametry obvodu. 

Tabulka 20: Výstupní hodnoty výpočtového programu pro dané vlastnosti obvodu. 

     

 Vstupní teplota oleje  Výstupní teplota oleje    Výstupní teplota vzduchu 

  [°C]  [°C]    [°C] 
  69°C  51°C    37°C 
      

 Výkon motoru  Hladina hluku    Tlaková ztráta 

  [W]  [dB (A)]    [bar] 
  254  74    <0,05 

                                                 
23 Měrný chladicí výkon je potřebný tepelný tok odvedený chladičem (47) podělený teplotním rozdílem oleje 
(65°C) a teploty okolí (25°C). 

Obrázek 47: Diagram s křivkami chladících výkonů pro výběr chladiče. [43] 
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Z uvedeného výstupu vyplívá, že zvolený chladič hydraulického oleje je vyhovující. Je však 
důležité k předchozímu výpočtu a výběru chladiče uvést několik zásadních poznámek: 

 Předchozí tepelný výpočet byl proveden pouze pro hydraulický obvod pojezdu. 
V samotném stroji je samozřejmě ale několik dalších samostatných hydraulických 
obvodů (především obvod pracovní hydrauliky), ve kterých také přirozeně dochází 
k oteplování, přičemž hydraulické obvody mají společnou olejovou nádrž. Což 
samozřejmě vede k vzájemnému tepelnému ovlivňování dílčích obvodů. Chladič by 
tedy v reálném případě měl být dimenzován s ohledem na oteplování všech 
hydraulických obvodů, jmenovitě tedy na hydraulické obvody pracovních hydraulik. 

 

 Pro docílení bezproblémové funkce chladiče je vhodné zvážit volbu vhodného 
příslušenství. S ohledem na doporučení výrobce pro aplikaci na stroj Dapper 
s uvážením charakteru jeho použití je vhodné doporučit tyto přídavné prvky. [43] 
 

 
Vestavěný by-pass s obtokovým ventilem ovládaným tlakem 
Zamezí roztržení chladicího elementu, v případě že tlak oleje 
překročí maximální pracovní tlak chladiče - například při těchto 
situacích: studený start, tlakové špičky, kolísavý průtok. 

 

 

Termostat            
Jde o snímač s pevně nastavenou hodnotou teploty, na jejímž 
základě je řízeno vypnutí či zapnutí chladiče.  

 

 

Vestavěný by-pass s obtokovým ventilem ovládaným teplotou 
Ventil uzavírá by-pass při dosažení dané teploty. Dokud teplota 
oleje výrazně nepoklesne, může pružinu ventilu otevřít jen tlak 
oleje vyšší než 2,2 bar. 

 

Obrázek 48: Doporučené příslušenství k chladiči oleje. [43] 
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8 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ PRÁCE 
Následující kapitola je věnována analýze vlastností navrhnutého hydrostatického pohonu 
multifunkčního nakladače DAPPER 8000. Následuje parametrické porovnání dosažených 
výsledků s již zmíněným konkurenčním nakladačem Avant 750. 

8.1 VÝSLEDNÁ POJEZDOVÁ CHARAKTERISTIKA STROJE 

Níže je vyobrazena výsledná pojezdová charakteristika, které bylo docíleno na základě použité 
koncepce hydrostatického pojezdu s použitím dříve uvedených prvků hydrostatického obvodu. 
Čárkovaně je zobrazena teoretická charakteristika (určená v 6.3) ke které byla snaha se co 
nejvíce přiblížit. Odklon24 výkonových hyperbol je způsoben uvažováním celkové účinnosti 
hydraulického obvodu pojezdu jako důsledek ztrátového výkonu. 

