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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  
Cílem této diplomové práce je revize chladicího systému smykem řízeného nakladače 
„BOBEK“ B861, B961 a jeho případná optimalizace tak, aby nedocházelo k přehřívání 
hydraulického systému, ani motoru nakladače. V první části se práce zabývá obecnou 
problematikou chlazení u smykem řízených nakladačů. Ve druhé části se nachází vlastní 
výpočet průběhů tepelného namáhání hydraulických systémů nakladače a třetí část obsahuje 
možné návrhy řešení problémů přehřívání jak hydraulických systémů, tak i spalovacího 
motoru. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Smykem řízený nakladač, chlazení, Bobek, Novotný, chladič, hydraulický, hydromotor, 
hydrogenerátor 

ABSTRACT  
The object of this diploma thesis is revision of coolant system skid steer loaders “BOBEK” 
B861, B961 and his eventually optimization for prevention of overheating hydraulic system 
and engine. The first part dedicate of general issues of coolant skid steer loaders. The second 
part is the calculation during heat stress hydraulic systems of loader and the third part include 
proposals for solutions problems of overheating hydraulic systems and combustion engine. 

KEYWORDS 
Skid steer loader, coolant, Bobek, Novotný, cooler, hydraulic, hydraulic engine, hydro 
generator  
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ÚVOD 

ÚVOD 
Smykem řízené nakladače mají nezanedbatelné místo ve světě manipulační a nakládací 
techniky. To si získaly především svou vysokou manévrovací schopností, malými rozměry, 
vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Existují však konstrukční problémy, které tyto 
nakladače svými malými rozměry přímo či nepřímo evokují. V některých případech je jedním 
z nich i problematické chlazení motoru a hydraulické náplně. 
To je i případ nakladačů modelové řady „BOBEK“ B861 a B961. Tyto nakladače byly 
původně osazeny vznětovým motorem Zetor, který se již pro svou neschopnost plnit emisní 
normy EU Stage IIIB nevyrábí. Byl proto nahrazen výkonnějším a modernějším vznětovým 
motorem Cummins B3.3 Turbo, u kterého však dochází k občasnému překročení doporučené 
provozní teploty. 
Výraznějším problémem však je přehřívání jednotné olejové náplně hydraulických systémů 
nakladače.  
 
Tato diplomová práce se zabývá přezkoumáním chladících obvodů u těchto nakladačů a jejich 
případnou optimalizací tak, aby teplota provozních kapalin nepřesahovala při běžném 
zatěžování stroje povolené hodnoty. 
   
   

 



BRNO 2014 

 

12 
 

POPIS SMYKOVÉHO NAKL ADAČE 

1 POPIS SMYKOVÉHO NAKLADA ČE 
Smykové nakladače modelové řady „BOBEK“ byly vyvinuty ve Strojírnách NOVOTNÝ 
s.r.o. pro rozličné druhy prácí, především však ve stavebnictví a zemědělství. Jejich 
přednostmi jsou vysoké manévrovací schopnosti a vysoký výkon v porovnání s kompaktními 
rozměry a jednoduchou konstrukcí, která umožňuje snadnou obsluhu a údržbu. 
Vysokou míru všestranné využitelnosti zajišťuje široká škála dodávaného nářadí, mezi které 
patří vedle těžebních lopat např. podkop, fréza na asfalt nebo paletizační vidle. 
Smykové nakladače „BOBEK“ se vyrábějí ve třech verzích, které se od sebe liší především 
výkonem spalovacího motoru, velikostí hydraulických válců a rozměry hlavního rámu. 
Všechny verze jsou osazeny motory Cummins o výkonech 34kW(B761), 45kW(B861) a 
55kW(B961).  
Hydraulické systémy dodává firma Bosh Rexroth spol. s.r.o.[1] 
Pro účely této práce bude uvažováno převážně s nejvýkonnějším modelem B961 s motorem 
Cummins B3.3T(55kW), u něhož nejčastěji dochází k přehřívání provozních kapalin. 

 

1.1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY NAKLADA ČE B961 

Provozní hmotnost [kg] 3580 Stoupavost (%) 36 

Jmenovitá nosnost [kg] 1200 
Max. rychlost pojezdu 
[km/h] 12 

Max. vysýpací výška [mm] 2719 
Vyrovnávání polohy 
pracovního zařízení hydraulické 

Max. hnací síla [kN] 32 motor Cummins 55kW/2200ot. 

Zdvihací síla [kN] 24,3 
Pracovní, ovládací a 
pojezdová hydraulika REXROTH 

Trhací síla [kN] 20     

Obr. 1Modelová řada smykových nakladačů „BOBEK“ [1]  
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POPIS SMYKOVÉHO NAKL ADAČE 

1.2 POHON NAKLADA ČE B-961 
Pohon smykem řízeného nakladače „BOBEK“ B-961 zajišťuje vznětový motor Cummins 
B3.3Turbo o výkonu 55kW. Na ten je přes spojku namontována v řadě za sebou dvojice 
hydrogenerátorů A10VG45/1 pojezdového okruhu a jeden zubový hydrogenerátor AZPN-11-
032 pracovního okruhu hydrauliky. Převod mezi motorem a hydrogenerátory je i=1 

Obr. 2 Nákres smykového nakladače B961[1] 

Obr. 3 Montážní celek hydrogenerátorů 
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PRINCIP CHLADICÍHO SYSTÉMU 

2 PRINCIP CHLADICÍCH SYSTÉMŮ 
Smykem řízené nakladače B861 a B961 jsou vybaveny dvěma na sobě nezávislými 
chladícími soustavami, které mají za úkol odvést přebytečné teplo z tepelně namáhaných částí 
nakladače a udržovat je v teplotním rozmezí zaručujícím bezporuchový chod stroje. 

2.1 CHLADICÍ SYSTÉM MOTORU  
Chladící soustava motoru odvádí teplo vzniklé při spalování palivové směsi a mechanickým 
třením navzájem se pohybujících částí motoru. Toho je docíleno tak, že skrze ohřívající se 
části motoru, jako jsou stěny a hlavy válců, proudí v uzavřeném okruhu kapalinná chladící 
směs, která odebírá přebytečné teplo a odvádí ho do chladiče, který je ochlazován proudem 
vzduchu od ventilátoru poháněného klikovou hřídelí motoru. Cirkulaci chladící směsi 
zajišťuje vodní pumpa poháněná motorem. Pro rychlejší dosažení optimální teploty motoru je 
chladicí kapalina rozdělena do dvou uzavřených chladících okruhů. Před dosažením provozní 
teploty kapalina proudí v tzv. malém okruhu a poté je přes termostatem ovládaný ventil 
puštěna přes chladič do tzv. velkého okruhu, kde již dochází k vlastní tepelné regulaci. 

 

2.2 CHLADICÍ SYSTÉM HYDRAULIKY  
Olejová náplň hydraulických systémů nakladače se zahřívá vlivem přeměny části tlakové 
energie na tepelnou, vnitřním třením v kapalině, třením kapaliny o stěny potrubí, následkem 
objemových ztrát na hydromotorech a hydrogenerátorech, popř. třením mechanických částí 
obvodu. Toto teplo se odvádí povrchem hydraulických prvků, především však hydraulické 
nádrže. To však zpravidla nedostačuje a je nutné do okruhu zapojit vhodně dimenzovaný 
chladič hydraulického oleje. V případě mobilní techniky jako jsou smykové nakladače, jsou 
chladiče konstruovány jako vzduchem chlazené, umístěné v motorovém prostoru stroje.

Obr. 4 Schéma chlazení motoru: 1-Blok motoru, 2-Termostat, 3-Vodní chladič, 4-Vodní pumpa,  

5-Vrtule ventilátoru, 6-Topení 
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VLIV TEPLOTY NA VLAS TNOSTI HYDRAULICKÉHO  SYSTÉMU 

3 VLIV TEPLOTY NA VLASTNOSTI HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU  
3.1 VLIV TEPLOTY NA HYDRAULICKOU KAPALINU  
Ideální teplota, při které má hydraulický olej optimální vlastnosti, které zpravidla udává 
výrobce, je 45°C. Teplota vyšší či nižší má obecně negativní vliv na tyto mechanické a 
fyzikální vlastnosti. U mobilní techniky, jako jsou smykové nakladače, se provozní teplota 
oleje udržuje přibližně v rozmezí 60-80°C. Je to způsobeno převážně snahou minimalizovat 
objem hydraulické náplně a velikost nádrže.   

3.1.1 NÍZKÁ TEPLOTA  

Nízká teplota hydraulického oleje zpravidla úzce souvisí s teplotou okolního prostředí. 
V našich zeměpisných podmínkách se proto jedná především o problém zimních měsíců.  
V důsledku nízkých teplot dochází ke zvyšování viskozity oleje a s tím souvisejících 
negativních jevů, např. kavitaci na hydrogenerátorech, zvýšení průtokových ztrát v potrubí a 
na hydraulických prvcích, nebo k zamezení průchodnosti olejových filtrů. Dále dochází ke 
snížení rychlosti vylučování v oleji obsažené vody a vzduchu. 
 
3.1.2 VYSOKÁ TEPLOTA  

Vysoká teplota hydraulické náplně je způsobena jejím ohřevem v rámci ztrátového výkonu 
hydraulického obvodu. Se zvyšující se teplotou se snižuje viskozita oleje, což má za následek 
snížení únosnosti mazacího filmu. To může způsobit kontakt pohyblivých části obvodu a 
následný otěr a znečištění oleje kovovými částicemi. 
V důsledku vysoké teploty též olej stárne, tzn., že oxiduje. Výsledkem oxidace jsou oxidační 
produkty, jako např. karboxylové kyseliny, které jsou v oleji málo anebo zcela nerozpustné.  
Molekuly oxidačních produktů jsou navíc polární a v rámci vyrovnání polarity s molekulami 
oleje, které jsou za obvyklých podmínek nepolární, tvoří tzv. dimery. Ty se následně usazují 
na kovových částech obvodu a vážou na sebe další nečistoty obsažené v oleji. Obecně lze tedy 
říci, že při stárnutí oleje dochází ke zvýšení jeho viskozity a kyselosti.  
Rychlost stárnutí oleje navíc souvisí s rostoucí teplotou tak, že při každém navýšení teploty o 
10°C nad teplotu doporučenou výrobcem se rychlost procesu stárnutí dvakrát urychlí. To je 
důsledek skutečnosti, že při zvýšení teploty dochází ke zvýšení kinetické energie molekul, 
které do sebe častěji narážejí.[10]  



BRNO 2014 

 

16 
 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ CHLADIČŮ 

4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ CHLADI ČŮ  
Pro dosažení optimální funkce chlazení je důležitá vzájemná pozice umístění chladiče 
spalovacího motoru a chladiče hydraulické kapaliny tak, aby si navzájem nepředávaly teplo a 
zároveň se minimalizovala jejich prostorová náročnost v omezeném prostoru v rámu 
nakladače. 

4.1 CHLADIČE V ZÁKRYTU ZA SEBOU  
Chladič hydraulické kapaliny je předsazen před chladič motoru. Výhodou tohoto systému je, 
že pro návrh čelní plochy obou sériově řazených chladičů lze plně využít celý prostor 
vymezený vlastním rámem nakladače. Proud chladícího média (vzduchu) od ventilátoru navíc 
prochází rovnoměrně oběma chladiči. Nevýhodou tohoto systému je, že chladící médium 
prochází nejdříve přes vodní chladič a až poté již ohřáté prochází přes chladič oleje. To 
způsobí snížení teplotního spádu na olejovém chladiči a následné snížení jeho účinnosti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 5 a)Chladiče v zákrytu UNC 060[3]                            b) Schéma průchodu vzduchu: 1-Vodní     
                                                                              chladič,2- Olejový chladič, 

                                                       3- Ventilátor 
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PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ CHLADIČŮ 

4.2 KOMBINOVANÉ CHLADI ČE UMÍSTĚNÉ ZA POHONNOU JEDNOTKOU  
Chladič motoru a chladič hydraulické kapaliny jsou umístěny vedle sebe a spojeny do 
jednoho montážního celku. Přestup tepla mezi chladiči je řešen umístěním izolační vložky 
mezi tělesa chladičů, anebo není řešen nijak.  Vstupní teplota chladícího média do sestavy 
chladičů je stejná a teplotní spád na jednotlivých chladičích není v tomto smyslu negativně 
ovlivněn. Nevýhodou tohoto systému je omezení velikosti chladiče v horizontálním a 
vertikálním směru způsobené neměnnými rozměry rámu nakladače. 

 
4.3 KOMBINOVANÉ CHLADI ČE UMÍSTĚNÉ NAD POHONNOU JEDNOTKOU  
Tento koncept není u smykových nakladačů příliš obvyklý, ale vyskytuje se např. u strojů 
Catepillar. Kombinovaný chladič je umístěn nad spalovacím motorem, ke kterému je tak 
snazší přístup z hlediska údržby. Vzduch je nasáván přes ochrannou mříž chladiče pomocí 
ventilátoru hnaného hydromotorem. Ohřátý vzduch je odváděn bočními otvory kolem motoru. 
Výhodou tohoto uspořádání je, že vzduch vstupující do chladiče není ohříván průchodem 
kolem hydrogenerátorů a motoru. Dále pak možnost regulace otáček ventilátoru v závislosti 
na teplotě oleje. 
Nevýhodou je nutnost speciálního pohonu pro ventilátor chladiče. 
 

