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Ćwiczenie 5. 
 
HYDRAULICZNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W UKŁADACH REGU LACJI 
  
5.1. Wprowadzenie 
5.1.1. Wstęp 
 Hydraulika jest nauką o praktycznych zastosowaniach cieczy, a w szczególności ich 
przepływu, która pozostaje w nierozerwalnym związku z działem nauki, jakim jest mechanika 
płynów. WaŜnym działem hydrauliki jest hydraulika siłowa, która znajduje szczególnie wiele 
zastosowań w wielu procesach technologicznych. 
 Układy hydrauliki siłowej, pracujące w licznych układach regulacji posiadają szereg 
zalet, pośród których naleŜy niewątpliwie wymienić: 

• moŜliwość uzyskiwania bardzo duŜych sił roboczych, 
• duŜą dynamikę układów (ciecz robocza jest nieściśliwa), 
• duŜą dokładność pozycjonowania, 
• iskrobezpieczeństwo. 

Natomiast najpowaŜniejszymi wadami tych układów są: 
• wycieki czynnika roboczego, 
• występowanie zjawiska obliteracji (powodując zmniejszanie światła kanałów 

przepływowych), 
• znaczne koszty budowy i eksploatacji. 

  
5.1.2. Zasady bezpieczeństwa 
 Podczas pracy na stanowisku laboratoryjnym zawierającym elementy hydrauliczne 
naleŜy w sposób szczególny przestrzegać zasad bezpieczeństwa, gdyŜ mogą one być 
przyczyną wielu niejednokrotnie powaŜnych konsekwencji dla osób wykonujących 
ćwiczenie, dlatego teŜ: 

Przewody robocze znajdujące się na stanowisku laboratoryjnym mogą być podłączane 
i odłączane tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy wartość ciśnienia roboczego zostanie 
zredukowana do zera. Maksymalna wartość ciśnienia roboczego, na jakie zostały 
zaprojektowane przewody wynosi 120 barów (12 MPa), natomiast dopuszczalne ciśnienie 
robocze dla konstrukcyjnych elementów hydraulicznych uŜytych na stanowisku nie moŜe 
przekraczać wartości 60 barów (6M Pa). Stąd teŜ niezwykle waŜne jest, aby: 

• przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia, w trakcie ich wykonywania oraz po ich 
zakończeniu naleŜy zadbać o czystość na stanowisku laboratoryjnym (w tym celu 
naleŜy uŜywać dostępnych ręczników papierowych), co pozowali na stwierdzenie 
ewentualnych uszkodzeń powodujących wycieki, które naleŜy natychmiast zgłosić 
prowadzącemu, 

• w trakcie dokonywania połączeń przewodów pompa hydrauliczna pozostawała 
wyłączona, 

• do montaŜu lub demontaŜu elementów na płycie, montaŜowej uŜywać zawsze obu rąk, 
gdyŜ wszystkie elementy hydrauliczne są cięŜkie, a ich upuszczenie, np. na palce nóg 
moŜe być przyczyną ich zmiaŜdŜenia lub nawet obcięcia, 

• po dokonaniu montaŜu, przed uruchomieniem układu naleŜy jeszcze raz sprawdzić, 
czy wszystkie połączenia zostały wykonane w sposób prawidłowy. 

• w trakcie realizacji ćwiczeń nie przekraczać dopuszczalnych wartości ciśnień, 
• zwracać szczególną uwagę podczas włączania pompy hydraulicznej, gdyŜ np. przy 

błędnym polaczeniu układu tłoki siłownika mogą wysuwać się w sposób 
niezamierzony, 
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• zachować szczególną uwagę podczas pracy z siłownikiem dwustronnego działania 
(rys. 5.1), w przypadku którego wartość ciśnienia roboczego wzrasta proporcjonalnie 
do stosunku powierzchni siłownika, tak więc przy stosunku powierzchni siłownika 
wynoszącym 1 : 1,7 i przy wartości ciśnienia roboczego wynoszącej 60 bar (6 MPa), 
ciśnienie robocze moŜe wzrosnąć do wartości 100 bar (10 MPa), 

 

 
Rys. 5.1. Zasada działania siłownika dwustronnego działania 

 
• w celu eliminacji przypadkowych wycieków oleju kontrolować czy tzw. szybkie 

zawory samozamykające (rys. 5.2), w które wyposaŜone są wszystkie przewody oraz 
elementy hydrauliczne działają prawidłowo (dla uproszczenia czytelności schematów 
ideowych do poszczególnych ćwiczeń, jakie naleŜy wykonać – p.5.3, zawory te nie są 
na nich umieszczane), 

