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Temat ćwiczenia: 
 

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW 
ELEKTROPNEUMATYKI 

 
Cel ćwiczenia: 
 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z pneumatycznymi 
elementami wykonawczymi oraz z elektropneumatycznymi elementami 
sterującymi pracą siłowników. 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z zasadami budowy układów napędowych sterowania 

elektropneumatycznego. 
2. Zapoznanie z elektropneumatycznymi elementami sterującymi: 

zaworami rozdzielającymi mono- i bistabilnymi o sterowaniu 
elektrycznym. 

3. Zapoznanie z zasadami wykonywania połączeń układu elektrycznego 
wchodzącego w skład projektowanego i zestawianego układu 
sterowania. 

4. Podłączenie układu elektropneumatycznego wg określonego schematu 
lub diagramu działania. 

5. Wykonanie sprawozdania.  
 
Literatura: 
 

1. Węsierski Ł.: - Podstawy pneumatyki. Skrypt AGH – Kraków, 1990r. 
2. Węsierski Ł.: - Elementy i układy pneumatyczne. Skrypt AGH – Kraków, 1981r. 
3. Meixner H., Kobler R.: - Podstawy pneumatyki – mater. szkoleniowe firmy FESTO. 
4. Pietrzkiewicz T. i inni: - Napędy i sterowanie pneumatyczne. WNT – W-wa, 1965r. 
5. Stawiarski D. : - Urządzenia pneumatyczne w obrabiarkach i przyrządach. WNT – 

W-wa, 1975r. 
6. Szenajch W.: - Przyrządy i uchwyty pneumatyczne. WNT – W-wa, 1975r. 
7. Szenajch W.: - Pneumatyka i hydraulika maszyn technologicznych. Skrypt 

Politechniki Warszawskiej, W-wa, 1983r. 
8. Podręcznik firmy SMC: - Sprężone powietrze i jego zastosowanie, 2011r. 
9. Katalogi firm produkujących elementy pneumatyczne: SMC, FESTO, PREMA i in. 
10. Polska Norma PN-ISO 1219-1: grudzień 1994. Napędy i sterowania hydrauliczne i 

pneumatyczne. Symbole graficzne i schematy układów. 
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1. Budowa układów elektropneumatycznych 
 

Napędowe układy elektropneumatyki wykorzystują sprężone powietrze 
jako czynnik roboczy, oraz sygnały elektryczne do sterowania zaworami 
rozdzielającymi. 
 

W skład napędowych układów elektropneumatycznych wchodzą: 
• - elementy wykonawcze – siłowniki i silniki obrotowe, 
• - zawory rozdzielające sterowane elektrycznie, sterujące kierunkiem 

przepływu czynnika (rys. 1), 
• - elektryczne czujniki położenia (wyłączniki drogowe, krańcowe) – 

czujniki zwierane mechanicznie, kontaktronowe lub elektroniczne, 
• - inne zawory takie jak: - zawory do sterowania ciśnieniem sprężonego 

powietrza, natężeniem przepływu powietrza oraz zawory odcinające 
przepływ (w tym zawory logiczne), 

• - inne elementy, np. elektryczne przetworniki ciśnienia czynnika 
roboczego. 

 

 
 

Rys. 1. Przykłady zaworów rozdzielających ze sterowaniem elektrycznym 
a÷d – zawory z jedną cewką, e÷h – zawory z dwiema cewkami 

 
Sterowanie elektryczne zaworów rozdzielających polega na włączeniu w 
odpowiedniej chwili elektromagnesów zabudowanych na zaworach 
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rozdzielających sterujących kierunkiem przepływu sprężonego powietrza 
podawanego do siłownika. Elektromagnesy zwykle są wspomagane energią 
czynnika roboczego, dzięki czemu mają stosunkowo niewielkie wymiary, 
mniejsze zużycie energii oraz umożliwiają stosowanie większej częstości 
przełączeń. 
Elektryczne czujniki położenia tłoka w siłowniku przedstawiono na rys. 2 i 3. 
 

 
 

Rys. 2. Elektryczne czujniki położenia zwierane mechanicznie – dźwignia z rolką 
 

Wyłączniki drogowe przedstawione na rys. 2 są przełączane zderzakiem 
zamocowanym na końcówce tłoczyska siłownika. 
 

