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Ciśnienie bywa podawane w różnych jednostkach:
 "legalnych", wziętych z układu SI, paskalach (Pa) i pochodnych
megapaskalach (MPa); 1 Pa = 1 N/m 2;
 barach (bar), z których każdy równy jest 100 000 Pa czyli 0,1 MPa
 "starych" atmosferach (atm); jedna atmosfera to ciśnienie wywierane
przez słup rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 273,16 K (0 stop. C) przy
normalnym przyspieszeniu ziemskim (1 atm = 0,101325 MPa);
 anglosaskich funtach na cal kwadratowy (psi; 1 atm = 14,696 psi)
 atmosfera techniczna (at; 1 at = 0,0980665 MPa = 1 kG/cm2);
 tor (Tr), odpowiadający ciśnieniu 1 mm słupa rtęci: 1 Tr = 1/760 atm =
133,322 Pa
1 kilogram, = 2.2046 lbs.
1 lb = 0,4536 kg
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Ciśnienie bywa podawane w różnych jednostkach:

Opis zjawisk przepływu wymaga zaawansowanego aparatu matematycznego
- równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych.
Przepływ może mieć różny charakter:
• laminarny (uwarstwiony),
• turbulentny (burzliwy),
• krytyczny (z prędkością równą fali rozchodzenia się dźwięku)
• nadkrytyczny.
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Warunki nominalne - warunki stanu
ustalonego, w których zaleca się użytkować
element, zespół lub układ pneumatyczny
określone na podstawie odpowiednich
badań; są one na ogół podawane jako
"wielkości nominalne" w katalogach i
oznaczane symbolami literowymi, np.: qn, pn,
Tn itd.
ISO 5598:2008 Fluid power systems and components – Vocabulary
Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne - Terminologia PN-91/M-73001

Przepływ czynnika przez zawór w zależności od rodzaju i parametrów
medium może powodować zjawiska oddziałujące negatywnie na
środowisko jak również wpływające destrukcyjnie na trwałość wyrobu.
Do zjawisk szkodliwych związanych z przepływem należy zaliczyć
następujące czynniki:
•hałas,
•kawitacja,
•odparowanie (flashing),
•przepływ dławiony.
• bifurkacje

gdzie:
p1 - ciśnienie przed zaworem,
p2 - ciśnienie za zaworem,
pvc - ciśnienie w strefie „vena contracta”,
pv - ciśnienie parowania.

Ciśnieniem nazywa się stosunek siły działającej na ciecz do wielkości
powierzchni, na którą ta siła działa,

Jest to wielkość decydująca o sile lub momencie wytworzonym przez
napęd hydrauliczny.
Ponieważ ciśnienie w cieczy, podobnie jak i w gazach, rozchodzi się
równomiernie we wszystkich kierunkach, zatem w każdym punkcie
naczynia będzie ono w przybliżeniu jednakowe.

PRAWO PASCALA
Ciśnienie rozchodzi się równomiernie w
całym obszarze ( objętości ) cieczy
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Natężeniem przepływu nazywa się ilość jednostek objętości (lub
masy) przepływających w jednostce czasu przez rozpatrywany
przekrój poprzeczny układu.
Na przykład:
Jeżeli naczynie o pojemności 10 cm3 zostaje napełnione cieczą
wypływającą z rurki w sposób jednostajny w czasie 1 sekundy (s) ,
to natężenie przepływu w rurce wyniesie 10 cm3/s.
Wielkość natężenia przepływu decyduje o prędkości ruchów.
Jednostki : l/min; l/s; m3/s; kg/h i inne.
Natężenie w pompach nazywamy wydajnością pompy natomiast w silnikach i
siłownikach będących odbiorcami nazywamy chłonnością - jest to zdolność do
pobierania jednostek objętości cieczy w jednostce czasu.

Prędkością przepływu nazywa się średnią prędkość, z jaką poruszają
się strugi cieczy w przewodach lub kanałach.
Prędkość oznacza się symbolem v i jednostką prędkości jest m/s
v = s / t [m/s]
Przy przepływie cieczy w szczelinach, kanałach czy przewodach
występuje opór.
Ponieważ opór ten wzrasta w miarę wzrostu prędkości, dlatego więc
dla uniknięcia nadmiernych strat ogranicza się prędkości przepływu.
W przewodach łączących elementy układu hydraulicznego ze
względu na wielkość oporów ogranicza się prędkości przepływu do
v = 6÷10 m/s.
W przewodach ssawnych pomp stosuje się prędkości znacznie
mniejsze, bo rzędu v = 1÷2 m/s

Straty ciśnienia (opory przepływu)
Przy ruchu cieczy w przewodach i kanałach powstaje tarcie. Wielkość tego
tarcia jest zależna m.in. od kształtu kanałów, gładkich przewodów,
wielkości powierzchni przepływowej itp. Cząsteczki cieczy stykające się ze
ściankami są zatrzymywane przez nierówności.
Ciśnienie potrzebne do pokonania tych oporów nazywa się
stratami ciśnienia lub oporami przepływu
Wielkość strat ciśnienia jest zależna od natężenia przepływu i pola
powierzchni przez które cała ciecz musi przepłynąć.
Rozróżnia się dwa rodzaje oporów:
- liniowy (w przewodach, których długość
jest wielokrotnie większa od średnicy),
- miejscowy (zawory, dysze, złączki, kolanka,
rozgałęzienia).
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Sprawność jest to stosunek energii dostarczonej do urządzenia do energii przez
niego oddanej.
Mocą nazywa się zdolność do wykonania pracy w jednostce czasu.
Pracą określa się iloczyn siły i drogi.
Na sprawność układu hydraulicznego wpływ mają następujące czynniki:
a) straty mechaniczne – tarcie,
b) straty hydrauliczne – opory przepływu,
c) straty objętościowe – nieszczelności.
Sprawność objętościowa pomp i silników hydraulicznych w zależności od
wykonania i rozwiązania konstrukcyjnego wynosi hv = 0,89 ÷ 0,99
Sprawność całkowita pomp i silników ( mechaniczna i objętościowa ) zawiera się
w granicach hc = 0,92 ÷ 0,96
W najczęściej spotykanych układach, złożonych z dobrze dobranych elementów,
sprawność całkowita ( po uwzględnieniu strat ciśnienia ) wynosi hc = 0,8 ÷ 0,9

Wśród maszyn hydraulicznych (i pneumatycznych) można
wyróżnić dwie zasadnicze grupy różniące się zasadą
działania, a więc oparte na różnych prawach fizyki.
Maszyny wirowe - rotodynamiczne zwane też
przepływowymi (prędkościowymi) wykorzystują
zapisaną w równaniu Eulera zasadę zmiany krętu
(momentu pędu) (działanie płynne)
Można tu wyróżnić maszyny o promieniowym, osiowym lub
diagonalnym przepływie medium.
Maszyny wyporowe – zwane też objętościowymi,
wykorzystujące jako podstawę działania prawo hydrostatyki
Pascala, które często kojarzy się z prasą hydrauliczną
(działanie cykliczne).
Rozróżniamy wśród nich maszyny zębate, tłokowe,
łopatkowe, śrubowe, itp.
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Napędy hydrauliczne służą do przekazywania energii mechanicznej z
miejsca jej wytwarzania do miejsca zużytkowania za pośrednictwem
cieczy roboczej.
Ze względu na sposób przekazywania energii rozróżniamy dwie grupy
napędów hydraulicznych:
• napędy hydrokinetyczne, wykorzystujące głównie energię kinetyczną
cieczy roboczej (przepływ - Q),
• napędy hydrostatyczne, wykorzystujące głównie energię ciśnienia
cieczy roboczej (ciśnienie - p).

Napędy hydrokinetyczne występują zwykle
pod postacią sprzęgieł i przekładni
hydrokinetycznych.

Napędy hydrostatyczne znalazły bardzo
szerokie zastosowanie niemal we
wszystkich typach współczesnych
maszyn i mechanizmów.
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Silniki - przetwarzają energię potencjalną lub
kinetyczną płynu na energię mechaniczną.
Należą do nich silniki hydrostatyczne i
pneumatyczne o ruchu obrotowym i liniowym
(siłowniki) oraz turbiny wodne, wiatrowe, gazowe parowe.
Generatory - przetwarzają energię mechaniczną na
energię ciśnienia statycznego bądź kinetycznego
płynu.
Należą do nich pompy, sprężarki, dmuchawy,
wentylatory, pędniki (śruby) okrętowe, śmigło
samolotu, wirnik nośny i kierunkowy śmigłowca.

Prasy hydrauliczne

Blok sterowania poduszką z zespołem
akumulatorów

Napędy pras hydraulicznych
Napęd hydrauliczny prasy składa się z:
- agregatu hydraulicznego,
- zbiornika hydroforowego o pojemności 4000 dm3,
- hydraulicznej instalacji zasilajcej DN =100,
- układu sterowania.

Zespoły pompowe
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Do najważniejszych zalet układów hydrostatycznych należy zaliczyć:
1. Dużą wydajność energetyczną z jednostki masy lub objętości.
np. silnik hydrauliczny w porównaniu z silnikiem elektrycznym o tej samej mocy i prędkości obrotowej jest 14 razy
lżejszy i zajmuje 26 razy mniejszą przestrzeń.

2. Dużą łatwość sterowania podstawowymi parametrami ruchowymi,
znacznie wyższą niż układach mechanicznych, a w tym możliwość
łatwego uzyskania bardzo dużych wysokosprawnych przełożeń
zmiennych w sposób ciągły, a także dużą łatwość zamiany ruchu
obrotowego na prostoliniowy.
3. Bardzo małą bezwładność układu, umożliwiającą dokonywanie częstych i
gwałtownych zmian prędkości i obciążenia przy dobrych właściwościach
tłumienia procesów przejściowych,
np. silnik hydrauliczny ma moment bezwładności około 72 razy mniejszy od momentu bezwładności
porównywalnego silnika elektrycznego.

