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Temat ćwiczenia: 
 

PNEUMATYCZNE ELEMENTY LOGICZNE 
 
 
Cel ćwiczenia: 
 

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz zastosowania pneumatycznych 
elementów logicznych. 
 

 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z budową pneumatycznych elementów logicznych. 
2. Zbudowanie układu pneumatycznego zawierającego elementy logiczne. 
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1. Wprowadzenie 
 
 W pneumatycznych układach sterujących i napędowych można wyodrębnić, 
ze względu na strukturę sterowania, następujące grupy elementów (rys. 1): 

♦ elementy przygotowania sprężonego powietrza, 
♦ elementy wejściowe - poboru i wprowadzania informacji, 
♦ elementy przetwarzania informacji (elementy logiczne), 
♦ elementy sterujące energią (zawory), 
♦ elementy wykonawcze, przetwarzające energię sprężonego powietrza na 

pracę mechaniczną, 
♦ elementy sygnalizacyjne. 

 

 
Rys. 1. Struktura pneumatycznego układu sterowania i napędu [2] 

 
W elementach logicznych informacje (sygnały) otrzymane z elementów 

poboru i wprowadzania informacji - np. dotyczące położenia mechanizmów 
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roboczych czy przedmiotów obrabianych, parametrów pracy układu lub sygnały 
od obsługi - zostają przetworzone na określoną wartość ciśnienia i muszą 
spełniać zależności, które spowodują zaistnienie sygnału wyjściowego, 
sterującego danym układem pneumatycznym. 
Zależności pomiędzy poszczególnymi sygnałami określa się jako funkcje 
logiczne. 
 
Rozróżnia się dwa sposoby budowy układów pneumatycznych: 
� z nierozdzielonymi obwodami sterowania i napędu, 
� z wyodrębnionymi obwodami: - poboru i przetwarzania informacji, 

sterowania i wykorzystania energii. 
 

Pierwsze rozwiązanie stosuje się, gdy funkcje logiczne realizowane w 
układzie są funkcjami elementarnymi – realizuje się je za pomocą zwykłych 
zaworów pneumatycznych (takich samych jak do sterowania energią). 

 
Drugi sposób budowy układów sterowania pneumatycznego ma następujące 

zalety: 
• w obwodach poboru i przetwarzania informacji stosuje się 

zminiaturyzowane tanie elementy, które są łatwe do zainstalowania i 
wymiany; 

• elementy mogą być łączone w bloki sterowania; 
• elementy mają większą szybkość działania. 

 
Korzyści, jakie daje zastosowanie pneumatycznych elementów logicznych 
zamiast np. elektrycznych, są następujące: 
� ten sam czynnik (sprężone powietrze) jest nośnikiem energii i informacji; 
� mniejszy koszt budowy układu; 
� niewrażliwość w dużym zakresie na zmiany temperatury, zmienne pole 

magnetyczne, 
� brak iskrzenia, 
� możliwość pracy w obecności olejów, chłodziw, wiórów, pary wodnej, che-

mikaliów itp. 
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2. Funkcje logiczne 
 

Funkcje logiczne jednej zmiennej zamieszczono w tab. 1, a funkcje dwóch 
zmiennych w tab. 2. 
 

Tab. 1. Funkcje jednej zmiennej [4] 

 

Przy syntezie układów sterujących nie potrzeba korzystać ze wszystkich funkcji 
logicznych, lecz wystarczy wybrać odpowiedni zestaw funkcji dający 
możliwość budowy dowolnego układu logicznego. 
Zestaw elementów z których można zbudować dowolny układ sterujący, 
nazywamy funkcjonalnie pełnym zestawem elementów sterujących. 
 
