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DIAGNOZOWANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO 
W CI�GNIKACH ROLNICZYCH 

 
1. Wst�p 
 Układy hydrauliczne w ci�gnikach składaj� si� najcz��ciej z: 

1 – filtra, 
2 – pompy hydraulicznej, 
3 – zaworu rozdzielczego, 
4 – cylindra podno�nika, 
5 – rozdzielacza hydrauliki zewn�trznej, 
6 – szybkozł�cza, 
7 – siłownika, a)dwustronnego działania, b) jednostronnego działania, 

Schemat takiego układu hydraulicznego, w którym olej pracuje z 
siłownikiem dwustronnego działania przedstawia rys.1. 

a)       b)

  
 

Rys.1. Schemat obiegu oleju przy pracy z siłownikiem: a) dwustronnego działania,  
 b) jednostronnego działania. 

 

Instalacja takiej hydrauliki zewn�trznej jest zasilana od pompy hydraulicznej 
podno�nika. Olej od pompy jest kierowany do instalacji hydrauliki 
zewn�trznej za po�rednictwem zaworu rozdzielczego, a sterowanie 
siłownikami podł�czonymi do szybko zł�czy odbywa si� poprzez rozdzielacz 
hydrauliki zewn�trznej. 
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Siłowniki hydrauliczne 
 

Siłowniki hydrauliczne zaliczane s� do urz�dze� roboczych lub 
wykonawczych. Działanie ich polega na zmianie energii ci�nienia na energi� 
mechaniczn�, czyli słu�� do przemieszczania lub utrzymania jakiego� elementu 
w wyniku ruchu tłoczyska lub obrotowego ruchu wału. 
 Siłowniki stosowane w układach hydraulicznych ogólnie mo�na podzieli� 
na siłowniki jednostronnego lub dwustronnego działania oraz - ze wzgl�du 
na wykonanie elementów roboczych - na siłowniki nurnikowe lub siłowniki 
tłokowe (rys.2). Ruchy wykorzystywane przez elementy robocze s� ruchami 
posuwisto - zwrotnymi, przy czym kierunek ruchu zale�y od miejsca podania 
oleju do cylindra oraz ró�nicy powierzchni tłoka. 
 

 
 

Rys.2. Schematy siłowników hydraulicznych: a), b) jednostronnego działania, 
c) dwustronnego działania; a) nurnikowy, b),c) tłokowe 

 

Sił� na tłoczysku wynosi (dla rys.2c): 
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gdzie: 
D - �rednica cylindra w [m], 
d   - �rednica tłoczyska w [m], 
p1 - ci�nienie po stronie roboczej w [N/m2], 
p2 - ci�nienie po drugiej stronie tłoka w [N/m2]. 
 
Pr�dko�� przesuwu tłoka na wylocie lub wlocie wynosi: 
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gdzie: 
Q - ilo�� oleju doprowadzonego do cylindra w [ dm3/min ],  
F   - czynna  powierzchnia  tłoka  po   stronie  roboczej   lub  nie roboczej w [mm2]. 
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Elementy sterownicze siłowników mog� wykonywa� równie� ruchy obrotowe. 
W tym przypadku, za po�rednictwem dodatkowego mechanizmu (np. 
korbowego) lub przekładni z�batej, zamieniane s� ruchy posuwisto-zwrotne na 
obrotowe. 

Badanie siłownika hydraulicznego polega przede wszystkim na 
sprawdzeniu jego szczelno�ci, równomierno�ci przesuwu tłoczyska, siły na 
tłoczysku, pr�dko�ci przesuwu tłoka w zale�no�ci od ilo�ci doprowadzanego 
oleju. 
 
Rozdzielacze hydrauliczne 
 

Zadaniem rozdzielaczy jest skierowanie strumienia cieczy do wybranego 
miejsca obwodu hydraulicznego. S� to urz�dzenia steruj�ce, doprowadzaj�ce 
olej pod ci�nieniem w odpowiednim czasie do odpowiedniego odbiornika oraz 
odprowadzaj�ce wypływaj�cy z niego olej do zbiornika.  

Rozdzielacz mo�e by� uruchamiany r�cznie lub za po�rednictwem 
przeka�nika mechanicznego, hydraulicznego, elektrycznego. 

Rozdzielacze hydrauliczne (rys.3) z uwagi na konstrukcje podzieli� 
mo�na na trzy zasadnicze odmiany: 
- rozdzielacze obrotowe, czyli o przekr�canych elementach rozdzielczych 
zmieniaj�cych sposób przepływu cieczy, 
- rozdzielacze zaworowe, zło�one z odpowiednio dobranych zaworów o ró�nej 
konstrukcji (talerzykowych, kulkowych), 
- rozdzielacze suwakowe, czyli o przesuwnych elementach rozdzielczych, 
cylindrycznych lub płaskich, zmieniaj�cych sposób przepływu cieczy. 

Rozdzielacze, doprowadzaj�c strumie� cieczy ze �ródła do urz�dzenia ro-
boczego, powoduj� przemieszczenie jego elementu roboczego we wła�ciwym 
kierunku. Istotna jest liczba sterowanych przez rozdzielacz dróg, czyli liczba 
kanałów, które realizuj� w rozdzielaczu ró�ne poł�czenia mi�dzy sob� oraz 
liczba poło�e� suwaka.  

 
 

 
Rys. 3. Schematy rozdzielaczy: a) obrotowy, b) suwakowy, c) zaworowy 

 

Badania rozdzielaczy obejmuj� badania statyczne i badania dynamiczne. 
Badania statyczne polegaj� na pomiarze oporów przesuwania suwaka steruj�-
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cego, sprawdzaniu szczelno�ci zewn�trznej i wewn�trznej. Badania dynamiczne 
przeprowadza si� elektrycznymi metodami pomiaru. Polegaj� one na 
„zdejmowaniu" tzw. charakterystyki amplitudowo- fazowej, czyli 
porównywaniu wielko�ci wej�ciowej w postaci napi�cia na cewkach 
rozdzielacza elektromagnetycznego z wielko�ci� wyj�ciow� w postaci nat��enia 
strumienia cieczy przepuszczanego przez rozdzielacz do siłownika - porównuje 
si� stosunek amplitud i k�t przesuni�cia fazy dla ró�nych cz�stotliwo�ci 
zadawanych na cewk� rozdzielacza specjalnym generatorem. Badania 
dynamiczne obejmuj� tak�e sprawdzenie czasu zał�czania i wył�czania 
rozdzielacza sterowanego elektromagnetycznie. 