4. Samo smarowność. W charakterze cieczy roboczej wykorzystuje się
najczęściej różne rodzaje olejów, które są jednocześnie czynnikiem
smarującym.
5. Łatwość bezpośredniej i ciągłej kontroli obciążenia, a także łatwość
ograniczenia tego obciążenia.
6. Dużą łatwość przestrzennego usytuowania elementów tworzących
układy, wynikającą z możliwości wykonania połączeń za pomocą
dowolnie ułożonych przewodów sztywnych lub elastycznych.
7. Możliwość komponowania układów przeznaczonych do różnych
maszyn i różnych celów z ograniczonej i zunifikowanej liczby elementów
typowych, produkowanych przez wyspecjalizowane firmy.
8. Łatwość automatyzacji lub zdalnego sterowania, uzyskiwania na
drodze elektrohydraulicznej czy elektroniczno-hydraulicznej.

Do najważniejszych wad należą:
•
•
•
•
•

Duża podatność na zanieczyszczenia cieczy roboczej, prowadząca w
następstwie do uszkodzeń.
Zmiany właściwości statycznych i dynamicznych, spowodowane
zmianami lepkości cieczy roboczej pod wpływem temperatury.
Duża hałaśliwość wzrastająca wraz z ciśnieniem, poziom hałasu
przekracza niejednokrotnie 90 [dB] – wystarczająco prostych i
skutecznych sposobów tłumienia hałasu na razie nie opracowano.
Trudności w uzyskaniu dokładnej synchronizacji ruchów silników lub
siłowników obciążonych w zróżnicowany sposób.
Występowanie nieuniknionych i brudzących wycieków cieczy
roboczej, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego i trudne do
neutralizacji.
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Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego

Przekazywanie poszczególnych form energii:
1. dostarczanie energii mechanicznej do układu przez silnik elektryczny,
cieplny lub za pomocą napędu ręcznego,
2. zamianę energii mechanicznej na energię ciśnienia, nazywaną inaczej
energią hydrauliczną, zamiana ta zachodzi w pompie hydraulicznej,
3. przekazywanie energii hydraulicznej za pomocą przewodów i
elementów sterujących, reagujących na zewnętrzne lub wewnętrzne
sygnały sterujące pracą układu, sygnały te mogą mieć różny charakter
fizyczny: elektryczny, mechaniczny, hydrauliczny oraz pneumatyczny,
4. zamianę energii hydraulicznej na mechaniczną, zamiana ta zachodzi
w hydraulicznym silniku obrotowym lub siłowniku hydraulicznym,
5. przekazywanie energii mechanicznej do elementów maszyny
roboczej, wykonujących pracę użyteczną.

W związku z tym w każdym układzie hydrostatycznym możemy wyróżnić elementy
zaliczane do jednej z poniższych czterech grup:
1. pompy, czyli elementy zamieniające dostarczoną z zewnątrz energię
mechaniczną na energię ciśnienia cieczy roboczej,
2. elementy sterujące, jest to bardzo rozbudowana grupa do której zaliczamy
elementy sterujące: kierunkiem przepływu, ciśnieniem, natężeniem przepływu,
oraz magazynujące energię,
3. silniki hydrauliczne obrotowe i siłowniki hydrauliczne, czyli elementy
zamieniające dostarczoną energię hydrauliczną na energię mechaniczną i
przekazujące ją do napędzanego urządzenia,
4. elementy pomocnicze, czyli elementy, które nie biorą udziału w funkcjach
napędowych i sterujących pracą układu, jednak ich obecność warunkuje
połączenie elementów i poprawne działanie układu.
Zaliczamy do nich: przewody sztywne i elastyczne, zbiorniki, filtry, chłodnice,
nagrzewnice i elementy pomiarowe.
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pompa,
płyta przyłączeniowa
pompy
7 - zbiornik,
8 - blok elementów sterujących,
9 - zawory maksymalne,
10 – filtr spływowy,
11 - rozdzielacz,

Schemat funkcjonalny

silnik hydrauliczny
płyta przyłączeniowa
silnika
A - P - przewód tłoczny pompy,
B1 - B - przewód tłoczny silnika,
A - A1 – przewód spływowy silnika,
T1 - przewód spływowy układu,
T2 – przewody odprowadzenia przecieków,
S – przewód ssawny pompy

Schemat konstrukcyjny

1 - pompa, 2 - zbiornik, 3 - zawór zwrotny, 4 - zawór maksymalny, 5 - siłownik tłokowy, 6 - rozdzielacz, 7 – zawór dławiący

W pompach rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje charakterystyk
indywidualnych wymiarowych :
• charakterystyka przepływu p=f(Q) nazywa niekiedy krzywą dławienia gdyż
wyznacza się ją przez badanie pompy przy zmieniających się wartościach
parametrów za pomocą dławienia przepływu ( przy stałej prędkości obrotowej
pompy n = const. )
• charakterystyka poboru mocy przez pompę N= f(Q), odniesiona do wału
pompy przenoszącego moc z silnika napędowego.
• charakterystyka sprawności pompy h =f(Q) określająca zmianę stosunku
efektywnej mocy Ne, zużytej na zmienione parametry do mocy pobieranej Nw
przy tych parametrach .
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Zasada działania pompy wyporowej polega na przetłaczaniu dawek cieczy
z przestrzeni ssawnej do tłocznej za pomocą elementów wyporowych.
Wielkość dawki określona jest wymiarami komory wyporowej.
Warunkiem koniecznym działania pomp wyporowych jest:
- szczelne oddzielenie przestrzeni ssawnej i tłocznej,
- szczelność między komorą a elementem wyporowym.

W zależności od możliwości zmiany wydajności podczas
pracy, możemy dokonać następującego podziału pomp:
1. Pompy o stałej wydajności.
2. Pompy o zmiennej (nastawialnej) wydajności.
Możliwość zmiany wydajności podczas pracy pompy związana jest z
koncepcją jej rozwiązania konstrukcyjnego i rozpatrywana jest wyłącznie przy
stałej prędkości obrotowej wałka napędowego.
Tak więc pompy zębate i śrubowe budowane są wyłącznie jako jednostki o
stałej wydajności, natomiast pozostałe typy pomp mogą być budowane w
obu wariantach, a więc o stałej lub o zmiennej (nastawialnej) wydajności.
* rzadko stosowane rozwiązanie - zmiana prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę
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Przyjmując jako kryterium podziału liczbę niezależnych strumieni cieczy,
pompy możemy podzielić na dwie grupy
1. Pompy jednostrumieniowe.
2. Pompy wielostrumieniowe.
* Pompy wielostrumieniowe służą do niezależnego zasilania różnych
obwodów hydraulicznych lub do zasilania tego samego obwodu w celu
uzyskania stopniowanej zmiany prędkości roboczych silnika
hydraulicznego lub siłownika.
* Wydajności poszczególnych sekcji mogą być jednakowe lub
zróżnicowane.
* Pompy wielostrumieniowe zestawia się z jednostek zębatych, łopatkowych
lub wielotłoczkowych promieniowych, możliwe są także różne kombinacje
w zestawianiu wymienionych jednostek.
* Charakterystyczną cechą pomp wielostrumieniowych jest ich napęd za
pomocą jednego silnika i przekazywanie tego napędu między
jednostkami.

Rozdzielacze hydrauliczne z systemem
LOAD SENSING zapewniają płynne
sterowanie układem hydraulicznym.
Proporcjonalnie do wychylenia dźwigni
rozdzielacza dokonywana jest zmiana
wydatku pompy hydraulicznej.
Rozdzielacze LOAD SENSING są
przeznaczone do pracy z pompami o
zmiennej wydajności posiadającymi
sterownik wydajności LS.
Zalety tego sterowania to oprócz
płynności ruchów i elastyczności
konfigurowania (max przepływ sekcji
roboczej ustawiany śrubą regulacyjną) to
przede wszystkim energooszczędność,
zmniejszenie grzania oleju na skutek
samoczynnego dopasowywania
wydajności pompy do zapotrzebowania.
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Każda pompa wyporowa ma trzy podstawowe
parametry ruchowe, decydujące o przydatności w
konkretnym układzie hydrostatycznym,
mianowicie:

Qp[m3/s],
• ciśnienie nominalne pp [atm] ,
• nominalne zapotrzebowanie mocy Np [W].
• wydajność nominalna

Wydajnością pompy nazywamy ilość cieczy roboczej dostarczonej do przewodu
tłocznego w jednostce czasu.
Teoretycznie wydajność nie zależy od ciśnienia i wynika jedynie z wymiarów
geometrycznych pompy oraz prędkości obrotowej z jaką jest napędzana.
W praktyce, wskutek przecieków cieczy przez szczeliny między częściami pompy,
wydajność maleje ze wzrostem ciśnienia.
Wydajnością nominalną nazywamy wydajność przy nominalnej prędkości
obrotowej i nominalnym ciśnieniu.

Qp = ep qp np h vp

Qp - wydajność pompy [m3/s],
ep - współczynnik nastawialności wydajności, dla pomp o stałej wydajności wynosi
on ep = 1, dla pomp o zmiennej wydajności wynosi on 0 <= ep< = 1 ,
qp - wydajność jednostkowa, czyli maksymalna możliwa do osiągnięcia ilość cieczy
podana do przewodu tłocznego w trakcie jednego obrotu wałka napędowego
przy ciśnieniu tłoczenia równym ciśnieniu ssania [m 3/obr] ( nazywana jest również
wydajnością właściwą lub geometryczną objętością roboczą)
np - prędkość obrotowa wałka napędowego pompy [obr/s],
hvp - sprawność objętościowa, inaczej wolumetryczna, czyli współczynnik
uwzględniający straty cieczy w pompie

Qp = ep qp np hvp
hvp - sprawność objętościowa, inaczej wolumetryczna, czyli współczynnik
uwzględniający straty cieczy w pompie

Sprawność ta maleje ze wzrostem obciążenia pompy i jest zwykle wyznaczana
eksperymentalnie w funkcji tego obciążenia,
Obciążenie to zapisujemy wzorem

Δpp = ptł - pss
ptł - ciśnienie w przewodzie tłocznym pompy [Pa],
pss - ciśnienie w przewodzie ssawnym pompy [Pa].
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Zapotrzebowaniem mocy nazywamy moc, jaką należy dostarczyć do pompy
w celu wytworzenia wydajności Qp przy obciążeniu Δpp (będącym różnicą
ciśnień między przewodem tłocznym i ssawnym).

