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Hodina č. 4 

Téma: Části hydraulického obvodu 

3. Rozvaděč   řídí směr tlakové kapaliny do požadovaných míst 
obvodu. 
Spouští a zastavuje chod hydromotorů a mění 
směr jejich chodů.  



Dělení rozvaděčů podle konstrukce: 

 a) s přímočarým pohybem šoupátka 

b) s rotačním pohybem šoupátka 
     /šoupátko je hlavní součást rozvaděče/  

Dělení rozvaděčů podle počtu přívodů: a) třícestné 

b) čtyřcestné 

c) mnohocestné 



4. Ventily řídí tlak, množství a směr kapaliny. 

Druhy ventilů: Pojistný ventil 

Přepouštěcí ventil 

používá se k omezeni maximálního 
tlaku, z větší části je v klidu.  

je nastaven na nižší tlak, propouští 
určité množství kapaliny zpět do 
nádrže, slouží k udržování stálého 
tlaku v obvodě. 

Redukční ventil redukuje tlak kapaliny z hlavního 
obvodu pro použití ve vedlejším 
obvodu. 

Škrtící ventil mění velikost průtokového průřezu a tím 
slouží k řízení hydromotorů. /při škrcení 
dochází k zahřívání na vysoké teploty   



Pojistný ventil 

Při nadměrném zvýšení tlaku v 
obvodě /jehož součástí je kanál – 1/ 
překoná kulička /2/ sílu pružiny, 
zdvihne se ze sedla a propustí část 
tlakové kapaliny  zpět /3/do nádrže. 
Síla pružiny je nastavitelná šroubem 
/4/. 



5. Akumulátor slouží k nastřádání určitého množství tlakové energie. 
Tlaková energie se akumuluje zpravidla stlačováním 
plynu. Prostory pro kapalinu a plyn se oddělují pružnou 
stěnou /membránou – APOS, vakem – darling/. Plynovou  
náplň akumulátoru tvoří nejčastěji dusík.  

6. Čističe 
(filtry) 

slouží k odstranění nečistot z kapaliny. Podle náročnosti 
se mohou umisťovat před nebo za obvod. 

Filtry dělíme na: a) sítkové 

b) štěrbinové 

c) plstěné 

d) elektromagnetické 



7. Nádrž dostatečně velká 

působí jako chladič 

usazují se v ní nečistoty 

Hydraulický zámek Zajišťuje břemeno v požadované poloze, 
zabraňuje samovolnému klesnutí v případě 
poruchy a ztráty tlaku.  
Je to systém dvou zpětných ventilů, mezi 
nimiž je umístěný tzv. plovoucí píst. 



Požadavky na hydraulický olej: 

nesmí pohlcovat vzduch 

nesmí se vypařovat při pracovní teplotě 

nízký bod tuhnutí 

dobrá viskozita 

nesmí vyvolat korozi a rozklad těsnění 

schopnost vytvořit olejový film 



Děkuji za 
pozornost 