 
Zawory 
 
Zawory s� niezb�dnymi elementami wszystkich układów hydraulicznych. Pełni� 
one w układach funkcje sterowania warto�ci� i kierunkiem przepływu energii. 
Ogólnie dzielimy zawory na: 
-   steruj�ce ci�nienie, zwane zaworami ci�nieniowymi, 
-   steruj�ce kierunek przepływu, zwane zaworami kierunkowymi, 
-   steruj�ce nat��enie przepływu, zwane zaworami nat��eniowymi. 
 

Podział i oznaczenie zaworów hydraulicznych podaje norma PN-73/M-73022. W tabeli 1. 
zestawiono najwa�niejsze rodzaje zaworów. Budowane s� równie� zawory ł�cz�ce w sobie 
wymienione wy�ej podstawowe funkcje, np. zawór steruj�cy kierunek przepływu mo�e 
równocze�nie sterowa� nat��enie przepływu. 
 
Tabela 1 

Ogólna klasyfikacja zaworów 
Zawory 

 
Zawory ci�nieniowe 

 
Zawory kierunkowe 

 
Zawory nat��eniowe 

 
Zawory bezpiecze�stwa 
Zawory przelewowe 
Zawory kolejno�ci 
Zawory redukcyjne 
Zawory ró�nicowe 
Zawory proporcjonalne 
 

Zawory odcinaj�ce 
Zawory zwrotne 
Zawory rozdzielcze 
 

Zawory dławi�ce 
Regulatory przepływu 
 

 
Zawory mog� by� uruchamiane r�cznie, samoczynnie b�d� za po�rednictwem 
układu mechanicznego lub elektromagnetycznego. Ka�dy zawór składa si� 
głównie z korpusu zaopatrzonego w ko�cówki umo�liwiaj�ce podł�czenie go do 
układu hydraulicznego, elementu pracuj�cego (zamykaj�cego lub dławi�cego 
przepływ - kulka, grzybek, tłoczek, płytka itp.) oraz gniazda współpracuj�cego z 
tym elementem. Do wywierania nacisku na element pracuj�cy zaworu słu�y 
zwykle pokr�tło lub d�wignia (sterowanie r�czne), spr��yna (sterowanie 
samoczynne) albo popychacz, krzywka lub elektromagnes (sterowanie mecha-
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niczne, elektromagnetyczne). 
Zawory ci�nieniowe maj� za zadanie zabezpieczy� układ przed przeci��e-

niem, czyli przed wzrostem ci�nienia ponad dopuszczaln� warto�� lub niekiedy 
przed nadmiernym spadkiem ci�nienia. Zawory te przewa�nie umieszcza si� po 
stronie tłoczenia. 

Zawory nat��eniowe maj� za zadanie dostarczy� za zaworem okre�lon� 
ilo�� cieczy roboczej pod odpowiednim nat��eniem przepływu cieczy lub cał-
kowicie przerwa� jej dopływ. 

Zawory kierunkowe maj� za zadanie przeciwdziała� wstecznym przepły-
wom (cofaniu si�) cieczy, uruchamia� cz��ci urz�dzenia hydraulicznego dopiero 
wówczas, gdy ci�nienie w innej cz��ci instalacji osi�gnie niezb�dn� warto�� lub 
zasila� urz�dzenie robocze kolejno z ró�nych �ródeł energii. 
 
Serwomechanizmy hydrauliczne 
 

Serwomechanizmem nazywa si� urz�dzenie ustalaj�ce poło�enie obiektu 
do dowolnie zmienianego sygnału, zdolnego do dostarczenia znikomej tylko 
mocy. Serwomechanizmy stanowi� wi�c gał�� układów regulacji ze 
sprz��eniem zwrotnym, steruj�cym poło�eniem obiektu. Szeroko stosowane s� 
serwomechanizmy hydrauliczne, które, mimo nieznacznych rozmiarów 
poszczególnych członów, mog� dostarczy� du�ych mocy oraz zapewniaj� 
wystarczaj�c� sztywno�� układów w stanie statycznym. Na skutek malej 
�ci�liwo�ci cieczy hydraulicznych działanie organów wykonawczych jest 
łagodne i niezawodne. Do grupy serwomechanizmów hydraulicznych zalicza si� 
układy wspomagaj�ce mechanizmy kierownicze w pojazdach, urz�dzenia 
kopiuj�ce obrabiarek itp. 

Na rysunku 4 przedstawiono schemat hydraulicznego serwomechanizmu 
kierowniczego z mechanicznym sprz��eniem zwrotnym (serwomechanizm 
hydromechaniczny) . 

 
Zasada działania układu jest nast�puj�ca: 
 
Zmiana poło�enia kom kierownicy l przekazywana jest poprzez przekładnie 2 na 
tłok zaworu 3 steruj�cy dopływem oleju, tłoczonego przez pomp� 4, przez 
zawór 5 do cylindra hydraulicznego 6. W zale�no�ci od strony podawania oleju 
do cylindra, tłok cylindra przesuwa si� w prawo lub w lewo, a tłoczysko 7, po-
wi�zane ze zwrotnicami 8, przestawia koła pojazdu. Przesuwanie si� tłoczyska 7 
powoduje przesuwanie tulei rozdzielacza 9 za pomoc� ł�cznika odwodz�cego 1 
0. Przesuwanie si� tulei rozdzielacza 9 trwa tak długo, a� nast�pi zrównanie si� 
ci�nienia po obu stronach tłoka cylindra 6, czyli symetryczne ustawienie si� tło-
ka zaworu 3 wzgl�dem tulei rozdzielacza 9. Tłok cylindra zostanie nieruchomy i 
b�dzie utrzymywał dane poło�enie kół pojazdu z du�� sił�. 
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Rys. 4. Serwomechanizm hydrauliczny wspomagaj�cy układ kierowniczy 

 
Serwomechanizmy kierownicze s� budowane w taki sposób, aby umo�liwia� 
kierowanie pojazdem równie� wówczas, gdy w wyniku jakiego� uszkodzenia 
ustanie dopływ mocy z zewn�trznego �ródła. Jest to konieczne ze wzgl�du na 
bezpiecze�stwo jazdy.  
 Kierowanie w tym przypadku mo�e by� poł�czone z wi�kszym wysiłkiem 
kierowcy i nie musi by� tak efektywne, ale nie mo�na w �adnym razie dopu�ci� 
do utraty kontroli nad kołami kierowanymi. Układ kierowniczy musi tak�e 
pracowa� awaryjnie, jak zwykły układ bez wspomagania.  
 Serwomechanizmy z mechanicznym układem kierowania maj� wiele 
zalet. Nale�� do nich: 
-  prostota budowy, 
-  du�e bezpiecze�stwo i pewno�� działania, 
- mo�liwo�� wykorzystania licznych elementów ze zwykłych układów kie-

