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Stanowiska wykorzystywane w ćwiczeniu zostały zakupione w ramach 
projektu: - „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i 
oczekiwań rynku pracy województwa łódzkiego poprzez zakup 
wyposażenia przeznaczonego do nowoczesnych metod nauczania”  – 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
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Temat ćwiczenia: 
 

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH za pomoc ą 
programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8. 
 
 
Cel ćwiczenia: 
 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z komputerowym 
programem firmy SMC – SMC-PneuDraw 2.8, służącym do projektowania 
układów pneumatycznych. 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z interfejsem użytkownika programu SMC-PneuDraw 2.8 

oraz z zasadami budowy układów pneumatycznych przy pomocy tego 
programu. 

2. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania bibliotek symboli 
potrzebnych do projektowania pneumatycznych układów napędowych. 

3. Przeprowadzenie wraz z prowadzącym przykładowego pełnego cyklu 
projektowego. 

4. Samodzielne wykonanie projektu układu pneumatycznego wskazanego 
przez prowadzącego. 

5. Wykonanie sprawozdania. 
 
 
Literatura: 
 

1. Polska Norma PN-ISO 1219-1: grudzień 1994. Napędy i sterowania hydrauliczne i 
pneumatyczne. Symbole graficzne i schematy układów. 
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1. Wstęp 
 
 Program SMC-PneuDraw 2.8 firmy SMC należy do grupy programów 
przeznaczonych do projektowania napędów pneumatycznych. Umożliwia 
budowę układów zgodnie z normą ISO 1219-1. Działa w środowisku 
Windows, i jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Dużą zaletą programu jest 
jego całkowite spolszczenie i brak opłaty licencyjnej za używanie. 
Program oprócz możliwości wykonania schematu pneumatycznego, 
automatycznie wykonuje zestawienie elementów układu, co może być 
podstawą złożenia zamówienia w firmie SMC. 
 
 
2. Charakterystyka programu 
 
 Po uruchomieniu ikony programu pojawia się ekran widoczny na rys. 1, 
a następnie otwiera się okno robocze programu (rys. 2). 
 

 

Rys. 1. Ekran otwarcia programu SMC-PneuDraw 
 

 
Rys. 2. Okno robocze programu SMC-PneuDraw 
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Zasada pracy z programem SMC-PneuDraw 2.8 na etapie tworzenia projektu 
polega na wykorzystaniu przygotowanych elementów układu napędowego z 
załączonych okien narzędziowych lub bibliotek systemu i przeciągnięciu ich 
do okna projektu. Następnie elementy łączy się ze sobą za pomocą 
odpowiednich poleceń narzędziowych. Ten etap przypomina proste rysowanie 
układu napędowego wraz ze sterowaniem. Różnica polega jednak na 
znacznym ułatwieniu projektowania w postaci możliwości skorzystania z 
gotowych symboli i intuicyjności narzędzi rysowania. 
 
Program SMC-PneuDraw 2.8 posiada rozwijalne menu elementów, które 
zawiera następujące grupy: 

• - symbole, 
• - ulubione, 
• - szablony, 
• - znajdź symbol. 

 
W grupie „symbole” występują grupy symboli elementów pneumatycznych 
(rys. 3): 

Niektóre z grup elementów są rozwijalne 
(tzn. istnieje podmenu), np. grupa „elementy 
przygotowania powietrza”, „zawory 
elektryczne” itp. 
Wśród grup symboli można zauważyć także 
grupy niepneumatycznych elementów. Są to 
grupy: „siłowniki hydrauliczne” oraz 
„napędy elektryczne”. Zawierają one tylko 
kilka symboli („siłownik dwustronnego 
działania”, „wzmacniacz ciśnienia”, 
„przekształtnik ciśnienia” oraz „symbol 
napędu elektrycznego”) i nie umożliwiają 
budowy schematów układów hydraulicznych 
i elektrycznych. 
 

