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Rozdělení hydraulických mechanismů:
1. Hydrostatické mechanismy - využívají tlakovou složku energie
kapaliny – v automatizaci jsou častěji používány
2. Hydrodynamické mechanismy – využívají kinetickou složku energie
kapaliny

Blokové schéma hydrostatického mechanismu
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Popis blokového schématu hydrostatického
mechanismu:
1. Hydroagregát
součástí hydroagregátu je nádrž, elektromotor, hydrogenerátor, sací
potrubí, filtry, akumulátor, výměník tepla a přepouštěcí ventil.
hydrogenerátor = převodník mechanické energie elektromotoru na
tlakovou energii hydraulického oleje.

2. Rozvodová kostka
= možnost připojení tlakových hadic, které rozvádějí vzduch k
jednotlivým pohonům

3. Tlakové hadice pro přívod k motoru 1
4. Řídící prvky:
slouží pro regulaci parametrů pohonů
rozdělení: prvky řízení výkonu = tlakové ventily
prvky řízení směru pohonu = rozvodové ventily
prvky řízení polohy (zastavení) = rozvodové ventily
prvky řízení rychlosti = škrtící ventily
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5. Hydraulické motory
pohánějí mechanismy strojů = převodník tlakové energie oleje na
mechanickou energii mechanismu.

6. Svodové hadice
7. Odpadní hadice

Výhody hydraulických mechanismů:
1. Dosažení velmi vysokých výkonů při malých rozměrech prvků
2. Přesné řízení a regulace
3. Zaručená aretace
4. Klidný a tichý chod
5. Rovnoměrné řízení průtoku (regulace rychlosti)
6. Bezproblémový rozběh i při velké zátěži
7. Olej je prakticky ideální (nestlačitelný) = přesné zastavení
8. Možnost práce ve výbušném prostředí
9. Vysoká životnost
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Nevýhody hydraulických mechanismů:
1. Vysoké pořizovací a provozní náklady
2. Čistota a hygiena provozu (možnost úniků oleje, mastnota – problémy
v provozech náročných na čistotu (potravinářství, elektronika.........)
3. Ekologie
4. Citlivost na nečistoty – nutnost výměny oleje a filtrů
5. Velké namáhání hadic a potrubí (tlakem)
6. Viskozita oleje je závislá na teplotě – v některých případech nutnost
výměníků tepla
7. Vhodný pouze pro menší rychlosti
8. Bezpečnost – nutnost pojistných ventilů

Použití:
Pohony strojů, průmyslových robotů a manipulátorů, lisů, zvedáků,
jeřábů atd.
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