rowniczych, 
- budowanie serwomechanizmów jako urz�dze� dodatkowych, dostarczanych na 

specjalne �yczenie. 
 Wady tego typu serwomechanizmów zaczynaj� pojawia� si� w pojazdach 
bardzo du�ych lub pojazdach o specjalnej budowie, w których wyst�puj� wi�k-
sze odległo�ci miedzy miejscem kierowcy i kołami kierowanymi, b�d� w któ-
rych s� trudno�ci z umieszczeniem odpowiednich d�wigni i dr��ków ł�cz�cych 
mechanizm kierowniczy z kołami.  
 W takich sytuacjach bardziej korzystne s� serwomechanizmy kierownicze 
pełno hydrauliczne, w których nie ma mechanicznego poł�czenia miedzy kołem 
kierowniczym i kołami jezdnymi. W serwomechanizmach tych przeniesienie 
nap�du z koła kierowniczego na koła jezdne skr�tne odbywa si� wył�cznie na 
drodze hydraulicznej, niezale�nie od tego, czy układ wspomagania pracuje, czy 
te� do kierowania wykorzystywana jest tylko praca kierowcy. 

Badania serwomechanizmów hydraulicznych polegaj� na badaniach ogól-
nych (takich, jakim podlegaj� inne urz�dzenia hydrauliczne) oraz badaniach 
szczegółowych. Do tych ostatnich nale�� pomiary takich wielko�ci, jak: prze-
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suniecie fazowe, poło�enie k�towe i moment obrotowy, sprawdzenie odporno�ci 
na drgania samowzbudne przy ró�nych obci��eniach, pr�dko�ciach i wzbu-
dzeniach. Badania te przeprowadza si� na specjalnych stanowiskach, na których 
mo�na uzyska� zało�one warto�ci sztywno�ci i bezwładno�ci dla zespołów wej-
�ciowych i wyj�ciowych oraz mo�liwo�� regulacji amplitudy i cz�stotliwo�ci 
ruchu ogniwa wej�ciowego. 

 
Podno�niki hydrauliczne 
 

Podno�nik hydrauliczny składa si� z dwóch zasadniczych układów: 
układu zawieszenia i układu podnoszenia. Zgodnie z obowi�zuj�cym systemem 
maszyn i ci�gników rolniczych konstrukcja d�wigni układu zawieszenia 
powinna zapewnia� łatwe i szybkie poł�czenie ich ze współpracuj�cym 
narz�dziem' lub maszyn�. Zasada budowy układu zawieszenia we wszystkich 
ci�gnikach jest podobna, s� to tzw. trzy-punktowe układy zawieszenia. 
Konstrukcji układu podnoszenia stawia si� wiele do�� wysokich wymaga�. 
Wymagania te s� nast�puj�ce: 

- podno�nik powinien by� sterowany d�wigni� łatwo dost�pn� z miejsca 
traktorzysty, 

- czas podnoszenia narz�dzi rolniczych powinien wynosi� od 1,5 do 3 s, 
- czas podnoszenia ładowaczy zawieszonych z przodu ci�gnika powinien 

wynosi� ok. 10 s, 
- działanie podno�nika powinno by� niezale�ne od ruchu ci�gnika i w miar� 

mo�liwo�ci niezale�ne od sprz�gła głównego lub przynajmniej niezale�ne 
od nap�du wałka odbioru mocy, 

- powinna istnie� mo�liwo�� wszechstronnego wykorzystania układu 
hydraulicznego ci�gnika równie�   do   sterowania prac� siłowników 
hydraulicznych wyno�nych (hydraulika zewn�trzna ci�gnika). 

Najpó�niej   po  800   mth  pracy  ci�gnika   nale�y  sprawdzi�  stan techniczny 
podno�nika na specjalnym stanowisku w stacji diagnostycznej. Przegl�d ten 
obejmuje kontrol�: ci�nienia oleju, ud�wigu podno�nika, czasu podnoszenia oraz 
czasu utrzymania w stanie podniesionym (tzw. czas osiadania). Podczas 
przegl�du kontroluje si� równie� prawidłowo�� działania regulacji 
automatycznej. 

 
2. Typowe niesprawno�ci układu hydraulicznego 
 
W czasie u�ytkowania ci�gnika mog� powsta� usterki spowodowane 
zu�ywaniem si� cz��ci podno�nika, rozregulowaniem zespołów lub 
nieprawidłow� obsług�. Najcz��ciej zdarzaj�ce si� usterki i sposoby ich 
usuwania podano w tabeli 2.  
Zachowaj czysto�� i nie dopuszczaj do uszkodze� roboczych płaszczyzn 
cz��ci. 
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Tabela 2. 

 
Usterki 

 
Przyczyny 

 
Zalecenia 

 
Podno�nik   hydrauliczny nie 
podnosi 
 

brak dostatecznej ilo�ci oleju, 
d�wignia obwodu zewn�trznego 
ustawiona nieprawidłowo 
 

uzupełni� olej w zbiorniku lub tylnym 
mo�cie, ustawi� prawidłowo d�wigni�   
obwodu   zewn�trznego   (w   
poło�enie neutralne), sprawdzi� 
spr��yn� suwaka, wł�czy� nap�d 
pompy 

Podno�nik podnosi wolno, 
zatrzymuje si� w nastawio-
nym poło�eniu 

niedostateczna ilo�� oleju, 
zanieczyszczony kosz ss�cy, 
nieszczelny zawór bezpiecze�stwa 

uzupełni� olej w zbiorniku lub tylnym 
mo�cie, oczy�ci� kosz ss�cy, wymieni� 
podkładki uszczelniaj�ce 

Podno�nik   hydrauliczny 
podnosi,   lecz   po   chwili 
opada 

zu�yte tłokowe pier�cienie 
uszczelniaj�ce, nieszczelny zawór 
bezpiecze�stwa cylindra, zu�yte 
suwaki lub korpus rozdzielacza, 
nieszczelno�ci podno�nika hy-
draulicznego 

wymieni� tłokowe pier�cienie 
uszczelniaj�ce, oczy�ci� lub wymieni� 
kulki lub tłoczki uszczelniaj�ce, 
wymieni� rozdzielacz, sprawdzi� 
wszystkie uszczelki W podno�niku hy-
draulicznym, wymieni� uszkodzone 
uszczelki 