Rys. 3. Grupa „symbole” w rozwijalnym 
menu biblioteki 
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W grupie „symbole” występuje także grupa „symbole własne użytkownika”, 
w której można gromadzić narysowane przez siebie symbole elementów, 
niewystępujące w oryginalnej bibliotece. 
 

W grupie „szablony” występuje szereg 
podpunktów widocznych na rys. 4. 
Zawierają one zestawy fragmentów układów 
pneumatycznych. 
Przykłady pokazano na rys. 5÷10. 
 
 
 
Rys. 4. Grupa „szablony” 

 

 

 
Rys. 5. Wczytany do projektu szablon z podgrupy „systemy przygotowania powietrza”  
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Rys. 6. Wczytany do projektu szablon z podgrupy „specjalne systemy zaworowe” 
 
 

 
Rys. 7. Wczytany do projektu szablon z podgrupy „siłowniki beztłoczyskowe”  
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Rys. 8. Wczytany do projektu szablon z podgrupy „systemy siłowników obrotowych” 

 
Z przedstawionych przykładów widać, że szablony stanowią zespoły 
elementów pneumatycznych, których wykorzystanie przyśpieszy wykonanie 
projektu. 
W przypadku konieczności wykonania projektu na standardowej formatce, 
można skorzystać z propozycji gotowego arkusza o rozmiarze od A4 do A0 
(rys. 9). Na formatkach znajdują się już tabelki rysunkowe (rys. 10). 
 

 
Rys. 9. Wczytana kompletna formatka A3 z grupy „A0-A4” 
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Rys. 10. Tabelka rysunkowa 

 
Opcja „znajdź symbol” umożliwia szybkie dotarcie do interesującego nas 
symbolu po: 

• - kodzie elementu, 
• - wszystkich słowach, 
• - dowolnych słowach. 

Wpisanie w odpowiednie pole słowa „filtr” spowodowało wyświetlenie w 
bibliotece wszystkich symboli związanych z tym pojęciem i umożliwiło wybór 
poszukiwanego (rys. 11). 

 
Rys. 11. Działanie grupy „znajdź symbol” 
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Na ekranie graficznym występują 4 zakładki: 

• - rysunek, 
• - specyfikacja, 
• - zestawienie, 
• - sekwencja. 

 
Zakładka „rysunek” służy do zaprojektowania układu. Elementy wprowadzone 
na rysunek automatycznie wpisują się do „specyfikacji”. Zakładka 
„zestawienie” służy do sporządzenia zamówienia elementów pneumatycznych, 
a zakładka „sekwencja” służy do tworzenia diagramu ruchu. 
Aby elementy pojawiły się w zestawieniu należy nadać każdemu 
wprowadzanemu elementowi kolejny numer porządkowy. 
 
 
3. Stanowisko szkoleniowe 
 

Oprogramowanie SMC-PneuDraw 2.8 zainstalowano w pracowni 
„Hydrauliki i Pneumatyki” na 10 komputerach.  
W pracowni zainstalowano także drukarki do wydruków kolorowych i czarno-
białych, które dzięki sieci bezprzewodowej umożliwiają wydruki projektów 
studenckich. 
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4. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 16.1. 
Postępując zgodnie z poleceniami prowadzącego zaprojektować 
pneumatyczny układ napędowy. 
 
Zadanie 16.2. 
Dla wskazanego przez prowadzącego zajęcia diagramu działania układu 
pneumatycznego samodzielnie zaprojektować układ napędowy. 
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ĆWICZENIE  P-16 
PROJEKTOWANIE UKŁADÓW 

PNEUMATYCZNYCH za pomocą komputerowego 
programu SMC-PneuDraw 2.8 

Laboratorium 
 

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN 
Imię i nazwisko 
 

Nr alb. Grupa Data wykonania ćwiczenia 

Zaliczenie 
 

Uwagi prowadzącego ćwiczenie 

 

 
Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej następujące punkty: 
 

1. Diagram działania układu. 
2. Schemat zaprojektowanego układu napędowego. 
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