Ćwiczenie 4
Podaj nazwy urządzeń, które powinny wchodzić w skład stacji olejowej układu
hydraulicznego. Układ musi być zabezpieczony przed przeciążeniem, olej powracający jest
zanieczyszczony, ale nie wymaga dodatkowego chłodzenia.

Sposób wykonywania ćwiczeń
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale 4.2.1. Poradnika dla ucznia
oraz fragmentami literatury wskazanymi przez nauczyciela,
2) wykonać zadanie indywidualnie,
3) zapisać nazwy urządzeń w karcie ćwiczenia.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia,
− karta ćwiczenia.

4.2.4. Sprawdzian postępów
Tak

Nie

Czy potrafisz:
scharakteryzować strukturę funkcjonalną układów hydraulicznych?
wyjaśnić zasadę działania pompy gerotorowej?
wyjaśnić rolę, jaką w układzie hydraulicznym spełniają siłowniki?
uzasadnić cele stosowania w układach hydraulicznych zaworów
regulujących ciśnienie cieczy roboczej?
5) wyspecyfikować urządzenia wchodzące w skład stacji olejowej
układu hydraulicznego?

1)
2)
3)
4)

4.3. Zasady projektowania, montażu i eksploatacji układόw
hydraulicznych
4.3.1. Materiał nauczania
Hydrauliczne układy wykonawcze składają się z określonej liczby elementów (urządzeń)
hydraulicznych połączonych ze sobą tak, aby zapewniały poprawne działanie urządzenia
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu hydraulicznego
oraz połączenia pomiędzy nimi przedstawiane są w sposób symboliczny na schemacie układu
hydraulicznego.
Symbole wybranych elementów układów hydraulicznych przedstawia tabela 4.3.
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Tabela 4.3. Symbole wybranych elementów uładόw hydraulicznych

Nazwa
Symbol
Przewόd połączeniowy

Nazwa
Zawόr
rozdzielający
2/2
Zawόr
rozdzielający
4/2
Zawόr
rozdzielający
4/3

Źrόdło energii
hydraulicznej
Stacja olejowa

Zespόł akumulatora
hydraulicznego

Regulator
przepływu

Pompa hydrauliczna
o stałej wydajności

Manometr

Pompa hydrauliczna
o zmiennej wydajności

Miejsce
odprowadzenia
przeciekόw
wewnętrznych
albo powrόt
Filtr

Silnik hydrauliczny
o stałej chłonności

Silnik hydrauliczny
o zmiennej chłonności

Chłodnica

Siłownik
dwustronnego
działania

Zawόr
odcinający

Zawόr
bezpieczeństwa,
przelewowy

Zawόr
dławiąco-zwrotny
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Symbol

Rys. 4.60. Sposόb oznaczania elementόw na schematach układόw hydraulicznych

Sposób oznaczania elementów układu przedstawiono na rys. 4.60:
– kolejne elementy wykonawcze (siłowniki) oznaczane są cyframi 1.0, 2.0,.....,
– pozostałe elementy współpracujące z danymi siłownikami oznaczane są odpowiednio
1.1, 1.2, 1.3.......,
2.1, 2.2........,
– źrόdło zasilania, np. stacja olejowa oznaczana jest numerem 0.1,
– 0,2 , 0,3, .... urządzenia towarzyszące stacji olejowej (zawory bezpieczeństwa,
akumulatory itp.)
– punkty pomiaru ciśnienia- manometry M1, M2.....
Poniżej zostaną przedstawione niektóre (podstawowe) rodzaje układów sterowania hydraulicznego:
– układy nastawiające i regulujące prędkość ruchu tłoczyska siłownika (lub wału silnika),
– układy nawrotne (zmieniające kierunek ruchu tłoczyska),
– układy hamowania
UKŁADY NASTAWIAJĄCE I REGULUJĄCE PRĘDKOŚĆ.
Prędkość organów wykonawczych urządzeń hydraulicznych można nastawiać i regulować poprzez:
a) zmianę wydajności pompy,
b) stopniowanie (przyłączanie lub odłączanie pomp o stałej wydajności),
c) zmianę chłonności silnika,
d) dławienie,
e) zastosowanie regulatorów przepływu (regulatory prędkości),
f) zastosowanie układu kombinowango (stopniowanie połączone z dławieniem).
Nastawianie oraz regulacja prędkości siłowników(silników) hydraulicznych odbywa się poprzez
dawkowanie (dostarczanie) odpowiedniej ilości cieczy roboczej. Może to być dawkowanie na
wlocie lub na wylocie (rys. 4.61).