Np 

Q p p p

hp

Np - zapotrzebowanie mocy [W],
Δpp - obciążenie pompy [Pa],
hp - sprawność ogólna pompy, nazywana również sprawnością całkowitą,

Sprawność ogólna pompy to współczynnik uwzględniający następujące straty w pompie:
- objętościowe (wolumetryczne),
- hydrauliczne (ciśnienia),
h p = h vp h hp h mp = h vp h hm
- mechaniczne (tarcia).

hvp - sprawność objętościowa, inaczej wolumetryczna,
hhp - sprawność hydrauliczna pompy,
hmp - sprawność mechaniczna pompy,
hhm - sprawność hydrauliczno-mechaniczna pompy.
* W praktyce można eksperymentalnie wyznaczyć sprawność ogólną i objętościową w funkcji obciążenia pompy.

Qp = ep qp np hvp
Wydajność jednostkowa pompy związana jest z koncepcją jej rozwiązania
konstrukcyjnego. Wartość wydajności jednostkowej wyznacza się zwykle na
drodze eksperymentalnej lub orientacyjnie ze wzorów.
np. dla pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym

qp = p m z b h
ep = 1
m - moduł,
z - liczba zębów koła zębatego,
b - szerokość koła zębatego
(mierzona prostopadle do
płaszczyzny rysunku),
h - wysokość zęba.

http://www.wph.pl

Dane techniczne pomp zębatych PZ3 druga grupa
Geometryczna
objętość
robocza

*Wydajność
minimalna

cm3/obr

Ciśnienie
Prędkość
*Moc
na wyjściu
obrotowa
napędowa
maksymalna
nom. max. min. nom. max.

l/min

kW

4

5,1

2,4

20

25

600 1500 4000

6,3

8,2

3,6

20

MPa

25

600 1500 4000

obr/min

8

10,8

4,5

20

25

600 1500 4000

10

13,5

5,6

20

25

600 1500 4000

12,5

16,9

5,6

16

20

600 1500 4000

16

21,6

7,2

16

20

600 1500 3000

*Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1000 obr/min,
ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o do 52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04o.
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Pompa zębata o
zazębieniu
zewnętrznym

Pompa zębata o
zazębieniu
wewnętrznym z
wkładką sierpową

Pompa o zazębieniu
wewnętrznym bez
wkładki sierpowej
(gerotorowa)

Pompa tłoczkowa
promieniowa z
tłoczkami wirującymi

Pompa tłoczkowa
promieniowa z
nie wirującymi
tłoczkami

Pompa śrubowa

Pompa łopatkowa
pojedynczego działania

Pompa łopatkowa
Podwójnego
działania

Pompa tłoczkowa
osiowa z
wychylnym
wirnikiem

Pompa tłoczkowa
osiowa z
wychylną
tarczą

Właściwości pomp wyporowych w katalogach firmowych ilustruje się graficznie
za pomocą różnych charakterystyk statycznych. Jedną z takich możliwości są
charakterystyki w funkcji obciążenia,

hvp - sprawność objętościowa
hp - sprawność ogólna pompy
Qp - wydajność pompy
Np - zapotrzebowanie mocy
Δpp - obciążenie pompy
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Pompy jednostopniowe monoblokowe PJM - LFP – Leszczyńska Fabryka Pomp
Obroty=1400/min, uszczelnienie mechaniczne DMc lub sznurowe DS.
Pompy PJM przeznaczone są do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej w
instalacjach wodociągowych, hydroforowych, zestawach pompowych, ciepłownictwie i innych
instalacjach np. przemysłowych.

h - sprawność ogólna pompy
Q - wydajność pompy
P2 - zapotrzebowanie mocy
Dla zamieszczonej charakterystyki obowiązują
następujące warunki: krzywe odnoszą się do wody
o temperaturze 20 °C
krzywe odnoszą się do prędkości obrotowej
silników przy 50 Hz
konwersja pomiędzy wysokością podnoszenia [H],
a ciśnieniem “p[kPa]” odnosi się do wody o gęstości
p=1000 kg/m3,
Charakterystyka 50PJM160

Zasada działania pompy sprowadza się do przetransportowania cieczy w
komorach między zębnych z przewodu ssawnego do tłocznego.

1 - korpus,
2 - koło zębate czynne,
3 - koło zębate bierne,
4 - komora między zębna

1 - wałek napędowy, 2 - pokrywa przednia,
3 - kadłub, 4 - pokrywa tylna, 5 - koło zębate czynne,
6 - łożysko, 7 – koło zębate bierne, 8 - śruba

P
F

Fp

v
2
Pompa łopatkowa pojedynczego działania
o zmiennej wydajności.
Wysokie ciśnienie tłoczenia powoduje
3
powstanie dużych sił promieniowych
działających na wirnik i stator.
Siła pozioma Fh jest równoważona
Fh
Ff
przez siłę sprężyny Ff. Wzrost ciśnienia
1
powyżej dopuszczalnej wartości narusza
równowagę sił i stator przesuwa się w
prawo powodując zmniejszenie skoku
łopatek do minimum, czyli zmniejszenie
wydajności pompy do wartości
Schemat pompy łopatkowej pojedynczego działania,
wyposażonej w nastawnik skoku zerowego:
pokrywającej tylko przecieki w układzie.

Do nastawiania wartości ciśnienia, przy
której następuje zmniejszenie wydajności
pompy służy śruba nastawcza 3
sterownika.

1 - ogranicznik skoku statora,
2 – przyłącze tłoczne,
3 - śruba nastawcza sterownika,
L - przewód odprowadzający przecieki,
S - kierunek zasysania, P - kierunek tłoczenia
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Schemat pompy łopatkowej
podwójnego działania:
1 - stator, 2 - wirnik, 3 - łopatka,
4 - komora między łopatkowa,
5,6 - kanały systemu odciążenia łopatek

Pompa łopatkowa dwustrumieniowa :
1 - wałek napędowy, 2 - przystawka, 3 - część ssawna,
4 – pokrywa tylna, 5,6 - obudowa wirnika przedniego i
tylnego, 7,8 - wirnik przedni i tylny, 9,10 - łopatka,
11, 12 - płyty kompensacyjne przednia i tylna

Pompa wielotłoczkowej z nie
wirującymi tłoczkami, o stałej
wydajności.
Tłoczki 4 dociskane są zawsze do
wałka mimośrodowego 2 za pomocą
sprężyn. Obracający się wałek 2
wymusza posuwisto-zwrotne ruchy
tłoczków 4.
Ruchy te są wykorzystane do
zasysania i tłoczenia cieczy.

Schemat pompy wielotłoczkowej promieniowej,
z nie wirującymi tłoczkami i rozrządem zaworowym:
1 - korpus, 2 - wałek mimośrodowy,
3.1, 3.2, 3.3 - cylindry, 4 - tłoczek, 5 - zawór zwrotny
ssawny, 6 -zawór zwrotny tłoczny

Pompa wielotłoczkowa promieniowa jednorzędowa z zewnętrznym podparciem tłoczków,
z wychylną bieżnią, o zmiennej wydajności i zmiennym kierunku tłoczenia.
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Podczas obrotu wałka wirnik z
tłoczkami zostaje wprawiony
w ruch obrotowy za pomocą
korbowodów, ponieważ stopki
kuliste tych korbowodów są
przytrzymywane w tarczy przez
przeguby tej tarczy.
W związku z tym tłoczki
wykonują ruchy posuwistozwrotne względem wirnika.
Ruchy te wykorzystywane są do
zasysania i tłoczenia cieczy za
pośrednictwem tarczy
rozdzielczej 7. Zasysanie
odbywa się w górnej części
wirnika (kolor niebieski) a
tłoczenie w części dolnej (kolor
czerwony).

Schemat pompy wielotłoczkowej z wychylonym
wirnikiem, o stałej wydajności:
1 - korpus, 2 - wałek napędowy,
3 - tarcza przegubowa, 4 - wirnik, 5 - tłoczek,
6 - korbowód, 7 - tarcza rozdzielcza,
8 – czop łożyskowy wirnika

Schemat pompy wielotłoczkowej z wychylanym wirnikiem, o zmiennej
wydajności i zmiennym kierunku tłoczenia:
4 - wirnik, 5 - tłoczek, 7 - tarcza rozrządcza, 9 - ruchoma część korpusu pompy
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Ze względu na stosowane rozwiązania konstrukcyjne można zaproponować
następującą klasyfikację siłowników dwustronnego działania:
1. Siłowniki o ruchu prostoliniowo-zwrotnym.
1.1. Siłowniki jednotłoczyskowe.
1.2. Siłowniki dwutłoczyskowe.
1.3. Siłowniki wielotłokowe.
1.4. Siłowniki teleskopowe.
2. Siłowniki o ruchu obrotowo-zwrotnym, inaczej siłowniki wahliwe,
czyli o ograniczonym kącie obrotu.
2.1. Siłowniki z tłokiem obrotowym.
2.2. Siłowniki z mechanizmem wahliwym.
2.3. Siłowniki śrubowe.

