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Temat ćwiczenia: 
 

BUDOWA PNEUMATYCZNYCH SIŁOWNIKÓW 
Z RYGLAMI ORAZ SIŁOWNIKÓW Z HAMULCAMI 

 
 
Cel ćwiczenia: 
 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową i działaniem 
siłowników z różnego rodzaju blokadami tłoczyska: ryglami i hamulcami, oraz 
z budową układów zasilania tego typu siłowników. 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z budową, działaniem i przeznaczeniem siłowników z 

ryglami blokującymi tłoczysko. 
2. Zapoznanie z budową oraz działaniem siłowników z hamulcem. 
3. Zapoznanie z układami zasilania siłowników z hamulcem. 
4. Wykonanie sprawozdania. 

 
Literatura: 
 

1. Stawiarski D. : - Urządzenia pneumatyczne w obrabiarkach i przyrządach. WNT – 
W-wa, 1975r. 

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

Politechniki Warszawskiej, W-wa, 1983r. 
4. Podręcznik firmy SMC: - Sprężone powietrze i jego zastosowanie, 2011r. 
5. Katalogi firm produkujących elementy pneumatyczne: SMC, FESTO, PREMA i 

inne. 
6. 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 
 
 Pneumatyczne siłowniki ruchu liniowego, w wykonaniu standardowym 
posiadają dwa stabilne położenia tłoka. Uzyskanie położeń pośrednich 
pomiędzy położeniami końcowymi jest kłopotliwe. 
Czynniki, które uniemożliwiają całkowite unieruchomienie tłoczyska 
siłownika pneumatycznego to m.in.: 
• - ściśliwość czynnika napędowego (sprężonego powietrza), 
• - możliwość wystąpienia przecieków na uszczelnieniach tłoka i tłoczyska 

oraz zaworów sterujących. 
Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie możliwości przemieszczenia 
ustalonego tłoczyska ze względu na zmienne obciążenie zewnętrzne i 
występujące w związku z tym zmiany ciśnienia po obu stronach tłoka. 
 
Siłownik pneumatyczny powinien zostać zatrzymany pneumatycznie, a 
jednostka blokująca ma na celu dodatkowe zablokowanie pozycji siłownika. 
Jednakże, dokładność, z jaką siłownik pneumatyczny zatrzymuje się w 
określonym położeniu zależy od wielu czynników, m.in. od: 

• - dokładności powtarzania sygnału „Stop”, 
• - zmienności czasu przełączenia zaworów sterujących i innych urządzeń 

sterowanych pneumatycznie i elektrycznie, 
• - prędkości względnej tłoka i cylindra, 
• - liniowości i obecności histerezy zależności prędkości tłoka od 

ciśnienia zasilenia oraz obciążenia, 
• - pojemności przewodów znajdujących się pomiędzy zaworem 

rozdzielającym i siłownikiem. 
W celu unieruchomienia tłoczyska stosuje się następujące rozwiązania: 

• - rygle blokujące w krańcowych położeniach tłoczyska, 
• - blokady działające dla ściśle określonego kierunku napędu (albo 

wysuw tłoczyska lub wsuw), 
• - hamulce. 

 
2. Przykłady rozwiązań hamulców w siłownikach pneumatycznych 
 
 Na rys. 1 przedstawiono konstrukcję hamulca firmy FESTO. Na 
tłoczysku znajduje się przecięty pierścień zaciskowy, który zakleszczany jest 
dzięki działaniu sprężyny na pierścień z wewnętrzną powierzchnią stożkową 
oddziaływującą na kulki, wciskane pomiędzy dwie powierzchnie stożkowe. 
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Rys. 1. Konstrukcja hamulca firmy FESTO 
 
Luzowanie tłoczyska następuje z chwilą podania sprężonego powietrza na tłok 
luzownika i pokonanie siły sprężyny zaciskającej. 
Inne rozwiązanie hamulca przedstawiono na rys. 2. Wokół tłoczyska znajduje 
się przecięta obejma zaciskana siłą sprężyny, która oddziaływuje na tłok 
hamulca. Odblokowanie hamulca następuje dzięki sprężonemu powietrzu. 
 