Rys. 4.61. Zasada dawkowania oleju do siłownikόw hydraulicznych: a) na wlocie, b) na wylocie [6]
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Układy ze zmienną wydajnością

p o m p y.

Na rys. 4.62 przedstawiono układ ze zmienną wydajnością
pompy. Dawkowanie odbywa się na wlocie, a urządzeniem
określającym ilość podawanej cieczy roboczej jest pompa.
Ciecz robocza podawana przez pompę dostarczana jest do
siłownika. Zawór przelewowy ma za zadanie zabezpieczenie
układu przed ewentualnym przeciążeniem i w warunkach
normalnej pracy układu pozostaje zamknięty. Dlatego w układzie
nie ma strat hydraulicznych. Układy ze zmienną wydajnością
pompy nadają się do realizacji ruchów szybkich urządzeń o dużych
mocach.
Rys. 4. 62. Układ ze zmienną
wydajnością pompy.

U k ł a d y z e s t o p n i o w a n i e m (przyłączanie lub odłączanie pomp o stałej wydajności)
Pompy mają rόżne wydajności . Dzięki zaworowi
rozdzielającemu można z siłownikiem łączyć poszczegόlne
pompy i dzięki temu dawkować olej do siłownika uzyskując
określone wartości prędkości.

Rys. 4. 63. Układ ze stopniowaniem

U k ł a d z e z m i a n ą c h ł o n n o ś c i s i l n i k a.
Zmiana prędkości odbywa się przy stałej ilości cieczy
roboczej dopływającej do silnika,
a zmianie ulega ilość cieczy roboczej pochłaniana przez
silnik na jeden obrót lub na przesunięcie
tłoczyska o jednostkę długości.
Rys. 4. 64. Zasada zmiany prędkości tłoczyska
poprzez zmianę chłonności siłownika.

W przypadku silnika hydraulicznego zmiana chłonności odbywa się poprzez zmianę mimośrodu
lub kąta pochylenia tarczy. W przypadku siłowników hydraulicznych zmiana taka jest możliwa
tylko w sposób stopniowy i przy specjalnej konstrukcji siłowników. Na rys. 4.64. przedstawione
zostały dwie możliwości włączania w obieg siłownika z tłoczyskiem różnicowym.
U k ł a d y z d ł a w i e n i e m.
Dawkowanie cieczy roboczej za pomocą dławienia polega na przepuszczaniu jej przez dławik.
Dławik może być włączany:
a) na wlocie do siłownika,
b) na wylocie,
c) na odgałęzieniu.
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a)

b)

c)

Rys. 4.65. Układy z dławieniem: a) na wlocie , b) na wylocie , c) na odgałęzieniu

Układ z dławikiem włączonym na wlocie - część cieczy roboczej podawanej przez przez pompę
poprzez dławik dostaje się do komory siłownika powodując ruch tłoczyska siłownika
z określoną prędkością, pozostała część cieczy roboczej powraca do zbiornika przez zawór
przelewowy. Nadwyżka ciśnienia podawanego przez pompę (w stosunku do ciśnienia
w siłowniku) jest przyczyną strat energetycznych oraz wydzielania ciepła w dławiku. Włączenie
dławika na wlocie ma jeszcze tę wadę, że nie wytwarza w siłowniku przeciwciśnienia co ujemnie
wpływa na równomierność ruchu tłoczyska siłownika.
Układ z dławikiem włączonym na wylocie siłownika - ciśnienie w komorze siłownika jest równe
ciśnieniu wytwarzanemu przez pompę i ustalone przez zawór przelewowy odprowadzający nadmiar cieczy
roboczej do zbiornika (p1 = constans). Do zalet włączania dławika na wylocie zaliczyć należy:
– powstawanie przeciwciśnienia,
– odprowadzenie cieczy roboczej nagrzanej w dławiku wprost do zbiornika,
– ograniczenie możliwości zapowietrzenia siłownika w przypadku zmniejszenia
prędkości ruchu tłoczyska.
Układ z dławikiem włączonym na odgałęzieniu - pompa wytwarza takie ciśnienie, jakie
panować powinno w komorze siłownika. Zawór przelewowy zabezpiecza układ przed
przeciążeniem i normalnie jest całkowicie zamknięty. Część cieczy roboczej podawanej
przez pompę dopływa do siłownika, a pozostała część poprzez dławik wypływa do zbiornika.
Ujemnymi cechami włączenia dławika na odgałęzieniu jest brak przeciwciśnienia oraz zależność
prędkości od rzeczywistej wydajności pompy (od obciążenia oraz stanu zużycia pompy).
Natomiast do zalet należy zaliczyć mniejsze straty energetyczne, ponieważ pompa wytwarza tylko takie
ciśnienie, które jest niezbędne do pokonania aktualnego obciążenia tłoczyska siłownika. Układ ten
stosowany jest w urządzeniach dużej mocy oraz przy niewielkim zakresie prędkości.
U k ł a d z r e g u l a t o r e m p r z e p ł y w u.
Zastosowanie regulatora przepływu umożliwia utrzymanie stałej wartości natężenia przepływu
cieczy roboczej, a w związku z tym uniezależnia prędkość ruchu tłoczyska siłownika od zmian
obciążenia. Regulator składa się z dławika 1 i zaworu różnicowego 2, utrzymującego stałą
różnicę ciśnień. Dokładność utrzymania stałego spadku ciśnienia ma bezpośredni
na stałość prędkości ruchu tłoczyska siłownika przy zmiennym obciążeniu. Regulator przepływu
może być włączony na wlocie (rys. 4.66) w przewód zasilający zawór rozdzielający lub w
przewód doprowadzony bezpośrednio do siłownika lub na wylocie (rys. 4.67).
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Rys. 4.66. Układy z regulatorem przepływu
włączonym na wlocie