 
 

Rys. 3. Elektryczne czujniki położenia – kontaktronowe – mocowane na siłowniku 
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Zwarcie styków w wyłączniku powoduje powstanie sygnału elektrycznego, 
który może być użyty do przesterowania zaworu rozdzielającego. 
Przestawienie czujnika wzdłuż osi tłoczyska wprowadza zmianę w skoku 
siłownika. 

Czujniki kontaktronowe mocowane są 
opaskami bezpośrednio na cylindrze 
siłownika (rys. 3). Na tłoku w 
siłowniku jest zamocowany magnes, 
którego pole magnetyczne powoduje 
przełączenie styków kontaktronu. 
 
W układach elektropneumatycznych 
występują też elektryczne przekaźniki 
ciśnienia. Zastępują one tradycyjne 
manometry. 
Przekaźnik przedstawiony na rys. 4. 
posiada dwa przyłącza wyposażone w 
zawory zwrotne. 
 

Rys. 4. Elektryczny przekaźnik ciśnienia 
 
 
2. Stanowisko szkoleniowe 
 

Stanowisko testowania układów elektropneumatyki (rys. 5) składa się ze 
stolika na którym jest zamocowany dwustronny panel montażowy o 
wymiarach 1150x760 mm, na którym można mocować elementy składające 
się na badany układ elektropneumatyki. 
Panel jest wyposażony w: 
• - układ przygotowania sprężonego powietrza do pracy (rys. 6), na który 

składa się filtr z odwadniaczem, zawór redukcyjny z manometrem i 
zawór odcinający, 

• - rozgałęźnik sprężonego powietrza (blok rozdzielający wielowtykowy), 
• - zasilacz 24 V wraz z modułem wejść elektrycznych (rys. 8). 

 

Pozostałe elementy układu student samodzielnie dobiera z odpowiedniej 
kasety z elementami (rys. 9). Wszystkie elementy pneumatyczne są 
wyposażone w szybkozłącza wtykowe ułatwiające montaż układu. 
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Rys. 5. Widok stanowiska budowy i testowania układów elektropneumatycznych ze 
zmontowanym układem elektropneumatycznym 

 

          
       Rys. 6. Układ przygotowania                      Rys. 7. Zawór rozdzielający 5/2 
                   sprężonego powietrza                                  sterowany jedną cewką 
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Rys. 8. Zasilacz 24 V wraz z modułem wejść elektrycznych 
 

 
 

Rys. 9. Kasety z elementami do budowy układów 
 

Po dobraniu elementów układu student samodzielnie dobiera lub docina 
odpowiednie odcinki przewodów pneumatycznych i łączy układ. 
 
Zakończenie montażu układu student zgłasza prowadzącemu zajęcia, 
który po sprawdzeniu prawidłowości montażu zezwala na załączenie do 
stanowiska sprężonego powietrza i zasilania elektrycznego 230 V. 
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3. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 3.1.  
Dla wskazanego przez prowadzącego zajęcia schematu układu 
elektropneumatycznego: 

 narysować diagram pracy układu, 
 dobrać odpowiednie elementy napędowe oraz pneumatyczne i 

elektropneumatyczne elementy układu sterowania, 
 zbudować układ na stanowisku szkoleniowym, 
 przeprowadzić weryfikacyjny eksperyment w celu potwierdzenia 

zastosowania właściwego rozwiązania postawionego problemu, 
 na podstawie przebiegu ćwiczenia sformułować wnioski. 

 
Zadanie 3.2.  
Dla wskazanego przez prowadzącego zajęcia diagramu działania układu 
elektropneumatycznego: 

 zaprojektować układ elektropneumatyczny realizujący cykl działania 
określony w diagramie, 

 dobrać odpowiednie elementy napędowe pneumatyczne i 
elektropneumatyczne oraz elementy układu sterowania, 

 zbudować układ na stanowisku szkoleniowym, 
 zweryfikować przyjęte rozwiązanie poprzez porównanie wyników 

eksperymentu z założeniami sformułowanymi w zadaniu, 
 na podstawie przebiegu ćwiczenia sformułować wnioski. 
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ĆWICZENIE  P-3 BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW 
ELEKTROPNEUMATYKI 

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: 
 
Do każdego postawionego zadania: 

 

1. Schemat budowanego układu elektropneumatycznego. 
2. Diagram ruchu elementów napędowych układu. 
3. Wnioski z przeprowadzonej weryfikacji eksperymentalnej. 

 


