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Definice spolehlivosti

Definice :
Spolehlivost je obecná vlastnost objektu spočívající ve 
schopnosti plnit požadované funkce při zachování 
hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných 
mezích a v čase podle stanovených technických 
podmínek.

(Spolehlivost  obsahuje bezporuchovost, životnost, 
udržovatelnost a skladovatelnost.)

(Technické podmínky stanovují souhrn specifikací technických 
vlastností předepsaných pro požadovanou funkci objektu, 
způsoby jeho provozu, skladování přepravy, údržby a opravy)
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Know – How firmy Poclain

Více než 50 let zkušeností s návrhy, přizpůsobením a dodávkami 
Hydrostatických systémů, hlavně pro mobilní stroje

Vysoká technologická úroveň a vysoká kvalita výroby.
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Hydrostatický pohon

Hydromotory

Elektronika

Ventily

Hydrogenerátor
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• R&D center 

• Test Lab

• Vehicle proving ground
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Vývoj a konstruce



This document is the property of POCLAIN. It is str ictly confidential. It may not be used, reproduced,  copied, or disclosed to a third party, in full or i n part without our prior written consent.

V hydrostatickém pohonu má porucha 

libovolného prvku za následek poruchu celého 

pohonu (sériový princip). Spolehlivost prvků je 

tedy určující pro spolehlivost celého systému.
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Aplikační technik

Aplikační technik je jedním z 
klíčových hráčů v oblasti 

spolehlivosti projektovaného 
pohonu.  

Správný výběr prvků a jejich pracovních parametrů

má velmi podstatný vliv na následnou spolehlivost 
pohonu v provozu.

Co nemůže přímo ovlivnit: 

• Zvyšování bezporuchovosti prvků
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Aplikační technik

Co může přímo ovlivnit  v projekční přípravě pohonu:

• Správné zadání pohonu 

• Znalost provozních podmínek

• Návrh hydraulického obvodu a volba prvků

• Nepřetěžování tepelné, tlakem, výkonem ani otáčkami.

• Pracovní cyklus stroje a výpočet životnosti

• Zástavba a poloha prvků

Co může přímo ovlivnit při stavbě a zprovoznění pohonu:

• Správná montáž prvků. 

• Kontrola přetěžování tepelné, výkonem, otáčky chemicky či 
prostředí) a dodržování provozních režimů.

• Způsob provozu a údržby

• Způsob skladování a transportu. 
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Zadání pohonu

Hmotnost                              Rozvor

Odvalený obvod a statický poloměr kola

Otáčky a výkon do hydrogenerátoru 

Rychlost          Tažná síla            Stoupavost                                                           

a  dále  ………………………
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Výpočet pohonu

K rychlému posouzení návrhu slouží koeficient T.E./W. 

Poměr tažné síly a hmotnosti velmi dobře vystihuje potřeby každé jednotlivé aplikace 
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Provozní podmínky

Teplota okolí

Vlhkost

Chemická agresivita prostředí

Prašnost

Umístění na stroji

Speciální opatření ve výjimečných podmínkách 
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Hydraulický obvod a jeho prvky

• Plnění požadovaných 

funkcí

• Omezení tlaků 

• Výměnu hydraulické 

kapaliny v uzavřené 

smyčce 

• Chlazení 

• Filtraci

Jednoduchý uzavřený obvod musí zajistit: 
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Pracovní cyklus

Příklad zátěžové matice hydromotoru:
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Výpočet životnosti
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Výpočet životnosti
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Zástavba hydromotoru

Působiště vnějšího zatížení:

Poloha a montáž motoru:
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Stavba a zprovoznění prototypu

Schválení zástavby hydromotorů a hydrogenerátoru na stroje lze rozdělit 
do těchto kroku:

• Specifikace zástavby prvků na stroji a v hydraulickém obvodu. 

• Vybavení stroje snímači pro měření základních parametrů práce stroje.  

• Měření tlaků v celém rozsahu různých režimů práce stroje.

• Teplotní test v mezních režimech práce stroje. 

• Analýza vzorku hydraulické kapaliny stroje. 

• Závěr a případné doporučení změn na stroji a v hydraulickém obvodu. 

Popisovaný postup je jen vodítkem a je třeba ho vždy upravit tak, aby zohlednil konkrétní podmínky 
daného stroje. 
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Stavba a zprovoznění prototypu

1.Specifikace zástavby :

• Seznam prvků použitých na stroji. 

• Specifikace základních parametrů stroje: výkon v 
pohonu, otáčky a velikost hydrogenerátoru, maximální 
rychlost stroje, velikost a typ kol. 

• Mechanická zástavba prvku na stroji, určení vnějších sil 
a jejich působiště. 

• Zástavba prvku v hydraulickém obvodu a jeho 
parametry: použitá hydraulická kapalina, maximální 
tlaky a průtoky, velikost a délka hadic, typ a velikost 
filtrů, velikost hydraulické nádrže a definice chladiče a 
jeho výkon. 
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Stavba a zprovoznění prototypu

Je nutné zkontrolovat velikost, délku a způsob vedení hadic.
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Stavba a zprovoznění prototypu

2. Vybavení stroje snímači :
Seznam nejčastěji požadovaných měřících míst. 
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Stavba a zprovoznění prototypu

3. Měření tlaků :

Cílem je:

• Ověřit maximální podtlak v sání čerpadla

• Ověřit maximální a minimální tlak v parkovací brzdě a její funkci

• Zjistit maximální tlak ve škříni čerpadla a hydromotorů

• Zjistit maximální a minimální plnící tlak a ověřit jeho chování v 

přechodových režimech práce stroje

• Zjistit  maximální a minimální tlak v hlavních portech čerepadla a 

hydromotoru a ověřit jeho chování v přechodových režimech 

práce stroje. 
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Stavba a zprovoznění prototypu

Teplotní test :

Cílem teplotního testu je kontrola dostatečnosti chlazení 

hydraulického obvodu stroje. Je třeba ověřit proplach uzavřené 

smyčky stroje, zjistit maximální teploty v obvodu a ověřit výkon 

chladiče. 

• Určení proplachu uzavřené smyčky.

• Záznam teplot stroje při maximální rychlosti pojezdu. Trvalá a 

pokud možno nepřerušovaná jízda do ustálení všech teplot.

• Záznam teplot stroje při práci stroje v režimu s nejvyšším 

průtokem. Trvalá a pokud možno nepřerušovaná práce do 

ustálení všech teplot.

• Odebrání vzorku hydraulické kapaliny z uzavřeného obvodu 

stroje o minimálním objemu 2dcl. 



This document is the property of POCLAIN. It is str ictly confidential. It may not be used, reproduced,  copied, or disclosed to a third party, in full or i n part without our prior written consent.

Stavba a zprovoznění prototypu

Analýza vzorku hydraulické kapaliny:

Cílem je kontrola zakladních vlastností a stavu 

hydraulické kapaliny stroje a dostatečnosti filtrace 

hydraulického obvodu stroje analýzou vzorku 

odebraného z uzavřené smyčky obvodu. 

• Určení viskozity vzorku.

• Určení indexu viskozity vzorku.

• Určení třídy čistoty vzorku.

• Určení množství vody ve vzorku.
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Stavba a zprovoznění prototypu

Závěr a doporučení změn:

• Závěrečné vyhodnocení testu, stanovení nedostatků 

zástavby prvků a zhodnocení chování a výkonů stroje.

• Doporučení změn pro odstranění nedostatků zástavby prvků 

a zlepšení chování a výkonů stroje.  
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Děkuji za pozornost