Jak je patrné z průběhu charakteristiky, bylo dosaženo hlavních výkonových požadavků stroje: 
požadované maximální rychlosti a tažné síly stroje. Přičemž výsledné charakteristiky je 
docíleno spojením dvou dílčích charakteristik reprezentujících Pracovní a Jízdní režim stroje. 
Průběh charakteristiky byl vytvořen na základě průběhu tlaků a průtoků hydraulickým 
obvodem, přičemž byl vyšetřován každý režim zvlášť. Jednotlivé režimy stroje a jejich 
charakteristické vlastnosti jsou popsány dále 

                                                 
24  Při sestrojování průběhu charakteristik bylo uvažováno s konstantní hodnotou účinností hydrostatických 
převodníků. Reálně by tedy vertikální část křivky ohraničující požadovanou max. rychlost respektive horizontální 
část křivky omezující max. tažnou sílu měla mírně klesající respektive rostoucí charakter. Tyto deviace vychází 
právě ze skutečnosti, že účinnosti hydrogenerátoru a hydromotorů jsou v celém svém pracovním rozsahu různé. 

Obrázek 49: Výsledná pojezdová charakteristika stroje. 
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 PRACOVNÍ REŽIM 

Jak již bylo zmíněno v 6.8.7, použité hydromotory mohou pracovat při dvou rozdílných 
hodnotách geometrických objemů, což v důsledku umožňuje stroji pracovat ve dvou rozdílných 
režimech. Jeden z režimů lze označit jako „Pracovní“ – při tomto režimu hydromotory pracují 
s jejich plným geometrickým objemem a pojezd stroje dosahuje maximálních tažných sil, 
přičemž je však jeho maximální rychlost výrazně snížena. Tento režim je řidičem volen, pokud 
se má stroj pohybovat v náročném terénu, či má vykonávat pracovní úkony, kde je požadavek 
na nižší rychlosti a vyšší krouticí momenty. Oblast pracovního režimu je znázorněna na grafu 
níže. 

Hlavní výkonové parametry stroje pro pracovní režim jsou uvedeny v následující tabulce 
s přiřazenými hodnotami průtokových a tlakových veličin. 

 

Tabulka 21: Výkonové parametry stroje pro pracovní režim s hodnotami průtokových a tlakových 
veličin. 

     Průtok  Tlak 

         [l∙min‐1]  [bar] 

Maximální tažná síla  [N]  18513  43  396 

Maximální rychlost  [km∙h‐1]  12,5  102  169 

 

 

 

Obrázek 50: Oblast pracovního režimu stroje ("želva"). 
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ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ PRÁCE 

 JÍZDNÍ REŽIM 

Naopak při druhém režimu označeném jako režim „Jízdní“, je stroj schopen dosáhnout své 
maximální rychlosti, ale tažná síla stroje v tomto režimu dosahuje snížených hodnot. Tento 
režim je řidičem naopak volen, pokud je zapotřebí rychlé přemístění stroje například mezi 
jednotlivými pracovními úkony. 

 

Hlavní výkonové parametry stroje pro jízdní režim jsou znovu uvedeny v následující tabulce 
s přiřazenými hodnotami průtokových a tlakových veličin. 

Tabulka 22: Výkonové parametry stroje pro jízdní režim s hodnotami průtokových a tlakových veličin. 

     Průtok  Tlak 

         [l∙min‐1]  [bar] 

Maximální tažná síla  [N]  9261  43  396 

Maximální rychlost  [km∙h‐1]  25  102  169 

 

 ANALÝZA REŽIMŮ STROJE Z HLEDISKA PRŮTOKOVÝCH A TLAKOVÝCH VELIČIN 

Z předchozích průběhů charakteristik pro jízdní a pracovní režim je zřejmé jaké výhody 
umožňují použité dvoukomorové hydromotory. Pokud by hydromotory neumožňovaly 
přepínání geometrických objemů, tak by pro dosáhnutí požadované max. rychlosti (při 
geometrickém objemu 514 cm3) byl zapotřebí dvojnásobný průtok. Naopak pro dosáhnutí 
požadované tažné síly (při geometrickém objemu 257 cm3) by byl zapotřebí dvojnásobný tlak. 

