
P
racę nad diagnozowaniem układów 
hydrostatycznych należy rozpocząć 
od określenia kryteriów oceny stanu 
urządzeń napędu hydrostatycznego. 

Do najważniejszych kwestii należy rozpoczęcie 
przeglądu od domyślnie prostych i podstawowych 
rzeczy. Należy sprawdzić czystość filtrów, odkręcić 
przewód drenażowy i sprawdzić, czy nie wydo-
bywają się z tego miejsca np. wióry metaliczne 
lub z brązu, które mogą świadczyć o zużywaniu 
się danego komponentu w układzie hydrosta-
tycznym. Istotne jest sprawdzanie za pomocą 
przepływomierza ilości oleju, wydostającego się 
z wszelkich przewodów drenujących, głównie 
z drenażu silnika pracującego w układzie oraz 
drenażu pompy i pomiaru ciśnienia dopełnienia.

Bardzo ważnym parametrem w układach 
hydrostatycznych jest ciśnienie dopełnienia, 
które również należy kontrolować podczas dia-
gnozowania. Jest to kwestia kluczowa, ponieważ 
jego brak przyczynia się do natychmiastowego 
uszkodzenia pomp i silników hydraulicznych 
pracujących w takim układzie. Pomiar ciśnienia 
dopełnienia oraz przepływu na przeciekach 
pozwala określić stan pompy dopełniającej. 
Ponadto, jeżeli ciśnienie dopełnienia oraz prze-
pływy na przeciekach są odpowiednie, a urzą-
dzenie dalej pracuje niewłaściwie, należy dokonać 
dodatkowych pomiarów przepływu na gałęziach 
głównych A i B, ponieważ może dojść do sytuacji, 
w której zawory odpowiedzialne za ograniczenie 
maksymalnego ciśnienia na portach głównych 

z jakiegoś powodu uległy uszkodzeniu. Zarówno 
sprawdzenie ilości oleju w przewodach dre-
nujących, jak i ciśnienia dopełnienia w trakcie 
wzrostu ciśnień w liniach zasilających urządzenie 
pozwala jednoznacznie określić stan układu oraz 
rodzaj ewentualnej usterki, jaka w nich wystąpiła. 
Jeżeli w momencie wysterowywania urządzenia 
narasta ciśnienie w odbiorniku, znacząco wzrasta 
przepływ linii drenażowej, a ciśnienie dopełnia-
nia zaczyna spadać, jest to wskaźnik, że należy 
poddać układ przeglądowi. 

Gdy usterka zostanie już wykryta, należy 
dobrać odpowiednią metodę jej likwidacji. Usu-
wanie usterek układów hydrostatycznych może 
przebiegać w różnoraki sposób w zależności od 
okoliczności wystąpienia usterki. Jednym z nich 
jest wymiana komponentów na nowe. Jest to 

rozwiązanie często korzystniejsze niż nieumie-
jętna próba naprawy. Jako przykład można 
podać przedsiębiorstwa olejowe działające 
w obszarze przemysłu wydobywczego. Tema-
tyka utrzymania sprawnego sprzętu w ruchu 
jest dla nich o tyle ważna, że koszty związane 
z przestojami urządzeń takich jak wiertnica na 
polu naftowym, której godzina pracy sięga 
setek tysięcy dolarów, są bardzo wysokie. W tym 
przypadku korzystniejsza jest wymiana kompo-
nentów takich jak silnik hydrauliczny czy pompa 
hydrauliczna poprzez demontaż starego układu 
i montaż w jego miejsce nowego. Zużyte ele-
menty mogą zostać poddane serwisowi. Przy 
właściwym użytkowaniu układów hydrostatycz-
nych istotne jest posiadanie szybkiego dostępu 
do zapasowego kompletu komponentów, tak 
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fot. 1.  Pompa technologiczna z regulacją ciśnienia i wydatku do testowania 
bloków zaworowych
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by nie przerywać ciągłości pracy urządzenia 
w przypadku wystąpienia większej usterki. Ist-
nieje oczywiście możliwość zlecenia u dostawcy 
wymiany komponentów i odesłanie wadliwych 
elementów w celu serwisowania, gdzie poddane 
są specjalistycznym testom w stacjach kontroli. 
Rozwiązanie to umożliwia szybsze rozpoczęcie 
pracy, ponieważ wadliwe komponenty często są 
wymieniane na miejscu na sprawnie działające 
części układu. Rozwiązanie to pozwala także 
na bardziej profesjonalną obsługę naprawy 
elementów wadliwych układu hydrostatycz-
nego, ponieważ obsługa serwisowa odbywa 
się w specjalistycznej jednostce.

Niezwykle istotną oraz nieodzowną kwestią 
w przypadku wymiany komponentów układu 
hydrostatycznego na nowe jest równoczesne 
dokonanie czyszczenia całego układu, aby 
zapobiec powstaniu w krótkim czasie kolej-
nej awarii układu o podobnym charakterze. 
Możemy wówczas uniknąć dodatkowych kosz-
tów wynikających z naprawy oraz przestojów 
pracy urządzeń.

Skutki pozostawionych w układzie hydro-
statycznym zanieczyszczeń mogą być bardzo 
poważne. Różnego rodzaju pył, piasek czy też 
zendra pozostające w układzie z powodu nie-
właściwej obsługi technicznej lub długotrwa-
łego i dynamicznego użytkowania. Wówczas 
może dojść do zarysowania płyty zaworowej 
lub bloku cylindrowego, a w późniejszym 
etapie może to spowodować zarysowanie 
i uszkodzenie stopek na tłoczkach.

Wszyscy zainteresowani bezawaryjną pracą 
układów hydrostatycznych powinni mieć zain-
stalowany w urządzeniu system monitoringu, 
który w ciągłej eksploatacji układu mierzyłby 
podstawowe parametry (takie jak ciśnienia 
główne na liniach głównych i ciśnienie dopeł-
nienia oraz przepływy na przeciekach) przy 
diagnozie układu hydrostatycznego oraz na 
bieżąco informował użytkownika o kondycji 
układu. Taki system zmniejszyłby znacznie 
prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, 
w której konieczne będzie przerwanie pracy 
urządzeń z powodu wystąpienia awarii. System 

taki stanowiłby wskaźnik stopnia zużycia 
urządzenia oraz informowałby o zbliżającej 
się awarii układu hydrostatycznego.

Podsumowując czynności związane z dia-
gnozowaniem i usuwaniem usterek w ukła-
dach hydrostatycznych, można powiedzieć, 
że proces diagnozowania należy zacząć od 
sprawdzenia ciśnienia dopełniania, a następnie 
podciśnienia na ssaniu. Jeżeli jest ono zbyt 
duże, należy dokonać wymiany filtrów. Jeżeli 
w dalszym ciągu nie zauważamy poprawy 
w funkcjonowaniu układu hydrostatycznego 
i wiemy, że silnik uległ uszkodzeniu, najlepiej 
dokonać wymiany pompy i silnika, ponieważ 
jeżeli ulegną one uszkodzeniu, spowodują 
uwalnianie zanieczyszczeń do układu. Zanie-
czyszczenia te wędrują zazwyczaj w układzie 
zamkniętym, powodując powolny proces 
niszczenia kolejnego elementu, który funkcjo-
nował do tej pory prawidłowo. Po wymianie 
elementów należy więc wyczyścić przewody 
układu oraz oddać komponenty do weryfikacji 
wewnętrznej u specjalistów. 
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