Najczęściej stosowanymi pełnymi zestawami elementów przełączających są 
zestawy elementów realizujących funkcje: 
� koniunkcji (iloczynu - I) -  y1 = x1 x2, 

alternatywy (sumy - LUB) -  y7 = x1+x2, 

negacji - NIE -     2x  10y =      lub   1x  y12= ; 

� zakazu -      2x1 x y2=    lub   x21x  y4= ; 

� Peirce'a (system NOR - NIE-LUB) - 2x1x  y8= ; 

� Sheffera (system NAND - NIE-I) - 2x 1x y14 +=  
Podane wyżej zestawy funkcji są uzupełniane stałymi 0 i 1. 
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Tab. 2. Funkcje logiczne dwóch zmiennych [2] 

 
Korzystając z prawa De Morgana można funkcję koniunkcji zastąpić funkcjami 
alternatywy i negacji: 

2x 1x   x2 x1y +==     (1) 
 
W podobny sposób można zastąpić funkcję alternatywy funkcjami koniunkcji i 
negacji: 

2x1x   x2  x1y =+=     (2) 
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3. Rodzaje i zasady działania elementów logicznych 
 

Odmiany pneumatycznych elementów logicznych zamieszczono w tab. 3. 
 

Tab. 3. Odmiany pneumatycznych elementów logicznych [2] 

 

Elementy te zostały podzielone na dwie grupy: 
• elementy z mechanicznymi częściami ruchomymi - charakteryzujące się 

tym, że zmiana wartości sygnału wyjściowego jest wywołana zmianą 
położenia ruchomej części elementu; 

• elementy strumieniowe (bez mechanicznych części ruchomych) – 
charakteryzujące się tym, że dla zmiany wartości sygnału wyjściowego 
wykorzystane są zjawiska wzajemnego oddziaływania czynnika i opływu 
nieruchomych części elementu. 

 

W tab. 4 przedstawiono krajowe systemy pneumatycznych elementów 
logicznych: 
♦ PNEWLOG (MERA - PIAP)  - zestaw elementów wysokociśnieniowych. 

Ciśnienie zasilania – pz = 0,25 ÷ 0,8 MN/m2; średnica przelotu - 3 mm; 
natężenie przepływu sprężonego powietrza - Qnom = 6 m3/h. 

♦ MERALOG (MERA - PNEFAL)  - zestaw elementów 
średniociśnieniowych. Ciśnienie zasilania - pz = 0,14 MN/m2; wartość 
sygnału "1" - (0,8 ÷ 1)pz; wartość sygnału "0" - (0 ÷ 0,2) pz; natężenie 
przepływu sprężonego powietrza - Qnom = 1,5 m3/h. 
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♦ SPAS (MERA - PIAP) - zestaw elementów niskociśnieniowych. Ciśnienie 
zasilania - pz = 2 ÷ 3,5 kN/m2; odzysk ciśnienia na wyjściu - 0,5 pz; 
ciśnienie przełączania - ps = 0,5 kN/m2; natężenie przepływu sprężonego 
powietrza - Q = 6 dm3/s. 

Tab. 4. Systemy pneumatycznych elementów logicznych [2] 
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Przykładowe elementy podsystemu INTEPNEDYN  należące do zestawu 
PNEWLOG  pokazano w tab. 5. 
 
 Tab. 5. Elementy zestawu PNEWLOG [8] 

Wygląd elementu symbol
schemat Budowa elementu

PWELw

PWELa

PWELa-m
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4. Realizacja funkcji logicznych za pomocą zaworów 
 

Do sterowania urządzeniami technologicznymi najszersze zastosowanie zna-
lazły zawory rozdzielające, suwakowe, które charakteryzują się dużą mocą 
sygnałów wyjściowych, dużą trwałością i niezawodnością działania. 
Wykonywane są jako elementy dwu-, trzy- lub wielostanowe. Elementy 
dwustanowe mogą być jedno- lub dwustabilne. W elementach jednostabilnych 
uprzywilejowany stan wymusza sprężyna lub odpowiednio dobrane stałe 
ciśnienie podporowe. 

Na rys. 2 przedstawiono typowy dwustabilny trzydrogowy zawór rozdzie-
lający. 
 

