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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: 
 

BADANIA PNEUMATYCZNEGO 
SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO 

 
 
Cel ćwiczenia: 
 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową siłowników 
beztłoczyskowych, sposobami ich zasilania i wykorzystania w budowie 
maszyn i manipulatorów. 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z budową i działaniem siłowników beztłoczyskowych z 

mechanicznym i z magnetycznym przekazaniem ruchu. 
2. Poznanie zastosowania siłowników beztłoczyskowych. 
3. Wykonanie sprawozdania. 

 
 
 
 
Literatura: 
 

1. Szenajch W.: - Pneumatyka i hydraulika maszyn technologicznych. Skrypt 
Politechniki Warszawskiej, W-wa, 1983r. 

2. Podręcznik firmy SMC: - Sprężone powietrze i jego zastosowanie, 2011r. 
3. Katalogi firm produkujących elementy pneumatyczne: SMC, FESTO, PREMA i 

inne. 
4. 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. 8. 
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1. Wstęp 
 
 Siłowniki beztłoczyskowe są stosowane tam, gdzie wymagany jest długi 
skok, a jednocześnie jest ograniczone miejsce (brak miejsca na wysunięcie 
tłoczyska z klasycznego siłownika liniowego). 
Np. standardowy siłownik pneumatyczny o średnicy 63 mm i skoku 500 mm, z 
wysuniętym tłoczyskiem zajmuje miejsce o długości ok. 1200 mm, a siłownik 
beztłoczyskowy o tych samych parametrach wymiarowych ma długość tylko 
850 mm. 
Firmy pneumatyczne oferują siłowniki beztłoczyskowe o skokach roboczych 
nawet do 6000 mm (dłuższe na zamówienie). 
 
 
2. Odmiany siłowników beztłoczyskowych 
 
Istnieje kilka odmian siłowników beztłoczyskowych: 

• - ze sprzężeniem mechanicznym i integralnymi prowadnicami (rys. 1), 
• - ze sprzężeniem magnetycznym (rys. 4), 
• - ze sprzężeniem magnetycznym i zewnętrznymi prowadnicami (rys. 5). 

 

 
Rys. 1. Widok siłownika beztłoczyskowego ze sprzężeniem mechanicznym 

 
Siłowniki beztłoczyskowe ze sprzężeniem mechanicznym mogą być 
wyposażone w zewnętrzne prowadzenia zwiększające możliwość 
przenoszenia dużych sił i momentów. Siłowniki mogą posiadać amortyzację 
pneumatyczną w krańcowych położeniach tłoka. Mogą też mieć montowane 
amortyzatory hydrauliczne (rys. 1). 
Na tłoku siłownika może być mocowany magnes do współpracy z czujnikami 
położenia: kontaktronowymi lub elektronicznymi.  
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Rys. 2. Przekrój wzdłużny siłownika beztłoczyskowego ze sprzężeniem mechanicznym 
 
W siłownikach beztłoczyskowych ze sprzężeniem mechanicznym wózek 
siłownika jest mechanicznie związany z tłokiem poprzez szczelinę w profilu 
korpusu siłownika. Ta szczelina jest zamknięta elastyczną taśmą 
uszczelniającą oraz taśmą ochronną (rys. 3). Konstrukcja uszczelnienia jest 
dość skomplikowana i nie gwarantuje absolutnej szczelności. 
 

 
Rys. 3. Szczegóły budowy tłoka siłownika beztłoczyskowego ze sprzężeniem 

mechanicznym 
 
W siłownikach ze sprzężeniem magnetycznym ruch tłoka i siła wywierana 
przez ciśnienie powietrza na powierzchnię tłoka, są przenoszone przez silne 
magnesy stałe na wózek siłownika (rys. 4). Przenoszona siła odpowiada sile 
standardowego siłownika pneumatycznego. 
Jeśli wózek natrafi na opór, może dojść do zerwania połączenia 
magnetycznego pomiędzy tłokiem i wózkiem, ale zdarzenie to nie powoduje 
uszkodzenia siłownika. 
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Rys. 4. Przekrój siłownika beztłoczyskowego ze sprzężeniem magnetycznym 

