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Hodina č. 2 

Tématický celek: Tekutinové mechanismy 

Dělí se na:  

-  hydraulické mechanismy 

-  pneumatické mechanismy 



Hydraulické mechanismy 

1. Hydraulika: v technické praxi tím rozumíme soustavu pracovních jednotek a 
ovládacích částí, využívajících tlakové energie kapaliny k obsluze 
a řízení strojů, zařízení,..  

2. Hydraulický pohon:  slouží k přenosu mechanické energie pomocí kapalin. 
Využívá při tom  Pascalova zákona.   



Příklad využití Pascalova zákona 

Znění Pascalova zákona: Tlak v kapalině se šíří všemi směry stejně a ve 
všech místech kapaliny je stejný tlak. 

Příklad: Plocha menšího pístu je 2 cm2 a síla ne něj působící je 60 N. Plocha většího   
pístu je 18 cm2. Jak velkou silou působí píst na zdvíhaný předmět? (  P=F*N+)/S[m2] ).      
S1 =   2 cm2         F1 = 60 N              
S2 = 18 cm2        F2 =  ? N      
F1/S1 = F2/S2     F2 = (F1/S1) x S2 = 60/2 x 18 = 540 N  
  
  
 



Některé výhody hydraulického mechanismu: 
 

- dosažení velkých silových převodů jednoduchými mechanickými prostředky,     

- snadný rozvod tekutiny na velké vzdálenosti /hadice, trubky/, 

- snadná změna směru tlaku tekutiny a tím i směru pohybu hnané části, 

- snadné jištění proti přetížení, 

- jednoduchá, plynulá a jemná regulace rychlosti nebo otáček, 

- možnost přenosu velké síly při malých rozměrech, 

- klidný chod, 

- pohyb součástek v oleji (dobré mazání a malé opotřebení).  



Některé nevýhody hydraulického mechanismu: 

 
● rychlost proudění kapaliny v obvodě je omezena ztrátami třením kapaliny, 

● změna teploty kapaliny způsobuje změnu viskozity a tím i změnu rychlostních  
    a výkonových parametrů,  
     
● ohřev kapaliny často vyžaduje vestavění chladiče do obvodu, 

● obvod musí být vyroben co nejpřesněji, 

● pokud není obvod dokonale odvzdušněný, jsou pracovní pohyby nerovnoměrné 
    a trhavé, 

● poměrně vysoká pořizovací cena, 

● delší délky rozvodů znamenají, že systém je pružný a náchylný ke kmitání, 

● při úniku kapaliny /oleje/ ohrožení ŽP. 



3. Hydraulický obvod:  skládá se z hydraulických prvků, kterými je možno tlakovou 
kapalinou přenášet energii od hnacího motoru. 

Hlavní části hydraulického obvodu: 

- nádrž 
- hydrogenerátor /čerpadlo/ 

- hydromotor /píst + pístnice/ 

- rozvaděče 

- ventily 

- potrubí a spojovací části  

- čističe 

- akumulátor  



Hydraulický obvod otevřený  

Při něm se tlaková kapalina po vykonání práce vrací zpět do nádrže. 
Tento okruh disponuje velkou nádrží, kde se kapalina dobře ochladí, ustálí a 
odvzdušní. Nevýhodou je, že kapalina se rychle okysličuje a tím znehodnocuje. 

Hydraulický obvod uzavřený  

V něm obíhá podstatná část objemu pracovní kapaliny  mimo nádrž.  
Tento okruh používá menší nádrž.  
Celý okruh je ale náročný na těsnost celého systému.  



Děkuji za 
pozornost 