Schemat funkcjonalny

Schemat konstrukcyjny

1 - pompa, 2 - zbiornik, 3 - zawór zwrotny, 4 - zawór maksymalny,
5 - siłownik tłokowy, 6 - rozdzielacz, 7 – zawór dławiący
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Chłonność siłownika – Q [m3/s]

Q

F2=p1A2

F1=p1A1
D

d

Atl v

h vh

Atl - czynna powierzchnia tłoka wyznaczona dla komory tłocznej [m 2],
v - wymagana prędkość tłoka, wynikająca z potrzeb maszyny roboczej
[m/s],
ηvh - sprawność objętościowa siłownika; szczelność wewnętrzna i
zewnętrzna współczesnych siłowników – dzięki nowoczesnym
uszczelnieniom – jest bardzo duża, więc najczęściej przyjmujemy
ηvh = 1

prędkość siłownika – v [m/s]
czas skoku – t [s]

v

F2=p1A2

F1=p1A1
D

d

t

Q
A

s s A

v
Q

s – skok tłoka [m]
Atl - czynna powierzchnia tłoka wyznaczona dla komory tłocznej [m 2],
v - wymagana prędkość tłoka, wynikająca z potrzeb maszyny roboczej
[m/s],

Siła rozwijana przez siłownik – Fh [N]

Fh  ( Atl ptl  Asp psp )hhm
Atl,Asp - czynna powierzchnia tłoka wyznaczona dla komory tłocznej i
spływowej [m 2],
ptl, psp - ciśnienia w przyłączach do komory tłocznej i spływowej [MPa],
ηhm - sprawność hydrauliczno-mechaniczna siłownika;
ηhm = ηhh ηmh

ηhh - sprawność hydrauliczna siłownika, w praktyce =1
ηmh - sprawność mechaniczna siłownika,
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Schemat siłownika jednotłoczyskowego:
1 - cylinder,
7 - śruba,
2 - tłok,
8 - tuleja prowadząca,
3 - tłoczysko,
9, 10, 11, 12, 13 - pierścienie uszczelniające,
4, 5 - pokrywy, 14 - pierścień zgarniający
6 - ucho,

Charakterystyczną cechą siłowników jednotłoczyskowych jest zależność ich
właściwości od kierunku ruchu tłoka.
Zakładając identyczne warunki zasilania dla wysuwu i wsuwu, możemy
zauważyć, że:
• F siła rozwijana podczas wysuwu jest większa siły podczas wsuwu,
• v prędkość rozwijana podczas wysuwu jest mniejsza od prędkości podczas
wsuwu.

F2=p1A2

F1=p1A1
D

d

Dla p, Q = const.
F1 > F2
v1< v2

Siłownik dwutłoczyskowy z obustronnym tłumieniem ruchu w skrajnych
położeniach tłoka:
1, 2 - czopy,
3, 4 - otwory współpracujące z czopami,
5, 6 - zawory dławiące (nie pokazane na rysunku),
7, 8 – zawory zwrotne,
9, 10 - pierścienie uszczelniające,
11 - pierścień zgarniający
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Siłowniki teleskopowe umożliwiają uzyskanie dużego skoku, znacznie
przekraczającego długość złożonego siłownika.
Wartość czynnej powierzchni tłoka decyduje o maksymalnej wartości
rozwijanej siły.
Siłowniki teleskopowe mają wadę ujawniającą się przy stałym natężeniu
dopływającej cieczy i stałym obciążeniu:
• rozpoczęciu wysuwu każdego kolejnego stopnia towarzyszy skokowe
zmniejszenie czynnej powierzchni, a więc skokowy wzrost rozwijanej
prędkości,
• rozpoczęciu wysuwu każdego kolejnego stopnia towarzyszy skokowy wzrost
ciśnienia, spowodowany skokowym zmniejszeniem się czynnej powierzchni.
Wsuw tłoka i cylindrów przebiega z analogicznymi zmianami prędkości i
ciśnienia.

Chłonność siłownika – Q [m3/s]

Q

Fhw

hvh

Moment obrotowy rozwijany przez siłownik – Mh [Nm]

M h  Fh ( ptl  psp )hhm
Fh – współczynnik chłonności zależny od rozwiązania konstrukcyjnego [m 3]
w - wymagana prędkość kątowa tłoka, wynikająca z potrzeb maszyny roboczej
[1/s]
ηvh - sprawność objętościowa siłownika
ptl, psp - ciśnienia w przyłączach do komory tłocznej i spływowej [MPa],
ηhm - sprawność hydrauliczno-mechaniczna siłownika;

Schemat siłownika
wahliwego z kołem
zębatym i zębatką:
1 - korpus,
2 - tłoczysko,
3 - koło zębate,
4 - śruba ogranicznika
skoku i kąta obrotu,
5, 6 - tłoki
kąt obrotu koła może przekraczać 360o,
ze względów konstrukcyjnych nie stosuje
się kąta większego niż 720o

Siłowniki wahliwe umożliwiają bezpośrednią zamianę siły działającej na
tłok na moment obrotowy na wałku, zamiana ta odbywa się w ramach
ograniczonego kąta obrotu.
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Siłownik wahliwy z obrotowym tłokiem:
1 - tłok (łopatka),
2 - wałek,
3 - korpus

Q

Chłonność siłownika – Q [m3/s]

Siła rozwijana przez siłownik – F [N]
A – czynna powierzchnia nurnika

max kąt 3200

Fv

h vh

F  Aptlhhm

[m 2]

v - wymagana prędkość nurnika podczas wysuwu, wynikająca z potrzeb
maszyny roboczej [m/s],
ptl - ciśnienie w przyłączu do komory tłocznej [MPa],
ηvh - sprawność objętościowa siłownika
ηhm - sprawność hydrauliczno-mechaniczna siłownika

dławnica
kołnierz nurnika ograniczający jego skok

Siłownik nurnikowy:
1 - cylinder, 2 - pokrywa tylna, 3 – pokrywa przednia, 4 - prowadnica,
5 - nurnik, 6 - pierścień zgarniający, 7 - prowadnica, 8 - ucho, 9 - tuleja wahliwa
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Zasada działanie silników hydraulicznych
Zadaniem silnika wyporowego, nazywanego najczęściej silnikiem
hydraulicznym, jest zamiana energii ciśnienia cieczy na energię mechaniczną
ruchu obrotowego.
Zasada działania silnika jest odwróceniem zasady działania pompy wyporowej.
Polega na doprowadzeniu cieczy pod ciśnieniem do komór wyporowych, które
mogą zmieniać swoją objętość przez wymuszenie ruchu elementów
wyporowych. Z kolei ruch tych elementów zamieniany jest na ruch obrotowy
wałka wyjściowego silnika. Ciecz, która oddała swoją energię elementom
wyporowym silnika jest odprowadzana do zbiornika.

I Ze względu na prędkości obrotowe
Silniki wolnoobrotowe (niskomomentowe)
Silniki szybkoobrotowe (wysokomomentowe)
II Silniki o ruchu obrotowym elementów wyporowych
(rotacyjne)
1. Silniki zębate.
2. Silniki łopatkowe.
3. Tłokowe (promieniowe, osiowe)
III Silniki o ruchu posuwisto-zwrotnym elementów
wyporowych (wielotłoczkowe) - silniki osiowe

Schemat szybkoobrotowego silnika zębatego o zazębieniu zewnętrznym:

P - przewód tłoczny, T - przewód spływowy, L – przewód odprowadzający przecieki
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Schemat szybkoobrotowego silnika wielotłoczkowego osiowego o zmiennej chłonności

1 - wałek, 2 - korpus, 3 - wirnik, 4 - tłoczek, 5 - korbowód, 6 – czop centralny, 7 - tarcza
rozrządcza, 8 - śruba ograniczająca wartość minimalnego skoku, 9 - czop, 10 - tłoczek, 11
- suwak, 12 - śruba nastawcza, A - przyłącze dla ciśnienia sterującego

Zawory sterujące:

Kierunkiem
przepływu

Rozdzielacze
Zawory odcinające
Zawory maksymalne

Ciśnieniem

Regulatory cisnienia

Natężeniem
przepływu

Regulatory przepływu

Inne

Przekaźniki

Zawory zwrotne
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1. Zawory pneumatyczne sterujące kierunkiem przepływu:
• Zawory rozdzielające
• Zawory zwrotne
• Zawory szybkiego spustu
• Zawory – przełączniki obiegu
• Zawory – podwójnego sygnału
• Zawory odcinające
2. Zawory pneumatyczne sterujące ciśnieniem
• Zawory ograniczające ciśnienie (zaw. maksymalne, bezpieczeństwa)
• Regulatory ciśnienia (zaw. redukcyjne)
• Zawory różnicowe
• Zawory proporcjonalne
• Zawory kolejności działania (zaw. sekwencyjne)
3. Zawory sterujące natężeniem przepływu
• Zawory dławiące
• Zawory dławiąco – zwrotne
• Zawory dławiąco – proporcjonalne

Rozdzielacz (zawór rozdzielający) jest to element sterujący kierunkiem przepływu strumienia
sprężonego powietrza, umożliwiający łączenie lub rozdzielanie dochodzących do niego
dróg przepływu.
Ze względu na funkcje pełnione przez rozdzielacze można podzielić następująco:
I
rozdzielacze zwykłe (konwencjonalne) służące do sterowania kierunkiem przepływu,
II

rozdzielacze proporcjonalne spełniające dodatkowo rolę zaworów sterujących natężeniem
przepływu,

III rozdzielacze proporcjonalne spełniających dodatkowo rolę zaworów sterujących ciśnieniem,
IV serworozdzielacze, będące elektrycznie sterowanymi wzmacniaczami pneumatycznymi,
które umożliwiają realizację układów regulacji.
Rozdzielacze zwykłe spełniają w układzie pneumatycznym rolę prostych sterowników, a więc
służą do uruchamiania i zatrzymywania silnika lub siłownika pneumatycznego - zależnie od
typu - w jednym lub w dwu kierunkach jego ruchu.
Rozdzielacze pozostałych trzech grup wymagają do ich pełnego opisu znajomości podstaw
automatyki. Wchodzą one w zakres techniki elektropneumatycznego sterowania
proporcjonalnego.