Obrázek 51: Oblast jízdního režimu stroje ("zajíc"). 
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ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ PRÁCE 

Použitím tohoto typu hydromotorů bylo tedy docíleno výrazného snížení požadavků pro výběr 
hydrogenerátoru pojezdu a na obvod jako takový, přičemž bylo dosaženo požadovaných 
jízdních parametrů nakladače. 

 JÍZDNÍ CHARAKTERISTIKA STROJE PRO MAXIMÁLNÍ HODNOTY PARAMETRŮ 

HYDROSTATICKÝCH PŘEVODNÍKŮ 

Z průběhu výsledné pojezdové charakteristiky stroje (Obrázek 49) je zřejmé, že je vertikálně 
ohraničena požadovanou max. rychlostí a v horizontálním směru je pak omezena max. tažnou 
silou. Následující graf znázorňuje charakteristiku, která je omezena parametry (max. tlak a max. 
průtok) hydrostatických převodníků. 

 

Hlavní výkonové parametry stroje pro charakteristiku, která je omezena parametry (max. tlak a 
max. průtok) použitého hydrogenerátoru a hydromotorů je uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka 23: Výkonové parametry stroje pro charakteristiku, která je omezena parametry (max. tlak a 
max. průtok) hydrostatických převodníků. 

     Průtok  Tlak 

         [l∙min‐1]  [bar] 

Maximální tažná síla  [N]  21039  38  450 

Maximální rychlost  [km∙h‐1]  26  105,8  163 

Obrázek 52: Výsledná pojezdová charakteristika stroje při max. parametrech (tlak, průtok) HS převodníků. 
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ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ PRÁCE 

8.2 POROVNÁNÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ S KONKURENČNÍM MODELEM AVANT 

750 

Jak již bylo dříve uvedeno, multifunkční kloubový nakladač výrobce AVANT model 750 byl 
označen jako největší současná konkurence na trhu pro DAPPER 8000 jehož návrh 
hydrostatického pohonu je předmětem této diplomové práce. Skutečnost že oba stroje 
používají stejný hnací motor, umožnila porovnání dosažených vlastností hydrostatického 
pojezdu s tímto konkurenčním strojem. 

                                                 
25 Pro pneumatiky 320/60-12 HD je udávaná hodnota tažné síly 18437 N. 

AVANT 750  DAPPER 8000 (Návrh) 
   

 

 
 

 

 
 

Hmotnost:                                      1910 kg  2050 kg 

Motor:                                Kubota  V2403 (36 kW)     Kubota  V2403 (36 kW) 

Max. rychlost:                              12,5 / 25 km∙h‐1  12,5 / 25 km∙h‐1 

Max. tažná síla:                              15691 N25  18513 N 

Pneumatiky:                              320/55‐15 HD  31x15,50‐15  

Hydromotory: 

 Poclain ~ 500 cm3  Poclain 514 cm3 

Dvoukomorové  Dvoukomorové 

Hydrogenerátor 

B&P 34 cm3  Bosch Rexroth 40 cm3 

Axial. Pístový, regulační  Axial. Pístový, regulační 

Ovládání pojezdu 
Dvoupedálové                

jeden pro jízdu vpřed       
druhý pro jízdu vzad 

Dvoupedálové                                 
jeden pro jízdu vpřed                           
druhý pro jízdu vzad 