 
 

Rys. 2. Konstrukcja hamulca firmy NORTON 
 
Jednostka blokująca firmy BOSCH (rys. 3) została zaprojektowana, aby 
unieruchomić położenie przesuwnych elementów okrągłych, w szczególności 
tłoczysk siłowników pneumatycznych w dowolnym, wybranym położeniu. 
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Jednostka blokująca składa się z aluminiowej osłony, elementu 
mimośrodowego 5 wraz z łączącą dźwignią 4 i tłokiem 2. 
 
         a)            b) 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Zasada działania blokady w siłownikach firmy BOSCH 
a) – pneumatyczny zacisk i luzowanie, b) – zacisk siłą sprężyny, luzowanie pneumatyczne  

1.- wlot powietrza zaciskającego, 2.- tłok, 3.- wlot powietrza luzującego, 4.- dźwignia, 
5.- mimośrodowy pierścień, 6.- tłoczysko, 7.- wkręt napinający sprężynę, 8. - sprężyna 

 

Kiedy tłok 2 jednostki zostaje przesunięty w kierunku osiowym wskutek 
czynnika napędowego (rys. 3a) lub siły sprężyny 8 (rys. 3b), wtedy przesuwa 
się również łącząca dźwignia 4 połączona z elementem mimośrodowym 5. W 
rezultacie tego ruchu, element mimośrodowy, łożyskowany w obudowie, 
zostaje obrócony o pewien kąt. Tłoczysko 6, które jest zamontowane ślizgowo 
w obudowie siłownika, jest w wyniku tego ruchu dociskane do dwóch łożysk 
ślizgowych i w ten sposób zablokowane w tym położeniu. 
Tłok jednostki blokującej może zostać wycofany za pomocą sprężonego 
powietrza dostarczonego wlotem 3. W efekcie tłoczysko zostaje zwolnione. 
 
Hamulce o konstrukcji dźwigniowej (rys. 4) proponuje w swoich siłownikach  
Firma HOERBRIGER ORIGA. 
 

 

 
 
 
 

Rys. 4. Zasada działania hamulców w siłownikach firmy 
HOERBIGER ORIGA  

1.- tłok, 2.- sprężyna rozchylająca dźwignie, 
3 i 4.- dźwignie blokujące tłoczysko, 

5.- cylinderek luzownika, 
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W obudowie hamulca znajdują dwie dźwignie 3 i 4 rozpierane sprężyną 2. 
Rozparte dźwignie stykają się krawędziami otworów z powierzchnią tłoczyska 
– blokując je. Z chwilą podania sprężonego powietrza do przestrzeni 5, 
następuje przesunięcie tłoka 1 w kierunku tłoczyska i ściśnięcie dźwigien i 
sprężyny. Dźwignie dążą do zajęcia położenia w płaszczyźnie prostopadłej do 
osi tłoczyska. W tym położeniu dźwignie nie stykają się z powierzchnią 
tłoczyska – następuje odblokowanie napędu. 
 
W literaturze spotyka się różne konstrukcje siłowników z hamulcami. 
Sprężone powietrze może być używane tylko do odblokowywania hamulca – 
(jest to korzystniejsze rozwiązanie ze względów bezpieczeństwa), lub także do 
blokowania tłoczyska.  
Bardzo ważne jest prawidłowe podłączenie zasilania sprężonego powietrza do 
siłownika napędowego i hamulca. Należy pamiętać o tym, żeby nie 
doprowadzać do jednoczesnego działania siłownika napędowego i hamulca. 
Przykłady sterowania układem siłownika z hamulcem zaciskanym 
pneumatycznie (i luzowanym sprężynami) przedstawiono na rys. 5. 
 

 
 

Rys. 5. Przykłady schematów układów sterowania siłownikiem z hamulcem 
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3. Stanowisko badania siłowników z hamulcem 
 

 
Rys. 6. Stanowisko pneumatycznych siłowników z hamulcami 
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Na stanowisku badania siłowników z hamulcem (rys. 6) zamontowano trzy 
różne siłowniki zaliczane do grupy siłowników z hamulcami:  

• - siłownik z ryglami tłoczyska w obu krańcowych położeniach – typ 
CDBM2B20-100-WL, 

• - siłownik z blokadą tłoczyska w kierunku wysuwu tłoczyska – typ 
CDLQB32-100D-F, wyposażony w podwójny układ sterowania 
blokadą, poprzez automatyczne odblokowanie oraz przez sygnał 
operatora, 

• - siłownik z hamulcem – typ CP95NDB32-200, wyposażony w podwójny 
system sterowania hamulcem, poprzez sygnał od operatora oraz przez 
sygnał z przekaźnika ciśnienia (przy spadku ciśnienia zasilania). 

Schemat pneumatyczny stanowiska zamieszczono na rys. 7. 
 