Podno�nik nie opuszcza 
 

p�kni�ta spr��yna zaworu zwrotnego, 
zanieczyszczony suwak zacina si� 
 

wymieni� spr��yn�, wymieni� olej, 
przetrze� suwak i nasmarowa� olejeni 
 

Hała�liwa praca pompy 
hydraulicznej 
 

niedostateczna   ilo��   oleju, 
zanieczyszczony kosz ss�cy 
 

uzupełni� olej w zbiorniku lub tylnym 
mo�cie, oczy�ci� kosz ss�cy 
 

D�wignia rozdzielacza nie 
powraca w neutralne poło-
�enie 
 

za zimny olej, p�kni�ta spr��yna 
powrotna, pompa nie wytwarza odpo-
wiedniego . ci�nienia 
 

podgrza� olej  do temp. 20°C 
wymieni� spr��yn�, wymieni� pomp� 
 

Olej pieni si� i jest wyrzucany 
przez odpowietrznik 
zbiornika oleju 
 

nieszczelno�ci w przewodzie ss�cym 
pompy, za mały lub za du�y poziom 
oleju 
 

sprawdzi� poł�czenie przewodu 
ss�cego, sprawdzi� poziom  oleju 
 

Przecieki oleju z rozdzielaczy 
 

zu�yte   pier�cienie   uszczelniaj�ce 
zanieczyszczony filtr na zlewie   do   
zbiornika 
 

wymieni� pier�cienie, oczy�ci�   filtr   i   
zawór przelewowy 

Za du�y ubytek oleju w 
zbiorniku lub korpusie 
tylnego mostu 
 

nieszczelno�ci   szybko zł�czy, 
nieszczelno�ci    na    zł�czach 
przewodów, nieszczelno�ci zbiornika 
lub tylnego mostu 
 

oczy�ci�   i   umy�   naft� 
szybkozł�cza, usun�� nieszczelno�ci 
 

olej przegrzewa si� w czasie 
pracy (temperatura osi�ga 
warto�� 80 — 120°C powy�ej 
temperatury otoczenia) 
 

za mało oleju w zbiorniku lub tylnym 
mo�cie, zanieczyszczony   filtr   oleju, 
zanieczyszczony zawór prze-
ci��eniowy, zanieczyszczony filtr 
oleju na smoku pompy, wgniecenia   
lub   załamania przewodów olejowych, 
podno�nik przeci��ony, podno�nik 
pracuje za długo w poło�eniu 
doci��ania 
 

uzupełni� poziom oleju, oczy�ci�   lub    
wymieni� filtr, rozebra�  i oczy�ci� 
rozdzielacz, rozebra� i oczy�ci� filtr, 
wymieni� przewody, odci��y� 
podno�nik, przerwa� prac� podno�nika 
i ostudzi� olej 
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Nie mo�na przestawi� 
d�wigni wyboru regulacji 
 

uszkodzony mechanizm blokady 
d�wigni, zatarcie mechaniczne 
d�wigni 
 

usun�� uszkodzenie, rozebra� i usun�� 
zatarcie d�wigni 
 

Przestawienie   d�wigni 
szybko�ci reakcji nie daj 
rezultatu 
 

unieruchomienie suwaka s    (tłoczka) 
w rozdzielaczu 
 

usun��   unieruchomienie lub 
wymieni� rozdzielacz 
 

Brak stałego doci��enia lub 
wielko��   doci��enia   nie 
zmienia si� przy 
przestawieniu d�wigni 
szybko�� reakcji 
 

unieruchomiony tłoczek zaworu 
doci��ania, -    unieruchomiony 
tłoczek urz�dzenia rozdzielczego w 
rozdzielaczu 
 

    usun��  uszkodzenie  tub wymieni� 
rozdzielacz 
 

Nierówna  gł�boko��  orki 
mimo wła�ciwego ustawienia 
narz�dzia 
 

złe    zawieszenie    narz�dzia, zły 
wybór systemu regulacji, niewła�ciwa 
regulacja miernika impulsów 
 

sprawdzi� zawieszenie narz�dzia, 
zastosowa�   inny  system regulacji, 
wyregulowa� miernik impulsów 
zgodnie z instrukcj� naprawy 
 

 

Niesprawno�ci w przekazywaniu mocy na WOM 
 
Przy wył�czaniu sprz�gła WOM nie zatrzymuje si�: 
• niewła�ciwa regulacja sprz�gła dwustopniowego • niewła�ciwe ustawienie 
d�wigni nap�du WOM i pompy hydraulicznej podno�nika. 
Po wł�czeniu WOM sprz�gło nic wł�cza nap�du lub stwierdza si� jego 
po�lizg: 
• niedostateczne ci�nienie oleju w sprz�gle hydraulicznym • zasysanie powietrza 
przez pomp� • zanieczyszczenie lub zaci�cie zaworu ci�nieniowego • zatkanie 
filtru oleju.  
 

3. Zabiegi sprawdzaj�ce 
 
- Sprawdzanie i regulacja ci�nienia oleju 
 

Spadek ci�nienia oleju w obwodach hydrauliki wewn�trznej ci�gnika przy 
okre�lonej pr�dko�ci obrotowej silnika mo�e by� spowodowany: 
- brakiem dostatecznej ilo�ci oleju, 
- zastosowaniem niewła�ciwego gatunku oleju,  
- silnym rozgrzaniem oleju na skutek długotrwałego dławienia jego przepływu, 

np. przy przepływie oleju przez zawór doci��aj�cy, 
- wadliw� regulacj� zaworu redukcyjnego, 
- nieszczelno�ciami lub zanieczyszczeniem zaworu redukcyjnego, 
- du�ym zanieczyszczeniem (zatkaniem) filtru oleju, 
- nieszczelno�ciami poł�cze� lub p�kni�ciem przewodów, 
- nieszczelno�ciami rozdzielaczy, 
- zu�yciem pompy oleju. . 

Wskutek spadku ci�nienia oleju podno�nik hydrauliczny nie podnosi lub 
podnosi tylko cz��� ci��aru stanowi�cego jego pełny ud�wig (tab. 3). W 
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wypadku niedostatecznej ilo�ci oleju lub zanieczyszczenia filtru ss�cego 
wyst�puje hała�liwo�� w pracy pompy hydraulicznej. 