Kontrola trakce  Dělič průtoku  Dělič průtoku 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
Tato práce se zabývala návrhem hydrostatického pohonu pro multifunkční kloubový nakladač 
DAPPER. V úvodní části práce je uveden popis a definice charakteru tohoto stroje. Následující 
kapitola obsahuje kritickou rešerši základních koncepcí a novodobých řešení daného problému, 
doplněnou o přehled nakladačů používající kolové hydromotory ostatních výrobců stejné 
výkonové kategorie. Zvýšená pozornost je věnována stroji z označením Avant 750, který byl 
označen jako hlavní konkurence pro navrhovaný Dapper 8000. Skutečnost, že oba tyto stroje 
používají stejný dieselový motor a také jejich ostatní parametry jsou srovnatelné, umožnila 
následné porovnání dosažených výsledků.        
 V počátku výpočtové části práce jsou určeny jízdní odpory stroje. Definující parametry 
pro výpočet dílčích jízdních odporů (maximální hodnota stoupání, zrychlení stroje) vyplívají z 
požadavků výrobce, nebo byly určeny na základě charakteru stroje a jeho cílového nasazení. 
Na základě výpočtu jízdních odporů je dále stanovena potřebná hodnota tažné síly. Následující 
kapitola je věnována návrhu hydrostatického pohonu. Elementárním krokem samotného návrhu 
je vytvoření vyhovující pojezdové charakteristiky na základě použití konkrétního dieselového 
motoru, pneumatik a požadavků maximální rychlosti a tažné síly stroje. Vytvořená teoretická 
jízdní charakteristika a její vhodnost je dále prověřena na základě dvou modelových situací.
  Návrhovým výpočtům jednotlivých komponent hydraulického obvodu pojezdu 
předchází rozbor kinematiky kloubového rámu stroje s odůvodněním zvolené koncepce 
hydrostatického pojezdu. Na základě výpočtů jsou následně vybrány hydromotory a 
hydrogenerátor, hydraulické hadice, filtry, dělič průtoku a doplňovací blok. V další části se 
práce zabývá výpočtem hydraulických ztrát, tepelným výpočtem obvodu, výběrem 
vyplachovacího ventilu a chladiče hydraulického oleje.     
 V závěru práce je provedena analýza a interpretace získaných výsledků práce. V této 
části práce je uvedena výsledná pojezdová charakteristika, které bylo docíleno na základě 
použité koncepce hydrostatického pojezdu s použitím dříve uvedených prvků a dílčí 
charakteristiky pro pracovní a jízdní režim stroje, ze kterých vyplívá, že bylo dosaženo 
požadavků maximální rychlosti a tažné síly. Následuje parametrické porovnání dosažených 
výsledků s již zmíněným konkurenčním nakladačem Avant 750. Ze vzájemného srovnání 
vyplívá, že použité hydrostatické převodníky, které byly vybrány na základě výpočtů, mají 
srovnatelné parametry. Taktéž hodnoty maximálních rychlostí jsou srovnatelné, přičemž je 
poznamenáno, že konkurenční stroj dosahuje téměř shodné tažné síly, ovšem za použití jiných 
pneumatik. Závěrem je třeba zmínit, že problematika vícemotorových pohonů je velmi 
široká a poměrně složitá. Přesný výpočet pohonu pro konkrétní aplikaci je vhodné řešit (a dnes 
je to již téměř pravidlem) výhradně za pomoci simulace na počítači.   
  Součástí práce je (v příloze uvedené) srovnání nakladačů s hydrostaticko-
mechanickým druhem pojezdu, schéma hydraulického obvodu pojezdu a výkresová 
dokumentace s umístěním hlavních výkonových komponent.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a [m·s-2] Předpokládané maximální zrychlení stroje 