Obr. 6 a)Kombinovaný chladič B961 [2]                       b)Schéma průtoku vzduchu: 1-Vodní chladič,  

                                                                                                2-Olejový chladič 3-Ventilátor                        
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Obr. 7a) Chladiče Catepillar226[4]          b) Schéma průtoku vzduch: 1-Vodní  
                                                                        chladič, 2-Olejový chladič,  

                                                                       3-Ventilátor, 4-Motor ventilátoru, 
                                                                       5-Spalovací motor 
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VELIKOST HYDRAULICKÉ  NÁDRŽE 

5 VELIKOST HYDRAULICKÉ NÁDRŽE  

Pro zvýšení tepelné kapacity hydraulických obvodů je důležitá i velikost nádrže 
hydraulického oleje, resp. celkový objem kapaliny, který je pro obvod k disposici. Je-li navíc 
nádrž vhodně umístěna, dochází skrze její vnější plochu k vyzařování tepla do okolí, čímž 
může sloužit jako doplňující chladící zařízení. Proto je v ideálním případě dobré volit při 
návrhu hydraulickou nádrž tak, aby pojala násobky maximálních průtoků navrhovaných 
hydrogenerátorů v hydraulických obvodech. Pro smykem řízené nakladače a mobilní techniku 
obecně platí, že nádrž hydraulického oleje je třeba maximálně minimalizovat ve snaze ušetřit 
co možná nejvíce prostoru a zaručit tak kompaktní rozměry rámu. V případě nakladačů B-
861, B961 „BOBEK“ je hydraulická nádrž součástí vlastního rámu nakladače a je situována 
jako část levé konzoly výložníku. S přihlédnutím ke skutečnosti, že její objem činí 55 litrů 
hydraulického oleje a hydraulický systém nakladače pracuje se třemi hydrogenerátory, kde 
největší má maximální průtok oleje 99 l.min-1, je zřejmé, že tepelná kapacita nakladače 
nebude příliš výrazná. 
Jako taková je navíc nádrž v přímém kontaktu s prostorem spalovacího motoru, čímž dochází 
k jejímu nežádoucímu nezávislému ohřevu. 

. 

 

Obr. 8Levá konzola výložníku/Nádrž hydraulického oleje 
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6 SMĚR PRŮTOKU VZDUCHU OD VENTILÁTORU  
Účinnost chladící soustavy je ovlivněna mimo jiné i směrem průtoku vzduchu přes chladič. 
V ideálním případě je nejvhodnější, je-li chladný vzduch nasáván přes chladič přímo z okolí a 
jeho vstupní teplota do chladiče je tedy nejnižší možná. Tím je docíleno největšího teplotního 
spádu a odvodu tepla z teplosměnné plochy chladiče. U smykových nakladačů, které mají 
motorový prostor v zadní části stroje a ve stejné rovině s kabinou obsluhy, by však mohlo 
dojít k nežádoucímu ohřevu kabiny. Proto se volí systém tlačné vrtule ventilátoru, která 
nasává vzduch přes motor průduchy kolem kabiny z přední části nakladače. Při průchodu 
vzduchu kolem spalovacího motoru však může docházet k jeho částečnému ohřevu, čímž 
teoreticky klesá tepelný spád na chladiči a klesá jeho účinnost.  
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7 HYDRAULICKÉ OBVODY B-861, B-961 
Hydraulický systém smykem řízeného nakladače „BOBEK“ sestává ze tří hydraulických 
obvodů: 

• Obvod pracovní hydrauliky 
• Obvod pojezdové hydrauliky 
• Obvod ovládací hydrauliky 

7.1 OBVOD PRACOVNÍ HYDRAULIKY  
Napájení obvodu pracovní hydrauliky zajišťuje zubový hydrogenerátor AZPN 11-032 (2). 
Ten nasává hydraulický olej z nádrže (1) a dodává jej do rozvaděčové baterie SM  123EL (3) 
o třech sekcích.  
První sekce slouží pro ovládání samostatného hydromotoru přídavného zařízení, tzv. třetí 
funkce. Ten je do hydraulického okruhu zapojen pomocí rychlospojek (8) vyvedených na 
přední části výložníku. 
Druhá sekce slouží pro ovládání přímočarých hydromotorů výložníku (4). Tento obvod je 
osazen sekundárními pojistnými ventily (7), které zajišťují bezpečný tlak na hydromotorech 
výložníku a zamezují tak jejich případnému poškození. Dále se zde nachází škrtící clona (11), 
která slouží ke zpomalení rychlosti při spouštění výložníku. Při jeho zvedání proudí olej beze 
změny průtoku obtokem s jednostranným ventilem. 
Třetí sekce slouží pro ovládání přímočarých hydromotorů lopaty. I tento obvod je osazen 
sekundárními pojistnými ventily (7), které zabraňují poškození hydromotorů při přetížení. 
Obvody výložníku a lopaty jsou propojeny tzv. vyrovnávacím blokem (6), který slouží pro 
zajištění konstantního náklonu lopaty při zvedání výložníku. 
Použitý olej se z hydromotorů vrací přes rozvaděč a filtr (9) zpět do nádrže hydraulického 
oleje (1).  
Když jsou šoupátka rozvaděče v neutrální poloze, prochází olej volně přes rozvaděč a filtr 
zpět do nádrže. 
Maximální provozní tlak v obvodu je na primárním pojistném ventilu nastaven na 185 bar. 
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7.2 OBVOD POJEZDOVÉ HYDRAULIKY  
Obvod pojezdové hydrauliky je tvořen dvojicí uzavřených hydrostatických obvodů, z nichž 
každý je složen z axiálního regulačního hydrogenerátoru A10VG45 (2) a radiálního pístového 
hydromotoru MCR3A400 (3), které jsou navzájem spojeny vysokotlakými hydraulickými 
hadicemi. Výměna oleje v obvodu je zajištěna pomocí vyplachovacího ventilu integrovaného 
v tělese hydromotoru. Ten je následně sveden přes chladič (5) zpět do hydraulické nádrže (1). 
Doplňování okruhu zajišťuje pomocný plnící hydrogenerátor integrovaný v tělese vlastního 
hydrogenerátoru (2), který saje olej z nádrže (1) přes sací filtr (7). Zároveň tento pomocný 
hydrogenerátor zásobuje větev ovládacího obvodu, kde nejdříve přes rozvaděč (4) zajistí 
odblokování parkovací brzdy a dále směřuje k ovládacím prvkům.    
Maximální provozní tlak v obvodu je nastaven na 350 bar.  
 

Obr. 9 Schéma pracovního obvodu hydrauliky 

1-Nádrž, 2-Hydrogenerátor AZPN-11-032, 3-Rozvaděč SM-123EL, 4-Přímočaré hydromotory 
výložníku, 5-Přímočaré hydromotory lopaty, 6-Vyrovnávací blok EXC-1, 7-Pojistné ventily 
(210Bar), 8-Rychlospojky přídavného zařízení, 9-Filtr, 10-Filtr, 11-Škrtící clona  
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7.3 OBVOD OVLÁDACÍ HYDRAULIKY  
Pro napájení ovládacího obvodu je využito jedno z doplňovacích čerpadel integrovaných 
v tělese hydrogenerátorů A10VG45 (3).  
Hydraulický olej je přes filtr (2) nasáván doplňovacím hydrogenerátorem pro hydrogenerátor 
A10VG45 (3), odkud proudí do ventilu parkovací brzdy (4). Když je tento ventil rozpojen, 
proudí olej do nádrže. Nakladač je zabrzděn a ovládací obvod je bez tlaku, čímž jsou ovladače 
zablokovány. Při spojení ventilu dojde k odbrzdění hydraulické brzdy na hydromotorech (6) a 
tlakový olej je dále přiveden do křížových ovladačů (7) a do elektricky ovládaného rozvaděče 
(8). Při vychýlení páky křížového ovladače (7) v podélném směru je tlakový olej přiveden na 
ovládání desky regulačního hydrogenerátoru (3), čímž je ovládána rychlost, zatáčení a 
reverzace nakladače.  
Při vychýlení páky křížového ovladače (7) v příčném směru je tlakový olej přiveden na 
příslušnou sekci rozvaděče SM 123EL (9), u kterého dojde k přestavení šoupátek, čímž se 
uvolní cesta pro tlakový olej do přímočarých hydromotorů výložníku nebo lopaty. 
Při stisku tlačítka na páce křížového ovladače přejde elektrický řídící signál do rozvaděče (8), 
který přestaví příslušnou sekci na rozvaděči (9) a uvolní tak cestu pro tlakový olej do 
přídavného zařízení. Tlak v obvodu je nastaven na pojistném ventilu (5) na 22 bar. 

Obr. 10 Schéma hydraulického okruhu pojezdu 

1-Nádrž, 2-Hydrogenerátor A10VG45, 3-Hydromotor s brzdou MCR3A400, 4-Rozvaděč ovládání 
brzdy a ovládacího obvodu, 5-Chladič hydraulické kapaliny, 6-Obtokový ventil, 7-Sací filtr, 8-Filtr   
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Obr. 11 Schéma hydraulického obvodu ovládání 

 1-Nádrž, 2-Sací filtr, 3-Hydrogenerátor A10VG45, 4-Ventil parkovací brzdy, 5-Pojistný ventil, 
 6-Hydromotor MCR3A400, 7-Křížový ovladač 4TH6E, 8-Rozvaděč 3WE6B, 8-Mobilní 
  rozvaděč SM123EL 
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8 ROZBOR STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ 
8.1 SPECIFIKACE VÝROBCE SPALOVACÍHO MOTORU  
Pro motor Cummins B3.3 Turbo platí z hlediska chlazení následující omezení: 

• Maximální teplota chladicí kapaliny pro bezpečný chod motoru je 100°C 
• Maximální provozní teplota na výstupu z motoru je 100°C 
• Odvod tepla chladicí kapalinou při maximálním výkonu, tj. při n=2600min-1 je 2690 

BTU/min, tj. 47kW  
• Odvod tepla chladicí kapalinou při maximálním krouticím momentu, tj. při 

n=1600min-1 je 2350 BTU/min, tj. 41kW 

 

8.2 SPECIFIKACE VÝROBCE HYDRAULICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 
Dle výrobce hydraulických zařízení platí pro jednotlivé prvky následující tepelná omezení: 

Hydraulický prvek tmin[C°] tmax[C°] 

Hydrogenerátor A10VG45 -40 115 

Hydromotor MCR3A400  -20 85 

Hydrogenerátor AZPN-11-032 -30 80 

Rozvaděč 4WE6J  -30 80 

Rozvaděč 3WE6B -30 80 

Křížový ovladač 4TH6E  -20 80 

Rozvaděč SM 123EL  -20 80 

Tab.  1 Tepelné omezení hydraulických prvků 

Z těchto omezení je patrno, že teplota hydraulického oleje by neměla dosáhnout limitních 
hodnot tmin=-20°C a tmax=80°C. V důsledku této skutečnosti je vhodné maximální teplotu 
oleje udržovat v rozmezí cca 65-70 C°. 

8.3 PARAMETRY AKTUÁLN Ě POUŽÍVANÉHO CHLADIČE 
V současné době je pro celkové chlazení nakladače použit kombinovaný chladič EMMEGI 
MY051KW25, viz příloha P1. 
 
8.4 PARAMETRY OLEJOVÉ NÁPLN Ě 
Olejovou náplň nakladače tvoří hydraulický olej Shell Tellus 46 NG vyráběný z ropných 
základových olejů s vysokým viskosním indexem. Olej se vyznačuje dobrou termickou 
odolností za zvýšených provozních podmínek, je odolný proti stárnutí a tvorbě usazenin. 
Podle technického listu má olej následující parametry: Hustota při 15°C � = 879	�� ∙ 
��, 
kinematická viskozita při 40°C ν = 46

� ∙ ���[9]. 
Celkový objem olejové náplně, která je společná pro všechny hydraulické obvody, je 55 litrů.  
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9 TEPELNÝ VÝPOČET HYDRAULICKÝCH OBVOD Ů 
Jak již bylo řečeno, k oteplování hydraulického obvodu dochází přeměnou tlakové energie na 
energii tepelnou v důsledku místních tlakových ztrát, třením kapaliny o stěny potrubí nebo 
v rámci objemových ztrát na převodnících energie. 
Výpočet oteplování obvodu není snadný a jeho přesnou hodnotu je téměř nemožné zjistit, a to 
v důsledku rozdílného oteplování jeho jednotlivých součástí. Každá součást obvodu má totiž 
jiné podmínky pro oteplování, tj. rozdílné plochy povrchu, různé teploty okolního prostředí 
atd. Z toho důvodu je nutné vycházet ze dvou zjednodušujících podmínek[5]: 

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

hydraulického obvodu a okolím 
Výpočet oteplování u mobilních pracovních strojů jako je „BOBEK“ je tím komplikovanější, 
že neexistují přesné parametry zatěžování, tzn. stejnou pracovní operaci lze provést s různými 
parametry hydraulického obvodu v závislosti na obsluze stroje, tj. každý jeden strojník může 
pracovat s nakladačem v rozmezí otáček motoru 500 až 2200 min-1 a tím i s velmi značným 
rozsahem účinností hydraulických obvodů.  
Pro základní výpočet oteplování hydraulických obvodů je třeba vycházet z toho, že mezi 
nejzákladnější pracovní operace smykového nakladače patří nakládání sypkých materiálů 
z hromady, popř. rozrušování zeminy při lehkých terénních úpravách. 
Vzhledem k tomu, že hydrogenerátor pracovní hydrauliky při dosažení maximálního tlaku 
185 bar nastaveném na primárním pojistném ventilu za stálých otáček 2200 min-1 odebírá 
příkon cca 23kW, dojde k plnému přenosu výkonu spalovacího motoru, tj. 51kW, při daných 
otáčkách, nejčastěji v případě najetí nakladače do hromady materiálu, popř. při hrnutí 
materiálu před sebou bez prokluzu kol.  
 