 

 
Rys. 5.2. Istota działania zaworów samozamykających 

 
 Kwesta bezpieczeństwa osób na stanowisku pracy jest sprawą najwaŜniejszą, a 
znaczne wartości sił uzyskiwanych w układzie, duŜe wartości ciśnienia oleju czy znaczna 
masa poszczególnych elementów układu, dodatkowo wpływają na ryzyko wystąpienia 
sytuacji niebezpiecznych. Jeśli zatem zauwaŜyć, Ŝe ciśnieniu o wartości 1 bara odpowiada w 
przybliŜeniu ciśnienie 1 atm. wyraŜonej, jako siła 1 kg działająca na powietrznię 1 cm2, to do 
zrozumienia potencjalnych zagroŜeń mogą posłuŜyć dwa obrazowo zilustrowane przypadki: 

a) Ciśnieniu o wartości 40 barów odpowiada w przybliŜeniu ciśnienie 40 atm., co 
oznacza, Ŝe wypływowi oleju z przewodu znajdującego się pod takim właśnie 
ciśnieniem, przy załoŜeniu powierzchni wylotu równej 1 cm2 odpowiada wartość siły 
wynosząca 400 N. Skutki oddziaływania takiej siły na organizm ludzki moŜna 
porównać do kija od miotły o promieniu 1 cm, który pionowo oparto na stopie lub 
dłoni człowieka, a następnie na drugim końcu kija posadzono męŜczyznę waŜącego 
120 kg. 

b) Ciśnieniu rzędu 40 atm. działającemu na powietrznię 0,5 mm2 (która w przybliŜeniu 
odpowiada powierzchni przekroju igły od strzykawki), odpowiada wartość siły j 2 N, 
która pozwala na swobodne przebicie skóry człowieka. Takie zjawisko moŜe 
wystąpić, jeśli palec człowieka zostanie przyłoŜony w miejscu pęknięcia węŜa 
hydraulicznego. PoniewaŜ obraŜenia ciała zanieczyszczone olejem goją się bardzo 
słabo to dodatkowe pojawienie się zakaŜenia moŜe wymagać nawet amputacji. 
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5.1.3. Opis stanowiska laboratoryjnego 
 Stanowisko laboratoryjne hydraulicznych elementów konstrukcyjnych stanowi System 
Dydaktyczny Automatyki, dostarczony przez firmę Festo Didactic (rys. 5.1). W skład tego 
systemu wchodzą m.in.: stół na magazyn podręczny (1), tablica montaŜowa (2), rama 
montaŜowa (3) na elementy dodatkowe (zasilacze, regulatory, itd.), pompa (4) oraz szereg 
elementów wykonawczych, takich jak: silnik hydrauliczny, zawory, przewody łączeniowe, 
itp.  

 
Rys. 5.1. Widok stanowska laboratoryjnego pneumatycznych elementów konstrukcyjnych 

  
 Do wytwarzania ciśnienia roboczego stosowany jest odpowiedni układ zasilający w 
skład którego wchodzi pompa hydrauliczna napędzana silnikiem elektrycznym (rys. 5.2). 
Oznaczenia poszczególnych elementów układu zasilającego są następujące: 1 – gniazdo 
napięcia zasilającego, 2 – wyłącznik zasilania układu, 3 – złącze powrotu oleju do zbiornika 
(oznaczone symbolem T – ang. Tank), 4 – zawór redukujący ciśnienie, 5 – złącze wypływu 
oleju ze zbiornika oznaczone symbolem P – ang. Pressure), 6 – połączenie dla dodatkowego 
zbiornika oleju oznaczone akronimem TS, 7 – wskaźnik ciśnienia (ciśnieniomierz), 8 – spust 
oleju ze zbiornika, 9 – zbiornik oleju, 10 – wskaźnik poziomu oleju, 11 – kołnierz mocujący, 
12 – kondensator przeciwzakłóceniowy, 13 – silnik elektryczny, 14 – otwór doprowadzający 
olej z zewnętrznego akumulatora oleju. 
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Rys. 5.2.Widok zewnętrzny hydraulicznego układu zasilającego 

 
W układzie zasilania (rys. 5.2 i rys. 5.3) energia elektryczna zamieniana jest na energię 

napędu hydraulicznego. Silnik elektryczny (13) napędza pompę hydrauliczną (17), która 
pompuje olej utrzymując stałe natęŜenie przepływu. Czynnik roboczy jest pobierany z 5 
litrowego zbiornika oleju (9) za pośrednictwem rury ssącej (15) i podawany na odpowiednie 
złącze ciśnieniowe. Aktualną wartość ciśnienia zasilającego wskazuje manometrze. 