Rys. 4.67. Układy z regulatorem przepływu
włączonym na wylocie

U k ł a d y z k o m b i n o w a n y m n a s t a w i a n i e m p r ę d k o ś c i polega na
połączeniu nastawiania stopniowego z dławieniem przepływu cieczy roboczej doprowadzanej do
komory siłownika. Dzięki temu możliwe jest nastawianie wartości prędkości w zakresach
mieszczących się pomiędzy poszczególnymi stopniami – można uzyskiwać ciągłą zmianę
prędkości w szerokim zakresie zmian.
Układy zapewniające jednakową prędkość w obu kierunkachr
u c h u - stosuje się tzw. hydrauliczny układ Graetza, którego zasadę działania pokazanona rys. 4.68.
Strumienie cieczy roboczej dawkowane do siłownika podczas wysuwania oraz wsuwania tłoczyska są
takie same, gdyż przepływają przez ten sam regulator przepływu.

Rys. 4.68. Zasada działania hydraulicznego układu Graetza [7]

UKŁADY HAMOWANIA RUCHU TŁOCZYSKA SIŁOWNIKA.
Przesterowanie zaworu rozdzielającego do położenia środkowego (zamykającego dopływ
i
odpływ cieczy roboczej w siłowniku) może prowadzić do chwilowych niebezpiecznych wzrostów ciśnień
spowodowanych bezwładnością ruchomych elementów. Aby tego uniknąć do komory wylotowej
siłownika podłącza się zawór przelewowy zapobiegający nadmiernemu wzrostowi ciśnienia.
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Rys. 4.69. Układ hamowania ruchu tłoczyska siłownika

UKŁADY ZMIANY KIERUNKU RUCHU ORGANU WYKONAWCZEGO
(UKŁADY NAWROTNE).
Zmiana kierunku ruchu, czyli nawrót elementu napędzanego odbywać się może w dwojaki
sposób:
– w wyniku sterowania ręcznego,
– po dojściu tego elementu do zderzaka (czujnika położenia) ruchomego lub stałego.
U k ł a d y r ę c z n e g o s t e r o w a n i a z m i a n y k i e r u n k u r u c h u.
Wysuwanie tłoczyska siłownika następuje wtedy, gdy zawór 4/3 za pomocą dźwigni
przesterowany jest w lewe położenie. Przesterowanie zaworu w położenie środkowe powoduje
odcięcie dopływu cieczy roboczej z cylindra i silne hamowanie ruchu tłoczyska, dzięki czemu
można uzyskać zatrzymanie tłoczyska. Po przesterowaniu zaworu w położenie prawe następuje
wsuwanie tłoczyska siłownika.

Rys. 4.70. Układ ręcznego sterowania zmiany kierunku ruchu tłoczyska
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U k ł a d y s t e r o w a n i a z m i a n y k i e r u n k u r u c h u z a p o m o c ą p i l o t a.