Zalecenia. Nale�y unika� dłu�szej pracy podno�nika w poło�eniu 
doci��ania. Przy doci��aniu wyst�puje silne grzanie si� oleju i powstawanie 
piany olejowej. S� to zjawiska szkodliwe, powoduj�ce spadek ci�nienia oleju i 
zmniejszenie (chwilowe) ud�wigu podno�nika. Doci��anie nale�y wł�cza� na 
krótki okres w celu przeciwdziałania po�lizgowi kół nap�dowych.  
Najpó�niej po 800 mth nale�y sprawdzi� ci�nienie oleju. Dokładne sprawdzenie 
ci�nienia oleju wymaga u�ycia manometru o zakresie si� 0—25 MPa (0—250 
kG/cm2). Manometr mo�na podł�czy� do układu hydrauliki ci�gnika w 
nast�puj�cych punktach: 
- w gniazdach szybkozł�czy (w ci�gnikach z hydraulik� zewn�trzn�), 
- w otworach z gwintem M18Xl,5 na górnej powierzchni rozdzielacza w 

ci�gniku Ursus C-330. 
W praktyce manometr najłatwiej jest podł�czy� do gniazd szybko zł�czy. Pomiar 

wykonujemy bezpo�rednio po pracy podno�nika (temperatura oleju powinna wynosi� 50 ± 
10°C). Ci�nienie oleju podano w tabeli 3. Je�eli mierzone ci�nienie znacznie odbiega od 
podanego w tabeli, nale�y przeprowadzi� jego regulacj� w stacji diagnostycznej. 
Tabela 3. Charakterystyka pomp podno�ników 

 
Ci�nienie oleju 

przy pracy 
ci�głej (w 

szybkozł�czach) 
 

Ci�nienie oleju 
powoduj�ce 

otwarcie zaworu 
bezpiecze�stwa 

cylindra 
 

Ud�wig 
 

Czas 
podno
szenia 

w s 
 

Nominal.     
pr�dko�� 
obrotowa 
pompy w 

obr/min 

Ci�gnik 
 

 
 

Wydatek 
pompy w 
dm3/min 

 

MPa 
 

kG/cm2 

 
MPa 

 
kG/cm2 

 
kN 

 
kG 

  

Ursus C-330 
 

1350 
 

18 
 

12,3 
 

125 
 

— 
 

— 
 

6,86 
 

700 
 

2,5 
 

Ursus C-360 
 

1200* 
 

20 
 

11,8 
 

120 
 

17,6 
 

180 
 

11,77 
 

1200 
 

3,5 
 

Ursus C-
385/1201 

 

1870 
 

31 
 

12,3 
 

125 
 

19,6 
 

200 
 

16,7/29,
4 
 

1700/3000 
 

3/5 
 

MF-535 i 555 
 

2000** 
 

15 
(podno�nik

a) 36  
 

17,6 
 

180 
 

— — 
 

13,90 
 

1415 
 

— 
 

MF-565, 575 i 
590 

 

2000** 
 

26 
(podno�nik

a) 36 
(pomocnicz

y) 
 

21,6 
 

220 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— — 
 

T25A1 
 

1760 
 

15,75 
 

9,8 
 

100 
 

12,8+0,5 

 
130+ 5 

 
— 
 

— 
 

— 
 

T-150K 
 

2100*** 
 

86 
 

9,8 
 

100 
 

12,8+ 1 

 
130+ 10 

 
14,70 

 
1500 

 
— 
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* W ci�gniku   Ursus C-330 istnieje mo�liwo�� nap�du pompy przy wi�kszej pr�dko�ci 
obrotowej; przy nap�dzie zale�nym na V biegu pompa mo�e osi�gn�� pr�dko�� 2600 
obr/min i wydajno�� 40 I/min. Dolna granica pr�dko�ci obrotowej, przy której pompa mo�e 
pracowa�, wynosi 1000 obr/min.  

** Pr�dko�� obrotowa silnika, przy której pompa pracuje z pr�dko�ci� 640 obr/min. 
*** Maksymalna pr�dko�� obrotowa silnika. 

 
Regulacj� przeprowadza si� zgodnie z instrukcj� obsługi ci�gnika, 

najcz��ciej przez pokr�cenie �rub� regulacyjn� zaworu redukcyjnego pompy; 
�rub� t� po regulacji nale�y zabezpieczy� przed odkr�ceniem.  

Nakazy, Nale�y pami�ta�, �e rozbieranie i monta� rozdzielaczy, pompy i 
cylindra siłownika mo�na wykona� tylko w warsztacie naprawczym, pod 
nadzorem do�wiadczonego mechanika, zachowuj�c czysto�� i nie dopuszczaj�c 
do uszkodze� roboczych płaszczyzn suwaków i innych cz��ci. 

Nie wolno dopuszcza� do uderze� w gi�tkie przewody, poniewa� mo�e to 
spowodowa� uszkodzenie wewn�trznej lub zewn�trznej warstwy gumy albo 
metalowej osłony przewodu. 

Nale�y zwraca� uwag�, aby zewn�trzna gumowa warstwa przewodów 
gi�tkich nie stykała si� nawet chwilowo z paliwem lub smarem. W razie 
dłu�szego przechowywania ci�gnika na otwartym powietrzu przewody gi�tkie 
(gumowe) nale�y zdj�� z ci�gnika i przechowywa� w zamkni�tym 
pomieszczeniu w temperaturze od —5 do + 20°C i wilgotno�ci wzgl�dnej 
powietrza 50—65%. Przewody gumowe nale�y zabezpieczy� przed działaniem 
promieni słonecznych i umieszcza� w odległo�ci nie mniejszej ni� l m od 
urz�dze� grzewczych. Na regałach lub półkach przechowywa� przewody 
gumowe wyprostowane. 

 
- Sprawdzanie ud�wigu 
 
Ud�wig podno�nika sprawdza si� w stacji diagnostycznej na specjalnym 
stanowisku. Uproszczone stanowisko, mo�liwe do wykonania w ka�dym 
gospodarstwie, przedstawia rysunek 5. Umo�liwia ono pomiar 'pionowej siły 
ud�wigu działaj�cej na belce zaczepowej ci�gnika. Dynamometr spr��ynowy 
lub hydrauliczny o odpowiednim zakresie zawieszamy na belce zaczepowej 
ci�gnika i zaczepiamy do haka w betonowanego w posadzk� pomieszczenia 
pomiarowego. 
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Rys. 5. Pomiar pionowy siły ud�wigu: 1 — rami� 
podno�nika, 2 — wieszak, 3 — ci�gło dolne,  
4 — dynamometr, 5 — hak zaczepów w 
betonowany w fundament

 
       2  1   3 

 

Rys. 6. Schemat układu pomiarowego do 
badania podno�ników: J — rami� podno�nika,  
2 — punkt zamocowania ramienia górnego,  
3 — wieszak, 4 — ci�gło dolne, 5 — obci��niki,  
6 — szalka na obci��niki

 
 

Bardziej uniwersalne pomiary mo�na przeprowadzi� na stanowisku 
przedstawionym na rysunku 6. Szalk� do obci��enia podno�nika zawiesza si� na 
ko�cach belki zaczepowej i umieszcza w kanale naprawczym. Na szalce układa 
si� balast o ci��arze odpowiadaj�cym ud�wigowi ci�gnika (nale�y przy tym 
uwzgl�dni� ci��ar szalki). Nast�pnie uruchamia si� silnik i ustala nominaln� 
pr�dko�� obrotow�. Po ustawieniu d�wigni wyboru systemu regulacji w 
poło�enie „regulacja pozycyjna" nale�y wykona� wst�pne próbne podniesienie 
obci��enia.  