Dále tedy bude dobré spočítat:  

1. Tepelný tok Φprh v okruhu pracovní hydrauliky v režimu 
maximálních otáček motoru 

2. Tepelný tok Φpoh v okruhu pojezdové hydrauliky v režimu 
maximálních otáček motoru 

 
9.1 VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT P ŘI ZVEDÁNÍ VÝLOŽNÍKU  
Výpočet modelové situace, kdy dochází při jmenovitých otáčkách hydrogenerátoru 
n=2200min-1 ke zvedání plně zatíženého výložníku. Tlak v obvodu je p=185bar (celý 
následující výpočet bude proveden v tlakových jednotkách bar, a to z toho důvodu, že veškerá 
dokumentace výrobců hydraulických systému, včetně doporučených vzorců je zpracována 
pouze v jednotkách bar nikoli MPa). Jednotkový objem zubového hydrogenerátoru je 
V=32cm3.U-1, objemová účinnost η��� = 90%, celková účinnost hydrogenerátoru η� = 85% 

Jak je z hydraulického schématu viz obr. 8 patrno, je obvod zapojen tak, že odpory proti 
pohybu, které zapříčiňují přeměnu tlakové energie na tepelnou, jsou zapojeny do obvodu 
sérioparalelně, a proto je vhodné vytvořit náhradní schéma hydraulického obvodu, viz obr. 11. 
Tyto odpory způsobují, že v daném úseku dochází k tlakovým ztrátám, které snižují účinnost 
hydraulického obvodu a zvyšují podíl ztrátového výkonu, který je třeba odvést chlazením. 
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PRŮTOK OLEJE  

Průtok oleje se dělí v uzlech obvodu následovně dle Kirchhofova zákona o uzlech: �� = ��
� ; 

�� = �� + �!; �" = �#
�  

Průtok oleje hydrogenerátorem je:  

�� = $ ∙ % ∙ η��� ∙ 10�" [6] (1)  

Q� = 32 ∙ 2200 ∙ 90 ∙ 10�" = 63,36	l ∙ min�� = 1,056 ∙ 10��	
� ∙ ��� 
kde: 
 
V [cm3.U-1]            Jednotkový objem hydrogenerátoru        
n [min-1]             Otáčky hydrogenerátoru η��� [%]                    Objemová účinnost hydrogenerátoru 
Q1 [m3.s1]               Průtok oleje od hydrogenerátoru 

 
Potom je průtok oleje do jednotlivých hydraulických válců výložníku po rozvětvení: 

�� = ��2  
(2)  

�� = 1,056 ∙ 10
��

2 = 5,28 ∙ 10�!
� ∙ ��� 
 
kde: 

Q2 [m3.s1]               Průtok oleje do hydromotoru výložníku 
 

Stanovení průtoků poté, co olej projde vyrovnávacím blokem je obtížnější, protože pro tento 
nejsou k dispozici přesné charakteristiky. Průtok Q1 se v tomto bodě přepouští pomocí ventilů 
v závislosti na rozdílech tlaků.  Pro zjednodušení tohoto výpočtu, který by byl diskutabilní, si 
lze vypomoci jednoduchou trojčlenkou, kdy je známo, že při plném zdvihu výložníku dojde u 

Obr. 12Náhradní schéma obvodu pracovní hydrauliky pro zvedání výložníku 
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přímočarých hydromotorů lopaty k vysunutí o 250mm. Objem oleje v  hydromotorech 
výložníku je Vv=0,004m3. Pro daný zdvih hydromotorů lopaty musí vyrovnávací blok 
přepustit množství oleje odpovídající  VL =0,0016 m3. Z tohoto lze dopočítat velikost průtoku 
Q3 : 

Vv=0,004m3…...…………………… ……….Q2=5,28.10-4m3.s-1 

VL=0,0016m3…………………….... ……….Q3=? m3.s-1 

�� = $/ ∙ ��$0  
(3)  

�� = 0,0016 ∙ 5,28 ∙ 10
�!

0,004 = 2,11 ∙ 10�!
� ∙ ���  

kde: 

Q3 [m3.s1]               Průtok oleje z vyrovnávacího bloku k hydromotoru lopaty 
Vv [m3]               Objem hydromotoru výložníku 
VL [m3]               Objem hydromotoru lopaty 
 

Dále lze dopočítat průtok Q5 do hydromotorů lopaty: 

�" = ��2  
(4)  

�" = 2,11 ∙ 10
�!

2 = 1,05 ∙ 10�!
� ∙ ���  

 
kde: 
 
Q5 [m3.s1]               Průtok oleje do hydromotoru lopaty 
 
A nakonec průtok Q4, tj. odtok přebytečného oleje zpět do nádrže z vyrovnávacího bloku: �! = �� − �� (5)  �! = 1,056 ∙ 10�� − 2,11 ∙ 10�! = 8,45 ∙ 10�!
� ∙ ���  
 
kde: 

Q4 [m3.s1]               Průtok oleje z vyrovnávacího bloku do nádrže 
 

STŘEDNÍ RYCHLOST V POTRUBÍ MEZI HYDROGENERÁTOREM A ROZVAD ĚČEM 

Tento úsek obvodu je realizován pomocí hydraulické hadice o DN1=0,016m.  

23� = ��
4 ∙ 56��4

 
(6)  

23� = 1,056 ∙ 10��
4 ∙ 0,016�4

= 5,25
 ∙ ���  
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kde: 

23� [m.s-1] Střední rychlost oleje 
DN1 [mm] Jmenovitá světlost potrubí 
 

REYNOLDSOVO ČÍSLO PRO ÚSEK MEZI HYDROGENERÁTOREM A ROZVAD ĚČEM 

Reynoldsovo číslo se používá pro určení druhu proudění v potrubí jako laminárního nebo 
turbulentního. Pro laminární proudění platí, že hodnota tohoto čísla musí být nižší než jeho 
tzv. kritická hodnota, která v případě pryžových hadic, které jsou ve velkém rozsahu využity 
pro rozvody na nakladačích B861, B961 dosahuje hodnoty Rekr = 1600. V opačném případě 
se jedná o proudění turbulentní. Druh proudění má především vliv na velikost hydraulických 
odporů, kde obecně při stejných výchozích podmínkách dosahují odpory a tedy i tlakové 
ztráty u turbulentního proudění vyšších hodnot. 

78� = 23� ∙ 56�ν  
(7)  

 

78� = 5,25 ∙ 0,0160,000046 = 1826 

 

791 > 79;< → >?@A?B9%C%í	E@F?Gě%í 
kde: 

Re1 [-] Reynoldsovo číslo ν [mm2.s-1] Kinematická viskozita 
 

MÍSTNÍ ZTRÁTY V ÚSEKU MEZI HYDROGENERÁTOREM A ROZVAD ĚČEM 

Vznikají v důsledku víření kapaliny v místech změny směru proudění (kolena, ohyby) nebo 
v místech, kde dochází ke zúžení/rozšíření vedení (škrtící ventily…). V tomto úseku se 
nachází dvojice kolen se součinitelem místních ztrát ζ� = 0,3 

∆E� = Σ	ζL ∙ � ∙ 23
�
2  

(8)  

∆E� = 2 ∙ 0,3 ∙ 879 ∙ 5,25
�

2 = 7215MN = 0,072AN@  

 

kde: 

∆E� [bar] Místní tlaková ztráta  ζL [-] Součinitel místních ztrát � [kg.m-3] Hustota hydraulického oleje 
 

 

 



BRNO 2014 

 

30 
 

TEPELNÝ VÝPOČET HYDRAULICKÝCH OBVOD Ů 

ZTRÁTY TŘENÍM V ÚSEKU MEZI HYDROGENERÁTOREM A ROZVAD ĚČEM 

Jsou způsobeny vazkostí kapaliny, která při obtékání těles vytváří tření. S rostoucí délkou 
potrubí se zvětšují. Délka daného úseku je l1=0,53m 

∆E� = 2,528 ∙ νO,�"
4�	 ∙ 56�",�" ∙ 23�O,�" ∙ B� ∙ � ∙ ��

� (9)  

∆E� = 2,528 ∙ 0,000046O,�"
4�	 ∙ 0,016",�" ∙ 5,25O,�" ∙ 0,53 ∙ 879 ∙ 1,056 ∙ 10��

P = 19432MN = 0,19AN@  

 

kde: 

∆E� [bar] Tlaková ztráta třením 
l1 [m] Délka potrubí 
  

ZTRÁTY V ROZVADĚČI 

Tlaková ztráta na rozvaděči je podle diagramu závislosti tlakových ztrát na průtoku ∆E� =7AN@  [8] 

STŘEDNÍ RYCHLOST V ÚSEKU HYDROMOTORŮ VÝLOŽNÍKU  

Světlost hadic je v tomto úseku DN2=10mm 

23� = ��
4 ∙ 56��4

 
(10)  

23� = 5,28 ∙ 10�!
4 ∙ 0,010�4

= 6,72
 ∙ ���  

kde: 

23� [m.s-1] Střední rychlost oleje v úseku hydromotorů výložníku 
DN2 [mm] Jmenovitá světlost potrubí 
 

REYNOLDSOVO ČÍSLO PRO ÚSEK HYDROMOTORŮ VÝLOŽNÍKU  

79� = 23� ∙ 56�ν  
(11)  

 

79� = 6,72 ∙ 0,0100,000046 = 1460 

 

79� < 79;< → RN
S%á@%í	E@F?Gě%í 
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MÍSTNÍ ZTRÁTY V ÚSEKU HYDROMOTORŮ VÝLOŽNÍKU  

V tomto úseku se nachází dvojice kolen o součiniteli místních ztrát ζ� = 0,3  a dvě 
hydraulické spojky typu T o ζ! = 4,6 

∆E! = Σ	ζL ∙ � ∙ 23�
�
2  

(12)  

∆E! = (2 ∙ 0,3 + 2 ∙ 4,6) ∙ 879 ∙ 6,72
�

2 = 194501MN = 1,95AN@  

kde: 

∆E! [bar] Místní tlaková ztráta 
 

ZTRÁTY TŘENÍM V POTRUBÍ V ÚSEKU HYDROMOTORŮ VÝLOŽNÍKU  

Celková délka hydraulických hadic v tomto úseku je l2=3,7m  

∆E" = 128 ∙ ν
4 	 ∙ 56�! ∙ B� ∙ � ∙ �� 

(13)  

∆E" = 128 ∙ 0,0000464 	 ∙ 0,01! ∙ 3,7 ∙ 879 ∙ 5,28 ∙ 10�! = 322005MN = 3,22AN@  

kde: 

∆E" [bar] Tlaková ztráta třením 
l2 [m] Délka hadic 
 

TLAKOVÁ ZTRÁTA NA VYROVNÁVACÍM BLOKU  

Jak již bylo řečeno, k vyrovnávacímu bloku nejsou k dispozici přesné charakteristiky a je 
známo jen tolik, že při zvedání výložníku olej prochází škrtící clonou, kde se průměr potrubí 
snižuje o 6 mm. Úměrně tomu je možno dopočítat tlakovou ztrátu na cloně. Velikost 
součinitele místních ztrát zde činí ζW = 8,4 

∆EW = Σ	ζL ∙ � ∙ 23�
�
2  

(14)  

∆EW = (2 ∙ 8,4) ∙ 879 ∙ 6,72
�

2 = 333431MN = 3,33AN@  

kde: 

∆EW [bar] Místní tlaková ztráta na vyrovnávacím bloku 
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STŘEDNÍ RYCHLOST V ÚSEKU ODPADOVÉ VĚTVE MEZI VYROVNÁVACÍM BLOKEM A 
ROZVADĚČEM SM123 

V tomto úseku je spojení zajištěno pomocí ocelového potrubí o délce l3=0,4m a DN2=0,01m 

23� = �!
4 ∙ 56��4

 
(15)  

23� = 8,45 ∙ 10�!
4 ∙ 0,010�4

= 10,76
 ∙ ���  

kde: 

23� [m.s-1] Střední rychlost oleje v úseku odpadové větve 
 

REYNOLDSOVO ČÍSLO PRO ÚSEK ODPADOVÉ VĚTVE MEZI VYROVNÁVACÍM BLOKEM A SM123 

Pro ocelové potrubí platí Rekr=2000 

78� = 23� ∙ 56�ν  
(16)  

 

78� = 10,76 ∙ 0,0100,000046 = 2340 

79�	 > 79;< → >?@A?B9%C%í	E@F?Gě%í 
 

 

MÍSTNÍ ZTRÁTY PRO ÚSEK ODPADOVÉ VĚTVE MEZI VYROVNÁVACÍM BLOKEM A SM123 

V této větvi se vyskytuje dvojice kolen o součiniteli místních ztrát ζX = 0,3 

∆EX = Σ	ζL ∙ � ∙ 23�
�
2  

	∆EX = (2 ∙ 0,3) ∙ 879 ∙ 10,76
�

2 = 30530MN = 0,30AN@ 
kde: 

∆EX [bar] Místní tlaková ztráta  
 

ZTRÁTY V POTRUBÍ PRO ÚSEK ODPADOVÉ VĚTVE MEZI VYROVNÁVACÍM BLOKEM A SM123 

∆EY = 2,528 ∙ νO,�"
4�	 ∙ 56�",�" ∙ 23�O,�" ∙ B� ∙ � ∙ �!