Rys. 4.71. Układ sterowania zmiany kierunku ruchu za pomocą pilota [6]

PROJEKTOWANIE UKŁADΌW HYDRAULICZNYCH.
Projektowanie układów hydraulicznych wiąże się z realizacją wielu różnorodnych czynności. Ogólne
zasady projektowania układów hydraulicznych.
Punktem wyjściowym procesu projektowania jest jednoznaczne i możliwie szczegόłowe
sformułowanie zadania. Poprawne sformułowanie zadania powinno zawierać opis ruchόw siłownikόw
lub silnikόw oraz wartości sił lub momentόw istniejących w czasie wykonywania ruchu. Treści zadań
przedstawiane są w postaci:
a) diagramu krokowego (rys. 4.72),
b) wykresu droga- czas (rys. 4.73),
c) wykresu stanόw (rys. 4.74).
Diagram przedstawia ruchy dwóch siłowników A i B.
Jak widać jako pierwszy rozpoczyna ruch siłownik A
wysuwa się do pozycji krańcowej, a następnie zaczyna
wysuwać się siłownik B. Po jego całkowitym wysunięciu,
następuje wsuwanie siłownika A, a następnie powrót
do pozycji wyjściowej siłownika B.
Rys. 4.72. Przykład diagramu krokowego

Rys. 4.73. Przykład wykresu droga – czas [3]

Na wykresie „czas droga” dodatkowo można określić szybkości poszczególnych faz ruchu.
Poniżej przedstawiono przykład prasy do tworzyw sztucznych, gdzie przebieg ruchów wygląda
następująco:
1. Stempel prasy w ruchu szybkim, a więc w możliwie najkrótszym czasie, dochodzi do materiału
poddawanego tłoczeniu, zostaje przyhamowany i następnie w ciągu czasu określonego
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procesem tłoczenia działa z narastającą siłą na masę tworzywa. Po osiągnięciu określonej
wartości siły powinno nastąpić zatrzymanie ruchu posuwowego, ale siła powinna być jeszcze
krótkotrwale utrzymana. Po zakończeniu procesu utwardzanie następuje kontrolowane
odprężanie i stempel powraca do swego położenia wyjściowego. Następuje wtedy czasowo
zdefiniowana przerwa, potrzebna do wypchnięcia wypraski i wprowadzenia nowego materiału
poddawanego prasowaniu.
Kolejnym sposobem przedstawienia stanu jednostek roboczych jest „wykres stanów”.
Przedstawia on kolejność działania rozpatrywanych jednostek roboczych jako wykres
i technicznych powiązań sterowniczych. Przykład takiego wykresu stanów widzimy na
rys. 4.74.

Rys. 4.74. Przykład wykresu stanόw [3]

2. Projektowanie układów hydraulicznych rozpoczyna się od ustalenia ogólnego schematu
urządzenia zgodnego z założeniami projektu.

Rys. 4.75.Przykładowy schemat układu hydraulicznego

3. W następnej kolejności należy wstępnie zaprojektować rozmieszczenie poszczególnych
głόwnych elementów w urządzeniu, takich jak: pompa, zbiornik, zawory, siłowniki, silniki
hydrauliczne itp.
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4. Określenie ciśnienia cieczy roboczej krążącej w układzie (można wykonać stosowne
obliczenia lub dobrać na podstawie tabel).
5. Dobόr z katalogu siłownika (lub silnika).
6. Wybόr elementόw sterujących: kierunkiem przepływu, wartością ciśnienia, natężeniem przepływu.
Chodzi o zagwarantowanie przepływu cieczy roboczej od zbiornika cieczy roboczej do siłownikόw
i silnikόw (przepływ mocy) oraz przepływ sygnałόw, czyli przyjmowanie i przetwarzanie wszelkich
informacji zewnętrznych i wewnętreznych niezbędnych do oddziaływania na urządzenia i elementy
znajdujące się w obwodzie przepłwu mocy.
7. Dobranie zespołu zasilającego układ hydrauliczny składającego się z pompy, zbiornika i osprzętu.
8. Ostatnim etapem jest przeprowadzenie bilansu cieplnego i obliczeń termicznych układu.
Podczas pracy urządzenia hydraulicznego wydziela się ciepło jako efekt nieuniknionych strat
energii. Od ilości ciepła wytwarzającego się w układzie i warunków oddawania tego ciepła
Otoczeniu zależy wysokość temperatury cieczy roboczej, jaka ustali się w czasie pracy urządzenia.
Wytworzone ciepło przenoszone jest po całym układzie przez ciecz roboczą. Wszystkie elementy
Układu hydraulicznego oddają ciepło do otoczenia, jednak największą jego część oddaje zbiornik.
Gdyby powierzchnia zbiornika okazała się za mała, a jego zamiana na większy była niemożliwa
w układzie należy umieścić chłodnicę oleju.
Projektowanie układόw hydraulicznych to proces złożony i pracochłonny, dlatego też obecnie
wspomagany jest komputerowo. W trakcie zajęć można skorzystać na przykład
z komputerowego programu FLUID SIM H, który umożliwia tworzenie schematów układów
hydraulicznych oraz symulację ich działania.
Zasadę korzystania z programu FLUID SIM H przedstawiamy poniżej:
1. Tworzenie schematu układu hydraulicznego rozpoczynamy od otworzenia okna rysowania
schematów – pasek tytułowy powinien być podświetlony i zawierać nazwę, pod którą będzie
zapisany plik zawierający utworzony schemat, obok okna rysowania schematów powinna
znajdować się biblioteka komponentów, czyli zbiór symboli elementów hydraulicznych
wykorzystywanych do rysowania schematów ( rys. 4.76).