Przykład połączenia realizowanego
w układzie napędowym przez
rozdzielacz pomiędzy siłownikiem
dwustronnego działania, a źródłem
energii pneumatycznej i atmosferą:
a) położenie początkowe (normalne)
rozdzielacza,
b) położenie włączenia (przesterowania)
przy wsuwaniu tłoczyska,
c) położenie włączenia (przesterowania)
przy wysuwaniu tłoczyska
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przyłącze
oznaczenie rodzaju
zewnętrznego
sterowania

odcięcie
przepływu

liczba dróg przepływu (przyłączy),
przeznaczenie poszczególnych przyłączy,
liczbę sterowanych położeń,
schemat połączeń dróg wewnątrz zaworu dla każdego
położenia, które drogi są odcięte od pozostałych dróg,
kierunek przepływu pomiędzy określonymi drogami (jeden
lub dwa kierunki),
rodzaj sterowania,
odmianę sterowania,
który sygnał lub sygnały przesterowują do określonego
położenia,
sposób zasilania,
rozwiązanie konstrukcyjne.

kierunek przepływu
powietrza

wylot powietrza do
atmosfery

Symbole oznaczeń przyłączy
1 (P) - przyłącze zasilania,
2, 4 (A, B) - przyłącza robocze,
3, 5 ( T) - odprowadzenie cieczy
do zbiornika,
12, 14 (X, Y, Z) - przyłącza
sterowania,
(10) ((Z)) - przyłącze zerowania
sygnału wyjściowego,

Ze względu na odmiany sterowania, a ściślej sposób uzyskiwania
poszczególnych położeń głównego elementu sterującego rozróżnia się:
rozdzielacze sterowane bezpośrednio (jednostopniowe)
pośrednio (dwustopniowe)*.
* są wyposażone we własny układ wspomagania

Ponadto można tu rozróżnić:
• zawory utrzymujące położenie sterowane po odcięciu sygnału sterującego
(zawory bistabilne)
• zawory powracające do położenia początkowego po odjęciu sygnału
sterującego (zawory unistabilne).
Ze względu na sposób zasilania można rozróżnić rozdzielacze zasilane
przewodowo i bezprzewodowo - do montażu płytowego
Ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne zawory rozdzielające można
podzielić m.in. na: suwakowe, płytkowe i grzybkowe.

Zastosowanie - dla większych natężeń przepływu (są to głownie rozdzielacze
sterowane elektrycznie)
Zalety - ograniczenie wartości sił potrzebnych do przesuwania organów sterujących
rozdzielaczy, można stosować takie same elektromagnesy co w zaworach sterowanych
bezpośrednio.
Rozdzielacze sterowane pośrednio są zaworami dwustopniowymi, stanowiącymi grupę
dwóch lub więcej rozdzielaczy zmontowanych w jeden zespół funkcjonalny.
W zespole tym można wyróżnić:
zawór główny, czyli II stopień sterowania (stopień główny)
zawór lub zawory wspomagające (nazywane także pilotami lub stopniami sterowania),
stanowiące I stopień sterowania.
Zawory wspomagające są to pomocnicze rozdzielacze, za pośrednictwem których jest
realizowane sterowanie pośrednie.
O zaworach rozdzielających sterowanych pośrednio mówi się także, że są to
rozdzielacze ze sterowaniem kombinowanym.
W tym ostatnim przypadku pierwszy stopień sterowania realizowany jest
elektromagnesem, a drugi ciśnieniem roboczym.
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Jedna droga wejściowa jest automatycznie łączona z drogą wyjściową w chwili, gdy
druga droga wejściowa jest zamykana.
Zastosowanie: gdy zachodzi potrzeba uruchamiania odbiorników pneumatycznych z
dwu różnych miejsc (stanowisk).
Nazywane są również zaworami logicznymi LUB, ponieważ realizują funkcję
logiczną alternatywy.
Zapobiega przepływowi sygnałów między wejściami.

Zawór trójdrogowy:
- dwie drogi wejściowe (1 i 3)
- jedna droga wyjściowa (2)

Zasada działania: przy jednoczesnym zaistnieniu ciśnień w drogach
wejściowych (1,2), jedno z nich (niższe) pojawia się w drodze wyjściowej(3).
Realizuje funkcję logiczną koniunkcji I.

Zawór trójdrogowy:
- dwie drogi wejściowe (1 i 3)
- jedna droga wyjściowa (2)

Zawory dwudrogowe służące do okresowego zamykania i otwierania dróg
przepływu w dowolnym kierunku.
Przy pełnym otwarciu zawory umożliwiają swobodny przepływ czynnika, a przy
pełnym zamknięciu szczelne odcięcie. W położeniach pośrednich następuje
dławienie przepływu.
Zastosowanie :
w celu odcięcia od układu elementu, który należy wymienić lub wymontować dla
dokonania okresowego przeglądu, regeneracji i czyszczenia (np. filtry), jeżeli w
układzie zachodzi potrzeba okresowego odłączenia rzadziej pracującego obwodu
zasilanego z tego samego źródła
instaluje się je przy zbiornikach bądź jako zawory odcinające, bądź też jako tzw.
zawory spustowe, umożliwiające szybkie ich opróżnienie.
Elementem zamykającym zaworów odcinających może być: kulka, stożek, suwak
talerz itp.
Element ten może mieć z gniazdem styk czysto metaliczny lub za pośrednictwem
uszczelki osadzonej w talerzu albo w gnieździe zaworowym.
Zawór dwudrogowy 2/2:
- wejście (1)
- wyjście (2)
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Zawór zasuwowy (grzybkowy)
Zawór odcinający sterowany ręcznie:
1, 2 - otwory przyłączeniowe,
3 - talerz,
4 - gwintowane wrzeciono,
5 - pokrętło,
6 - uszczelka,
7 - dławnica,
8 - uszczelka,
9 - korpus

Regulator ciśnienia nazywamy też zaworem redukcyjnym, umożliwia
zredukowanie ciśnienia wejściowego do wartości nastawionej i utrzymywania
tego ciśnienia w kanale wyjściowym na zadanym poziomie, niezależnie od:
zmian ciśnienia wejściowego zmian natężenia przepływu poprzez ten zawór.

Zawory przelewowe oraz bezpieczeństwa ustalają maksymalną wartość
ciśnienia dla danej części układu.
Działanie zaworów redukcyjnych polega na odpowiednim ustaleniu ciśnienia
za zaworem, niezależnie od czynników wpływających na zmiany ciśnienia
panującego przed zaworem.
Przy użyciu zaworów różnicowych można zagwarantować stałą wartość
różnicy ciśnień między dwoma gałęziami układu.
Zawory sekwencyjne umożliwiają z kolei przyłączenie gałęzi układu po
uzyskaniu zadanej wartości ciśnienia przed zaworem.
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Przeznaczenie - zabezpieczenie układu przed przeciążeniem, czyli przed podwyższaniem się w
nim ciśnienia ponad dopuszczalną wartość.
Podłączony do układu zawór otwiera się samoczynnie w przypadku podwyższania się ciśnienia
do określonej wartości.

Zawór bezpieczeństwa
(maksymalny, przelewowy)

Elementem roboczy w postaci grzybka ręczne nastawianie żądanej wartości ciśnienia

Jedną z odmian zaworu przelewowego jest zawór bezpieczeństwa, który
podczas normalnej pracy urządzenia hydraulicznego jest zawsze zamknięty.
Otwarcie zaworu bezpieczeństwa następuje tylko w przypadku, gdy ciśnienie
przekroczy dopuszczalną wartość.
Zawór bezpieczeństwa musi mieć zdolność do natychmiastowego otwarcia
w chwili gwałtownego skoku ciśnienia.

Własności użytkowe zaworu można ocenić na podstawie jego charakterystyki
statycznej. Zawór idealny miałby charakterystykę w postaci linii prostej, co
zapewniałoby stałość ciśnienia niezależnie od natężenia przepływu oleju przez
zawór.
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Zadanie - wpływanie na wartość natężenia przepływu strumienia powietrza
dostarczanego ze źródła energii pneumatycznej do odbiornika
pneumatycznego dowolnego typu.
Cel:
sterowanie prędkością silnika lub siłownika,
sterowanie prędkością przesterowywania organów roboczych różnych
zaworów itp.

Zadaniem wzmacniaczy elektrohydraulicznych jest
przekształcenie sygnału elektrycznego z wejścia
na sygnał wyjściowy w postaci: natężenia
przepływu, ciśnienia lub kierunku przepływu.

sygnał elektryczny
- analogowy
(cyfrowy)

ciśnienie
Wzmacniacz
elektrohydrauliczny

przepływ
kierunek

Wzmacniacze elektrohydrauliczne (serwozawory) przeznaczone są do
regulacji położenia(przemieszczenia), prędkości lub siły w układach hydraulicznych
poprzez sterowanie wielkością i kierunkiem przepływu czynnika roboczego
proporcjonalnie do wielkości i znaku elektrycznego sygnału sterującego.
Wzmacniacze te stanowią elementy łączące elektroniczne urządzenie sterujące z
hydraulicznym i urządzeniami wykonawczymi. Wzmocnienie serwozaworu jest to
stosunek mocy wyjściowej (oleju) do mocy sygnału sterującego. Serwozawory
osiągają wzmocnienia rzędu do kilkaset tysięcy razy.
Wzmacniacz elektrohydrauliczny składa się z dwu zasadniczych zespołów:
 przetwornika elektromechanicznego przetwarzającego sygnał napięciowy lub
prądowy na przemieszczenie liniowe albo kątowe, siłę lub moment (silnik
momentowy),
 wzmacniacza hydraulicznego – jedno lub dwustopniowego.
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Wzmacniacze tłoczkowe (suwakowe) umożliwiają ciągłą zmianę strumienia cieczy
roboczej do siłownika i ciągłą zmianę jej odpływu z siłownika przez zmianę
położenia zaworu w kształcie suwaka.
Istotną cechą konstrukcji wzmacniacza suwakowego jest to, że oddziałujące na
suwak siły wywołane ciśnieniem cieczy roboczej częściowo kompensują się
nawzajem, wskutek czego przesunięcie suwaka wymaga niewielkich sił.
Układy regulacji ze wzmacniaczami elektrohydraulicznymi łączą w sobie zalety
układów elektronicznych (łatwość kształtowania sygnału, zdolność realizowania
funkcji logicznych i przeliczeń) oraz układów hydraulicznych (duża moc na wyjściu,
niezawodność działania).