� (17)  

∆EY = 2,528 ∙ 0,000046O,�"
4�	 ∙ 0,01",�" ∙ 10,76O,�" ∙ 0,4 ∙ 879 ∙ 8,45 ∙ 10�!� = 92558MN = 0,93AN@ 

 

kde: 

∆EY [bar] Tlaková ztráta třením 
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STŘEDNÍ RYCHLOST V ÚSEKU HYDROMOTORŮ LOPATY  

Světlost hadic je v tomto úseku DN2=0,01m 

23! = �"
4 ∙ 56��4

 
(18)  

23! = 1,05 ∙ 10�!
4 ∙ 0,010�4

= 1,34
 ∙ ���  

kde: 

23! [m.s-1] Střední rychlost oleje v úseku hydromotorů lopaty 
 

REYNOLDSOVO ČÍSLO PRO ÚSEK HYDROMOTORŮ LOPATY  

78! = 23! ∙ 56�ν  
(19)  

 

78! = 1,34 ∙ 0,0100,000046 = 290 

 

79!	 < 79;< → RN
S%á@%í	E@F?Gě%í 
MÍSTNÍ ZTRÁTY PRO ÚSEK HYDROMOTORŮ LOPATY  

V tomto úseku se vyskytuje čtveřice kolen o součiniteli místních ztrát ζ" = 0,3  a dvě 
hydraulické spojky typu T o ζZ = 4,6 

∆EZ = Σ	ζL ∙ � ∙ 23!
�
2  

(20)  

∆EZ = (4 ∙ 0,3 + 2 ∙ 4,6) ∙ 879 ∙ 1,34
�

2 = 8207MN = 0,082AN@  

kde: 

∆EZ [bar] Místní tlaková ztráta 
 

ZTRÁTY TŘENÍM V POTRUBÍ PRO ÚSEK HYDROMOTORŮ LOPATY  

Délka hadic v tomto úseku je l4=7,9m 

∆E�O = 128 ∙ ν
4 	 ∙ 56�! ∙ B! ∙ � ∙ �" 

(21)  

∆E�O = 128 ∙ 0,0000464 	 ∙ 0,01! ∙ 7,9 ∙ 879 ∙ 1,05 ∙ 10�! = 136723MN = 1,37AN@  

kde: 

∆E�O [bar] Tlaková ztráta třením 
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STŘEDNÍ RYCHLOST V ÚSEKU ODPADOVÉ VĚTVE 

Pro odpadovou větev bylo použito hadic o DN3=0,02m 

23" = ��
4 ∙ 56��4

 
(22)  

23" = 1,056 ∙ 10��
4 ∙ 0,020�4

= 3,36
 ∙ ���  

kde: 

23" [m.s-1] Střední rychlost oleje v úseku odpadové větve 
 

 

REYNOLDSOVO ČÍSLO PRO ÚSEK ODPADOVÉ VĚTVE 

78" = 23" ∙ 56�ν  
(23)  

 

78" = 3,36 ∙ 0,0200,000046 = 1460 

 

79"	 < 79;< → RN
S%á@%í	E@F?Gě%í 
MÍSTNÍ ZTRÁTY V ÚSEKU ODPADOVÉ VĚTVE 

V tomto úseku se nachází dvojice kolen o součiniteli místních ztrát ζ�� = 0,3 

∆E�� = Σ	ζL ∙ � ∙ 23"
�
2  

(24)  

∆E�� = (2 ∙ 0,3) ∙ 879 ∙ 3,36
�

2 = 2977MN = 0,029AN@  

kde: 

∆E�� [bar] Místní tlaková ztráta odpadové větve 
 

ZTRÁTY TŘENÍM V ÚSEKU ODPADOVÉ VĚTVE 

Celková délka hadic v této větvi dosahuje l5=2,05m 

∆E�� = 128 ∙ ν
4 	 ∙ 56�! ∙ B" ∙ � ∙ �� 

(25)  

∆E�� = 128 ∙ 0,0000464 	 ∙ 0,020! ∙ 2,05 ∙ 879 ∙ 1,056 ∙ 10�� = 22301MN = 0,22AN@  

kde: 

∆E�� [bar] Tlaková ztráta třením 
 

 



BRNO 2014 

 

35 
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CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA  

Celková tlaková ztráta ve vedení je dána součtem dílčích ztrát v jednotlivých úsecích. 

∆E[� = Σ∆E. (26)  ∆E[� = 0,072 + 0,19 + 7 + 1,95 + 3,22 + 3,33 + 0,30 + 0,93 + 0,082 + 1,73+ 0,029 + 0,22 = 18,69AN@  

kde: 

∆E[� [bar] Celková tlaková ztráta při zvedání výložníku 
 

ÚČINNOST ROZVODŮ 

Pro výpočet účinnosti hydraulických rozvodů je uvažováno s objemovou a průtokovou 
účinností rovné jedné. Poté je tedy účinnost rozvodů dána tlakovou účinností. 

]^_0� = E` − ∆E[�E`  
(27)  

]^_0� = 185 − 18,69185 = 0,89 
 

kde: 

∆E[ [bar] Celková tlaková ztráta obvodu E` [bar] Tlak na vstupu  ]^_0� [-] Účinnost rozvodů při zvedání výložníku 

 

9.2 VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT P ŘI SPOUŠTĚNÍ VÝLOŽNÍKU 
Oproti zvedání výložníku by teoreticky mělo docházet k největší přeměně tlakové energie na 
tepelnou při jeho klesání, a to především na škrtící cloně umístěné na přímočarých 
hydromotorech výložníku. Nakladač je tímto hydraulickým prvkem vybaven 
z bezpečnostních důvodů pro případ, kdy zpomalený pohyb reguluje případné silové rázy při 
dosednutí výložníku, a zároveň zpomaluje pád výložníku při defektu hydraulické hadice. 
Platí, že hodnoty ∆E� − ∆EW; ∆E��; ∆E��  jsou stejné jako při zvedání výložníku a je třeba 
dopočítat tlakovou ztrátu na škrtící cloně. 
 

TLAKOVÁ ZTRÁTA NA ŠKRTÍCÍ CLON Ě 

Velikost zúžení na škrtící cloně je z 10mm na 2mm⇒součinitel místních ztrát ζ[ = 51,6 [14] 

∆E[b = Σ	ζL ∙ � ∙ 23[
�
2  

(28)  

∆E[b = 51,6 ∙ 879 ∙ 13,45
�

2 = 4102543MN = 41,03AN@  

kde: 

∆E[b [bar] Tlaková ztráta na škrtící cloně 
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CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA  

∆E[� = Σ∆E. 
∆E[� = 0,072 + 0,19 + 7 + 1,95 + 3,22 + 3,33 + 0,029 + 0,22 + 41,03 = 57,04AN@ 
kde: 

∆E[� [bar] Celková tlaková ztráta při spouštění výložníku 
 

ÚČINNOST ROZVODŮ 

Pro výpočet účinnosti hydraulických rozvodů je uvažováno s objemovou a průtokovou 
účinností rovné jedné. Poté je tedy účinnost rozvodů dána tlakovou účinností. 

]^30� = E` − ∆E[�E`  
(29)  

]^30� = 185 − 57,04185 = 0,69 
 

kde: 

∆E[� [bar] Celková tlaková ztráta obvodu E` [bar] Tlak na vstupu  ]^30� [-] Účinnost rozvodů při spouštění výložníku 
 

9.3 TEPELNÝ VÝPOČET OBVODU PRACOVNÍ HYDRAULIKY  
PŘÍKON HYDROGENERÁTORU  

Příkon hydrogenerátoru AZPN 11-032 lze stanovit z tlaku v obvodu a průtoku oleje za 
hydrogenerátorem Q1 

Mc� = E ∙ ��6 ∙ ηd 	[6] 
(30)  

Mc� = 185 ∙ 63,366 ∙ 90 = 21,7	kW 

 
kde: 
PG1 [kW]                  Příkon hydrogenerátoru 
Q1   [l/min]               Průtok oleje v obvodu 
p   [bar]                 Tlak v hydraulickém obvodu       ηd             [%] Celková účinnost hydrogenerátoru 

 

 

 

CELKOVÁ ÚČINNOST OBVODU PRACOVNÍ HYDRAULIKY  

Dána součinem jednotlivých účinností obvodu, kde účinnost rozvodů je brána pro obvod 
spouštění výložníku, tj. ɳRsv=0,69, účinnost hydromotorů je ɳM=0,96 
 η� = ηd ∙ ηg ∙ ηh  (31)  

η� = 0,9 ∙ 0,69 ∙ 0,96 = 0,59  
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kde: η� [-] Celková účinnost ηd [-] Účinnost hydrogenerátoru ηg [-] Účinnost rozvodů ηh [-] Účinnost hydromotorů 
 
 
TEPELNÝ TOK (ZTRÁTOVÝ VÝKON) 

Tepelný tok je dán ztrátovým výkonem Pz 

Φjkl = Pnjkl = Pd ∙ (1 − η�) (32)  

Φjkl = 21,7 ∙ (1 − 0,59) = 8,89	kW  

kde: Φjkl [kW] Tepelný tok pracovní hydrauliky 
PZprh [kW] Ztrátový výkon pracovní hydrauliky 
PG [kW] Příkon hydrogenerátoru η� [-] Celková účinnost obvodu 
 

OCHLAZOVACÍ KONSTANTA HYDRAULICKÉHO OBVODU  

Pro výpočet ochlazovací konstanty je třeba si uvědomit, že většina prvků hydraulického 
obvodu, skrze které by mělo docházet k odvodu tepla do okolí, je uzavřena v těsném prostoru 
v blízkosti spalovacího motoru. Proto teplosměnnou plochu  tvoří jen vnější část hydraulické 
nádrže a vnější plochy těl přímočarých hydromotorů, čemuž odpovídá teplosměnná plocha 
S1=1,608m2. Hodnota součinitele prostupu tepla mezi ocelí a vzduchem je k=15 W.m-2.K-1. 

o� = � ∙ p� (33)  

o� = 15 ∙ 1,608 = 24,12 W.K-1 
 
kde: o� [WK -1] Ochlazovací konstanta 
k [W.m-2.K-1] Součinitel prostupu tepla pro nádrž 
S1 [m2] Teplosměnná plocha 

 

 

 

KONSTANTA TEPELNÉ KAPACITY  

Hmotnost ocelových částí obvodu je m1=154,3kg, střední měrné teplo oceli cocel= 450Jkg-1K-1, 
objem olejové náplně je Vo=0,055 m3, hustota oleje je ρ�=879 kg.m-3, střední měrné teplo 
oleje co=1800 Jkg-1K-1 

r� = m� ∙ c� +m� ∙ c��tu = Vo ∙ ρ� ∙ c� +m� ∙ c��tu (34)  

r� = 0,055 ∙ 879 ∙ 1800 + 154,3 ∙ 450 = 156447 J.K-1 

 
kde: 

C1 [J.K-1] Konstanta tepelné kapacity 
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mo [kg] Hmotnost olejové náplně 
co [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oleje 
m1 [kg] Hmotnost ocelových částí obvodu 
cocel [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oceli 
Vo [m3] Objem olejové náplně ρ� [kg.m-3] Hustota oleje 
 

ROVNICE OTEPLOVÁNÍ OBVODU  

Vyjadřuje závislost teploty t na čase x  při vlastním oteplování hydraulického obvodu 
v průběhu jeho provozu. Teplota okolí je to=30°C, počáteční teplota oleje t1=30°C 

Cy� = CO +Φjklo ∙ z1 − 9�{�|� ∙}~ + (C� − CO) ∙ 9�{�|� ∙} (35)  

Cy� = 30 + YYZO
�!,�� ∙ �1 − 9�

P�,�P
������∙}� + (30 − 30) ∙ 9� P�,�P

������∙} =	398,57– 368,57∙ 9��,"!∙�O��∙} 
  
kde: 
 CO� [°C] Teplota obvodu 
to [°C] Teplota okolí obvodu 
t1 [°C] Teplota obvodu na počátku oteplování Φ [W] Tepelný tok x [s] Čas 
  
USTÁLENÁ TEPLOTA OBVODU  

C�� = CO +Φjklo�  
(36)  

C�� = 30 + 889024,12 = 398,57	°r 
 

 

DOBA OTEPLOVÁNÍ OBVODU NA TEPLOTU 70°C 

x� = r�o� ∙ B%
C�� − COC�� − C  

(37)  

x� = 15644724,12 ∙ B% 398,57 − 30398,57 − 70 = 745	� = 12,42
S% 
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Z předcházejících výpočtů lze říci, že při spouštění výložníku dochází ke značnému ohřevu 
hydraulického oleje. V teoretickém případě, kdyby bylo možno výložník neustále spouštět by 
olejová náplň nakladače dosáhla teploty 70°C za 12,42 minut. To je samozřejmě v praxi 
nereálné z důvodu vlastní konstrukce přímočarých hydromotorů. Nicméně tento výsledek 
napovídá, že ačkoli bude ztrátový výkon při reálném pracovním cyklu výrazně odlišný a 
pravděpodobně nižší, bude tepelný tok, který není odváděn přes chladič hydraulického oleje, 
výrazný. 