Rys. 4.76. Widok okna rysowania schematów oraz biblioteki komponentów programu FLUID SIM H
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2. Metodą „zaznacz – przeciągnij – puść” lokujemy w polu rysowania schematów poszczególne
symbole elementów hydraulicznych zawartych w bibliotece komponentów ( rys. 4.77).

Rys. 4.77. Sposób umieszczania symboli elementów hydraulicznych w polu rysowania schematów

3. Dokonujemy połączeń symboli poszczególnych elementów tworzących układ (rys. 4.78)

Rys. 4.78. Dokonywanie połączeń elementów wchodzących w skład układu

4. Po dokonaniu połączeń przechodzimy w tryb symulacji w celu dokonania sprawdzenia
poprawności działania utworzonego układu (rys. 4.79 i 4.80).
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Rys. 4.79. Symulacja działania układu – wysunięcie tłoczyska siłownika

Rys. 4.80. Symulacja działania układu - wsunięcie tłoczyska siłownika

Dobόr podstawowych elementόw układόw hydraulicznych
należy poprzedzić wykonaniem stosownych obliczeń umożliwiających określenie parametrόw
tych elementόw. Kolejnym krokiem jest wybόr konktretnego elementu w oparciu o katalogi
producentόw. Poniżej przedstawiono sposόb wykonywania obliczeń podstawowych parametrόw
elementόw stosowanych w układach hydraulicznych.
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OBLICZANIE SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO.
Celem obliczeń jest określenie pola powierzchni tłoka siłownika.
A = F / p,
A – pole powierzchni tłoka siłownika,
F – siła obciążająca tłoczysko siłownika,
P – wstępnie założona wartość ciśnienia cieczy w układzie (określona empirycznie w oparciu
o opracowane tabele ciśnień w układach hydraulicznych stosowanych w rόżnych gałęziach
przemysłu).
Z katalogu dobieramy siłownik o polu przekroju tłoka większym od obliczonego.
II. OBLICZANIE ZESPOŁU ZASILAJĄCEGO.
Celem obliczeń jest określenie wydajności pompy w zależności od chłonności siłownika.
Qp = Vg · n · ηv,
Qsil = Asil · v
Qsil – chłonność siłownika,
Asil – powierzchnia tłoka siłownika,
v – prędkość ruchu tłoczyska siłownika,
Qp – wydajność pompy,
n – prędkość obrotowa pompy,
ηv – sprawność objętościowa pompy( zawarta w katalogu),
Vg – geometryczna objętość robocza pompy.
Korzystając z katalogu, dla obliczonej wydajności pompy, należy dobrać pompę o odpowiedniej wartości
geometrycznej objętości roboczej oraz prędkości obrotowej silnika pompy.
Dla przyjętej pompy obliczamy jej moc: Pan = F · v / ηc,
ηc – sprawnośc całkowita układu (dobierana z tabeli dla określonego rodzaju pompy).
III. OBLICZANIE ZAWORU STERUJĄCEGO.
Wybόr wielkości zaworu zależy od natężenia przepływu Q oraz spadku ciśnienia Δp – parametry
te zawarte są w katalogu.
IV. OKREŚLENIE POTRZEBNEJ MOCY HYDRAULICZNEJ POMPY.
Moc hydrauliczna pompy powinna spełniać warunek Pp < Pan i wyznaczamy ją z zależności
pp = Qp · Pp / ·ηt , gdzie pp = F/Asil + Δpv,
Δpv – wartość empiryczna zależna prędkości przepływu, rodzaju i długości przewodόw.
V. OBLICZENIE PRZEKROJÓW PRZEWODÓW RUROWYCH.
Drury =
Vmax – maksymalna prędkość przepływu cieczy zależna od rodzaju przewodu, (0,5 – 1dla przewodόw
ssawnych, 3 dla przewodόw spływowych, 5 dla przewodόw ciśnieniowych).
VI. OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA CIECZY ROBOCZEJ.
Vzbiornika = ( 3 do 5) · Qp [l/min].
VII. OBLICZENIE UKŁADU CHŁODZENIA.
Moc układu chłodzenia Pk = x · Pp, gdzie: x – wspόłczynnik empiryczny zależny od rodzaju układu