Maksymalna wartość ciśnienia zasilającego jest ustalana zaworem redukującym 
ciśnienie (4). Olej powraca do zbiornika oleju poprzez złącze powrotne T (3) i filtr powrotny 
oleju (16), z kolei niebieskie gniazdo szybkozłącza słuŜy do odprowadzania oleju 
znajdującego się pod ciśnieniem np. z dodatkowego źródła w postaci akumulatora 
hydraulicznego. Wskaźnik poziomu oleju (10) znajduje się z lewej strony zbiornika, a miejsce 
dodatkowego odprowadzenia oleju do zbiornika oznaczono symbolem (6).  

 
Rys. 5.3. Widok wnętrza pompy hydraulicznego układu zasilającego 
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5.2. Cel ćwiczenia 
 Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z zasadą działania hydraulicznych 
elementów konstrukcyjnych podczas pracy w układach regulacji automatycznej. 
 
5.3. Przebieg ćwiczenia 
Uwaga. Podczas wykonywania ćwiczenia naleŜy pamiętać, Ŝe schemat montaŜowy układu 
moŜe być zmodyfikowany w stosunku do schematu ideowego. Fakt ten wynika z 
ograniczonej liczby elementów znajdujących się w zestawie dydaktycznym, dlatego teŜ 
moŜliwe są następujące rozwiązania alternatywne: 

• moŜliwe jest stosowanie tzw. zatyczek do zmiany funkcji zaworów (rys. 5.4) 
 

2/2 połoŜeniowy zawór 3/2 połoŜeniowy zawór  

  

Schemat  
podstawowy 

  

Schemat  
montaŜowy 

Rys. 5.4. Istota działania zatyczek podczas zmiany funkcji zaworów 
 

• moŜliwe jest stosowanie zaworu regulacyjnego z róŜnymi tzw. pozycjami normalnymi 
(rys. 5.5). 

 

 
Rys. 5.5. Istota działania zaworu w przypadku róŜnych tzw. pozycji normalnych 

 
a) Zapoznać się z odpowiednikiem układu sterowania pracą gładziarki do papieru. 

Gładziarka jest maszyną stosowaną w przemyśle papierniczym do prasowania, 
gładzenia i satynowania papieru. Podczas pracy maszyny rolki papieru są podnoszone za 
pomocą specjalnego podnośnika (rys. 5.6), zaś podnośnik jest napędzany siłownikiem 
jednostronnego działania. Gdy pompa hydrauliczna jest załączona, wówczas olej 
pompowany jest bezpośrednio do siłownika, a zawór typu 2/2 (normalnie zamknięty) jest 
podłączony do linii odprowadzającej olej ze zbiornika. Dodatkowo stosowany jest zawór 
zwrotny, którego zadanie polega na zabezpieczeniu pompy oleju przed cofaniem się na jej 
wyjściu oleju znajdującego się pod ciśnieniem. Ponadto w układzie tym wytupuje jeszcze 
zawór bezpieczeństwa (w linii z zaworem bezzwrotnym), który zabezpieczenia zbiornik 
pompy hydraulicznej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. 
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Rys. 5.6. Widok zewnętrzny podnośnika gładziarki 

 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działaniem zaworów zwrotnych, 

zaworów typu 2/2 (2-drogowych i 2-połoŜeniowych), oraz siłownika jednostronnego 
działania. W tym celu naleŜy opracować odpowiednich układ połączeń hydraulicznych, a 
następnie przetestować jego działanie. 

Na rys. 5.7 przedstawiono schemat ideowy układu hydraulicznego jaki naleŜy 
zbudować, a na rys. 5.8 odpowiadający mu schemat montaŜowy. Z kolei w tab. 5.1 naleŜy 
zamieścić listę wszystkich elementów jakie zastosowano podczas budowy układu. 

 
Tab. 5.1. Lista hydraulicznych elementów  konstrukcyjnych badanego układu 

Lp. 
Oznaczenie 

na schemacie 
Liczba Opis 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
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Uwaga. Testując działanie układu naleŜy zaobserwować zachowanie się 
poszczególnych elementów układu (przewodów, siłownika, itd.) oraz podać 
najistotniejsze wnioski wynikające z obserwacji działania układu (zmiany natęŜenia 
dźwięku, wibracje, itp.). Ponadto naleŜy zaproponować sposób elastycznego (łagodnego) 
opuszczani cięŜaru przy pomocy siłownika. NaleŜy równieŜ udzielić odpowiedzi na 
pytanie czy (i ewentualnie jakie) są wady takiego rozwiązania układu? 