Rys. 2. Trzydrogowy zawór rozdzielający 
a) – schemat działania, b) – symbol zaworu 

 
Położenie stabilne suwaka 1 wymusza sprężyna 2 lub ciśnienie podporowe x4, 
natomiast sygnał x1 = 1 przemieszcza suwak 1 w drugie położenie (niestabilne). 
Pojawienie się sygnału x1 = 0 powoduje samoczynny powrót suwaka 1 w poło-
żenie stabilne. 
Zakres możliwości działania zaworu opisuje następująca funkcja logiczna: 
 

x2 x1 x31x y +=     (3) 
 
W tab. 6 zamieszczono wszystkie funkcje logiczne realizowane przez wyżej 
omówiony zawór trzydrogowy. 
Można zauważyć, że zrealizowane funkcje są szczególnymi przypadkami 
funkcji zamieszczonej w pozycji 1. 
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Tab. 6. Funkcje logiczne realizowane przez zawór trzydrogowy [4] 

 
 
5. Zawory realizujące funkcje alternatywy i koniunkcji  
 

Do najczęściej realizowanych funkcji logicznych w pneumatycznych 
układach sterowania należą funkcje alternatywy i koniunkcji. Można je 
realizować wykorzystując zawory rozdzielające omówione w punkcie 4, lub 
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specjalnie skonstruowane zawory tylko dla realizacji wyżej wymienionych 
funkcji. Te specjalnie zaprojektowane zawory są proste w budowie i tanie. 
Zawory alternatywy są stosowane w układach pneumatycznych, w których żąda 
się pojawienia sygnału wyjściowego y, jeśli pojawił się którykolwiek z 
sygnałów x1 lub x2. Na rys. 3 przedstawiono konstrukcje zaworów 
realizujących funkcję alternatywy. 

 
Rys. 3. Konstrukcje zaworów realizujących funkcję alternatywy [4] 

a – kulkowy, b – krążkowy, c, d – tłoczkowe 
1(1’), 2(2’) – wejście sygnału, 3 – wyjście sygnału, 4 – ruchomy element zamykający 

 
Zawór alternatywy znany jest także jako zawór podwójnie zwrotny lub 

przełącznik obiegu. Posiada on dwa wejścia x1 i x2 oraz jedno wyjście y. Jeżeli 
na wejście x1 zostanie podany sygnał, wówczas ruchomy element zaworu 
(kulka, krążek, suwak) odcina wejście x2 umożliwiając jednocześnie przejście 
sygnału do wyjścia y i na odwrót, jeśli pojawi się sygnał x2 to odcina on wejście 
x1. Jeśli zawór ten zastosowano jako element funkcji logicznej LUB , to wybiera 
on sygnały zaworów impulsowych, które są wysyłane w różnych miejscach i 
zapobiega powrotowi sygnału do drugiego zaworu impulsowego. 
Zastosowanie zaworu alternatywy w przypadku uruchamiania siłownika lub 
zaworu rozdzielającego z dwóch lub więcej stanowisk przedstawiono na rys. 4. 
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Rys. 4. Zastosowanie zaworu alternatywy do układu sterowania siłownikami: 

a) – jednostronnego działania, b) – dwustronnego działania 
 
Zawory koniunkcji są stosowane w tych układach, w których żąda się 
pojawienia sygnału wyjściowego y, jeśli pojawiły się oba sygnały wejściowe x1 
i x2. Na rys. 5 przedstawiono konstrukcje zaworów realizujących funkcję 
koniunkcji. 

Rys. 5. Konstrukcje zaworów realizujących funkcję koniunkcji [4] 
a) – z uszczelkami w korpusie, b) – z uszczelkami na tłoczku 

1,2 – wejście sygnału, 3 – wyjście, 4 – tłoczek, 5 – uszczelka 6 - otwór 
 

Sygnał na wyjściu y pojawi się tylko wtedy, kiedy na wejściach x1 i x2 
pojawi się jednocześnie sygnał wejściowy. Jeden sygnał wejściowy (x1 lub x2) 
zamyka przepływ na zasadzie różnicy sił działających na suwak tłoczkowy. 
Przy czasowych różnicach równych sygnałów wejściowych, do wyjścia dociera 
ostatni nadchodzący sygnał. Przy różnicach ciśnienia sygnałów wejściowych, 
większe ciśnienie zamyka zawór, mniejsze ciśnienie powietrza dociera do 
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wyjścia y. Zawory koniunkcji są stosowane przy układach sterowania 
zabezpieczającego w maszynach, w których zasady BHP nakazują zastosowanie 
oburęcznego sterowania, np. w prasach, gilotynach itp. urządzeniach. 
Przykład zastosowania zaworu koniunkcji przedstawiono na rys. 6. 
 

