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St ední odborné vzd lávání

Ro ník:

1. ro ník vzd lávacího oboru v souladu ŠVP
26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01 Informa ní technologie
23-41-M/01 Strojírenství

Typická délka použití:
ekávaný výstup:

40 minut
Rozpoznání a pojmenováním jednotlivých prvk schématického
zobrazení, stru ný popis funkce za ízení a s pomocím
vyu ujícího nakreslení hydraulického schématu.

Speciální vzd lávací pot eby
ešení:
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íklad 1 – ru ní vodní pumpa
Provedení pístu:
Kožená manžeta / ventil
A = otev en
B = uzav en
C = pohled zespodu

Hydraulické schéma:

Popis funkce:
Pohybem páky je ovládán píst ve válci. V pístu je zp tný výtokový ventil, kterým p i pohybu pístu
dol protéká kapalina (voda) nad píst. Zárove se uzav e vtokový ventil. P i pohybu pístu nahoru
se uzav e výtokový ventil a kapalina je vytla ována z pumpy výtokovým otvorem. Sou asn se
otev e vtokový ventil a v d sledku vznikajícího podtlaku pod pístem je nasávána ( erpána) voda ze
studny do prostoru pod pístem. Tento cyklus se neustále opakuje. Sací koš zabra uje nasávání
hrubých ne istot (v levém obrázku není nakreslen).
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íklad 2 – p

erpávací stanice

Schématické zobrazení

Hydraulické schéma:

Popis funkce:
1 – elektromotor
2 – erpadlo
3 – sací potrubí
4 – výtla né potrubí
5 – zásobník vody

6 – sací koš
7 – tlakom r
8 – tlakom r
9 – uzavírací ventil

Elektromotor pohání erpadlo, které erpá vodu z nádrže. V sacím potrubí je instalován sací koš
pro zabrán ní nasátí hrubých ne istot do erpané kapaliny. V sacím i výtla ném potrubí je p ipojen
manometr pro m ení tlaku (podtlaku). Za erpadlem je namontován uzavírací ventil. Kapalina je
erpána do výšky do nádrže. Na vstupu do nádrže je umíst n rovn ž uzavírací ventil.
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íklad 3 – hydraulický pohon stolu
Schématické zobrazení

Hydraulické schéma:

Popis funkce:

St l nap . obráb cího stroje vykonává pomocí kuli kového šroubu vratný pohyb a je pohán n
hydraulickým motorem (hydromotorem). Zdrojem tlakového oleje je regula ní erpadlo, které je
pohán no elektromotorem. Sm r proud ní toku kapaliny a tím i sm ru pohybu stolu je ízen
ípolohovým rozvad em, ovládaným elektromagnety. St ední poloha šoupátka v rozvad i slouží
k zastavení pohybu stolu. V krajních polohách šoupátka proudí kapalina do rota ního pístového
hydromotoru, jenž pohání kuli kový šroub. Proti p etížení je v obvodu zabudován p epoušt cí
(pojistný) ventil. Kapalina z motoru protéká filtrem a p es zp tný ventil se vrací zp t do nádrže.
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