(1) Cewka
(2) Sprężyna
(3) Zwora
(4) Otwór
pilotowy
(5) Membrana
(6) Puszka
zaciskowa

Rys. Danfoss EV260B.

napięcie [V]
prąd [A]

ciśnienie [Pa]
przepływ [m3/s]
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Typowy serwomechanizm
elektrohydrauliczny zawiera
pięć podstawowych typów
elementów.
Są nimi:
•hydrauliczny układ zasilający,
•elektroniczny regulator,
serwomechanizmu,
•serworozdzielacz,
•element wykonawczy (silnik
lub siłownik),
•przetwornik pomiarowy.
W układzie hydraulicznym
możliwe jest sterowanie
pozycyjne i siłowe

Schemat blokowy zaworu proporcjonalnego

Schemat blokowy serwozaworu

Podstawową własnością tych układów sterowania jest utrzymanie proporcjonalności
pomiędzy elektrycznym sygnałem wejściowym (natężenie prądu lub napięcia sterujące) o
małej mocy a hydraulicznym sygnałem wyjściowym (ciśnienie lub natężenie przepływu) o
znacznie większej mocy.
Właściwość ta jest realizowana przez zawory proporcjonalne i serwozawory.
Zawór proporcjonalny pracuje w układzie otwartym
Serwozawór pracuje w układzie zamkniętym ze sprzężeniem zwrotnym . Stąd też
serwozawory realizują większe dokładności i większe szybkości odpowiedzi.

Schemat blokowy serwozaworu

Układ elektroniczny określa uchyb
wynikający z porównania wartości
zadanej z rzeczywistym położeniem
suwaka. Uchyb jest doprowadzany
do pierwszego stopnia zaworu. W
stanie wyregulowania występuje
równowaga ciśnień w komorach 9 i
10
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Zawór ma dwie wtyczki:
główna pozwala
wykorzystywać zawór jako
analogowy, a druga w sieci
CAN.
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Są urządzeniami, których zadaniem jest oczyszczanie cieczy krążącej w układzie
hydraulicznym.
Pod pojęciem zanieczyszczeń cieczy rozumie się drobne ciała stałe oraz ciecze
płynne o bardzo dużej lepkości, jak np. cząsteczki smoliste.
Filtracja powinna być dokonana w taki
sposób by nie zakłócić swobodnego
przepływu oleju lub nie zmniejszyć
ciśnienia w systemie
Zanieczyszczenia w cieczy roboczej wpływają
bardzo niekorzystnie na pracę elementów
hydraulicznych. Twarde cząstki stałe powodują
przyspieszone zużycie przez ścieranie
ślizgających się części, np. w pompach, silnikach,
zaworach suwakowych, itp.
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Wśród filtrów hydraulicznych występują:
Filtry (wysoko)ciśnieniowe – pracujące w lini wysokiego ciśnienia instalacji
hydraulicznej.
Filtry powrotne – stanowią ostatni element układu hydraulicznego i zatrzymują
cząsteczki zanim te dostana się do silnika. Praktyczna konstrukcja filtrów
powrotnych pozwala na szybki montaż i łatwą wymianę wkładów filtracyjnych.
Filtry wlewowo napowietrzające – zazwyczaj proste filtry stanowiące np.
zabezpieczenie (sitko) wlewu zbiornika oleju hydraulicznego przed dostaniem się
grubych zanieczyszczeń.
Filtry ssawne – stosowane m.in. w zbiornikach oleju agregatów hydraulicznych
przetłaczają za pomocą pompy olej ze zbiornika przez co zanieczyszczenia z dna
nie dostają się do wnętrza pompy i nie niszczą jej elementów

Istnieje kilka metod filtrowania. Do najbardziej znanych należą:
- filtrowanie przez mechaniczne oddzielanie zanieczyszczeń drogą
przepuszczania cieczy przez element filtrujący z kanałami
przepływowymi o mniejszych przekrojach, niż wymiary cząstek
zanieczyszczeń ( filtry mechaniczne ),
- filtrowanie przez odwirowywanie ( filtry siłowe, odśrodkowe ),
- filtrowanie przy użyciu pola magnetycznego ( filtry siłowe,
magnetyczne ).

Dokładność filtrowania określa się jako zdolność do zatrzymywania
cząstek zanieczyszczeń o określonych wymiarach.
Filtry dzieli się na następujące grupy:
- filtry zgrubne, zatrzymują cząstki o wymiarach od 100 m,
- filtry średnio dokładne, zatrzymują cząstki o wymiarach od 40 m,
- filtry dokładne, zatrzymują cząstki o wymiarach od 20 m,
- filtry bardzo dokładne, zatrzymują cząstki o wymiarach od 5 m
Wymagana dokładność filtrowania zależy od rodzaju urządzeń
stosowanych w danej instalacji hydraulicznej, przede wszystkim od luzów
między współpracującymi częściami.
Przepustowość filtru to objętościowe natężenie przepływu cieczy
przechodzącej przez filtr przy określonej różnicy ciśnień na wejściu i
wyjściu z filtru.
117
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Charakterystyki wydajności różnych materiałów filtracyjnych:
1 i 3 – papier impregnowany,
2 i 5 – filc,
4 – spiekany proszek metalu,
6 – tkanina bawełniana,
7 – filtr szczelinowy z drutu nawijanego dla szczeliny 38 m

RODZAJ ZANIECZYSZCZEŃ
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Ciecz robocza
Zbiornik
Pompa
Zawory przelewowe
Zawory sterujące
Siłowniki
Akumulatory
Przewody, rury itp.
Filtry

x
x

UWAGA: x – ilości zauważalne, xx – ilości średnie, xxx – ilości duże
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Schematy umieszczenia filtru w układzie
hydraulicznym:
a) filtr w przewodzie ssawnym pompy,
b) filtr w przewodzie tłocznym,
c) filtr w przewodzie spływowym do zbiornika,
d) filtr w przewodzie przelewowym,
e) filtr w przewodzie bocznikowym,
Filtry pełnego przepływu a), b), c)
Filtry bocznikowe d), e)

1 – pompa,
2 – filtr,
3 – zawór przelewowy,
4 – odbiornik układu hydraulicznego
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Filtr siatkowy. Każda warstwa filtru składa się z
cylindrycznego szkieletu nośnego, do którego przylutowana
jest siatka pleciona z drutu. Dokładność filtrowania tego typu
filtrów zależy od wielkości oczek siatki. Wielkość tę przyjęło się
podawać jako liczbę oczek na 1 cm2 powierzchni siatki, lub w
krajach o systemie calowym jako liczbę oczek w rzędzie na 1
cal długości

Filtr z wkładem siatkowym dwuwarstwowym:
1 siatka,
2 pokrywa,
3 jarzmo,
4 śruba dociskająca,

Filtr filcowy. Jako element filtrujący stosuje się tu wkład
filcowy. Tego typu filtry pozwalają na dokładne i bardzo
dokładne oczyszczanie cieczy. Wadą ich jest mała
przepustowość i dlatego umieszcza się je często w
odgałęzieniach bocznych instalacji. Oczyszczanie filtru
odbywa się przez wymianę elementu filcowego. Podobnego
typu filtry stosuje się z elementami filtrującymi z papieru,
ceramicznymi itp.

Filtr z wkładem filcowym:
1 rura filcowa,
2 korpus filtru,
3 pokrywa,
4 denko,

Filtr mikronowy:
1 głowica,
2 pierścień,
3 pierścień uszczelniający głowicy,
4 łącznik,
5 uszczelnienie łącznika,
6 korpus,
7 wkład filtra.
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Akumulatory hydrauliczne są to urządzenia służące do gromadzenia energii
hydraulicznej. Energia ta jest akumulowana najczęściej w postaci energii
sprężystości ciała stałego lub gazu, bądź też w postaci energii potencjalnej
ciężaru
Rodzaje akumulatorów:
1. Ze względu na zasadę gromadzenia energii;
a) akumulatory ciężarowe,
b) akumulatory sprężynowe,
c) akumulatory gazowe.
2. Ze względu na budowę;
a) akumulatory z bezpośrednim stykiem gazu z cieczą,
b) akumulatory z elementami oddzielającymi gaz od cieczy.

a) akumulator hydrauliczny
gazowy przeponowy

b) instalacja hydrauliczna z akumulatorem hydraulicznym
1.
2.
3.
4.

Pompa hydrauliczna, jednostronnego działania o stałym wydatku,
Rozdzielacz hydrauliczny,
Akumulator hydrauliczny,
Cylinder.
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a) akumulator ciężarowy,
1. Cylinder,
2. Tłok,
3. Uszczelnienie,
4. Ciężar.

a) akumulator z
bezpośrednim stykiem gazu
z cieczą,
1. Zbiornik,
2. Zawór,
3. Otwór doprowadzenia
cieczy,
4. Sprężony gaz,
5. Ciecz.

b) akumulator
sprężynowy,
1. Cylinder,
2. Tłok,
3. Sprężyna,
4. Uszczelnienie,
5. Pokrywa.

b) akumulator tłokowy:
1. Cylinder,
2. Tłok,
3. Zawór,
4. Otwór doprowadzenia
cieczy,
5. Sprężony gaz,
6. Ciecz.

c) akumulator gazowy,
1. Zbiornik,
2. Sprężony gaz,
3. Zawór dla
odprowadzania
sprężonego gazu.

c) akumulator
pęcherzowy,
1. Zbiornik,
2. Pęcherz,
3. Sprężony gaz,
4. Ciecz.

b) akumulator
przeponowy (
membranowy ):
1. Zbiornik,
2. Przepona,
3. Sprężony gaz,
4. Ciecz.