 
 

 
 

Rys. 5. Widok siłownika beztłoczyskowego ze sprzężeniem magnetycznym i 
zewnętrznymi prowadnicami 

 
W siłownikach beztłoczyskowych ze sprzężeniem magnetycznym oraz 
zewnętrznymi prowadnicami (rys. 5) możliwe jest bezpośrednie połączenie 
napędzanego mechanizmu z wózkiem siłownika (mechanizm można 
nabudować na wózku). 
Wybierając napęd należy zwrócić uwagę na momenty działające na 
prowadnice podczas ruchu i podczas zatrzymania się wózka w położeniach 
krańcowych. Duże momenty zwiększają tarcie w łożyskach prowadnic, a tym 
samym przyspieszają ich zużycie. Decydującym kryterium wyboru napędu o 
odpowiednim skoku jest dopuszczalne ugięcie prowadnic obciążonych przez 
masę napędzanego mechanizmu w połowie skoku. 
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3. Stanowisko badania siłownika beztłoczyskowego 
 

 
 

Rys. 6. Stanowisko siłowników beztłoczyskowych 
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Na stanowisku (rys. 6) zamontowano dwa napędy beztłoczyskowe: - z lewej 
strony siłownik beztłoczyskowy ze sprzężeniem mechanicznym o średnicy 
tłoka 16 mm, z prawej – ze sprzężeniem magnetycznym o średnicy tłoka 15 
mm. Schemat stanowiska przedstawiono na rys. 7. 
 

 
 

Rys. 7. Schemat układu pneumatycznego stanowiska z siłownikami beztłoczyskowymi 
 
Na wlotach do siłowników są wkręcone zawory dławiąco-zwrotne do regulacji 
prędkości ruchu tłoka.  
Załączenie napędu odbywa się przez wciśnięcie podświetlanego przycisku 
elektrycznego znajdującego się pod odpowiednim napędem. 
Oba siłowniki wyposażono w dwa czujniki położenia tłoka, które sterują 
przełączaniem cewek zaworów rozdzielających pięciodrogowych, 
dwupołożeniowych. 
Po osiągnięciu pozycji końcowej, sprawdzanej czujnikiem położenia, 
następuje przełączenie zaworu i wymuszenie ruchu siłownika w kierunku 
przeciwnym do bieżącego. 
Siłowniki wyposażono także w amortyzatory hydrauliczne do hamowania 
zespołu ruchowego w końcowym etapie suwu. 
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4. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 6.1.  
Badanie siłownika beztłoczyskowego ze sprzężeniem mechanicznym. 

• - zapoznać się z budową stanowiska, 
• - uruchomić siłownik i zmieniać nastawy dławików w celu zmiany 

prędkości ruchu, 
• - dla ciśnienia zasilania podanego przez prowadzącego zajęcia 

sprawdzić możliwość „przeciążenia” układu. 
 
Zadanie 6.2.  
Badanie siłownika beztłoczyskowego ze sprzężeniem magnetycznym. 

• - zapoznać się z budową stanowiska, 
• - uruchomić siłownik i zmieniać nastawy dławików w celu zmiany 

prędkości ruchu, 
• - dla ciśnienia zasilania podanego przez prowadzącego zajęcia 

sprawdzić możliwość „przeciążenia” układu. 
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ĆWICZENIE  P-6 
BADANIA  PNEUMATYCZNEGO 

SIŁOWNIKA  BEZTŁOCZYSKOWEGO 
Laboratorium 
 

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN 
Imię i nazwisko 
 

Grupa Data wykonania ćwiczenia 

Zaliczenie 
 

Uwagi prowadzącego ćwiczenie 

 

 
Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej następujące punkty: 
 
1. Wnioski z badania siłownika beztłoczyskowego ze sprzężeniem 

mechanicznym 
 
2. Wnioski zbadania siłownika beztłoczyskowego ze sprzężeniem 

magnetycznym 
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