  

 
Rys. 5.7. Schemat ideowy układu hydraulicznego 
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Rys. 5.8. Schemat montaŜowy układu hydraulicznego 

 
b) Zapoznać się z odpowiednikiem układu hydraulicznego paleniska do hartowania. 

W układzie takim (rys. 5.9) pokrywa paleniska do hartowania jest podnoszona przez 
siłownik hydrauliczny jednostronnego działania. Siłownik jest sterowany przez zawór 
typu 3/2 (3-drogowy, 2-połoŜeniowy). Podczas realizacji ćwiczenia, cięŜarek o masie 9 kg 
obciąŜa siłownik, co ilustruje fizyczne obciąŜenie układu pokrywą paleniska.  

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania zaworów typu 3/2 oraz ze 
sposobem określania czasu, ciśnienia oraz wartości siły podczas wysuwania i powrotu 
siłownika hydraulicznego jednostronnego działania. 

Wykonując ćwiczenia naleŜy: 
• opracować układ odpowiednich połączeń hydraulicznych, 
• dokonać pomiarów ciśnienia roboczego i ciśnienia obciąŜenia oraz czasów wysuwania 

się i powrotu siłownika, 
 
Ponadto naleŜy dokonać obliczeń następujących wielkości fizycznych: 

• prędkości poruszania się siłownika (w obu kierunkach), dla róŜnych wartości ciśnienia 
roboczego, 

• wartości rezystancji hydraulicznej oraz ciśnienia wstecznego, 
• wartości minimalnego ciśnienia, wymaganego do wysuwania się  tłoka siłownika. 
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Rys. 5.9. Widok zewnętrzny paleniska do hartowania 

 
Na rys. 5.10 przedstawiono schemat ideowy układu hydraulicznego jaki naleŜy 

zbudować, a na rys. 5.11 odpowiadający mu schemat montaŜowy. Z kolei w tab. 5.2 
podano przykładowy sposób rejestracji wyników niektórych pomiarów, a w tab. 5.3 
sposób zestawienia elementów jakie zastosowano podczas budowy układu. 

  
Tab. 5.3. Tabela do gromadzenia wybranych wyników pomiarów 
Kierunek ruchu siłownika Ciśnienie robocze Czas ruchu (pomiar stoperem) 
Wysuwanie   
Powrót   

 
Tab. 5.3. Lista hydraulicznych elementów  konstrukcyjnych badanego układu 

Lp. 
Oznaczenie 

na schemacie 
Liczba Opis 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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PoniŜej podano z kolei zestawienie niezbędnych do obliczeń danych: 
• obciąŜenie siłownika FG = 90 N, 
• powierzchnia czynna tłoka siłownika APN = 2 cm2, 
• wartość skoku siłownika s = 200 mm, 
• wydajność pompy hydraulicznej (natęŜenie przepływu) q = 2 l/min. 

 
Podano równieŜ sposób wyznaczania wybranych parametrów układu: 

• ciśnienie obciąŜenia: pL = FG / APN, 
• rezystancja hydrauliczna pres definiowana jest jako róŜnica pomiędzy ciśnieniem 

roboczym, a ciśnieniem obciąŜenia, 
• prędkość wysuwania się siłownika: vadv = q/APN, 
• czas wysuwania się siłownika tadv = s/vadv. 

 
Po dokonaniu obliczeń naleŜy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 

• jak duŜe, w stosunku do rezystancji hydraulicznej, jest ciśnienie wsteczne? 
• czy czas wysuwania się siłownika, pomierzony i obliczony, mają zbliŜone wartości? 
 

 
Rys. 5.10. Schemat ideowy układu hydraulicznego 
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Rys. 5.11. Schemat montaŜowy układu hydraulicznego 

 
c) Zapoznać się z odpowiednikiem układu hydraulicznego do sterowania pokrywą pieca 

W układzie takim (rys. 5.12) pokrywa pieca jest otwierana lub zamykana za pomocą 
siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Siłownik ten jest sterowany zaworem 
typu 4/2 (4-drogowym, 2-połoŜeniowym) ze spręŜynowym urządzeniem powrotnym. 
Takie działanie zaworu powoduje, Ŝe pokrywa jest otwarta tak długo jak długo dźwignia  
zaworu jest wychylona. Natomiast w chwili, gdy dźwignia zaworu zostanie zwolniona, to 
pokrywa pieca jest zamykana. 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania zaworów typu 4/2 oraz ze 
sposobem określania czasu, ciśnienia oraz wartości siły podczas wysuwania i powrotu 
siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. 