 

9.4 TEPELNÝ VÝPOČET OBVODU POJEZDOVÉ HYDRAULIKY  
Pro výpočet oteplování pojezdové hydrauliky je uvažováno s modelovou situací, kdy dochází 
k plnému využití výkonu spalovacího motoru nakladače, tj. nakladač najíždí do hromady 
materiálu a následně ji hrne před sebou, aniž by došlo k prokluzu kol.  

PŘÍKON NAPRÁZDNO B ĚŽÍCÍHO HYDROGENERÁTORU PRACOVNÍ HYDRAULIKY  

Pro stanovení uvažovaného ztrátového výkonu pojezdové hydrauliky je třeba stanovit příkon 
hydrogenerátorů A10VG45. Nejjednodušším způsobem jak toho docílit je stanovení příkonu 
přídavných zařízení, převážně naprázdno běžícího hydrogenerátoru AZPN-011-032 která jsou 
poháněna spalovacím motorem a jejich odečtením od uvažovaného výkonu motoru při 
maximálních otáčkách tj. při 2200min-1, kdy spalovací motor dosahuje výkonu 51kW při 
krouticím momentu 224Nm. Tlak v pracovním obvodu je roven tlakové ztrátě na rozvaděči 
SM123EL a na pojistném ventilu tj. pz=10bar [8]. Příkon hydrogenerátoru pracovní 
hydrauliky je tedy roven: 

M�� = E ∙ ��6 ∙ ηd 	[6] 

Graf 1Oteplování obvodu pracovní hydrauliky 
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M�� = 10 ∙ 63,366 ∙ 85 = 1,24kW 

 
kde: 
 
Ppg [kW]                  Příkon hydrogenerátoru pracovní hydrauliky 
Qp   [l.min-1]               Průtok oleje v obvodu 
p   [bar]                 Tlak v hydraulickém obvodu       

 
PŘÍKON HYDROGENERÁTORŮ POJEZDOVÉ HYDRAULIKY  

Pd� = Ph − Pj� (38)  

Pd� = 51 − 1,24 = 49,76 kW 
 
kde: 
 
PG2 [kW]   Příkon hydrogenerátorů pojezdové hydrauliky 
PM  [kW]   Výkon spalovacího motoru 

 
Jedná se o teoretickou hodnotu, která bude v praxi pravděpodobně nižší, a to z důvodu 
různých vnějších faktorů, které do procesu vstupují, a nelze je zohlednit ve výpočtu. 

 

 

 

 PRŮTOK OLEJE V  JEDNOM UZAVŘENÉM OBVODU POJEZDOVÉ HYDRAULIKY  

Jednotkový objem hydrogenerátoru je VG=40cm3/U. Objemová účinnost hydrogenerátoru je η� = 0,96 

��� = $c		 ∙ % ∙ η�1000 			[7] (39)  

��� = 40 ∙ 2200 ∙ 0,961000 = 84,48	l ∙ min�� = 1,408 ∙ 10��	
� ∙ ��� 
kde: 

��� [
� ∙ ���]               Průtok oleje v jednom uzavřeném obvodu 
VG [cm3.U-1]             Jednotkový objem hydrogenerátoru        
n [min-1]             Otáčky hydrogenerátoru η� [-]                    Objemová účinnost hydrogenerátoru 
 

STŘEDNÍ RYCHLOST HYDRAULICKÉHO OLEJE V  POTRUBÍ 

Jmenovitá světlost hydraulického porubí je DN21=0,02m  

23�� = �
4 ∙ 56���4

 
(40)  
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23�� = 1,408 ∙ 10��
4 ∙ 0,020�4

= 4,48
 ∙ ���  

kde: 

23�� [m.s-1] Střední rychlost oleje 
DN21 [m] Jmenovitá světlost potrubí 
 

REYNOLDSOVO ČÍSLO 

78�� = 23�� ∙ 56��ν  
(41)  

 

78�� = 4,48 ∙ 0,0200,000046 = 1947,8 

 

78�� > 79;< → >?@A?B9%C%í	E@F?Gě%í 
kde: 

Re21 [-] Reynoldsovo číslo ν [mm2.s-1] Kinematická viskozita 
 

MÍSTNÍ ZTRÁTY VE VEDENÍ 

Propojení hydrogenerátoru a hydromotoru je zajištěno za pomoci dvou ocelových kolen a 
pryžových hydraulických hadic. Součinitel místních ztrát v koleně je ζL�� = 0,3 

∆E�� = ζL�� ∙ � ∙ 23��
�
2  

(42)  

∆E�� = (2 ∙ 0,3) ∙ 879 ∙ 4,48
�

2 = 5292MN = 0,05292AN@  

 

kde: 

∆E�� [bar] Místní tlakové ztráty ζL�� [-] Součinitel místních ztrát � [kg.m-3] Hustota hydraulického oleje 
 

ZTRÁTY TŘENÍM  

Celková délka pryžových hadic v jednom uzavřeném obvodu je l21=1,35m 
 

∆E�� = 2,528 ∙ νO,�"
4�	 ∙ 56��",�" ∙ 2O,�" ∙ B�� ∙ � ∙ ���

� (43)  

∆E�� = 2,528 ∙ 0,000046O,�"
4�	 ∙ 0,02",�" ∙ 4,48O,�" ∙ 1,35 ∙ 879 ∙ 1,408 ∙ 10��� = 28373MN = 0,284AN@ 
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kde: 

∆E�� [bar] Tlaková ztráta třením 
l21 [m] Délka potrubí 
  

CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA  

Celková tlaková ztráta ve vedení je dána součtem dílčích ztrát. 

∆E[�� = ∆E�� + ∆E��  ∆E[�� = 0,05292 + 0,284 = 0,336AN@  

kde: 

∆E[�� [bar] Celková tlaková ztráta v pojezdovém obvodu 
 

CELKOVÁ ÚČINNOST OBVODU POJEZDOVÉ HYDRAULIKY  

Dána součinem jednotlivých účinností obvodu, kde účinnost rozvodů je ɳR=0,92, účinnost 
hydromotorů je ɳM=0,91 a celková účinnost hydrogenerátorů je 0,9. 
 η�� = ηd ∙ ηg ∙ ηh  (44)  

η�� = 0,9 ∙ 0,92 ∙ 0,91 = 0,75  
 
kde: η�� [-] Celková účinnost ηd [-] Účinnost hydrogenerátoru ηg [-] Účinnost rozvodů ηh [-] Účinnost hydromotorů 
 

TEPELNÝ TOK (ZTRÁTOVÝ VÝKON) 

Tepelný tok je dán ztrátovým výkonem Pz 

Φj�l = Pn = Pd� ∙ (1 −η) (45)  

Φj�l = 49,76 ∙ (1 − 0,75) = 12,44	kW  

kde: Φj�l [kW] Tepelný tok 
PZ [kW] Ztrátový výkon 
PG2 [kW] Příkon hydrogenerátoru 
η [-] Celková účinnost obvodu 
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OCHLAZOVACÍ KONSTANTA HYDRAULICKÉHO OBVODU  

Teplosměnná plocha pro obvod pojezdové hydrauliky je rovna části plochy hydraulické 
nádrže, která je vně nakladače, tj. S21=0,98m2. Hodnata součinitele prostupu tepla mezi ocelí a 
vzduchem je  k=15 W.m-2.K-1. 

A�� = � ∙ S�� (46)  

A�� = 15 ∙ 0,98 = 14,7W.K-1 
 
kde: A�� [WK -1] Ochlazovací konstanta 
k [W.m-2.K-1] Součinitel prostupu tepla pro nádrž S�� [m2] Teplosměnná plocha 

 

 

 

KONSTANTA TEPELNÉ KAPACITY  

Hmotnost ocelových částí obvodu je m2=110kg, střední měrné teplo oceli cocel= 450Jkg-1K-1, 
objem olejové náplně je Vo=0,055 m3, hustota oleje je ρ�=880 kg/m3, střední měrné teplo 
oleje co=1800 Jkg-1K-1 

C�� = m� ∙ c� +m� ∙ c��tu = Vo ∙ ρ� ∙ c� +m� ∙ c��tu (47)  

C�� = 0,055 ∙ 880 ∙ 1800 + 110 ∙ 450 = 128700 J.K-1 

 
kde: 

C�� [J.K-1] Konstanta tepelné kapacity 
mo [kg] Hmotnost olejové náplně 
co [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oleje 
m2 [kg] Hmotnost ocelových částí obvodu 
cocel [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oceli 
Vo [m3] Objem olejové náplně ρ� [kg/m3] Hustota oleje 
 

ROVNICE OTEPLOVÁNÍ OBVODU  

Vyjadřuje závislost teploty t na čase x  při vlastním oteplování hydraulického obvodu 
v průběhu jeho provozu. Teplota okolí je to=30°C, počáteční teplota oleje t1=30°C 

t�� = CO +Φj�lA�� ∙ z1 − 9
��P��P� ∙}~ + (C� − CO) ∙ 9��P��P� ∙} (48)  

t�� = 30 + ��!!O
�!,X ∙ �1 − 9�

��,�
�P����∙}� + (30 − 30) ∙ 9� ��,�

�P����∙} =	876,25 – 846,25∙ 9��,�!∙�O��∙} 
  
kde: 
 t�� [°C] Teplota obvodu 
to [°C] Teplota okolí obvodu 
t1 [°C] Teplota obvodu na počátku oteplování 
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Φj�l [W] Tepelný tok 
x [s] Čas 
  
USTÁLENÁ TEPLOTA OBVODU  

C��� = CO +Φj�lA��  
(49)  

C��� = 30 + 1244014,7 = 876,25°r 
 

 
 
DOBA OTEPLOVÁNÍ OBVODU NA TEPLOTU 70°C 

x�� = C��A�� ∙ B%
C��� − COC��� − C  

(50)  

x�� = 12870014,7 ∙ B% 876,25 − 30876,25 − 70 = 424,05� = 7,06
S% 
 

 

 

Z těchto výpočtů je patrné, že při teoretickém plném zatížení pojezdové hydrauliky, tj. 
v případě, kdyby nakladač trvale před sebou tlačil materiál bez prokluzu kol, došlo by bez 
chlazení k ohřátí oleje na teplotu 70°C při výchozí teplotě 30°C za cca 7,06 minuty. Tento 
výpočet již lze, oproti výpočtu pracovního obvodu, považovat za reálný, protože tato situace 
může v praxi nastat. 

Graf 2Oteplování pojezdové hydrauliky 
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10 NÁVRH CHLADIČE HYDRAULICKÉHO OLEJE  
Vzhledem k tomu, že při každém pracovním cyklu nakladače dochází ke značnému ohřevu 
hydraulického oleje, musí být v obvodu zapojen úměrně tomu dimenzovaný chladič. 
Z předchozího výpočtu je patrné, že současné zapojení chladiče hydraulického oleje do 
obvodu pojezdové hydrauliky je z hlediska vyššího ztrátového výkonu v tomto obvodu 
logické. Pro tento chladič musí platit rovnice tepelné rovnováhy: 

M� = Φ = Φ� +Φ�� (51)  

  
kde: 
 Φ� [kW] Tepelný tok odvedený teplosměnnou plochou nádrže a 

prvků hydraulického obvodu Φ|� [kW] Tepelný tok odvedený chladičem 

  
Tepelný tok, který by za normálních okolností odváděla nádrž hydraulického oleje, popř. 
vlastní prvky hydraulických obvodů je možno zanedbat, protože většina těchto prvků včetně 
podstatné plochy nádrže je situována do uzavřeného prostoru v těsné blízkosti spalovacího 
motoru, což eliminuje předávání tepla do okolního prostředí vlastním zářením. Ve skutečnosti 
navíc takto dochází k dalšímu ohřevu vzduchu proudícímu kolem motoru do chladičů, a 
k následnému snižování jejich účinnosti. 
Vzhledem ke skutečnosti, že při stávajícím zapojení chladiče dochází k akumulaci tepelné 
energie v systému, což je způsobeno tím, že primárně je chlazen olej procházející 
pojezdovými obvody a olej procházející pracovním obvodem je chlazen až sekundárně poté, 
co je zpětně nasáván do pojezdového obvodu, bude vhodné uvažovat s vyšším tepelným 
tokem, který bude chladič odvádět, než by bylo z předchozího výpočtu nutné. Proto je zvolena 
požadovaná hodnota odváděného tepelného toku Φ�� = 17kW což odpovídá jedné třetině 
maximálního výkonu, kterého lze v hydraulickém systému dosáhnout. [15] 
 

STŘEDNÍ LOGARITMICKÝ ROZDÍL TEPLOT  

Vzduch vstupující do chladiče má teplotu 30°C (teplota okolí dle ČSN 30 0566), vystupující 
má teplotu 60°C. Olej vstupující do chladiče má teplotu 70°C. 