A [W·K-1] Ochlazovací konstanta hydraulického obvodu 

C [J·K-1] Konstanta tepelné kapacity 

cO [J·kg-1·K-1] Střední měrné teplo hydraulického oleje 

cR [J·kg-1·K-1] Střední měrné teplo oceli 

d [m] Vnitřní průměr vedení (světlost) 

d1 [m] Navrhnutý vnitřní průměr vedení pro tlakovou větev 

dH [m] Vnitřní průměr zvoleného vysokotlakového vedení 

fk [-] Koeficient valení pro daný povrch 

FN [N] Normálová složka tíhy vozidla 

FTR [N] Tažná síla pro dané podmínky 

FTRA [N] Tažná síla v bodě A charakteristické křivky pojezdu 

FTRB [N] Tažná síla v bodě B charakteristické křivky pojezdu 

FTRC [N] Tažná síla v bodě C charakteristické křivky pojezdu 

FTRD [N] Tažná síla v bodě D charakteristické křivky pojezdu 

FTRmax [N] Maximální požadovaná tažná síla pro dané podmínky 

FTRmin [N] Tažná síla při maximální požadované rychlosti stroje 

FTTmax [N] Teoreticky maximální trakční síla 

FTTmax1 [N] Teoreticky maximální trakční síla pro první modelovou situaci 

FTTmax2 [N] Teoreticky maximální trakční síla pro druhou modelovou situaci 

G [N] Tíha stroje 

g [m·s-2] Tíhové zrychlení 

H [m] Převýšení 

k [-] Počet zakřivených částí obvodu s danými geometrickými vlastnostmi 

kN [W·m-2·K-1] Součinitel prostupu tepla 

L [m] Horizontální vzdálenost 

l [m] Délka hydraulického vedení vysokotlaké větve 

m1 [kg] Celková hmotnost nakladače pro první modelovou situaci 

m2 [kg] Celková hmotnost nakladače pro druhou modelovou situaci 

mB [kg] Hmotnost břemena k přemístění 

MH [N·m] Teoretický hnací moment 

MHv [N·m] Teoretický hnací moment přenášený jednou sériovou větví hydromotorů 
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MHmax [N·m] Maximální hnací moment 

mL [kg] Hmotnost lopaty udaná výrobcem 

mM [kg] Hmotnost materiálu v lopatě 

mO [kg] Hmotnost olejové náplně 

mp [kg] Hmotnost europalety 

mpv [kg] Hmotnost paletizačních vidlí udaná výrobcem 

mR [kg] Hmotnost ocelových částí obvodu 

mv [kg] Hmotnost samotného nakladače udaná výrobcem 

n11 [min-1] Otáčky levého předního kola nakladače při jízdě zatáčkou 

n12 [min-1] Otáčky pravého předního kola nakladače při jízdě zatáčkou 

n21 [min-1] Otáčky levého zadního kola nakladače při jízdě zatáčkou 

n22 [min-1] Otáčky pravého zadního kola nakladače při jízdě zatáčkou 

nG [s-1] Maximální otáčky hydrogenerátoru 

nHMteo [s-1] Teoretické otáčky hydromotoru pro dosažení max. rychlosti stroje 

nN [-] Oběhové číslo pro výpočet teoretického objemu nádrže 

nP [min-1] Otáčky kol nakladače při jízdě v přímém směru 

p1 [Pa] Teoretický tlak vstupující do levé větve obvodu 

p11 [Pa] Teoretický tlak na zadním levém hydromotoru 

p12 [Pa] Teoretický tlak na předním levém hydromotoru 

p2 [Pa] Teoretický tlak vstupující do pravé větve obvodu 

p21 [Pa] Teoretický tlak na zadním pravém hydromotoru 

p22 [Pa] Teoretický tlak na předním pravém hydromotoru 

PG [W] Příkon hydrogenerátoru pojezdu 

pHG [Pa] Teoretický tlak hydrogenerátoru 

pHgteo1 [Pa] Teoretický tlak na hydrogenerátoru při max. rychlosti 

pHgteo2 [Pa] Teoretický tlak na hydrogenerátoru při max. krouticím momentu 

PMmax [W] Výkon hnacího dieselového motoru 

pQmax [Pa] Tlak hydrogenerátoru pojezdu při maximálním průtoku 

PR [W] Zdánlivý výkon stroje 

PZC [W] Celkový ztrátový výkon hydraulického obvodu 

Q1 [l· min-1] Teoretický průtok vstupující do levé větve obvodu 

Q11 [l· min-1] Teoretický průtok na zadním levém hydromotoru 

Q12 [l· min-1] Teoretický průtok na předním levém hydromotoru 
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Q2 [l· min-1] Teoretický průtok vstupující do pravé větve obvodu 