Zbiorniki są niezbędnymi elementami każdego układu hydraulicznego i mają do spełnienia wiele zadań.
Należą do nich przede wszystkim:
- magazynowanie odpowiedniej ilości cieczy roboczej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania układu
hydraulicznego, w szczególności wyrównywanie różnic między ilością cieczy zasysanej przez pompę i
spływającej do zbiornika z układu,
- oddawanie do otoczenia ciepła zawartego w cieczy, powstającego wskutek strat energii w układzie,
- oddzielanie powietrza, wody i grubszych zanieczyszczeń spływających wraz z cieczą roboczą z układu
hydraulicznego
Schemat zbiornika cieczy roboczej;
1. Rura ssawna pompy,
2. Rura spływowa,
3. Filtr siatkowy zgrubny,
4. Wlew cieczy z filtrem
siatkowym.
5. Wskaźnik poziomu cieczy,
6. Pokrywa,
7. Odpowietrznik,
8. Zawór spustowy,
9. Przegroda zbiornika
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Gęstość jest to stosunek masy do objętości cieczy.
Gęstość cieczy zmienia się wraz z temperaturą i ciśnieniem.
Przy wzroście temperatury rośnie objętość cieczy ( przy tej samej wadze ), a więc
maleje gęstość.
Przyczyną tego jest rozszerzanie się ciał przy wzroście temperatury.

g=

m
( g / cm3 )
V

130

Ściśliwość cieczy
Wszystkie ciecze charakteryzują się bardzo małą ściśliwością, to znaczy
że zmiany objętości pod wpływem zmian ciśnienia są tak bardzo małe, że
w praktyce mogą być pomijane.
Przyjmuje się więc w praktyce, że ciecze robocze są nieściśliwe, czyli że
pod wpływem zmian ciśnienia nie zmieniają swojej objętości.

Lepkość cieczy
Lepkość cieczy decyduje o wielkości oporów przepływu w przewodach i
szczelinach, o wyciekach cieczy ze szczelin.
W technice posługujemy się lepkością kinematyczną mierzoną w
centistokesach (cSt).
W praktyce używa się najczęściej tzw. lepkości względnej, to znaczy
porównywalnej z lepkością wody.
Lepkość tę mierzy się w stopniach Englera. Pomiar polega na
zmierzeniu czasu wypływu cieczy z określonego naczynia przez
włoskowaty otwór
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Lepkość cieczy
Lepkość tę mierzy się w stopniach Englera. Pomiar polega na
zmierzeniu czasu wypływu cieczy z określonego naczynia przez
włoskowaty otwór.
Względną lepkość cieczy w stopniach Englera oblicza się z zależności:
lepkość E = t / t w
t – czas wypływu badanej cieczy
t w – czas wypływu wody destylowanej o temperaturze 20 stopni C

Lepkość cieczy
Lepkość cieczy jest określona siłami tarcia wewnętrznego, występującymi
w czasie ruchu względnego sąsiednich warstw cieczy. Lepkość cieczy w
dużym stopniu zależy od temperatury.
W miarę wzrostu temperatury lepkość szybko maleje, tzn. maleją siły
tarcia między jej cząsteczkami.
Maleją opory przepływu, równocześnie wzrastają przecieki, pogarsza
się cała sprawność układu hydraulicznego.

Smarność cieczy
Smarność cieczy jest to zdolność do utrzymywania między
współpracującymi częściami cienkiej warstewki oleju zwanej filmem
smarnym.
W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. tarciem płynnym. Zużycie
części przy takim rodzaju tarcia jest bardzo małe. Siły działające na części
starają się przerwać warstewkę oleju.
Trwałość tej warstewki jest zależna w dużym stopniu od lepkości cieczy.
W cieczach stosowanych w układach hydraulicznych znajdują się specjalne
dodatki powodujące zwiększenie odporności warstewki oleju na rozerwanie
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O przydatności cieczy do pracy w układzie decydują jej własności.
Do najważniejszych z nich należą:
a) dobre własności smarne ze względu na duże obciążenia w częściach
współpracujących własności smarne użytych cieczy muszą zapewnić
niewielkie tarcie, a więc i małe zużycie części.
b) mała zmiana lepkości przy dużych zmianach temperatur w maszynach
budowlanych temperatura cieczy zmienia się w zakresie od -20 stopni C
( okres zimowy) do +80 stopni C (okres letni).
c) zdolność do rozpuszczania powietrza powinna być mała ciecz
zmieszana z powietrzem powoduje powstanie drgań w układzie
hydraulicznym i wzrost hałasu przy jego pracy. Przy występowaniu drgań
trwałość poszczególnych części urządzenia bardzo gwałtownie się obniża.
( Jest to zjawisko powstawania kawitacji ).

O przydatności cieczy do pracy w układzie decydują jej własności.
Do najważniejszych z nich należą:
d) temperatura zapłonu cieczy powinna być jak najwyższa, aby nie
nastąpiło zapalenie,
e) trwałość cieczy powinna być jak najdłuższa zmiany powodujące
pogorszenie się własności cieczy na skutek jej pracy w układzie
(szczególnie zmiany lepkości) powinny odbywać się jak najwolniej.
Ciecze mogą pracować dobrze w układzie hydraulicznym w ciągu
10000÷15000 godzin bez wymiany, tracąc w niewielkim stopniu swoje
własności.
f) ciecze nie powinny powodować korozji części elementów, gdyż
korozja powoduje szybkie zniszczenie urządzenia.
g) koszt cieczy powinien być jak najmniejszy.

O przydatności cieczy do pracy w układzie decydują jej własności.
Do najważniejszych z nich należą:

Ponieważ wszystkie te wymagania nie mogą być spełnione
w praktyce przez jedną ciecz, dlatego też konieczne jest
dobieranie cieczy w zależności od warunków pracy układu
hydraulicznego.
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Ciecze robocze stosowane w kraju.
Ze względu na rodzaje użytych składników ciecze stosowane układach
hydraulicznych można podzielić na:

a) oleje mineralne otrzymuje się w procesie destylacji ropy naftowej.
W zależności od sposobu produkcji otrzymuje się oleje o różnych masach
właściwych i różnych lepkościach.

b) oleje syntetyczne są produktami otrzymywanymi syntetycznie przez
przemysł. Dla poprawienia ich smarności dodaje się do nich 20÷30 % oleju
mineralnego. Oleje syntetyczne charakteryzują się niewielkimi zmianami
lepkości przy zmianach temperatury cieczy i są niepalne. Mimo tych zalet są
stosowane bardzo rzadko ze względu na bardzo wysoki koszt produkcji.

c) emulsje wodno- olejowe – będące mieszaniną wody z dodatkiem 3÷5%
specjalnych olejów emulsyjnych zwanych emulgatorami. W celu
zmniejszenia tarcia między współpracującymi częściami do wody jest
dodany specjalny olej emulsyjny.

W maszynach budowlanych ze względu na znaczne koszty eksploatacji
i duży zakres zmian temperatury ( od –30 do +80 stopni C ) znalazły
zastosowanie w zasadzie tylko oleje mineralne.
W kraju w układach są używane następujące oleje mineralne:
- oleje przemysłowe (wrzecionowe),
- oleje silnikowe (Lux, Extra ),
- oleje sprężarkowe ( TZ ),
- oleje turbinowe (T),
- oleje przekładniowe (Hipol, Transol),
- oleje elektroizolacyjne (transformatory),
- oleje hydrauliczne.

Wymagane właściwości fizyko-chemiczne cieczy roboczych
•współczynnik lepkości dynamicznej  lub kinematycznej u,
•wskaźnik lepkości WL,
•współczynnik ściśliwości b lub moduł sprężystości objętościowej Ec,
•gęstość r,
•ciepło właściwe cw oraz współczynnik przewodzenia ciepła l ,
•współczynnik rozszerzalności objętościowej a,
•temperaturę zapłonu i samozapłonu oraz palenia,
•temperaturę krzepnięcia,
•punkt anilinowy (oddziaływanie na elastomery),
•liczbę kwasową,
•skłonność do pienienia,
•szybkość wydzielania powietrza,
•właściwości antykorozyjne,
•właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
•odporność na hydrolizę, utlenianie i ścinanie.
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W układach hydrostatycznych najczęściej stosowane są oleje HL i HM.
Oleje te spełniają w dużym stopniu wymienione wyżej wymagania, z
wyjątkiem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Choć mają wysoką temperaturę samozapłonu, to jednak w zetknięciu z
ciałami nagrzanymi do wysokiej temperatury mogą być przyczyną pożaru.
W narzędziach i urządzeniach hydraulicznych do małej mechanizacji z
reguły stosowane są dwa rodzaje olejów hydraulicznych:
HL 68 i HL 100.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w
górnictwie węglowym odchodzi się od stosowania
olejów mineralnych jako nośnika energii ciśnienia.
Przeciwwskazaniem stosowania olejów w
maszynach i urządzeniach górniczych jest również
to, że wymagają dużych objętości cieczy roboczej,
co ze względu na cenę oleju, podnosi zasadniczo
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzenia.

Woda jest najbardziej naturalnym płynem świata.
Lepkość wody jest znacznie mniejsza od lepkości oleju
i praktycznie nie zależy od temperatury.
Wynikające stąd mniejsze opory przepływu zwiększają
łączną sprawność układu o blisko 40% w stosunku do
olejowych.
Ściśliwość oleju jest w porównaniu z wodą wyższa o ok.
50%, co sprawia że układy hydrauliczne wodne są
bardziej sztywne.
Woda może odprowadzić dwukrotnie więcej ciepła niż
olej, w systemach wodnych można często
zrezygnować z chłodzenia cieczy. Współczynnik
przewodzenia ciepła przez wodę jest pięciokrotnie
wyższy niż oleju

Wadami hydrauliki wodnej są: niedostateczne smarowanie ruchomych
elementów oraz korozja.

