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Temat ćwiczenia: 
 

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW PODCI ŚNIENIA 
 
 
Cel ćwiczenia: 
 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z elementami techniki 
podciśnieniowej, wytwarzaniem podciśnienia oraz z zasadami budowy 
układów podciśnieniowych. 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z budową podstawowych elementów układów techniki 

podciśnieniowej takich jak: eżektory, przyssawki, zawory zdmuchujące, 
wakuometry, przetworniki podciśnienia. 

2. Zapoznanie z zasadami budowy układów podciśnienia. 
3. Wyznaczenie charakterystyk pracy eżektorów. 
4. Ocena przydatności różnych rozwiązań konstrukcyjnych przyssawek do 

określonych zadań. 
5. Wykonanie sprawozdania.  

 
Literatura: 
 

1. PIAB: - Technika próżniowa. 
2. Podręcznik firmy SMC: - Sprężone powietrze i jego zastosowanie, 2011r. 
3. Węsierski Ł.: - Podstawy pneumatyki. Skrypt AGH – Kraków, 1990r. 
4. Węsierski Ł.: - Elementy i układy pneumatyczne. Skrypt AGH – Kraków, 1981r. 
5. Meixner H., Kobler R.: - Podstawy pneumatyki – mater. szkoleniowe firmy FESTO. 
6. Katalogi firm produkujących elementy pneumatyczne: SMC, FESTO, PREMA, 

PIAB i in. 
7. Polska Norma PN-ISO 1219-1: grudzień 1994. Napędy i sterowania hydrauliczne i 

pneumatyczne. Symbole graficzne i schematy układów. 
 
 
 
 
 

Niniejsza instrukcja ćwiczeniowa została opracowana głównie na podstawie 
literatury poz. 1 i 2. 



 

 

3 
1. Wstęp 
 
 Podciśnienie jest to stan gazowy o ciśnieniu niższym od ciśnienia 
atmosferycznego (rys. 1). Wielkość podciśnienia (próżni) określana jest 
znakiem minus przed jego wartością (np. -88 kPa). 
 

 
Rys. 1. Zakres wartości ciśnienia w pneumatyce i podciśnieniu 

 

Układy podciśnieniowe stosuje się do manipulowania przedmiotami o zwartej, 
hermetycznej strukturze, gładkiej powierzchni oraz gabarytach, które 
umożliwiają zastosowanie przyssawek podciśnieniowych. 
 
 
2. Wytwarzanie podciśnienia 
 
 Do wytwarzania podciśnienia stosuje się mechaniczne pompy 
próżniowe (rys. 2) lub eżektory (rys. 3). 
 

    a)           b)               c)  d) 

 
 

  

Rys. 2. Odmiany mechanicznych pomp podciśnienia 
a) wentylator, b) pompa rotacyjna, c) pompa łopatkowa, d) pompa Rootsa 
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Mechaniczne pompy próżniowe mają działanie odwrotne od sprężarek. Są 
napędzane przez silniki elektryczne, a króciec odsysający pompy jest 
podłączony do przestrzeni w której ma zostać obniżone ciśnienie. Odsysane 
powietrze jest odprowadzane do atmosfery. 
 

Podział mechanicznych pomp próżniowych: 
• - wentylator odsysający, 
• - pompa tłokowa, 
• - pompa membranowa, 
• - pompa rotacyjna łopatkowa, 
• - pompa Rootsa. 

 
Eżektory są to urządzenia działające w oparciu o zasadę zwężki Venturiego 
(rys. 3). 
 

Przez dyszę przepuszcza się 
strumień sprężonego powietrza, a 
w zwężonym przekroju dyszy 
wzrasta jego prędkość. Na wyjściu 
z dyszy wypływający strumień 
porywa cząsteczki powietrza z 
przestrzeni w której ma nastąpić 
spadek ciśnienia. 
 
 
 

Rys. 3. Zasada działania eżektora 
 
Zalety eżektora w porównaniu z pompą próżniową: 

• - brak zużycia, 
• - dowolne położenie robocze, 
• - brak nagrzewania, 
• - oszczędność energii (zużycie energii tylko podczas aktywności), 
• - niewielkie wymiary i ciężar, 
• - wartość podciśnienia można regulować ciśnieniem sprężonego 

powietrza podawanego do dyszy, 
• - możliwość zabudowy ssawki bezpośrednio na eżektorze, 
• - możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. 
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Eżektory mogą być jednostopniowe (rys. 4) lub wielostopniowe (rys. 5 i 6). 
 
a)     b) 

       
Rys. 4. Eżektor jednostopniowy 

a) widok, b) działanie 

 
 
   a)     b) 

             
Rys. 5. Eżektor dwustopniowy 

a) przekrój, b) schemat 

 
 
      a)   b)           c) 

      
Rys. 6. Eżektor trójstopniowy 

a) widok, b) zasada działania, c) schemat 
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Eżektory wielostopniowe posiadają kilka zwężek Venturiego umieszczonych 
szeregowo. Zwiększają one szybkość działania oraz objętość odsysanego 
powietrza. Powietrze odprowadzane z eżektorów wypuszcza się do atmosfery 
przez tłumik hałasu. Należy zapewnić odpowiednio duży przekrój wylotowy, 
aby nie dopuścić do wytworzenia przeciwciśnienia. 
Firmy oferują eżektory kompaktowe w postaci zespołów na które składają się: 
- eżektor, sterowany elektrycznie zawór sterujący zasilaniem dyszy, zawór 
zwalniania przyssanego detalu, przekaźnika podciśnienia, filtra odsysanego 
powietrza i tłumika dźwięku. 
W układach podciśnienia umieszcza się między przyssawką a eżektorem filtry 
podciśnienia (rys. 7), zwane też filtrami ssania, które usuwają 
zanieczyszczenia mechaniczne z odsysanego powietrza. Zanieczyszczenia te 
mogłyby zmniejszyć lub całkowicie uniemożliwi ć przepływ powietrza przez 
dyszę, obniżając wydajność eżektora, a nawet go kompletnie unieruchamiając. 
 