Q21 [l· min-1] Teoretický průtok na zadním pravém hydromotoru 

Q22 [l· min-1] Teoretický průtok na předním pravém hydromotoru 

QHG [l· min-1] Teoretický průtok hydrogenerátoru 

QHGmax [m3·s-1] Maximální průtok hydrogenerátoru pojezdu 

QHGteo1 [m3·s-1] Teoretický průtok hydrogenerátoru pro dosažení max. rychlosti  

QHGteo2 [m3·s-1] Teoretický průtok hydrogenerátoru při max. krouticím momentu 

QHMteo1 [m3·s-1] Teoretický průtok hydromotory v jedné větvi obvodu při max. rychlosti 

R [m] Poloměr zakřivení potrubí 

Ra [-] Střední hodnota nerovnosti povrchu 

RC [N] Celkový odpor 

RC [m] Dynamický obvod kola 

Re [-] Reynoldsovo číslo 

rK [m] Efektivní poloměr kola 

RP [-] Převodový rozsah stroje 

RS [N] Odpor stoupání 

RS [m] Poloměr zatáčení kloubového rámu stroje 

rstat [m] Statický poloměr kola 

RV [N] Valivý odpor 

RZ [N] Odpor zrychlení 

s [-] Stoupání 

S1 [m] Teoretický geometrický střed přední nápravy 

S2 [m] Teoretický geometrický střed zadní nápravy 

SN [m2] Teplosměnná plocha nádrže 

t [K] Teplota obvodu 

T [s] Časová konstanta oteplování obvodu 

t1 [K] Teplota obvodu na počátku jeho oteplování 

to [K] Teplota okolí 

tpr [K] Uvažovaná provozní teplota obvodu 

tu [K] Ustálená teplota obvodu 

v [m·s-1] Rychlost stroje 

vA [m·s-1] Rychlost stroje v bodě A charakteristické křivky pojezdu 

vB [m·s-1] Rychlost stroje v bodě B charakteristické křivky pojezdu 



 

 

95 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

vC [m·s-1] Rychlost stroje v bodě C charakteristické křivky pojezdu 

vD [m·s-1] Rychlost stroje v bodě D charakteristické křivky pojezdu 

VHGteo [m3] Teoretický potřebný geometrický objem hydrogenerátoru 

VHM2 [m3] Geometrický objem hydromotoru odpovídající ½ objemu maximálního 

VHMmax [m3] Maximální (plný) geometrický objem hydromotoru 

vmax [m·s-1] Maximální požadovaná rychlost stroje 

vmin [m·s-1] Rychlost stroje na počátku regulace na konstantní výkon 

VMteo [m3] Teoretický geometrický objem hydromotoru 

VN [m3] Objem olejové náplně 

VNt [m3] Teoretický objem nádrže 

vP [m·s-1] Obvodová rychlost kol nakladače v přímém směru 

vs [m·s-1] Střední rychlost proudění ve vedení 

vsk [m·s-1] Skutečná střední rychlost kapaliny ve vysokotlakém hadicovém vedení 

vst [m·s-1] Teoretická střední rychlost proudění pro tlakovou větev 

α [°] Úhel reprezentující naklonění vozovky 

αZ [°] Úhel zakřivení 

βg [-] Regulační parametr hydrogenerátoru 

Δn [min-1] Vynucená diference otáček v důsledku jízdy stroje zatáčkou 

ΔpDoff [bar] Tlaková ztráta na neaktivním děliči průtoku pro max. stanovený průtok 

