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8. Komponenty napájecí části a příslušenství
Napájecí část dodává energii, kterou požaduje hydraulický systém.
Nejdůležitější prvky hydraulického agregátu jsou:
- motor
- čerpadlo
- tlakový ventil
- nádrž
- filtr
- chladič
- ohřívač

A. Motor:
Poháněcím motorem pro:
- Stacionární provedení je převážně elektrický motor. Elektrické motory
mohou být třífázové s kotvou nakrátko nebo s kotvou kroužkovou –
regulace otáček u těchto motorů je obtížná. Možno také použít
stejnosměrné elektromotory – regulace otáček je výhodná.
- Mobilní provedení je pohonem spalovací motor různé konstrukce.
B. Čerpadlo:
Říkáme mu hydrogenerátor, převádí mechanickou energii z motoru na
energii hydraulickou tlakovou. Popis, druhy a výpočet viz šablona č. 3
a č.4.
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C. Tlakový ventil:
Tlak kapaliny v hydraulickém obvodu není dán jen samostatným
čerpadlem, ale je vyvolán odpory. Jejich velikost může způsobit extrémní
nárůst tlaku a poškození nějakého prvku. Proto se přímo za čerpadlo
instaluje pojistný (tlakový) ventil, na kterém se nastavuje maximální
provozní tlak. Tímto jednoduchým způsobem se chrání hydraulický
mechanismus, ale i stroj proti přetížení.
D. Nádrž:
Nádrž v hydraulickém systému plní několik úkolů:
- slouží jako zásobník hydraulické kapaliny
- odvádí teplo
- odděluje vzduch, vodu a pevné částečky
- může tvořit nosnou část pro uchycení čerpadla a motoru, popř. dalších
částí
Na obrázku jsou hlavní hlavní části nádrže.

Na základě znalosti úkolů nádrže jsou pro její konstrukci stanoveny
uvedené zásady:
- velikost dle průtoku čerpadla
- velikost dle maximální přípustné teplotě kapaliny
- velikost dle maximálního objemu při rozdílu plnění a vyprazdňování
spotřebičů v obvodu
- velikost v místě použití a době oběhu kapaliny
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E. Filtr:
Filtry v hydraulických obvodech mají velký význam pro spolehlivou
funkci a dlouhou životnost prvků.
Znečistění hydraulické kapaliny je způsobeno:
- počátečním znečištěním při uváděním do provozu vlivem zbytků
z obrábění, svařování a skladováním
- během provozu vlivem opotřebení, doplňování kapaliny atd.
Účinky znečistěného oleje

Umístění filtrů v hydraulickém obvodu
a) sací filtr-je umístěn v sacím potrubí (zachycuje velké nečistoty)
b) tlakový filtr-je umístěn v tlakovém potrubí za čerpadlem (zachycuje
jemné nečistoty)
c) zpětné filtry
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Způsoby umístění filtrů

Konstrukce filtrů
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Volba filtračního materiálu u filtrů:

Tlakové ztráty filtrů:
Každý filtr způsobuje pokles tlaku, při pracovní teplotě jde o tyto hodnoty:
-tlakový filtr p – 1 až 1,5 bar
-zpětný filtr p – 0,5 bar
-sací filtr
p – 0,05 až 0,1 bar
Stanovení tlakové ztráty filtru:
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Základní druhy filtrů:

F. Chladič:
Při proudění kapaliny hydraulickým obvodem dochází vlivem tření ke
ztrátám energie, která se mění v teplo. Tím se kapalina ohřívá. Pracovní
teplota kapaliny nemá přesáhnout 50-60 °C, jinak dochází ke snížení
mazacích schopností oleje, ke stárnutí oleje a k větším úniku oleje
z obvodu.
Chladiče používáme vzduchové nebo vodní. Chladič je výměník tepla,
kde uvnitř potrubí proudí chlazená hydraulická kapalina a z vnějšku
proudí vzduch nebo kapalina (voda).
G. Ohřívač:
Pro rychlé dosažení optimální pracovní teploty hydraulické kapaliny se
používají ohřívače. Studený olej má příliš vysokou viskozitu a tím jsou
vysoké hydraulické odpory v obvodě. Olej se předehřívá na teplotu:
- Stacionární mechanismy – 35-55 °C v olejové nádrži
- Mobilní mechanismy – 45-65 °C v olejové lázni
Ohřev se nejčastěji provádí elektrickými topnými tělesy, vyjímkou je ohřev
horkou vodou nebo parou. Ohřev se většinou používá před prvním spuštěním ve
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venkovním použití hydraulického zařízení nebo i během provozu, když nestačí
vlastní vývin tepla při průtoku kapaliny v obvodu (hydraulické ztráty).
Procvičit komponenty napájecí části a zdůvodnit jejich použití v hydraulickém
obvodě.
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