∆C3�ů = C� − C�
B% C; − C�C; − C�

 
(52)  

∆C3�ů = 60 − 30
B% 70 − 3070 − 60

= 21,64°r 
 

kde: 

∆C3�ú [°C] Střední teplotní spád 
t1 [°C] Vstupní teplota chladícího média 
t2 [°C] Výstupní teplota chladícího média 
tk [°C] Teplota ochlazované pracovní kapaliny vstupující do chladiče 
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TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA CHLADI ČE 

Činná plocha chladiče, kde dochází k výměně tepla mezi vzduchem a olejem. Je tvořena 
chladícími kanálky, kterými aktivně protéká chlazený olej a žebrováním, které zlepšuje 
přenos tepla a zvětšuje tak plochu chladicích kanálků bez zbytečného navyšování hmotnosti. 
Součinitel prostupu tepla chladiče je kc=188W.m-2.K-1 (přepočítáno dle aktuálního chladiče 
Emmegi viz příloha P1 

S|� = Φ|��[ ∙ ∆C3�ú 
 

(53)  

S|� = 17000
188 ∙ 21,64 = 4,17
� 

 

 

 
kde: 
 �[ [Wm-2K-1] Součinitel prostupu tepla chladiče p|� [m2] Teplosměnná plocha chladiče ∆>3�ú [K] Střední teplotní spád 
 
 
POTŘEBNÝ PRŮTOK CHLADÍCÍHO MÉDIA  

Množství vzduchu, které ventilátor musí protlačit skrze chladič, aby byl zaručen dostatečný 
přestup tepla z oleje do vzduchu. Měrné teplo vzduchu je cv=1013J.kg-1.K-1, měrná hmotnost 
vzduchu při okolní teplotě 30°C  je �0 =1,164kg.m-3 

�0 = Φ|��0 ∙ �0 ∙ (C� − C�) 
(54)  

�0 = 17000
1013 ∙ 1,164 ∙ (60 − 30) = 0,48
� ∙ ���  

 

kde: 

Qv [m3s-1] Průtok chladícího média �0 [J.kg-1K-1] Střední měrné teplo vzduchu �0 [m3.s-1] Měrná hmotnost vzduchu 
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11 POROVNÁNÍ NAVRŽENÝCH PARAMETR Ů CHLADIČE 
S PARAMETRY AKTUÁLN Ě UŽÍVANÉHO CHLADIČE 

Pro další postup je třeba porovnat parametry vypočteného chladiče s parametry chladiče, který 
nakladače B-861, B961 momentálně využívají. Při pohledu na tabulku 2 je patrno, že by 
současný chladič měl být schopen bez větších problémů udržet hodnoty teploty hydraulické 
náplně v optimálních mezích. Toho však přesto není docíleno a k přehřívání dochází. Tento 
stav může být způsoben i tím, že chladič nepracuje ve vhodné kombinaci pracovních 
podmínek, pro které byl výrobcem navržen. Proto bude níže v této práci přezkoumáno, zdali 
k této situaci nedochází a v jaké míře ji případně lze eliminovat. 

  Vypočtený chladič Chladič Emmegi MY051KW25 
Chladící výkon  [kW] 17 20 
Střední log. rozdíl teplot  [°C] 21,64 26,38 
Teplosměnná plocha  [m2] 4,17 4,02 
Průtok vzduchu  [m3.s-1] 0,48 0,87 

Tab. 2Porovnání parametrů chladičů 
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12 MĚŘENÍ OHŘEVU HYDRAULICKÉHO OLEJE BOSCH 
REXROTH 

Firma Bosch Rexroth s.r.o. provedla pro firmu Strojírna Novotný s.r.o. sérii měření, kdy byl 
měřen ohřev hydraulického oleje v nádrži nakladače v závislosti na čase, viz tabulka 3.   

 Počáteční teplota t1[°C] Konečná teplota t2[°C] Čas měření T[min] 
1. Měření 10 65 54 
2. Měření 25 60 32 
3. Měření 11 44 51 

Tab.  3 Měření ohřevu hydraulického oleje 

12.1 TEPELNÝ VÝPOČET DLE PARAMETRŮ MĚŘENÍ 
Podle této trojice měření je možné provést reálný výpočet oteplování hydraulického obvodu 
nakladače, který již je osazen chladičem Emmegi. 

ZTRÁTOVÝ VÝKON  

Ztrátový výkon, který současný chladicí systém nedokáže odvézt z obvodu lze spočítat dle 
empirického vztahu: 

M_ = (C� − C�) ∙ 1,75 ∙ $> 			[10] (55)  

M_�� = (65 − 10) ∙ 1,75 ∙ 5554 ∙ 60 = 1�� 
 

M_�� = (60 − 25) ∙ 1,75 ∙ 5532 ∙ 60 = 1,8�� 
 

M_�� = (44 − 11) ∙ 1,75 ∙ 5551 ∙ 60 = 1,6�� 
 

 

 kde: 

M_ [kW] Ztrátový výkon M_�� [kW] Ztrátový výkon prvního měření M_�� [kW] Ztrátový výkon druhého měření M_�� [kW] Ztrátový výkon třetího měření 
V [l] Objem hydraulického oleje 
 

V závislosti na charakteru měření, kdy jednotlivá měření byla prováděna za různých 
počátečních teplot hydraulického oleje a po různou dobu, je možné pozorovat, že velikost 
neuchlazeného výkonu hydraulického systému nakladače je cca Pz=	Φ�n = 2kW.  

OCHLAZOVACÍ KONSTANTA HYDRAULICKÉHO OBVODU  

Pro celý hydraulický systém platí, že ochlazovací konstanta je stejná jako v případě výpočtu 
pracovní hydrauliky viz str. 34, tj. o� = o�� = 24,12W.K-1 a to z důvodu již uvažovaných 
zanedbaných teplosměnných ploch součástí, které se nalézají v motorovém prostoru. 
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KONSTANTA TEPELNÉ KAPACITY  

Hmotnost ocelových částí obvodu je m1=280,9kg. 

r�� = m� ∙ c� +m� ∙ c��tu = Vo ∙ ρ� ∙ c� +m� ∙ c��tu (56)  

r�� = 0,055 ∙ 879 ∙ 1800 + 280,9 ∙ 450 = 213426J.K-1 

 
kde: 

C33 [J.K-1] Konstanta tepelné kapacity 
mo [kg] Hmotnost olejové náplně 
co [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oleje 
m3 [kg] Hmotnost ocelových částí obvodu 
cocel [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oceli 
Vo [m3] Objem olejové náplně ρ� [kg.m-3] Hustota oleje 
 

ROVNICE OTEPLOVÁNÍ OBVODU  

Vyjadřuje závislost teploty t na čase x  při vlastním oteplování hydraulického obvodu 
v průběhu jeho provozu. Teplota okolí je to=30°C, počáteční teplota oleje t1=30°C 

C�� = CO +Φ��o�� ∙ z1 − 9
�{##|## ∙}~ + (C� − CO) ∙ 9�{##|## ∙} (57)  

C�� = 30 + �OOO
�!,�� ∙ �1 − 9�

P�,�P
P�#�P�∙}� + (30 − 30) ∙ 9� P�,�P

P�#�P�∙} =	112,91 – 82,91∙ 9��,��∙�O��∙} 
  
kde: 
 C�� [°C] Teplota obvodu 
to [°C] Teplota okolí obvodu 
t1 [°C] Teplota obvodu na počátku oteplování Φ�� [W] Tepelný tok x [s] Čas 
  
 

USTÁLENÁ TEPLOTA OBVODU  

C�� = CO +Φ��o��  
(58)  

C�� = 30 + 200024,12 = 112,91°r 
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DOBA OTEPLOVÁNÍ OBVODU NA TEPLOTU 70°C 

x� = r��o�� ∙ B%
C�� − COC�� − C  

(59)  

x� = 21342624,12 ∙ B% 112,91 − 30112,91 − 70 = 5828	� = 97,13
S% 
 

  

Obr. 13Skutečný ohřev hydraulického oleje 
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13 NÁVRH OPTIMALIZACE CHLAZENÍ HYDRAULICKÉHO OLEJE  
Pro optimalizaci chlazení hydraulického oleje připadá v úvahu několik možností, jejichž 
realizace by znamenala různě složité konstrukční zásahy do zadní části nakladače. Jmenovitě 
se jedná o možnost doplnění hydraulického systému o samostatný obvod chlazení nebo 
změny zapojení svodu chlazeného oleje. 

13.1 PŘEPOJENÍ CHLADIČE DO OBVODU PRACOVNÍ HYDRAULIKY  
Důležitým parametrem, podle kterého je možné vybírat z katalogu výrobce vhodný chladič, je 
křivka závislosti chladícího výkonu na průtoku chlazeného média. Tato křivka však není pro 
současný kombinovaný chladič k disposici. Proto pouze pro ilustraci je zde uvedena křivka 
pro chladič stejného výrobce ekvivalentních rozměrů a parametrů, viz obr. 15. Na té je možno 
pozorovat, že při zvyšujícím se průtoku oleje přes chladič se výrazně zvyšuje chladící výkon, 
a tím tedy i vlastní účinnost celého chladicího systému. 

 
Při současném zapojení, kdy je do chladiče svedeno odpadové potrubí pojezdových obvodů, 
je maximální průtok oleje přes chladič roven průtoku oleje, který je z těchto obvodů 
vypouštěn skrze vyplachovací ventily. Každý z těchto dvou ventilů má deklarovaný 
maximální průtok oleje při daném tlaku 25 bar v nezatížené větvi 11,4 l.min-1[13], čili 
maximální odvod oleje přes chladič z obou uzavřených pojezdových obvodů činí 22,8 l/min. 
Zároveň však pro využití maximálního chladícího potenciálu chladiče Emmegi 
MY051KW25, tj. 20kW je požadován průtok oleje chladičem 60l.min-1, viz příloha P1. Při 
porovnání požadovaného a skutečného průtoku chladičem a následné aplikaci poznatku o 
závislosti průtoku na chladící výkon, dochází k objasnění problému přehřívání oleje navzdory 
dostatečnému dimenzování chladiče, který vyvstal v kapitole 11. 
Zároveň je tedy zřejmé, že pro dosažení garantovaného výkonu bude nutné zajistit výrazně 
vyšší průtok oleje chladičem, než se doposud děje.  
Nejjednodušším způsobem, jakým toho lze dosáhnout je zapojit chladič do obvodu pracovní 
hydrauliky, ve kterém při nejvyšších otáčkách zubový hydrogenerátor dosahuje průtoku 
63,3l.min-1. Zároveň bude dobré, když se využije již ohřátého oleje z pojezdových obvodů, 
které se svedou do sání zubového hydrogenerátoru pracovního obvodu, kde dojde k jeho 
smísení s chladnějším olejem z olejové nádrže. Aby nedocházelo k přílišnému přisávání oleje 

Obr. 14Křivka závislosti chladícího výkonu na průtoku[11] 
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z uzavřených obvodů pojezdové hydrauliky, bude nutné doplnit jejich odpadové potrubí o 
vhodně dimenzované přepouštěcí ventily. Schéma navrhovaných změn viz příloha P3.  

13.1.1 NÁVRH PŘEPOUŠTĚCÍCH VENTILŮ 

Přepouštěcí ventily, kterými bude osazeno odpadové potrubí pojezdových obvodů, musí být 
navrženy tak, aby nedocházelo ani při nejvyšším průtoku v sacím potrubí k nežádoucímu 
odsávání oleje z těchto obvodů zubovým hydrogenerátorem AZPN 11-032. To znamená, že 
musejí být nastaveny na takový řídící tlak, který bude vyšší než největší podtlak v sacím 
potrubí, který musí být minimálně takový, aby překonal odpory proti pohybu a zároveň 
úměrný uvažovanému maximálnímu průtoku, který je zubový hydrogenerátor schopen 
obsáhnout, tj. pro otáčky 2200 min-1 Qsa=Q1=1,056.10-3m3.s-1. Délka sacího potrubí je 
l=1,36m, tlak uvnitř nádrže je uvažován jako atmosférický. Výškový rozdíl mezi hladinou 
oleje v nádrži a sacím otvorem hydrogenerátoru je h=0,65m, světlost sacího potrubí je 
DNsa=0,032m.   