ΔpDon [bar] Tlaková ztráta na aktivním děliči průtoku pro max. stanovený průtok 

ΔpLin [Pa] Tlaková ztráta třením v přímém vedení 

Δpteo [Pa] Uvažovaný tlakový spád na hydromotoru 

ΔpZC  [Pa] Celková tlaková ztráta obvodu při aktivním děliči průtoku 

ΔpZM [Pa] Místní tlaková ztráta v zakřivené části potrubí 

ε [-] Poměrná drsnost 

ζM [-] Součinitel místních ztrát 

ηC [-] Celková účinnost hydraulického obvodu pojezdu 

ηHG [-] Hydraulicko-mechanická účinnost hydrogenerátoru 

ηHM [-] Mechanicko-hydraulická účinnost hydromotoru 

ηR [-] Účinnost rozvodů 

ηVHM [-] Objemová účinnost hydromotoru 

ηVHM [-] Objemová účinnost hydrogenerátoru 

λ [-] Bezrozměrný součinitel tření pro daný charakter proudění 
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μ [-] Koeficient přilnavosti 

μ1 [-] Koeficient přilnavosti pro vozovku tvořenou dlažbou 

μ1 [-] Koeficient přilnavosti pro vozovku tvořenou dlažbou 

ρo [kg· m-3] Hustota hydraulického oleje 

τ [s] Čas 

τ65°C [s] Doba oteplování obvodu na danou teplotu tpr 

υ [m2·s-1] Kinematická viskozita 

ϕ [W] Tepelný tok 

ϕCH [W] Potřebný tepelný tok odvedený chladičem 

ϕN [W] Tepelný tok odvedený nádrží 

ωP [rad·s-1] Úhlová rychlost kol nakladače při jízdě v přímém směru 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 
 
 

I. Srovnání nakladačů s hydrostaticko-mechanickým druhem pojezdu. 
 

II. Schéma hydraulického obvodu pojezdu stroje 
 
 

III. Výkresová dokumentace:  
    0-HP-00/00      Výkres sestavy Hlavní výkonové prvky hydrostatického pohonu 
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SROVNÁNÍ NAKLADAČŮ S HYDROSTATICKO-MECHANICKÝM DRUHEM POJEZDU 

I. SROVNÁNÍ NAKLADAČŮ S HYDROSTATICKO-MECHANICKÝM DRUHEM 

POJEZDU 

 

 
 

 

  

 

 

Hmotnost   Motor  Rychlost  Provedení pojezdu 
Kontrola 
trakce 

Schäffer 
3046 

2570kg 
Kubota V1505-T 

33kW 
1.   6 km/h    

2.   20 km/h 

Hydrostaticky poháněná náprava s 
planetovou převodovkou, 

kardanová hřídel, dvourychlostní 
převodovka 

Mechanická 
uzávěrka  

Wacker 
Neuson 
WL30 

2980kg 
Perkins 404 D-

22 36kW 
1.   7 km/h       

2.   20 km/h 

Hydrostaticky poháněná náprava s 
planetovou převodovkou, 

kardanová hřídel, dvourychlostní 
převodovka 

Mechanická 
uzávěrka 

Weidemann 
Hoftrac 
1770 CX 

2810kg 
Perkins 404 D-

22 36kW 
1.   7 km/h       

2.   20 km/h 

Hydrostaticky poháněná náprava s 
planetovou převodovkou, 

kardanová hřídel, dvourychlostní 
převodovka 

Mechanická 
uzávěrka 

Gehl         
AL 540 

3307kg 
Yanmar 

4TNV88 35kW 
1.   6 km/h       

2.   20 km/h 

Hydrostaticky poháněná náprava s 
planetovou převodovkou, 

kardanová hřídel, dvourychlostní 
převodovka 

Mechanická 
uzávěrka 

 

Obrázek 53:  Přehled některých multifunkčních kloubových nakladačů s hydrostaticko-mechanickým 
pojezdem. [16], [17], [18], [19] 
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