W trakcie pomiaru notujemy: czas podnoszenia, wysoko�� podnoszenia i 
ci�nienie oleju mierzone w gnie�dzie szybkozł�cza. Pomiary powtarzamy 
trzykrotnie, szczególn� uwag� zwracaj�c na pomiar czasu podnoszenia, który 
powinien by� wyznaczony za pomoc� stopera, z dokładno�ci� do 0,1 s. 
Uzyskany wynik porównujemy z warunkami technicznymi podanymi w tabeli 3. 
 
- Próba szybko�ci opadania 

 
Uniesiony na maksymaln� wysoko�� ci��ar, odpowiadaj�cy ud�wigowi 

podno�nika, powinien opada� przez dłu�szy czas (ponad 2 h). Je�eli opadanie 
jest zbyt szybkie, �wiadczy to o nieszczelno�ciach i zu�yciach podno�nika. 

Prób� szybko�ci opadania wykonujemy bezpo�rednio po sprawdzeniu 
ud�wigu. W tym celu podnosimy szalk� z obci��eniem odpowiadaj�cym 
ud�wigowi na maksymaln� wysoko�� i odnotowujemy j� w karcie bada� 
podno�nika. Nast�pnie wył�czamy nap�d pompy hydraulicznej, zatrzymujemy 
silnik i co 15 min odczytujemy wysoko��, do której obni�y si� szalka. Wyniki 
odnotowujemy w karcie bada� podno�nika.  
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4. Zu�ycie układu zawieszenia 
 

Przyczyny. Zu�ycie przyspieszone nast�puje wskutek nieprzestrzegania 
zalece� instrukcji dotycz�cych zaczepiania maszyn i przyczep rolniczych, a 
tak�e nieostro�nej i niewła�ciwej eksploatacji. 

Skutki. Zu�yciu ulegaj� wszystkie poł�czenia sworzniowe, przeguby 
kulowe, ł�cznik centralny, ci�gła i wieszaki, otwory zaczepu i belki zaczepowej. 

Wskazania. Korzystaj�c z układu zawieszenia, nale�y �ci�le przestrzega� 
instrukcji obsługi ci�gników i wskazówek dotycz�cych eksploatacji maszyn. 
Wszystkie poł�czenia sworzniowe w układzie zawieszenia i w zaczepie do 
przyczep powinny by� zabezpieczone zatyczkami przed wypadni�ciem w czasie 
transportu lub pracy. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na zabezpieczenie 
sworznia przy haku transportowym i przy wieszakach podno�nika. W czasie 
transportu nale�y zabezpieczy� podniesione narz�dzia przed bocznym wychyle-
niem oraz przed ocieraniem d�wigni dolnych o tylne koła przez prawidłowe 
umocowanie i napi�cie ła�cuchów ograniczaj�cych.  

W wypadku zauwa�enia nadmiernych zu�y� nale�y wymieni�, zu�yte 
cz��ci na nowe. Co 100 mth przesmarowa� smarem stałym ŁT-43 sworze� 
wspornika haka transportowego, przekładni� wieszaka prawego i poł�czenie 
gwintowe układu zawieszenia. 
 
- du�ej łatwo�ci deaeracji - wydzielania zaabsorbowanych gazów, 
- braku skłonno�ci do absorbowania gazów w postaci wtr�ce� 

mikrop�cherzyków, 
- braku skłonno�ci do emulgowania z wod�. 

Straty spowodowane nieszczelno�ciami i kawitacj� ł�czy si� w 
obliczeniach przez wprowadzenie współczynnika sprawno�ci obj�to�ciowej nV, 
b�d�cego stosunkiem wydajno�ci rzeczywistej Q do wydajno�ci teoretycznej Qt: 

t
v Q

Q=η  

Moc oddawana przez pomp� równa jest iloczynowi wydajno�ci i 
ci�nienia. Moc pobierana przez pomp� z zewn�trz jest wi�ksza od mocy 
oddawanej na skutek powstaj�cych w niej strat. St�d wzór na moc pobieran� ma 
posta�: 

η612
10 pQ

N
⋅=  [kW] 

gdzie: 
p - ci�nienie w MPa, 
Q - wydajno�� w dcmVmin, 
n - sprawno�� ogólna pompy (n = 0,6+0,85). 
 
Sprawno�� ogólna pompy η równa jest: 
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 mhv ηηηη ⋅⋅=  

gdzie: 
nv - współczynnik sprawno�ci obj�to�ciowej (0,7+0,9),  
nh - współczynnik sprawno�ci hydraulicznej, 
nm- współczynnik sprawno�ci mechanicznej. 
 

Współczynnik sprawno�ci oraz wydajno�� rzeczywista i moc pobierana 
zale�� od ci�nienia wytwarzanego przez pomp�. Krzywe okre�laj�ce te zale�-
no�ci nazywamy charakterystykami pompy (rys. 7). Na przebieg charakterysty-
ki, a zwłaszcza wydajno��, ma du�y wpływ lepko�� i temperatura cieczy. Dla 
danej konstrukcji pompy i dla danych warunków jej pracy istnieje pewna opty-
malna lepko�� oleju, przy czym ogólnie mo�na stwierdzi�, �e im ni�sze s� ob-
roty pompy, tym wy�sza mo�e by� lepko�� oleju, która mo�e by� ni�sza dla 
szybkobie�nych pomp pracuj�cych na ni�szych ci�nieniach. Pr�dko�ci obrotowe 
elementów p�dnych współczesnych pomp si�gaj� cz�sto 100 obr/s, a niekiedy 
200 obr/s i wi�cej, przy czym ci�nienia robocze osi�gaj� warto�� 32 MPa, a 
niekiedy 63 MPa i wi�cej. 

 
Ci�nienie p 

Rys. 7. Charakterystyka pompy 
 

Z rysunku 7 wynika, �e sprawno�� obj�to�ciowa nV maleje ze wzrostem 
ci�nienia p, sprawno�� ogólna n ro�nie od zera do pewnego maksimum, a przy 
dalszym wzro�cie ci�nienia zaczyna male�. Maksymalne dopuszczalne ci�nienie 
jest zwykle nieco wi�ksze od ci�nienia, przy którym sprawno�� ogólna osi�ga 
maksimum. Lini� przerywan� oznaczony jest przebieg sprawno�ci obj�to�ciowej 
dla pompy posiadaj�cej zbyt du�e nieszczelno�ci. W tym przypadku osi�gniecie 
ci�nienia ponad p' jest w ogóle niemo�liwe. 