Hydraulicznego (0,1 do 0,3 dla układu standardowego, 0,2 do 0,5 dla układu z akumulatorem
hydraulicznym, 0,5 do 0,9 dla układu z serwosystemem).
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MONTAŻ UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH (rys. 4.81).
– Podstawą montażu układów hydraulicznych jest schemat.
– Wszystkie elementy i urządzenia używane do montażu powinny być starannie oczyszczone
i zabezpieczone przed zabrudzeniem. Wszelkie otwory powinny być chronione zatyczkami, aż do
momentu ich ostatecznego połączenia i innymi elementami lub przewodami.
– Wszelkie połączenia powinny być wykonywane niezwykle starannie, aby uniknąć nieszczelności
i wycieków.
– Należy korzystać z instrukcji montażu producentόw urządzeń hydraulicznych.
– Bezpieczeństwo i niezawodność działania układu hydraulicznego w dużej mierze zależą od
właściwego wykonania sieci przewodόw rurowych.
Ogólnie przewody dzieli się na:
– sztywne, służące do łączenia elementów nie zmieniających położenia względem siebie,
– giętkie, służące do łączenia elementów ruchomych względem siebie.
Montowanie przewodόw układu hydraulicznego powinno przebiegać w warunkach
uniemożliwiających początkowe zanieczyszczenie układ (czyste otoczenie, ochrona przed pyłem
i innymi zanieczyszczeniami). Końcόwki przewodόw powinny być zabezpieczone zatyczkami, aż
do momentu ich rzeczywistego podłączenia. Przed wykonaniem przyłączenia należy sprawdzić
czystość przyłączy i powierzchni przyłączeniowej.
Z a s a d y m o n t a ż u p r z e w o d ό w r u r o w y c h.
1. Ustalić trasę przewodόw rurowych.
2. Umieścić konstrukcje wsporcze oraz zaciski mocujące.
3. Uwzględnić położenie elementόw zmniejszających drgania i wydłużenia termiczne przewodόw
rurowych (wkładek gumowych, kompenstorόw, przewodόw elastycznych, wydłużalnikόw).
4. Przejścia przez przegrody powinny posiadać elastyczne oprawy z gumowymi elementami
sprężystymi.
5. Montować przewody bez naprężeń.
6. Przewody rurowe należy montować z lekkim spadkiem w kierunku zbiornika.
7. Unikać styku przewodόw rurowych z innymi elementami mogącymi powodować korozję.
8. Przewody powinny być układane w sposób prosty i przejrzysty. Podczas ich montażu należy
uwzględnić ewentualność rozbudowy systemu w przyszłości

.
Rys. 4.81. Przykład montażu hydraulicznych przewodόw rurowych
[3]
Rys. 4.82. Przykłady prawidłowego
ułożenia przewodόw giętkich [3]
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Z a s a d y m o n t a ż u p r z e w o d ό w g i ę t k i c h.
Przewody giętkie stosowane są do: eliminowania wibracji, dopuszczenia możliwości
wzajemnych przesunięć łączonych elementόw, kompensowania niedokładnie ustalonych
odległości łączonych elementόw. Prawidłowe ułożenie przewodόw giętkich zwiększa ich
trwałość rys. 4.82. Podczas montażu przewodów należy:
1. unikać skręcania przewodόw giętkich podczas ich łączenia,
2. instalować przewody bez naprężeń rozciągających (z wyjątkiem powstających pod wpływem
siły ciężkości przewodu),
3. nie stosować promieni zagięcia mniejszych od dopuszczalnych,
4. dobierać długości przewodόw tak, aby zachować wymagany minimalny odcinek prosty,
5. chronić przewody przed wpływami zewenętrznymi (szczegόlnie elementami konstrukcyjnymi
z ostrymi krawędziami).
Łączenie przewodów hydraulicznych między sobą oraz przyłączanie ich do elementów
hydraulicznych odbywa się za pomocą łączników hydraulicznych bądź złączy. Łączniki
umożliwiają rozłączanie elementów, złącza łączą połączenie nierozłączne.