Porównanie oleju mineralnego z wodą
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Porównanie oleju mineralnego z wodą

Czasy w [s] potrzebne do wywołania zapłonu cieczy roboczych najczęściej
stosowanych w napędach hydrostatycznych, przy dwóch wybranych
temperaturach (750 i 1000 stop.C),

Ciecze trudno palne i niepalne dzielą się, zgodnie z ustaleniami ISO 6743
oraz późniejszymi ustaleniami międzynarodowymi (w tym V Raportem
Europejskiej Komisji Bezpieczeństwa Górniczego), na cztery klasy:
• HFA – czyli emulsje typu olej w wodzie (olejowo-wodne) o maksymalnej
zawartości części palnych 20%, przeznaczone do pracy w temperaturze
+5 do +50 °C,
• HFB – czyli emulsje typu woda w oleju (wodno-olejowe) o maksymalnej
zawartości części palnych 60%, przeznaczone do pracy w temperaturze
+5 do +60 °C,
• HFC – czyli wodne roztwory polimerów o zawartości wody co najmniej
35%, przeznaczone do pracy w temperaturze –20 do +70 °C,
• HFD – czyli ciecze bezwodne, przeznaczone do pracy w temperaturze
–20 do +150 °C.
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Symbol graficzny - umowny abstrakcyjny rysunek przedstawiający
cechy funkcjonalne elementu lub zespołu zgodnie z normą lub
przepisami.
Schemat - rysunek sporządzony przy zastosowaniu symboli
graficznych, przedstawiający w sposób uproszczony zasady działania
lub budowy zespołu, układu; schemat zawiera informacje dotyczące
rozmieszczenia, połączeń, wymiarów, podstawowych wielkości
charakterystycznych, sposobów sterowania elementów i zespołów.
Schemat funkcjonalny - rysunek sporządzony przy zastosowaniu
symboli graficznych, przedstawiający funkcje zespołu, obwodu lub
układu (pneumatycznego, hydraulicznego, hydraulicznopneumatycznego).

Schematy funkcjonalne układów pneumatycznych rysuje się zgodnie z
przyjętą, umowną symboliką.
Każdemu elementowi przedstawianemu na schemacie odpowiada
symbol graficzny, który wyraża funkcję, jaką spełnia on w układzie.
Symbol graficzny nie obrazuje konstrukcji ani też rozmiaru elementu.
Symbole graficzne elementów hydraulicznych ujęte zostały normach.
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Przyjęto ogólne zasady rysowania schematów :
1. Schemat układu sterowania powinien być podzielony na oddzielne zespoły zawierające
element napędowy (np. siłownik) oraz elementy sterujące jego ruchami.
2. Zaleca się rysowanie wszystkich siłowników i zaworów rozdzielających na
jednakowych poziomach.
3. Zespoły powinny być uszeregowane, o ile to możliwe, w kierunku od lewego do
prawego w kolejności startu poszczególnych elementów napędowych.
4. Schemat połączeń należy rysować w kierunku przebiegu sygnału, tj. od dołu do góry;
nie jest wymagane uwzględnianie przestrzennego rozmieszczenia.
5. Położenie pneumatycznych ew. elektrycznych łączników drogowych (krańcowych)
oznacza się pionową kreską umieszczoną prostopadle na drodze przemieszczającego
się elementu (np. tłoczyska siłownika).
6. Elementy powinny być rysowane w położeniu, jakie zajmują w układzie na chwilę przed
podaniem sygnału START.
7. Siłowniki i zawory rozdzielające powinny być zasadniczo rysowane poziomo.
8. Przewody należy rysować liniami prostymi (poziomymi lub pionowymi), unikając ich
wzajemnego przecinania się.

Oznaczenia elementów na schemacie można dokonać za pomocą cyfr lub liter.
Przyjmując oznaczenie elementów za pomocą cyfr, gniazda należy opisać literami i
odwrotnie.
Oznaczenie elementów za pomocą cyfr polega na numerowaniu zespołów, a następnie
numeracji wewnątrz zespołu.
1.0

A

1.1
X

2.3

2.0

2.2

B

A

2.1
X

Y

A

B

S

R

P
1.2

Podział na zespoły:
0 - elementy zasilania sprężonym powietrzem,
1, 2, 3 - zespoły przyporządkowane siłownikom.
Numerowanie wewnątrz zespołu:
0 - elementy wykonawcze (siłowniki, silniki),
1 - elementy sterujące kierunkiem przepływu
sprężonego powietrza (zawory rozdzielające),
2, 4 - elementy wejściowe powodujące ruch do
przodu siłownika (liczby parzyste),
3, 5 - elementy wejściowe powodujące ruch
powrotny siłownika (liczby nieparzyste),
01, 02 - elementy nie wpływające na wywołanie
czy zmianę kierunku ruchu, np. zawory dławiące,
przekaźniki czasowe.

1.3

Y

S

R

1.2

P
1.3

A

A

2.2

A

2.3

START
P

R

P

R

P

R

R

P

0.1

Oznaczenie za pomocą liter stosowane jest przede wszystkim w przypadku
rozbudowanych schematów połączeń. Obowiązują tu następujące zasady:
1) elementy robocze oznaczane są dużymi literami: A, B, C,
2) elementy wejściowe oznaczane są małymi literami: a, b, c,
3) elementy wejściowe przypisywane są do siłowników, którymi sterują
A

2

a0

B

a1

4

2

14

12

12

2

5

3

1
b0

b1

4

14

5

3

b0

1
b1

2

2

a1

2

a0
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1

3

1

3

1

3

1

3
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Dane projektowe:
 schemat instalacji hydraulicznej,
 określenie ciśnienia nominalnego,
 wstępne ustalenie rozmiarów odbiorników,
 rozmieszczenie elementów hydr. na
maszynie.
Obliczenia średnic nominalnych:
 przewodów rurowych,
 zaworów,
 elementów łączących.

Średnica za mała – duże straty przepływu
(spadek sprawności całego układu)
 Średnica za duża – brak wzrostu sprawności,
zwiększenie kosztów, problem rozmieszczenia
elementów hydr. na maszynie


Dobór wstępny ze względu na dopuszczalną prędkość
przepływu:
- przewody tłoczne v = 3 – 6 m/s
- przewody ssawne v = 0,5 – 2m/s

MAKSYMALNE PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU CIECZY ROBOCZEJ W
PRZEWODACH RUROWYCH (WG BN- 75/5280-01)
Przewody tłoczne
Zakresy ciśnień nominalnych w MPa

Przewody
ssawne
= 2,5

> 2,5 - 6,3

>6,3 - 16

> 16 - 32

> 32 - 63

> 63 - 160

6,3

10

Maksymalna prędkość przepływu w m/s
1,6

2,0

3,2

4,0

5,0
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WYTYCZNE DO WSTĘPNEGO DOBORU ŚREDNIC NOMINALNYCH
PRZEWODÓW RUROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD NATĘŻENIA PRZEPŁYWU
CIECZY
Natężenie przepływu Q

Średnica nominalna przewodu Dn [mm]

[dm3/min]

przewody ssawne

[m3/s]

przewody tłoczne

9

0,00015

13

6

18

0,00030

20

10

30

0,00050

25

13

75

0,00125

32

20

110

0,00183

40

25

180

0,00300

50

32

310

0,00517

63

40

Wytyczne przy projektowaniu instalacji dla maszyn do robót ziemnych i przeładunkowych
wg. J. D. Hamilton. J. McCallum

GRUBOŚCI ŚCIANEK RUR STALOWYCH CIĄGNIONYCH BEZ SZWU W
ZALEŻNOŚCI OD CIŚNIENIA ROBOCZEGO (WG DIN)
Natężenie przepływu
dm3/min
0,63
2,5
6
16
40
40
63
63
100
100
160
160
250
250
400

m3/s
0,00001
0,00004
0,0001
0.00027
0,00067
0,00067
0,001
0,001
0,0017
0,0017
0,0027
0,0027
0,00417
0,00417
0,00667

Średnica zewnętrzna
mm
szereg
uprzyw.
uzup.
6
8
10
12
16
20
20
25
25
30
30
38
38
50
50

Grubość ścianki (mm) dla
ciśnienia roboczego (MPa)
6,3
1
1
1
1
1,5
—
1,5
—
2
—
2
—
3
—
3

10
1
1
1
1
1,5
—
1,5
—
2
—
2
—
3
—
3

16
1
1
1
1,5
1,5
—
2
—
3
—
3
—
4

25
1
1,5
1,5
2
2
—
2,5
—
3
—
4
—
5

6

6

40
1,5
1,5
2
2,5
3
4
—
5
—
6
—
7
—
—
—

WYMIARY RUR STALOWYCH NA PRZEWODY W NAPĘDACH I
STEROWANIACH HYDRAULICZNYCH (WG PN-76/M-73136)
Dz
[mm]
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50

g [mm]
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4,0

do 6,3
Dn[mm]
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40

Ciśnienie nominalne pn [MPa]
do 16
g [mm]
Dn [mm]
g [mm
1,0
2,5
—
1,0
3,0
1,0
1,0
4
1,2
1,0
6
1,5
1,0
8
2,0
1,5
10
2,5
—
—
3,0
1,5
13
—
1,5
13
3,0
1,5
16
—
2,0
16
3,5
2,0
20
—
3,0
20
4,5
2,0
25
—
—
—
5,0
3,0
25
6,0
3,0
32
—
—
—
6,0
4,0
32
7,0
3,0
40
—
3,0
40
—
6,0
40
7,0

do 32
Dn [mm]
— H
3
4
5
6
8
8
—
10
—
13
—
16
—
20
20
—
25
25
—
—
32
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Przepływ Q można obliczyć z danych odbiorników (silniki, siłowniki),
to jest z ich wymiarów i prędkości. Przy obliczeniach tych można
korzystać z danych katalogowych
Po wyborze średnicy nominalnej przewodu DN należy wybrać typ rury
(zależnie od wartości zastosowanego ciśnienia).
Dla rur stalowych można to zrobić korzystając z poprzednich tabel.
Ustalenie typu rury pozwala na określenie średnicy wewnętrznej rury Dw,
na podstawie tej średnicy można obliczyć prędkość przepływu w rurze i
liczbę Re, korzystając z zależności
v = Q / A = Q / [(p/4) *D2w] [m/s]
Re = v*Dw / n

n -lepkość kinematyczna cieczy [m2/s]
Re < 2500 – przepływ laminarny

Przykłady ukształtowania
przewodów sztywnych

nieprawidłowe

prawidłowe

Sposoby montażu
przewodów
hydraulicznych
giętkich
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