Poniewa� producenci pomp posługuj� si� w katalogach poj�ciem 
ci�nienia nominalnego, poj�cie to wymaga pewnego wyja�nienia. Ci�nienie 
nominalne jest to najwy�sza warto�� ci�nienia w przewodzie tłocznym, któr� 
mo�e zapewni� pompa w dowolnym czasie bez ujemnego wpływu na jej 
trwało��. Nie oznacza to oczywi�cie, �e pompa stale pracuje przy ci�nieniu 
nominalnym, gdy� zapewnia ona ci�nienie podyktowane obci��eniem układu 
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hydraulicznego. Ka�da pompa wyporowa, tj. taka, której zmian� wydajno�ci 
uzyskuje si� tylko przez zmian� wydajno�ci jednostkowej qp, na skutek zmiany 
obj�to�ci komór wyporowych pompy, jest zdolna wytworzy� ci�nienie wy�sze 
od nominalnego, ale o warto�ci i w czasie podanym przez producenta. 
Wydajno�� jednostkowa qp jest to obj�to�� cieczy wypchni�tej z pompy w 
trakcie jednego obrotu wału. 

Badania pompy hydraulicznej polegaj� na sprawdzeniu charakterystyki 
pompy. Wykonuje si� je na specjalnym stanowisku, na którym mierzy si� takie 
warto�ci, jak: pr�dko�� obrotow� wałka pompy, moment potrzebny do jej nap�-
du, wydajno��, ci�nienie, temperatur�, gło�no�� pracy oraz równomierno�� 
strumienia. Stanowisko takie umo�liwia „zdj�cie" pełnej charakterystyki pompy 
w zale�no�ci od zmieniaj�cych si� warunków po strome ssania i po stronie tło-
czenia. 
 
5. Naprawa urz�dze� hydraulicznych 
 

W przeciwie�stwie do obsługi i konserwacji, naprawa urz�dze� hydrau-
licznych jest trudna i wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z tej 
racji najwła�ciwiej jest nie przeprowadza� naprawy we własnym zakresie, lecz 
odesła� urz�dzenie do producenta. W przypadku gdy mo�na wymieni� w cało�ci 
/u�yty lub uszkodzony zespół, to mimo kosztów nowego zespołu, jest to naj-
korzystniejsze, gdy� prowadzi do najkrótszego przestoju urz�dzenia. Du�� łat-
wo�� wymiany stwarza powszechnie stosowany monta� płytowy typowej apa-
ratury steruj�cej. Je�eli powy�sza mo�liwo�� nie istnieje, to przed przyst�pie-
niem do naprawy konieczne jest dokładne zapoznanie si� ze schematem hy-
draulicznym oraz przeprowadzenie skrupulatnej analizy objawów wadliwego 
działania urz�dzenia, aby ustali�, które cz��ci musz� by� poddane naprawie. 

Naprawa polega przede wszystkim na przywróceniu szczelno�ci mi�dzy 
cz��ciami oraz na usuni�ciu luzów w szybko poruszaj�cych si� cz��ciach pomp 
i silników wiruj�cych, a tak�e w mechanizmach zderzakowych. Uzyskanie 
szczelno�ci jest łatwe, je�eli ogranicza si� do wymiany uszczelek, trudniejsze -
przy suwakach płaskich, gdzie konieczne jest dokładne przeszlifowanie i 
dotarcie powierzchni roboczych, natomiast suwaki walcowe wymagaj� 
dorobienia nowych cz��ci. W przypadku nieznacznego i równomiernego 
zu�ycia suwaka i tulei mo�na uzyska� przywrócenie szczelno�ci drog� 
nanoszenia powłok galwanicznych lub chemicznych na suwak. I w tym 
przypadku konieczne jest ponowne dotarcie suwaka i tulei. 

Nale�y przeprowadzi� oddzielnie docieranie otworu i docieranie wałka za 
pomoc� docieraków �eliwnych, a nie docieranie bezpo�rednie elementów 
współpracuj�cych, gdy� prowadzi to powstawania za du�ych luzów. 

Najtrudniejsza, cho� najcz��ciej konieczna, jest naprawa pomp. 
Niezb�dne jest tu u�ycie wysokogatunkowych materiałów zarówno ze stali, jak i 
z �eliwa lub br�zu oraz dokładna obróbka, dotarcie i monta� dorabianych cz��ci. 
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W pompach z�batych szczególn� uwag� nale�y zwróci� na prostopadło�� do osi 
czół kół, a w pompach łopatkowych na prostopadło�� bocznych powierzchni 
łopatek. W pompach tłoczkowych konieczne jest, oprócz dorobienia nowych 
tłoczków, dorobienie nowej osi lub tulei rozdzielczej, wzgl�dnie przeszlifowanie 
i dotarcie współpracuj�cych płaskich powierzchni rozdzielczych, gdy� mi�dzy 
tymi cz��ciami przewa�nie wyst�puj� wi�ksze przecieki ni� w samych 
cylinderkach z tłoczkami. 

Uszczelnianie zaworów grzybkowych uzyskuje si� przez dotarcie grzybka 
do gniazda, zawory kulkowe natomiast doszczelnia si� przez wgniecenie gniaz-
da uderzeniem kulki. Je�eli gniazdo jest hartowane, ograniczy� si� trzeba do 
dokładnego przeszlifowania i dotarcia docierakiem sto�kowym. 

 

 
6. Ocena zu�ycia elementów hydrauliki 
 

Podstawowymi zespołami układów hydraulicznych s� pompy, 
rozdzielacze, siłowniki i przewody. Objawem niesprawno�ci działania tych 
układów jest brak szczelno�ci mi�dzy współpracuj�cymi elementami, które 
powoduje zakłócenia w pracy całego u-kładu. 

Najcz�stsze objawy niesprawno�ci w działaniu to spadek ci�nienia i 
wydatku pompy, niedokładno�� i opó�nienie wykonywanych operacji, przecieki. 
Nieszczelno�� powstaje na skutek nadmiernych luzów lub rys w poł�czeniach 
ruchowych. 