STŘEDNÍ RYCHLOST V POTRUBÍ  

23� = Q ¡
4 ∙ 563��4

 
(60)  

23� = 1,056 ∙ 10��
4 ∙ 0,032�4

= 1,45
 ∙ ���  

kde: 

Q ¡ [m3.s-1] Průtok sacím potrubím 563� [mm] Světlost sacího potrubí 23� [m.s-1] Střední rychlost v sacím potrubí 

Obr. 15 Schéma sacího potrubí AZPN 11-032 
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BERNOULLIHO ROVNICE PRO SACÍ POTRUBÍ  

E�� = � ∙ ℎ +
E
� +

23��2 → E = E� − � ∙ 23�
�
2 − � ∙ ℎ ∙ � 

(61)  

E = 100000 − 879 ∙ 1,45�2 − 9,81 ∙ 0,65 ∙ 879 = 93471MN = 0,93AN@  

kde: 

pa [bar] Atmosferický tlak 
g [m.s-2] Tíhové zrychlení 
h [m] Výškový rozdíl mezi hladinou a ústím sání 
p [bar] Tlak v sacím potrubí 
 

MÍSTNÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY  

Sací potrubí je osazeno dvojicí kolen o ζL3� = 0,15 na kterých bude docházet k místním 
tlakovým ztrátám. 

∆E3�� = ΣζL ∙ � ∙ 2
�
2  

(62)  

∆E3�� = (2 ∙ 0,15) ∙ 879 ∙ 1,45
�

2 = 277MN = 0,003AN@  

 

REYNOLDSOVO ČÍSLO 

783� = 2 ∙ 563�ν  
(63)  

783� = 1,45 ∙ 0,0320,000046 = 1008 
 

793�	 < 79;< → RN
S%á@%í	E@F?Gě%í 
 

TLAKOVÉ ZTRÁTY T ŘENÍM  

∆E3�� = 128 ∙ ν
4 	 ∙ 563�! ∙ B ∙ � ∙ � 

(64)  

∆E3�� = 128 ∙ 0,0000464 	 ∙ 0,032! ∙ 1,36 ∙ 879 ∙ 1,056 ∙ 10�� = 2290MN = 0,023AN@  

 

CELKOVÝ TLAK NA VSTUPU DO HYDROGENERÁTORU  

Tlak na vstupu bude roven součtu tlakových ztrát v obvodu. 

E3� = ∆E3� = Σ∆p (65)  E3� = 0,003 + 0,023 + 0,93 = 0,95AN@  
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Otevírací tlak na přepouštěcím ventilu bude vhodné nastavit na hodnotu po=1bar. Při tomto 
tlaku bude uzavřený obvod pojezdové hydrauliky dostatečně chráněn před nežádoucím 
odsáváním oleje.  

13.2 NÁVRH SAMOSTATNÉHO CHLADICÍHO OBVODU  
Tento návrh vychází ze stejných skutečností, jako předchozí návrh viz kapitola 13.1. V tomto 
případě bude ovšem hydraulický systém nakladače doplněn o nízkotlaký hydraulický obvod, 
který bude sloužit pouze pro zajištění plynulé cirkulace hydraulického oleje přes chladič. Pro 
maximální využití potenciálu tohoto obvodu bude zároveň vhodné, aby plnil i funkci filtrační. 
Z toho důvodu bude uvažováno se zapojením filtru hydraulického oleje. Schéma celého 
obvodu viz příloha P4.  

13.2.1 NÍZKOTLAKÝ FILTR  

Pro tento obvod byl zvolen nízkotlaký olejový filtr série LFM, který bude umístěný před 
chladičem hydraulického oleje. 

Technické parametry: 

Typ filtru LFM 050 

Max. provozní tlak 10bar 

Jmenovitý průtok 4-600 l.min-1 

Tlaková ztráta při průtoku 60l/min 0,2bar 

Obr. 16Schéma chladícího a filtračního obvodu 

1-Nádrž hydraulického oleje, 2-Zubový hydrogenerátor, 3-Nízkotlaký filtr, 4- Chladič 
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13.2.2 NÁVRH ZUBOVÉHO HYDROGENERÁTORU  

Pro návrh zubového hydrogenerátoru platí, že tlak v obvodu bude roven tlakovým ztrátám 
v potrubí a tlakovému spádu na chladiči a filtru. Při požadovaném průtoku Qch=60l.min-1, tj. 
0,001m3.s-1, bude tlakový spád na chladiči ∆E[¤ = 0,14AN@ viz příloha P1. Funkci pojistného 
ventilu bude vykonávat bypass ventil, kterým je osazen chladič oleje. Světlost hydraulických 
hadic je volena pro výtlakovou větev DNso=20mm. Celková délka hadic je lso=2m  

STŘEDNÍ RYCHLOST V POTRUBÍ 

23y = �[¤
4 ∙ 563y�4

 
(66)  

23y = 0,001
4 ∙ 0,02�4

= 3,18
 ∙ ���  

kde: 

23y [m.s-1] Střední rychlost oleje  �[¤ [m3.s-1] Průtok oleje chladícím obvodem 563y [mm] Světlost potrubí chladícího obvodu 
 

 

 

Hlava filtru Hliník 

Těleso filtru Ocel 

Jmenovitá jemnost filtrace 10µm - 25µm 

Obr. 17Nízkotlaký zpětný filtr 
LFM [12] 
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MÍSTNÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY  

Tento samostatný obvod bude osazen dvojicí kolen se součinitelem místních ztrát ζL3� = 0,5 
na kterých bude docházet k místním tlakovým ztrátám. 

∆E3� = ΣζL ∙ � ∙ 23��
�
2  

(67)  

∆E3� = (2 ∙ 0,5) ∙ 879 ∙ 3,18
�

2 = 4444,39MN = 0,044AN@  

 

REYNOLDSOVO ČÍSLO 

783y = 23y ∙ 563yν  
(68)  

783y = 3,18 ∙ 0,020,000046 = 1382 
 

79"	 < 79;< → RN
S%á@%í	E@F?Gě%í 
 

TLAKOVÉ ZTRÁTY T ŘENÍM  

∆E3� = 128 ∙ ν
4 	 ∙ 563y! ∙ B3y ∙ � ∙ �[¤ 

(69)  

∆E3� = 128 ∙ 0,0000464 	 ∙ 0,02! ∙ 2 ∙ 879 ∙ 0,001 = 20603,3MN = 0,206AN@  

 

CELKOVÝ TLAK NA VÝSTUPU HYDROGENERÁTORU  

Tlak na výstupu bude roven součtu tlakových ztrát v obvodu. 

E3y = ∆E3y = Σ∆p (70)  E3y = 0,14 + 0,044 + 0,206 + 0,2 = 0,59AN@  
 

PŘÍKON ZUBOVÉHO HYDROGENERÁTORU  

Mc3y = �¥¦∙�§¨
W∙©ª 	 [6] (71)  

Mc3y = 0,59 ∙ 606 ∙ 85 0,069�� = 69� 

kde: Mc3y [kW] Příkon hydrogenerátoru E3y [bar] Tlak v obvodu �[¤ [l.min-1] Průtok oleje chladícím obvodem 
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POTŘEBNÝ GEOMETRICKÝ OBJEM HYDROGENERÁTORU  

Otáčky hydrogenerátoru jsou stejné jako otáčky motoru, tj. n=2200min-1 

$�3y = �[¤%  
(72)  

$�3y = 600002200 = 27,27�
�  

 kde: 

$�3y [cm3] Geometrický objem hydrogenerátoru 
�[¤ [cm3.min-1] Průtok oleje obvodem 
n [min-1] Otáčky hydrogenerátoru 
 

Pro tento geometrický objem nejlépe vyhovuje zubový hydrogenerátor Bosch Rexroth AZPN-
11-028, který bude dodáván jako montážní celek se  zubovým hydrogenerátorem pracovní 
hydrauliky pod označením AZPNN-XX-032/028R viz příloha P5. Jmenovitý výstupní průtok 
tohoto hydrogenerátoru je Qj=61 l.min-1=0,00101m3.s-1. 

  

 

A [mm] B [mm] C [mm] 
59 170,3 235 

 

 

 

 

Obr. 18 Rozměrový výkres zdvojeného hydrogenerátoru AZPN [6] 
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14  MOŽNOSTI NAVÝŠENÍ CHLADÍCÍHO ÚČINKU PRO 
SPALOVACÍ MOTOR  

Při návrhu chlazení motoru je třeba dbát na to, aby byly dodrženy následující požadavky: 

- Vysoký chladící výkon chladicího systému 
- Rovnoměrné chlazení jednotlivých částí zamezující tepelnému pnutí 
- Malá hmotnost chladicího systému 
- Nízká spotřeba energie pro provoz chladicího systému 

Všechny tyto požadavky jsou již zpracovány přímo od výrobce motoru (Cummins Inc.), ať již 
jde o velikost a tvar kanálků pro chladící médium nebo o průtok média vodní pumpou, která 
je také integrovanou součástí motoru. 
Jedinou variabilní hodnotou, kterou tedy lze měnit je velikost a tvar chladiče, přičemž i zde 
platí doporučení výrobce, viz kapitola 7.1.   
 

14.1 VODNÍ CHLADIČ EMMEGI 
Současný chladič Emmegi MY051KW25 je pro chlazení motoru dimenzovaný na chladící 
výkon  45kW viz příloha P1. Výrobce motoru požaduje při odběru nejvyššího výkonu při 
2600 min-1 chladící výkon 47kW. Při odběru nejvyššího krouticího momentu při 1600 min-1 
však již požaduje chladící výkon 41kW. Vzhledem k továrnímu omezení otáček motoru na 
nakladači na hodnotu 2200 min-1 je však možné uvažovat i nižší potřebný chladící výkon, než 
požaduje výrobce motoru. Zároveň je třeba si uvědomit, že v průběhu provozního života 
spalovacího motoru rostou jeho tepelné ztráty, a to v důsledku postupného opotřebování 
jednotlivých součástí, čímž se zvyšuje požadavek na vlastní chlazení. Výrobce motoru však 
s tímto musí uvažovat a lze tedy předpokládat, že jím požadovaný chladící výkon je rozuměn 
pro celou životnost motoru, a tedy v něm jsou započítány zvyšující se tepelné odvody.  
Z těchto skutečností lze tedy vyvodit, že vodní chladič spalovacího motoru je nadimenzován 
dostatečně.   
  
 
14.2 PROUDĚNÍ VZDUCHU V PROSTORU SPALOVACÍHO MOTORU  
 
V souvislosti s výkonem chladiče je vhodné uvažovat o možnostech proudění vzduchu skrze 
něj. Pro výrazné zvýšení chladícího účinku by postačovalo zaměnit tlačnou vrtuli ventilátoru 
za vrtuli tažnou, čímž by se obrátil smysl proudění vzduchu, který by poté vstupoval do 
chladiče přímo z okolního prostředí. To však z důvodů již uvedených v kapitole 6 není 
možné. Proto je vhodné uvažovat o minimalizaci tepelného ovlivňování chladícího vzduchu 
spalovacím motorem, a to tak, že bude navržen nový vstupní otvor pro chladící vzduch. 
Jediné místo, do kterého je možné tento otvor situovat tak, aby nedošlo k zásahu do 
konstrukce vlastního rámu nakladače, je v horním ochranném plechu motoru. Chladící vzduch 
tak bude vstupovat do motorového prostoru nejkratší možnou cestou, čímž se teoreticky sníží 
jeho předehřev, a úměrně tomu se zvýší teplotní spad na vlastním chladiči.  
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Obr. 19 Návrh mříže pro vstupní otvor chladícího vzduchu 

Obr. 20 Vizualizace upraveného ochranného plechu v rámu nakladače 
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ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo navrhnout změny vedoucí ke zvýšení celkového chladícího účinku 
hydraulického systému a spalovacího motoru smykem řízeného nakladače. Za tímto účelem 
byl proveden základní výpočet ohřevu hydraulických systémů nakladače, na jehož výsledcích 
bylo vystavěno několik variant možných řešení. Nicméně je nutné si uvědomit, jak 
komplikované, až téměř nemožné je přesné zjištění průběhu tepelného namáhání celého 
systému. Bylo by bláhové spoléhat se jen na spočtený výsledek, už jen z důvodu vysoké 
variability proměnných, které do něj vstupují, ať již se jedná o velmi různorodé spektrum 
vykonávaných prací, tepelné podmínky v kterých tyto práce probíhají, nebo samotný lidský 
faktor, který do problematiky vstupuje, a je zároveň nejméně předvídatelný. Proto bude ještě 
nutné provést sérii měření, na která nebyl v této práci prostor a ověřit, zdali zde navrhovaná 
teoretická řešení jsou v praxi efektivně využitelná. 
 
Pro ověření navrženého řešení navýšení chladícího účinku spalovacího motoru autor 
doporučuje provést měření ohřevu motoru s demontovaným horním ochranným plechem 
motoru a v závislosti na výsledku zvážit navrhované konstrukční úpravy. 
 