Rys. 4.83. Łącznik szybkozłączny [3]

U r u c h a m i a n i e u k ł a d ó w h y d r a u l i c z n y c h.
A. Przygotowanie do uruchomienia.
1. Sprawdzenie zbiornika cieczy roboczej – przed wlaniem cieczy roboczej należy sprawdzić, czy
w zbiorniku nie ma zanieczyszczeń mechanicznych, wody lub innych cieczy, plam i zabrudzeń;
w razie potrzeby należy zbiornik oczyścić (nie stosować czyściwa pozostawiającego włókna).
2. Sprawdzenie przewodów rurowych – od czystości wnętrza przewodów rurowych w dużym stopniu
zależy sprawne działanie oraz trwałość poszczególnych elementów układu hydraulicznego.
3. Sprawdzenie wypoziomowania i współosiowości zespołu pompa – silnik, gdyż istnienie
poprzecznych, bądź wzdłużnych przesunięć silnika względem pompy jest powodem szybkiego
zużycia obu tych urządzeń.
4. Napełnienie komory gazowej akumulatora hydraulicznego (jeżeli występuje w układzie) – komorę
gazową napełnić azotem do żądanej wartości ciśnienia (po stronie cieczowej układ powinien
znajdować się w stania bezciśnieniowym).
5. Wlewanie cieczy roboczej – ciecz roboczą należy wlewać do zbiornika przez filtr wlewowy
o dokładności filtrowania nie mniejszej, niż dokładność filtra zastosowanego w układzie.
B. Uruchomienie.
1. Nastawianie ciśnienia – należy odciążyć wszystkie zawory ograniczające ciśnienie, zawory
redukujące ciśnienie oraz regulatory ciśnienia.
2. Uruchamianie pomp:
a) napełnić pompę cieczą roboczą (jeżeli takie jest zalecenie producenta), aby uniknąć pracy
elementów ruchomych pompy bez smarowania,
b) na chwilę włączyć silnik napędzający pompę i sprawdzić kierunek wirowania; po upewnieniu
się o prawidłowości kierunku wirowania włączyć pompę, sprawdzić szczelność układu
oraz prawidłowość przepływu,
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c) zawór ograniczający ciśnienie powoli nastawiać na ciśnienie robocze i zabezpieczyć
nastawę,
d) odpowietrzyć układ.
Jeżeli w układzie jest kilka pomp to każdą z nich należy uruchamiać w podobny sposób.
Poszczególne pompy należy obserwować do czasu, aż będą tłoczyć ciecz roboczą w sposób ciągły
i równomierny. Jeżeli w czasie uruchamiania pompy zasysają lub otrzymują ciecz roboczą
zapowietrzoną, to praca ich jest głośna – dźwięki podobne do wystrzałów lub hałas ciągły oraz wzrasta
temperatura. Jeżeli po upływie kilku minut pompy nadal nie będą pompowały cieczy bez powietrza to
należy ustalić i usunąć przyczynę tego stanu.
3. Uruchamianie elementów sterujących i odbiorników:
Uruchomienia należy dokonać przy małym natężeniu przepływu i niskim ciśnieniu.
Dzięki temu można uniknąć uszkodzeń układu będących wynikiem błędnych połączeń elektrycznych
i hydraulicznych. Po stwierdzeniu prawidłowej kolejności łączeń, wysterowania odbiorników
i urządzeń zabezpieczających można zwiększyć ciśnienie oraz natężenie przepływu
do przewidzianych wartości. Należy ciągle sprawdzać:
– poziom i temperaturę cieczy roboczej w zbiorniku,
– przecieki wszystkich elementów układ,
– temperaturę korpusów pomp i silników hydraulicznych,
– stopień zanieczyszczenia zainstalowanych filtrów.
4. Nastawianie pozostałych elementów:
a) zawory ograniczające ciśnienie nastawić na zadaną wartość i zabezpieczyć nastawę,
b) nastawić i zabezpieczyć regulatory ciśnienia pomp,
c) nastawić zawory redukujące ciśnienie, przyłączające i odłączające cisnienie,
d) wyregulować czujnik poziomu cieczy roboczej w zbiorniku,
e) nastawić przekaźniki ciśnienia,
f) ustawić właściwą wartość regulatora temperatury i wyregulować punkty przełączania
