HYDRAULIKA

Asistent hydraulickej trakcie HTA
Hydrostatické pomocné pohony pre cestné nákladné
vozidlá – vyššia trakcia v teréne

N

ákladné autá s tradičným mechanickým
systémom pohonu štyroch kolies sa predovšetkým limitovane používajú v segmente
sklápačov a špeciálnych terénnych vozidiel.
Pre cestné vozidlá, ktoré sa len príležitostne
pohybujú na mäkkých podmáčaných podkladoch alebo strmých svahoch a horských priesmykoch v zime, sú hydrostatické pomocné
pohony vhodnou alternatívou mechanických
pohonov štyroch kolies.
Bosch Rexroth prezentuje systém asistencie hydraulickej trakcie HTA, ktorý ponúka
niekoľko benefitov v porovnaní s tradičnými
mechanickými alternatívami. Jedným z nich
je zníženie celkovej hmotnosti vozidla približne o 400 kg, čo má vplyv na zvýšené nákladné
zaťaženie a na zníženie spotreby. Je vhodný na
aplikácie pri vozidlách od dvoch do štyroch
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náprav. Systém je veľmi flexibilný a umožňuje
osadenie na ktorejkoľvek náprave, či už riadenej, tlačnej, alebo vlečnej.

HTA: komponenty a koncepcia
Kľúčovými komponentmi HTA sú radiálne piestové hydromotory MCR10-R, ktoré
sú bezproblémovo integrovateľné do náprav
a spoľahlivo zabezpečujú prídavnú trakciu
v zložitých podmienkach (sneh a ľad, blato,
nespevnený terén...). Ďalšie komponenty zahrňujú axiálne piestové regulačné čerpadlo
A4VG, ventilový blok s tlakovými a teplotnými senzormi, olejový chladič, filter a hydraulickú nádrž, riadiaci elektronický modul.
Hydraulický systém hydrostatického pohonu je riešený v uzavretom obvode, ktorý
pracuje aj v režime cúvania vozidla.

HTA: režimy aktivácie
Prídavný pohon počas cestnej prevádzky
nie je potrebný, a preto je štandardne v neutrálnom režime, čo znamená, že čerpadlo A4VG
je nastavené na nulovú dodávku a len malé
množstvo oleja z integrovaného doplňovacieho čerpadla zabezpečuje mazanie a chladenie
prevodníkov.
Piestiky hydromotorov sú zasunuté v bloku bez kontaktu s obehovou dráhou.
V aktívnom režime je cez ventilový blok
aktivované spojenie uzavretého obvodu
medzi čerpadlom a hydromotormi a nábeh
hydraulického tlaku zabezpečí vysunutie piestikov hydromotorov do kontaktu s obehovou
dráhou a prenos krútiaceho momentu na kolesá. Takto poháňaná náprava hydomotormi
MCR10-R série 41 dosiahne hodnotu krútia-

ceho momentu do 6 000 Nm na jedno koleso. Aktívny režim je zapínateľný keď rýchlosť
vozidla je v rozmedzí od 0 do 30 km/h. Keď
sa rýchlosť vozidla zvýši nad 30 km/h, režim
sa automaticky vypne, keď rýchlosť poklesne
pod 20 km/h, automaticky sa zapne.
Synchronizáciu otáčok a krútiaceho momentu hydromotorov prídavného pohonu a stáleho pohonu zabezpečuje riadiaca

elektronika BODAS Rexroth RC12-10/30.
Aktivovať je možné aj režim plazivého pojazdu v rozmedzí od 0 do 10 km/h, keď je
zvýšená plynulosť chodu a manévrovateľnosť
vozidla.
Aplikácia HTA je perspektívna v rôznych
segmentoch trhu ako napr. dampery, požiarne
vozidlá, betónové domiešavače, silážne vozidlá, vozidlá na prepravu dreva.

Dodatočná montáž na existujúce vozidlá
vzhľadom na legislatívne podmienky nie je
možná. Je vyhradená iba pre originálnych
výrobcov vozidiel v spolupráci s f. Bosch
Rexroth a v súlade s normou ISO 26262.
Ing. Ladislav Kováč
TBH Technik, s. r. o.
www.tbh.sk
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