Obdobně pak pro návrh přepojení chladiče do pracovního obvodu hydrauliky, kterýžto 
vychází z hlediska jednoduchosti i z hlediska ekonomického výrazně výhodněji, nežli koncept 
samostatného chladícího obvodu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
   
   ∆>3�ú [K] Střední teplotní spád ∆E� [bar] Tlakový spád mezi AZPN a SM ∆E�O [bar] Tlaková ztráta třením pro úsek hydromotorů lopaty ∆E�� [bar] Tlaková ztráta pro odpadovou větev ∆E�� [bar] Tlaková ztráta třením pro odpadovou větev ∆E� [bar] Tlaková ztráta třením mezi AZPN a SM ∆E�� [bar] Místní tlakové ztráty ∆E�� [bar] Tlaková ztráta třením ∆E� [bar] Tlaková ztráta v SM ∆E! [bar] Tlaková ztráta v úseku hydromotorů výložníku ∆E" [bar] Tlaková ztráta třením v úseku hydromotorů výložníku ∆EW [bar] Tlaková ztráta na vyrovnávacím bloku ∆EX [bar] Tlaková ztráta pro odpadovou větev mezi EXP a SM ∆EY [bar] Tlaková ztráta třením pro odpadovou větev mezi EXP a SM ∆EZ [bar] Tlaková ztráta pro úsek hydromotorů lopaty ∆E[� [bar] Celková tlaková ztráta ∆E[� [bar] Celková tlaková ztráta obvodu ∆E[�� [bar] Celková tlaková ztráta pojezdové hydrauliky ∆E[b [bar] Tlaková ztráta na škrtící cloně ∆E3� [bar] Místní tlakové ztráty v samostatném obvodu ∆E3� [bar] Tlakové ztráty třením v samostatném obvodu ∆E3�� [bar] Místní tlakové ztráty v sání ∆E3�� [bar] Tlakové ztráty třením v sání ∆C3�ú [°C] Střední teplotní spád A�� [WK -1] Ochlazovací konstanta C�� [J.K-1] Konstanta tepelné kapacity S�� [m2] Teplosměnná plocha t�� [°C] Teplota obvodu ζ[ [-] Součinitel místních ztát clony ζL� [-] Součinitel místních ztrát na koleni rozvaděče ζL�� [-] Součinitel místních ztrát pro kolena odpadové větve ζL�� [-] Součinitel místních ztrát ζL! [-] Součinitel místních ztrát v úseku hydromotorů výložníku ζLW [-] Součinitel místních ztrát na vyrovnávacím bloku ζLX [-] Součinitel místních ztrát pro kolena mezi EXP a SM ζLZ [-] Součinitel místních ztrát pro kolena v úseků hydromotů lopaty η� [-] Celková účinnost η� [-] Celková účinnost ηd             [%] Celková účinnost hydrogenerátoru ηd [-] Účinnost hydrogenerátoru ηh [-] Účinnost hydromotorů η��� [-] Objemová účinnost 
ηg [-] Účinnost rozvodů ρ� [kg/m3] Hustota oleje 
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Φ�� [W] Tepelný tok Φ|� [kW] Tepelný tok odvedený chladičem Φ� [kW] Tepelný tok odvedený teplosměnnou plochou nádrže a prvků 
hydraulického obvodu o� [WK -1] Ochlazovací konstanta Mc3y [bar] Příkon hydrogenerátoru M_�� [kW] Ztrátový výkon prvního měření M_�� [kW] Ztrátový výkon druhého měření M_�� [kW] Ztrátový výkon třetího měření ��� [
� ∙ ���]              Průtok oleje v jednom uzavřeném obvodu p|� [m2] Teplosměnná plocha chladiče $�3y [cm3.U-1] Geometrický objem hydrogenerátoru 

�0 [J.kg-1K-1] Střední měrné teplo vzduchu �[ [Wm-2K-1] Součinitel prostupu tepla chladiče E` [bar] Tlak na vstupu  E` [bar] Tlak na vstupu  E3� [bar] Podtlak v sání AZPN E3y [bar] Tlak na výstupu hydrogenerátoru CO� [°C] Teplota obvodu C�� [°C] Teplota obvodu 23� [m.s-1] Střední rychlost oleje v úseku hydromotorů výložníku 23�� [m.s-1] Střední rychlost oleje 23� [m.s-1] Střední rychlost oleje pro odpadovou větev mezi EXP a SM 23! [m.s-1] Střední rychlost oleje pro úsek hydromotorů lopaty 23" [m.s-1] Střední rychlost oleje pro odpadovou větev ]^30� [-] Účinnost rozvodů při spouštění výložníku ]^_0� [-] Účinnost rozvodů při zvedání výložníku �0 [m3/s] Měrná hmotnost vzduchu x� [s] Doba oteplování pracovního obvodu x�� [s] Doba oteplování pojezdového obvodu x� [s] Doba oteplování pojezdového obvodu ∆E[¤ [bar] Tlakový spád na chladiči 
C1 [J.K-1] Konstanta tepelné kapacity 
co [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oleje 
co [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oleje 
cocel [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oceli 
cocel [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo oceli 
DN1 [m] Světlost potrubí mezi AZPN a SM 
DN2 [mm] Jmenovitá světlost potrubí v úseku hydromotoru výložníku 
DN2 [m] Světlost hadic   
DN21 [m] Světlost hadic pojezdové hydrauliky 
DN3 [m] Světlost hadic 
DNsa [m] Světlost sací hadice AZPN 
DNso [m] Světlost hadic samostatného obvodu 
h [m] Výškový rozdíl mezi hladinou oleje a sáním AZPN 
i [-] Převodový poměr spojovací převodovky 
k [W.m-2.K-1] Součinitel prostupu tepla pro nádrž 
l1 [m] Délka hadice mezi AZPN a SM 
l21 [m] Délka potrubí 
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l21 [m] Délka potrubí 
lso [m] Délka hadic samostatného obvodu 
m1 [kg] Hmotnost ocelových částí obvodu 
M2 [kg] Hmotnost ocelových částí obvodu 
mo [kg] Hmotnost olejové náplně 
mo [kg] Hmotnost olejové náplně 
n [min-1] Otáčky motoru 
P [bar] Tlak v obvodu 
pa [bar] Atmosférický tlak 
PG1 [kW]                  Příkon hydrogenerátoru 
PG2 [kW]   Příkon hydrogenerátorů pojezdové hydrauliky 
PG2 [kW] Příkon hydrogenerátoru 
PM  [kW]   Výkon spalovacího motoru 
Ppg [kW]                  Příkon hydrogenerátoru pracovní hydrauliky 
PZ [kW] Ztrátový výkon 
PZprh [kW] Ztrátový výkon pracovní hydrauliky 
Q1 [m3.s1]              Průtok oleje od hydrogenerátoru 
Q2 [m3.s1]              Průtok oleje do hydromotoru výložníku 
Q3 [m3.s1]              Průtok oleje z vyrovnávacího bloku k hydromotoru lopaty 
Q4 [m3.s1]              Průtok oleje z vyrovnávacího bloku do nádrže 
Q5 [m3.s1]              Průtok oleje do hydromotoru lopaty 
Qch [m3s-1] Průtok samostatným obvodem 
Qj [m3s-1] Jmenovitý průtok hydrogenerátoru 
Qp   [l/min]               Průtok oleje v obvodu 
Qsa [m3s-1] Průtok AZPN 
Qv [m3s-1] Průtok chladícího média 
Re [-] Reynoldsovo číslo 
S1 [m2] Teplosměnná plocha 
t1 [°C] Teplota obvodu na počátku oteplování 
t1 [°C] Vstupní teplota chladícího média 
t1 [°C] Teplota obvodu na počátku oteplování 
t2 [°C] Výstupní teplota chladícího média 
tk [°C] Teplota ochlazované pracovní kapaliny vstupující do chladiče 
tmax [°C] Maximální teplota hydraulických prvků 
tmin [°C] Minimální teplota hydraulických prvků 
to [°C] Teplota okolí obvodu 
to [°C] Teplota okolí obvodu 
tu1 [°C] Ustálená teplota pracovního obvodu 
tu21 [°C] Ustálená teplota pojezdového obvodu 
tu3 [°C] Ustálená teplota pojezdového obvodu 
V [cm3.U-1] Objem hydrogenerátoru AZPN 
VG [cm3.U-1]            Jednotkový objem hydrogenerátoru        
VL [m3] Objem oleje v hydromotoru lopaty 
Vo [m3] Objem olejové náplně 
Vo [m3] Objem olejové náplně 
vs1 [m.s1]              Střední rychlost oleje mezi AZPN a SM 
vsa [m.s-1] Střední rychlost oleje v sání AZPN 
VV [m3] Objem oleje v hydromotoru výložníku ν [

� ∙ ���] Kinematická viskozita oleje 
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Φ [W] Tepelný tok 
Φpoh [kW] Tepelný tok pojezdové hydrauliky 
Φprh [kW] Tepelný tok pracovní hydrauliky � [	�� ∙ 
��] Hustota oleje x [s] Čas 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

 

P1 Podklady dodané Strojírnou Novotný s.r.o. 
P2 Hydraulické schéma nakladače B 861, B 961 
P3 Hydraulické schéma pro přepojení chladiče hydraulického oleje do obvodu pracovní 

hydrauliky 
P4 Hydraulické schéma pro zapojení samostatného chladícího obvodu 
P5 Dvoustupňový hydrogenerátor pro samostatný chladící obvod 
 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE  

 

Výkres montážní sestavy  B-961-01-001 1ks 
Seznam položek B-961-01-001B 2ks 
Výkres montážní sestavy B-961-01-003 1ks 
Seznam položek B-961-01-004B 2ks 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA P1  PODKLADY DODANÉ STROJÍRNOU NOVOTNÝ S.R.O. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA P2  HYDRAULICKÉ SCHÉMA B-861, B-961 
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PŘÍLOHY 

LEGENDA: 
1-Zubový hydrogenerátor AZPN-11-032 
2-Hlavní rozvaděč SM-123EL 
3-Vyrovnávací blok EXC-1 
4-Přímočaré hydromotory lopaty 63-36/505 
5-Přímočaré hydromotory výložníku 63-36/630 
6-Sekundární pojistné ventily výložníku a lopaty 
7-Olejový chladič Emmegi MY051KW25 
8-Filtr 
9-Nádrž hydraulického oleje 
10-Filtr 
11Axiální regulační hydrogenerátor A10VG45 
12-Radiální pístový hydromotor MCR3A400A45Z32B2M1L 
13-Přepouštěcí ventily pro odpadové potrubí pojezdového obvodu 
14-Křížový ovladač 4TH6E 
15-Křížový ovladač 4TH6E 
16-Ovladač třetí funkce nakladače 4WE6J62/RG12N9K4 
17-Ovladač bezpečnostní hrazdy 3WW6B62/EG12N9K4 
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PŘÍLOHA P3  HYDRAULICKÉ SCHÉMA PRO P ŘEPOJENÍ CHLADIČE HYDRAULICKÉHO OLEJE DO 
OBVODU PRACOVNÍ HYDRAULIKY  
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PŘÍLOHY 

LEGENDA: 
1-Zubový hydrogenerátor AZPN-11-032 
2-Hlavní rozvaděč SM-123EL 
3-Vyrovnávací blok EXC-1 
4-Přímočaré hydromotory lopaty 63-36/505 
5-Přímočaré hydromotory výložníku 63-36/630 
6-Sekundární pojistné ventily výložníku a lopaty 
7-Olejový chladič Emmegi MY051KW25 
8-Filtr 
9-Nádrž hydraulického oleje 
10-Filtr 
11Axiální regulační hydrogenerátor A10VG45 
12-Radiální pístový hydromotor MCR3A400A45Z32B2M1L 
13-Přepouštěcí ventily pro odpadové potrubí pojezdového obvodu 
14-Křížový ovladač 4TH6E 
15-Křížový ovladač 4TH6E 
16-Ovladač třetí funkce nakladače 4WE6J62/RG12N9K4 
17-Ovladač bezpečnostní hrazdy 3WW6B62/EG12N9K4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 
 

PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA P4  HYDRAULICKÉ SCHÉMA PRO ZAPOJENÍ SAMOSTATNÉHO CHLADÍCÍHO OBVODU  
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PŘÍLOHY 

LEGENDA: 
1-Zubový hydrogenerátor AZPN-11-032 
2-Hlavní rozvaděč SM-123EL 
3-Vyrovnávací blok EXC-1 
4-Přímočaré hydromotory lopaty 63-36/505 
5-Přímočaré hydromotory výložníku 63-36/630 
6-Sekundární pojistné ventily výložníku a lopaty 
7-Zubový hydrogenerátor ……… 
8-Filtr 
9- Olejový chladič Emmegi MY051KW25 
10-Filtr 
11Axiální regulační hydrogenerátor A10VG45 
12-Radiální pístový hydromotor MCR3A400A45Z32B2M1L 
13-Nádrž hydraulického oleje 
14-Křížový ovladač 4TH6E 
15-Křížový ovladač 4TH6E 
16-Ovladač třetí funkce nakladače 4WE6J62/RG12N9K4 
17-Ovladač bezpečnostní hrazdy 3WW6B62/EG12N9K4 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA P5  DVOUSTUPŇOVÝ HYDROGENERÁTOR PRO SAMOSTATNÝ CHLADÍCÍ OBVOD  

 

 