 
 

Rys. 7. Schemat pneumatyczny stanowiska siłowników z hamulcami 
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Siłowniki z ryglowaniem w położeniach krańcowych pozwalają na: 

• - mechaniczne ryglowanie tłoczyska na końcu skoku, 
• - zabezpieczenie siłownika przed wysunięciem po zaniku ciśnienia, 
• - ręczne odblokowanie, 
• - możliwość ryglowania w kierunku wysuwania lub wycofania tłoczyska 

do wyboru. 
Siłowniki z ryglami mogą być wykorzystywane np. do: 

• - zabezpieczenia przed opuszczaniem ciężaru, przy siłowniku 
pracującym w pionie, 

• - blokowania odsunięcia mechanizmu, np. drzwi. 
Zasada działania rygli blokujących została przedstawiona na rys. 8. 
 

 
Rys. 8. Zasada działania rygli blokujących tłoczysko w siłownikach firmy SMC 

 
W siłownikach z blokadą (rys. 9) istnieje możliwość blokowania ruchu 
tłoczyska tylko w jednym z kierunków: - wysuwu lub wycofania tłoczyska. 
 

 
Rys. 9. Przekrój zespołu blokady firmy SMC  
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Rys. 10. Zasada działania siłowników z blokadą – typ C92L firmy SMC 

 

Zasadę działania mechanizmu blokującego w siłowniku z hamulcem 
przedstawia rys. 11. 
 

 
Rys. 11. Mechanizm blokujący w siłownikach – seria C95N/CP95N firmy SMC  

 
Blokada realizowana jest poprzez przecięty pierścień zaciskany na tłoczysku 
przez zespół kulek i stożkowy pierścień, który przesuwany jest siłą układu 
sprężyn. Doprowadzone sprężone powietrze do zespołu hamulca powoduje 
jego odblokowanie. W siłownikach z tego typu blokadą istnieje także 
możliwość ręcznego zwolnienia blokady. 
Zaletą tego rozwiązania jest zwarta konstrukcja mechanizmu blokady. 
Na rys. 12 zamieszczono przykłady schematów zasilania siłowników z 
blokadą. Generalną zasadą jest to, że brak zasilania pneumatycznego powinien 
ze względów bezpieczeństwa unieruchamiać tłoczysko siłownika. 
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Rys. 12. Schematy zasilania siłowników z blokadą tłoczyska – zalecenia firmy SMC 

a) – układ poziomy, b) układ pionowy 
 

W przypadku siłowników o stosunkowo dużych średnicach (D125 ÷ D250) 
firma SMC oferuje specjalne rozwiązania hamulców (rys. 13 i 14). W tych 
rozwiązaniach siła hamulca przy wysuwie i cofaniu jest identyczna. 

 
 
 
 
 

Rys. 13. Widok siłowników  
standardowych z blokadą tłoczyska 
– seria CLS firmy SM 
 
 

 

 
Rys. 14. Działanie blokady tłoczyska siłownika z serii CLS firmy SMC 
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4. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 5.1. 
Zapoznanie z budową stanowiska: 
• - zapoznać się z budową stanowiska, 
• - załączyć sprężone powietrze, 
• - nastawić na zaworze redukcyjnym ciśnienie 4 bar, 
• - wyregulować zawory dławiąco-zwrotne na dolotach do siłowników. 

 

Zadanie 5.2. 
Badanie siłownika z ryglami: 
• - uruchomić ruch posuwisto-zwrotny siłownika, 
• - zatrzymać siłownik kolejno – w górnym, a następnie w dolnym 

położeniu, 
• - za każdym razem odblokować automatycznie rygle. 

 

Zadanie 5.3. 
Badanie siłownika z blokadą: 
• - uruchomić ruch posuwisto-zwrotny siłownika, 
• - uruchomić blokadę w czasie wysuwu tłoczyska, 
• - uruchomić blokadę w czasie ruchu powrotnego tłoczyska, 
• - przełączyć zawór automatycznego sterowania blokadą i obserwować 

zachowanie układu. 
 

Zadanie 5.4. 
Badanie siłownika z hamulcem: 
• - uruchomić ruch posuwisto-zwrotny siłownika, 
• - uruchomić hamulec siłownika poprzez odcięcie zasilania siłownika, 
• - powtórnie uruchomić siłownik, 
• - powoli obniżać ciśnienie zasilania na zaworze redukcyjnym i 

obserwować zachowanie układu. 
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Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej wnioski z przebiegu zadań. 
 