w układzie kontroli temperatury.
5. Pozostałe czynności kontrolne:
– czy zamocowanie przewodów jest wystarczające również przy zmiennym
obciążeniu ciśnieniem,
– czy punkty zamocowania rur i przewodów zostały prawidłowo rozmieszczone,
– czy przewody giętkie nie ocierają się również przy obciążeniu ciśnieniem.
Podane powyżej zasady uruchamiania urządzeń hydraulicznych nie obejmują całości zagadnień
z tym związanych – nie uwzględniono układów:
a) z zaworami proporcjonalnymi,
b) z serwozaworami,
c) szybkobieżnych maszyn i urządzeń.
O b s ł u g a t e c h n i c z n a u k ł a d ό w h y d r a u l i c z n y c h.
Obsługa techniczna układόw hydraulicznych polega na wykonywaniu następujących czynności:
1. uzupełnianiu cieczy roboczej (dodawać taką samą ciecz roboczą jaką układ jest napełniony),
2. wymiany cieczy roboczej (wymienić należy ciecz z całego układu hydraulicznego, przepłukać
zbiornik, wlewanie cieczy roboczej powinno odbywać się poprzez filtr dokładniejszy niż
filtry stosowane w układzie),
3. oczyszczania filtrόw (kontrolować stan wskaźnikόw zanieczyszczenia filtrόw, wymieniać
wkłady filtrόw na nowe),
4. kontroli stanu wyregulowania zaworόw ograniczających ciśnienie i redukujących ciśnienie.
5. usuwaniu przeciekόw w instalacji (wymiana uszczelek),
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6. zachowaniu czystości układu,
7. obsłudze technicznej zbiornikόw ciśnieniowych (akumulatorόw),
8. wymianie części ulegających zużyciu.
Najczęściej popełniane błędy przy uruchamianiu układów hydraulicznych:
1. zaniedbanie sprawdzenia czystości zbiornika cieczy roboczej,
2. napełnienie zbiornika nie filtrowaną cieczą roboczą,
3. nie sprawdzenie poprawności wykonania połączeń rurowych,
4. zaniedbanie odpowietrzenia elementów układu,
5. nastawienie zaworów ograniczających ciśnienie ze zbyt małym nadmiarem ponad ciśnienie robocze,
6. nastawienie regulatorów ciśnienia pomp hydraulicznych na wartość wyższą lub równą wartości, na
którą nastawiono zawór ograniczający ciśnienie,
7. nie dotrzymanie wymaganego czasu przepłukiwania układu z serwozaworami,
8. nie zareagowanie na emitowanie przez pompę nadmiernego hałasu (kawitacja, nieszczelności
przewodu ssawnego, nadmiar powietrza w cieczy roboczej),
9. nadmierne poprzeczne obciążenie tłoczysk siłowników,
10. uszkodzenie uszczelnień siłowników,
11. nieprecyzyjne zamocowanie wyłączników krańcowych,
12. brak napełnienia pomp i silników hydraulicznych cieczą roboczą przed uruchomieniem.

4.3.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Jaka jest zasada nastawiania i regulacji prędkości tłoczysk siłowników hydraulicznych?
2. Na czym polega dawkowanie cieczy roboczej na wlocie siłownika hydraulicznego?
3. Na czym polega dawkowanie cieczy roboczej na wylocie siłownika hydraulicznego?
4. Jakie są zalety nastawiania i regulacji prędkości tłoczyska siłownika hydraulicznego
poprzez dawkowanie cieczy roboczej na wlocie?
5. Jaki jest cel stosowania hydraulicznego układu Graetza?
6. Jaki jest cel stosowania diagramu krokowego?

4.3.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wymień wszystkie elementy wykorzystane do budowy
układu hydraulicznego, ktόrego schemat przedstawiono obok.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale 4.3.1.
Poradnika dla ucznia oraz fragmentami literatury
wskazanymi przez nauczyciela,
2) przeprowadzić dyskusję z kolegami w grupie 3– 4 –
– osobowej,
3) zapisać nazwy elementόw na karcie ćwiczenia.
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