    a)     b) 

       
 

Rys. 7. Filtr podciśnienia (ssania) 
a) przekrój filtru, b) schemat podłączenia 

 

W obwodach podciśnieniowych umieszcza się także przekaźniki podciśnienia 
(rys. 8). Sygnał wyjściowy przekaźnika podciśnienia generowany jest po 
osiągnięciu założonego poziomu podciśnienia. 
Brak sygnału wyjściowego może być spowodowany przez: 
• - zbyt niski poziom podciśnienia (nieszczelna ssawka, zatkana dysza 

eżektora, niskie ciśnienie zasilania eżektora), 
• - nieuzyskanie podciśnienia (brak manipulowanego przedmiotu lub jego 

nieprzyssanie). 
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Rys. 8. Odmiany przekaźników podciśnienia firmy SMC 
 
 
 
3. Wykorzystywanie podciśnienia 
 
 Układy podciśnieniowe stosuje się do transportowania elementów przy 
użyciu przyssawek, które mają różne kształty (rys. 9), wymiary i są wykonane 
z różnych materiałów (rys. 10). 
 

 
 

Rys. 9. Kształty i zastosowanie przyssawek 
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Rys. 10. Materiały przyssawek 

 
Przyssawki mogą być mocowane sztywno lub z w uchwycie z amortyzacją, 
która umożliwia kompensowanie dużych nierówności powierzchni 
chwytanego detalu. 

 
 
 
4. Stanowisko szkoleniowe 
 
 Stanowisko podciśnienia (rys. 11) jest zmontowane na panelu 
montażowym o wymiarach 1150x760 mm, na którym zainstalowano 
następujące elementy i zespoły: 

• - układ przygotowania sprężonego powietrza do pracy (rys. 12), na który 
składa się filtr z odwadniaczem, zawór redukcyjny z manometrem i 
zawór odcinający, 

• - rozgałęźnik sprężonego powietrza (blok rozdzielający wielostykowy), 
• - zasilacz 24 V wraz z modułem wejść elektrycznych (rys. 13), 
• - panel na którym są zamocowane elementy: - eżektor jednostopniowy, 

dwustopniowy eżektor kompaktowy (z zaworami sterującymi), eżektor 
trójstopniowy, filtr podciśnienia, reduktor podciśnienia z wakuometrem, 

• - panel na którym zamocowano zbiornik podciśnienia, przepływomierz 
oraz szereg czujników i przetworników podciśnienia. 



 

 

9 
 

 
Rys. 11. Widok stanowiska podciśnienia 

 
 
Wszystkie elementy stanowiska dydaktycznego 
są wyposażone we wtykowe szybkozłącza 
pneumatyczne. 
W czasie zajęć studenci dobierają lub docinają 
odpowiednie odcinki przewodów 
pneumatycznych i łączą układy pneumatyki 
podciśnieniowej. 
 
 
 
 
Rys. 12. Układ przygotowania sprężonego powietrza 
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Rys. 13. Zasilacz 24 V wraz z modułem wejść elektrycznych 
 
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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5. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 4.1.  
Wykonać charakterystykę funkcjonalną eżektora w postaci zależności 
wartości generowanego podciśnienia od wartości ciśnienia zasilania eżektora. 
 
Zadanie 4.2. 

Dla wskazanych przez prowadzącego zajęcia elementów o różnej 
porowatości: 
• - wykonać pomiar strumienia przepływu powierza potrzebnego do 

podniesienia tego elementu za pomocą przyssawki, 
• - określić właściwy typ eżektora, jaki należy zastosować w odpowiednim 

przypadku,  
• - zaproponować rozwiązanie dotyczące budowy układu podciśnieniowego 

zaopatrzonego w eżektor generujący niski wydatek podciśnienia, w 
którym zapotrzebowanie na strumień objętości powietrza jest wysokie. 

 
Zadanie 4.3.  
Dla wskazanych przez prowadzącego zajęcia elementów, dobrać właściwy 
rodzaj przyssawki służącej podniesieniu danego elementu i uzasadnić wybór. 
Przykładowe elementy badane podczas zajęć przedstawia rys. 14. 
 

 
 

Rys. 14. Przykładowy zestaw elementów badanych podczas zajęć 
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ĆWICZENIE  P-4 BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW 
PODCIŚNIENIA 

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. Wypełnienie tabelki pomiarów oraz graficzne przedstawienie 
charakterystyki podciśnienia eżektora w funkcji ciśnienia zasilania oraz 
wnioski z wyników przeprowadzonych pomiarów. 

 
2. Wyniki strumienia objętości powietrza otrzymane podczas podnoszenia 

wskazanych elementów za pomocą przyssawki wraz z wnioskami. Szkic 
zmodyfikowanego układu podciśnieniowego do realizacji zadania 4.2. 

 
3. Szkice elementów wskazanych przez prowadzącego wraz z rodzajami 

zaproponowanych przyssawek do podnoszenia tych elementów wraz z 
uzasadnieniem wyboru. 

 