 
Rys. 6. Zastosowanie zaworu koniunkcji do układu sterowania siłownikami 

a) – jednostronnego działania, b) – dwustronnego działania 
 
 
6. Przykłady zastąpienia zaworów logicznych zaworami rozdzielającymi 
 

 
Rys. 7. Realizacja funkcji logicznych za pomocą trzydrogowych zaworów 

sterowanych ręcznie 
a) – koniunkcji, b) – zakazu, c) – alternatywy, d) – funkcji Peirce’a (NOR), e) – implikacji, 

f) – funkcji Sheffera (NAND) 
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W przypadku kiedy sygnały wejściowe są sygnałami zewnętrznymi – 
ręcznymi lub mechanicznymi, możliwe jest zrealizowanie w prosty sposób 
funkcji logicznych za pomocą zaworów rozdzielających trzydrogowych 
sterowanych ręcznie lub mechanicznie (rys. 7). 
 

Na rys. 8 przedstawiono schemat układu sterowania pneumatycznego 
stosowanego w maszynach obsługiwanych przez dwóch ludzi. Ten sposób 
sterowania ma zapewnić maksymalnie bezpieczeństwo obsługi. 
 

 
Rys. 8. Schemat układu sterowania obsługiwany przez dwie osoby [1] 

 
Każdy z pracowników ma do obsługi dwa rozdzielacze, tak rozmieszczone, aby 
podczas przesterowywania miał zajęte obie dłonie. Układ dopiero wtedy 
rozpocznie pracę, gdy wszystkie cztery rozdzielacze (R2, R3, R4, R5) zostaną 
załączone. Sygnał sterujący dochodzi do głównego rozdzielacza sterowanego 
pneumatycznie i przesterowuje go. Powietrze dostarczane zostaje nad tłoki i 
następuje opuszczanie mechanizmu roboczego. Jeśli operacja przebiega 
niewłaściwie, to wystarczy przesterować jeden z rozdzielaczy pomocniczych - 
znika sygnał sterujący, główny zawór rozdzielający R1 pod wpływem sprężyny 
powraca w położenie początkowe - mechanizm wraca w górne położenie. 
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7. Przebieg ćwiczenia 
 

Zadanie 7.1. Opis układu sterowania pneumatycznego. 
W czasie ćwiczenia należy: 
♦  narysować na karcie pomiarów układ sterowania pneumatycznego wg wska-

zań prowadzącego; 
♦  opisać sygnały sterujące zaworem rozdzielającym. 
 
Zadanie 7.2. Budowa układu sterowania pneumatycznego realizującego zadaną 
funkcję. 
W czasie ćwiczenia należy: 
♦  narysować na karcie pomiarów układ sterowania realizujący zadaną funkcję; 
♦  wypełnić tablicę wartości sygnału y = f(x1, x2 ... xk) dla zadanej wartości y; 
♦  zmontować zaprojektowany układ sterowania i prześledzić jego działanie. 



17 
 

 

 

ĆWICZENIE  P-17 PNEUMATYCZNE  ELEMENTY  LOGICZNE 

Laboratorium 
 

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN 
Imię i nazwisko 
 

Nr alb. Grupa Data wykonania ćwiczenia 

Zaliczenie 
 

Uwagi prowadzącego ćwiczenie 

 
ZADANIE 17.1. Opis sygnałów sterujących układem pneumatycznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yA =  

yB =  
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ZADANIE 17.2. Budowa układu sterowania pneumatycznego realizującego 
zadaną funkcję. 
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