Wykonując ćwiczenia naleŜy: 
• opracować układ odpowiednich połączeń hydraulicznych, 
• dokonać pomiarów ciśnienia roboczego i ciśnienia wstecznego oraz czasów 

wysuwania się i powrotu siłownika, 
• obliczyć prędkość wysuwania się i powrotu tłoka siłownika, 
• dokonać analizy porównawczej wartości pomierzonych z obliczonymi. 
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Rys. 5.12. Widok zewnętrzny pieca wraz z hydraulicznym układem sterowania pokrywą  

 
Na rys. 5.13 przedstawiono schemat ideowy układu hydraulicznego jaki naleŜy 

zbudować, a na rys. 5.14 odpowiadający mu schemat montaŜowy. Z kolei w tab. 5.4 
podano sposób zestawienia elementów jakie zastosowano podczas budowy układu, a w 
tab. 5.5 przykładowy sposób rejestracji wyników niektórych pomiarów. 

 
Tab. 5.4. Lista hydraulicznych elementów  konstrukcyjnych badanego układu 

Lp. 
Oznaczenie 

na schemacie 
Liczba Opis 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 
Tab. 5.5. Tabela do gromadzenia wybranych wyników pomiarów 

Kierunek ruchu 
siłownika 

Ciśnienie 
robocze 

p1S1 

Ciśnienie 
wsteczne 

p1S2 

Czas ruchu 
(pomiar stoperem) 

tadv 
Wysuwanie    →→→→    

Kierunek ruchu 
siłownika 

Ciśnienie 
wsteczne 

p1S1 

Ciśnienie 
robocze 

p1S2 

Czas ruchu 
(pomiar stoperem) 

tret 
Powrót           ←←←←    
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PoniŜej podano z kolei zestawienie niezbędnych do obliczeń danych: 
• powierzchnia czynna tłoka siłownika APN = 2 cm2, 
• powierzchnia czynna pierścieniowa tłoka APR = 1,2 cm2, 
• wartość skoku siłownika s = 200 mm, 
• wydajność pompy hydraulicznej (natęŜenie przepływu) q = 2 l/min. 

 
Podano równieŜ sposób wyznaczania wybranych parametrów układu: 

• stosunek powierzchni: α = APN /APR, 
• prędkość wysuwania się siłownika: vadv = q/APN, 
• prędkość powrotu siłownika: vret = q/APR, 
• czas wysuwania się siłownika tadv = s/vadv, 
• czas powrotu siłownika tret = s/vret, 
• stosunek prędkości zdefiniowany jest jako vadv/vret, 
• stosunek czasów zdefiniowany jest jako tadv/tret. 

 
Po dokonaniu obliczeń naleŜy: 

• porównać prędkości wysuwania się i powrotu siłownika oraz odpowiadające im czasy 
ze stosunkiem powierzchni, 

• udzielić odpowiedzi na pytanie jakie są zaleŜności pomiędzy powyŜszymi 
wielkościami fizycznymi? 

 

 
Rys. 5.13. Schemat ideowy układu hydraulicznego 
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Rys. 5.14. Schemat montaŜowy układu hydraulicznego 

 
d) Badania układu sterowania dowolnie wybranego procesu technologicznego. 

Opracować schemat ideowy układu hydraulicznego procesu oraz odpowiadający mu 
schemat montaŜowy. Następnie wykonać taki układ, zbadać jego działanie i wyciągnąć 
odpowiednie wnioski. Ponadto w części sprawozdawczej ćwiczenia naleŜy dokonać 
szczegółowego opisu wybranego procesu technologicznego. 

 
5.4. Wskazówki do sprawozdania 

a) Dokonać przeglądu katalogowego hydraulicznych elementów konstrukcyjnych 
(dwóch dowolnych producentów) i krótko scharakteryzować zakresy ich parametrów. 

b) Wykonać wszystkie polecenia przewidziane w p. 5.3.  
Uwaga: w sprawozdaniu nie naleŜy zamieszczać informacji podawanych w skrypcie! 
 
5.5. Zagadnienia kontrolne 

a) Podać potencjalne zagroŜenia osób obsługujących układy hydrauliczne. 
b) Wyjaśnić zasadę działania opisanych hydraulicznych elementów konstrukcyjnych. 
c) Zdefiniować główne parametry hydraulicznych elementów konstrukcyjnych. 
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