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4.4. Układy sterowania hydraulicznego  
 

4.4.1. Materiał nauczania 
 

Na rys. 56 przedstawiono schemat układu hydraulicznego. Składowe elementy układu 
hydraulicznego zostały szczegółowe opisane w jednostce modułowej 725[03].O1.05. Zasady 
rysowania schematów hydraulicznych są podobne do zasad obowiązujących przy rysowaniu 
układów pneumatycznych. 

 

 
Rys. 56. Budowa układu hydraulicznego [7, s. 344] 

 

W układach elektrohydraulicznych, podobnie jak w elektropneumatycznych rysuje się 
dwa obwody: 
− hydrauliczny z elektrozaworami, w którym czynnikiem roboczym jest ciecz hydrauliczna, 
− elektryczny obwód sterujący. 

Zasada rysowania elektrycznego obwodu sterującego jest taka sama, jak w przypadku 
układów elektropneumatycznych. 

Na rys. 57 przedstawiono podstawowy układ elektrohydraulicznego sterowania 
siłownikiem dwustronnego działania. Na rys. 58 przedstawiono układ sterowania silnikiem 
hydraulicznym. Położenie elektrozaworu decyduje o kierunku obrotów silnika. Przy 
położeniu 1 silnik obraca się w prawo, przy położeniu 2 – obraca w lewo. 
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Rys. 57. Podstawowy hydrauliczny układ sterowania elektropneumatycznego siłownikiem dwustronnego 
działania: a) schemat obwodu hydraulicznego, b) obwód elektryczny – sterowanie bezpośrednio cewkami 

elektrozaworu, c) obwód elektryczny –  sterowanie pośrednie stykowo stykowo – przekaźnikowe. 

 
Rys. 58. Elektropneumatyczny układ sterowania silnikiem hydraulicznym [2, s. 26] 

    
W układach hydraulicznych zmianę prędkości tłoczyska siłownika lub zmianę prędkości 

obrotowej silnika uzyskuje się poprzez zmianę natężenie przepływu czynnika roboczego 
doprowadzanego do układu wykonawczego.  

W zależności od rodzaju zastosowanego sterowania, zmianę zatężenia uzyskuje się 
instalując w układzie odpowiednio następujące elementy: 
− przy sterowaniu dławieniowym: – zawory dławiące, zawory dławiąco–zwrotne zawory 

dławiące z regulatorami przepływu, zawory o działaniu ciągłym, 
− przy sterowaniu objętościowym (wypornościowym) – pompy o zmiennej objętości, 

silniki o zmiennej chłonności lub podłączenie do układu kilku pomp włączanych 
stopniowo. 
Na rysunkach przedstawiono przykłady układów umożliwiających zmianę prędkości 

tłoczyska (rys. 59) lub utrzymanie stałej prędkości bez względu na zmieniające się obciążenie 
(rys. 60). Utrzymanie stałej prędkości umożliwiają regulatory przepływu: dwudrogowy lub 
trójdrogowy. Przy rysowaniu schematów pominięto (ze względu na ograniczoną objętość 
poradnika) elektryczne obwody sterujące, których zasady rysowania, jak już wspomniano, są 
takie same jak dla układów elektropneumatycznych. 

Y1 Y2 

a) 
b) c) 
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Rys. 59. Schemat elektrohydraulicznego układu sterowania umożliwiający zmniejszenie prędkości ruchu 

tłoczyska przy wsuwaniu i wysuwaniu 

     
Rys. 60. Schematy układów elektrohydraulicznych z regulatorem przepływu: a) z dwudrogowym  na przewodzie 

zasilającym elektrozawór, b) z trójdrogowym na przewodzie dopływowym do siłownika. 

               

             
Rys. 61. Schematy układów elektrohydraulicznych z regulatorem przepływu: a) trójdrogowym na przewodzie 

odpływowym z siłownika, b) dwudrogowym na przewodzie zlewowym. 

a) b) 

a) b) 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 53 

Praca układów z regulatorami przepływu zainstalowanymi (rys. 61) na przewodzie 
zlewowym lub na odpływowym z siłownika zapewniająca utrzymanie wysokiego ciśnienia 
w obu komorach siłownika jest korzystniejsza (redukuje skokową pracę tłoczyska) 
w porównaniu z układami, w których regulator przepływu (rys. 60) znajduje się na 
przewodzie dopływowym do siłownika lub zasilającym zawór rozdzielający.  

Zastosowanie czujników położenia tłoczyska umożliwia pracę układu 
elektrohydraulicznego w cyklu automatycznym (rys. 62).    

 

 
Rys. 62. Elektrohydrauliczny układ sterowania siłownikiem dwustronnego działania w cyklu automatycznym 

a) obwód hydrauliczny, b) obwód elektryczny , sterowanie bezpośrednie, c) obwód elektryczny sterowanie 
pośrednie przekaźnikowo – stykowe. 

 
 
 

4.4.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jak rozmieszczane są elementy na schemacie układu hydraulicznego? 
2. Przy pomocy jakich elementów można zmieniać prędkość ruchu tłoczyska? 
3. Przy pomocy jakich elementów można utrzymać stałą prędkości tłoczyska bez względu 

na zmieniające się obciążenie ? 
4. W jaki sposób realizuje się sterowanie elektrohydrauliczne siłownikiem w cyklu 

automatycznym? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Korzystając z programu komputerowego do projektowania układów hydraulicznych 
zamodeluj na komputerze układy pokazane na rys. 57 do rys. 62. 

 
 
 
 