Badania stanu technicznego układów hydraulicznych polegaj� na 
sprawdzeniu funkcjonowania poszczególnych zespołów bezpo�rednio w 
maszynie lub po ich wymontowaniu. Kontrola w czasie eksploatacji polega na: 
- próbie pracy poszczególnych elementów układu, 
- sprawdzeniu jego parametrów roboczych, 
- sprawdzeniu wizualnym szczelno�ci poł�cze� układu. 
Tego rodzaju badania umo�liwiaj� wykrycie niesprawno�ci i uszkodze� w 
działaniu całego układu. Natomiast dokładne zlokalizowanie uszkodze� w 
poszczególnych zespołach uzyskuje si� po ich wymontowaniu z maszyny i 
poddaniu badaniom na urz�dzeniach diagnostycznych. 
Badania pomp układów hydraulicznych polegaj� na okre�leniu wydatku w 
funkcji obrotów oraz sprawdzeniu szczelno�ci wewn�trznej . Wydatek pomp ba-
da si� przy stałym ci�nieniu nominalnym. Dopuszczalny spadek wydatku nie 
powinien przekroczy� 1556 wydatku nominalnego. Badania pomp hy-
draulicznych przeprowadza si� na stanowisku przedstawionym na rys. 8. 
Wyposa�one jest ono w przekładni� bezstopniow� (7), rotametr (11) do pomiaru 
wydatku, wska�niki pomiarowe ci�nienia (8), wska�niki temperatury (13) oraz 
zawory regulacyjne (10). Stanowisko znajduje uniwersalne zastosowanie ze 
wzgl�du na mo�liwo�� badania ró�nych typów pomp. 
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Rys. 8. Stanowisko do sprawdzania pomp hydraulicznych: 1 - zbiornik oleju, 2 - filtr,  
3 - zawór, 4 - pompa badana, 5 - silnik elektryczny, 6 - obrotomierz, 7 -przekładnia 

bezstopniowa, 8 - manometr, 9 - zawór, 10 - zawory regulacyjne, 11 - rotametr, 12 -przewód 
przelewowy, 13 - termometr 

 
Sprawdzanie rozdzielaczy polega na zbadaniu przepływu cieczy, sprawdzenia 
działania zaworu bezpiecze�stwa i przesuwu suwaka oraz wykryciu 
ewentualnych przecieków oleju.  Stanowisko do badania rozdzielaczy 
przedstawione jest na rys. 9.  

 
 
 

Rys.9. Stanowisko do badania rozdzielaczy: 1 - zbiornik, 2- filtr, 3 - pompa, 4 - manometr,  
5- zawór przelewowy, 7-badany rozdzielacz, 8,101 11 - manometry, 9-mechanizm oporowy, 

12-spr��yna, 13 - zawór dławi�cy, 14-rozdzielacz, 15 – przepływomierz 
 
Pompa (3)  przetłacza czynnik roboczy    ze    zbiornika (1)  przez filtr (2)  i 
badany rozdzielacz (7)    do cylindra hydraulicznego (9) • Na wej�ciu do 
rozdzielacza mierzone jest ci�nienie za pomoc�  manometru (4) i temperatura 
termometrem (6),a na wyj�ciu - ci�nienie manometrami (8), (10), (11). Zawór 
przelewowy (5) pozwala na regulacj� ci�nienia wymaganego do próby, a zawór 
dławi�cy (13) słu�y do regulacji ci�nienia na drodze pompa-przewód odpro-
wadzaj�cy do zbiornika, przy neutralnym poło�eniu rozdzielacza. Do pomiaru 
ilo�ci przepływaj�cego oleju słu�y przepływomierz (15)i wł�czany na czas 
pomiaru rozdzielaczem (14). 

Badanie siłowników przeprowadza si� w celu wykrycia nieszczelno�ci 
układu tłok-cylinder i ewentualnego zacierania si� tłoczyska na dławicy. Na 
stanowisku (rys. 17) mo�na bada� siłowniki o ró�nej długo�ci roboczej. Badany 
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siłownik (7) po zamontowaniu w stanowisko podł�cza si� do układu 
sprawdzaj�cego przewodami (8). Nast�pnie uruchamia si� pomp� (3), która tło-
czy olej ze zbiornika (1) do rozdzielacza (4). D�wigni� rozdzielacza (4) 
wprowadza si� w ruch układ siłowników prowadz�cych (5). Ruch układu 
siłowników (5) z poło�enia A do poło�enia B powoduje spr��anie oleju w 
badanym siłowniku (7), a Jednocze�nie zasysanie oleju przewodem ss�cym (13) 
przez zawór zwrotny (12). Po doj�ciu układu siłowników prowadz�cych do po-
ło�enia B, d�wigni� rozdzielacza (4) zmienia si� kierunek ruchu układu na 
przeciwny, powtarzaj�c prób�. W czasie ruchu u-kładu nale�y obserwowa� 
ci�nienia na manometrach (10) (ruch w  kierunku B) i (11) (ruch w kierunku A). 
Spadek ci�nienia na manometrze (10 lub 11) sygnalizuje o przeciekach oleju 
wewn�trz siłownika przez tłok. 

 
Rys. 10. Stanowisko do sprawdzania siłowników: 1 - zbiornik, 2 - filtr, 3-pompa,  

4 - rozdzielacz steruj�cy, 5 - siłownik prowadz�cy, 6 - manometr kontrolny, 7 - badany 
siłownik, 8 -przewody, 9 - zawór przelewowy, 10 i 11 - manometry, 12 - zawór zwrotny,  

13 - przewód ss�cy 
 
Sprawdzanie przewodów hydraulicznych przeprowadza si� w celu wykrycia ich 
nieszczelno�ci i okre�lenia wytrzymało�ci. Stanowisko do sprawdzania 
przewodów hydraulicznych przedstawia rys. 18. Badany przewód (7) 
�arnocowuje si� w uchwytach (6). Pompa (3)  przetłacza olej  ze zbiornika (1)  
przez badany przewód (7)  pod ci�nieniem regulowanym przez zawór 
przelewowy (9). Przewody hydrauliczne poddaj� si� próbie ci�nienia    1,2 - 1,5 
ci�nienia roboczego.  Osłona (11) zabezpiecza obsług� przed skutkami 
ewentualnego uszkodzenia przewodu podczas prób. 
 

 

Rys. 11. Stanowisko do sprawdzania przewodów hydraulicznych: 1 - zbiornik, 2 - zawór, 3 - 
pompa, 4- zawór odcinaj�cy, 5 - manometr, 6 -uchwyty, 7 - badany przewód, 8-aawór, 9 - za-

wór przelewowy, 10 - filtr,  
11 - osłona 
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Przy badaniu wszystkich elementów układów    hydraulicznych musz� 
by� spełnione nast�puj�ce warunki: 
- układ badany musi by� odpowietrzony, 
- temperatura oleju powinna by� zbli�ona do temperatury w czasie normalnej 
pracy układu, 
- gatunek oleju stosowany do bada� musi by� taki sam jak olej przewidziany do 
normalnej  pracy układu. 
 

Stosowane zestawy diagnostyczne 
 

Przyrz�dy diagnostyczne kompletowane s� w zestawy, w skład których wchodzi 
kilka lub kilkana�cie urz�dze�, pozwalaj�cych na szybk� i wystarczaj�co 
dokładn� ocen� stanu technicznego okre�lonych mechanizmów. 

 
 

 
 
 


