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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: 
 

STANOWISKO BADANIA 

POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO 

 

 
Cel ćwiczenia: 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów ze sposobami 

pozycjonowania siłowników pneumatycznych tłoczyskowych i 

beztłoczyskowych  

 

Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 

1. Zapoznanie z budową stanowiska. 

2. Zapoznanie z układem pneumatycznego sterowania zespołem dwóch 

siłowników. 

3. Zapoznanie ze sterownikiem PLC i programem sterującym. 

4. 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 

inne. 

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. Wstęp 

 

 Standardowy pneumatyczny siłownik o ruchu liniowym posiada dwa 

stabilne położenia tłoka. Są to skrajne położenia skoku siłownika. Aby 

uzyskać więcej niż dwa stabilne, powtarzalne położenia tłoka należy 

zastosować bardziej skomplikowany układ sterowania siłownikiem. 

Podczas ćwiczenia studenci poznają sposób precyzyjnego zatrzymywania 

tłoka siłownika. 

 

 

2. Stanowisko pozycjonowania pneumatycznego 

 

 Stanowisko przedstawiono na rys. 1. Elementy stanowiska zostały 

umieszczone na pionowym panelu. 

 

 
 

Rys. 1. Widok stanowiska pozycjonowania pneumatycznego 
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Na panelu zamocowano zespół dwóch siłowników o poziomym i pionowym 

kierunku działania. Siłownik pionowy to siłownik beztłoczyskowy ze 

sprzężeniem mechanicznym pomiędzy tłokiem i wózkiem – MY3B40TF-200, 

o średnicy cylindra ø40, skoku 200 mm. Siłownik beztłoczyskowy 

wyposażono w amortyzatory hydrauliczne działające w krańcowych 

położeniach tłoka. 

Siłownik poziomy zamocowano na wózku siłownika beztłoczyskowego. Jest 

to siłownik tłoczyskowy dwustronnego działania z amortyzacją pneumatyczną 

– typ ISO/VDMA, o średnicy ø32, skoku 250 mm. 

Oba siłowniki są wyposażone w magnesy na tłokach – w celu sygnalizacji 

położenia. Na każdym z siłowników umieszczono po pięć czujników 

indukcyjnych D-M9PL podłączonych do wejść sterownika Mitsubishi Alpha 

2, który steruje siłownikami za pośrednictwem wyspy zaworowej serii SV 

(rys. 2). 
 

 
 

Rys. 2. Schemat pneumatyczny stanowiska pozycjonowania 
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Na doprowadzeniach powietrza do siłowników umieszczono zawory dławiąco 

– zwrotne wraz z zaworami zwrotnymi sterowanymi. Z chwilą podania 

powietrza przez zawór rozdzielający do siłownika, jednocześnie płynie sygnał 

sterujący otwierający przepływ przez zawór zwrotny sterowany. W momencie 

zajęcia przez tłok siłownika położenia określonego przez czujnik, sterownik 

odłącza sygnał prądowy zasilający cewkę elektromagnesu, powietrze nie jest 

podawane do siłownika. Znika jednocześnie sygnał pneumatyczny, który 

otworzył wcześniej przelot przez zawór zwrotny sterowany. Siłownik 

zatrzymuje się w żądanym miejscu. Dokładność pozycjonowania, przy 

prawidłowym doborze przelotu elementów oraz przewodów pneumatycznych 

to 0,1 mm. 

Końcówka tłoczyska siłownika poziomego może zajmować 25 różnych 

położeń (rozmieszczonych w prostokącie 5x5). 

Za pomocą sterownika można uzyskiwać dowolną konfigurację ruchów 

siłowników. Wymaga to oczywiście napisania odpowiedniego programu i 

wgranie go do pamięci sterownika. 

 

Opis wejść i wyjść sterownika. 

Wejścia: 

Nr 1. - czujnik nr1 oś X, 

Nr 2 – czujnik nr 2 oś X, 

Nr 3 – czujnik nr 3 oś X, 

Nr 4 – czujnik nr 4 oś X, 

Nr 5 – czujnik nr 5 oś X, 

Nr 6 – położenie pierwszego przełącznika w pozycji x1, 

Nr 7 – położenie pierwszego przełącznika w pozycji x2, 

Nr 8 – czujnik nr 1 oś Y. 

Nr 9 – czujnik nr 2 oś Y, 

Nr 10 – czujnik nr 3 oś Y, 

Nr 11 – czujnik nr 4 oś Y, 

Nr 12 – czujnik nr 5 oś Y, 

Nr 13 – położenie drugiego przełącznika w pozycji y1, 

Nr 14 – położenie drugiego przełącznika w pozycji y2, 

Nr 15 – przycisk PW (pozycja wyjściowa) 

Wyjścia: 

Nr 1. – zawór rozdzielający siłownika poziomego – zasilanie cewki do 

ruchu siłownika X w prawo, 
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Nr 2 - zawór rozdzielający siłownika poziomego – zasilanie cewki do 

ruchu siłownika X w lewo, 

Nr 3 - zawór rozdzielający siłownika pionowego – zasilanie cewki do 

ruchu siłownika Y w dół, 

Nr 9 - zawór rozdzielający siłownika pionowego – zasilanie cewki do 

ruchu siłownika Y do góry. 

 

Aktualnie wgrano do sterownika trzy podprogramy. Zadaniem studentów 

będzie rozszyfrowanie cyklów pracy siłowników. 

Poszczególne konfiguracje są zaprogramowane do pracy synchronicznej. 

Oznacza to, ze zarówno siłownik poziomy jak i pionowy nie będzie działał bez 

drugiego siłownika. W celu uruchomienia poszczególnej konfiguracji należy 

przełączyć pokrętła od siłownika X i Y w to samo położenie. Przycisk „PW” 

służy do ustawiania siłowników w pozycji wyjściowej oraz zatrzymania danej 

sekwencji. Gdy ustawimy pokrętła na danej pozycji, na wyświetlaczu 

sterownika pojawi się komunikat „Pozycja wyjściowa”, co oznacza, że w celu 

rozpoczęcia sekwencji konieczne jest wypozycjonowanie siłowników, w tym 

celu należy nacisnąć przycisk PW. Komunikat zniknie gdy siłowniki dotrą do 

położeń pierwotnych. Następnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Start 

→ OK.”. Należy wtedy nacisnąć przycisk „OK” na sterowniku w celu 

rozpoczęcia zadanej sekwencji. 

 

 

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA  

 

Zadanie 8.1.  

Zapoznać się z budową zespołu siłowników. 

Uruchomić zespół dla wszystkich wgranych konfiguracji ruchu. 

Sprawdzić jak działa pozycjonowanie przy wysokich prędkościach ruchu. 

 

 

Zadanie 8.2.  

Podłączyć sterownik stanowiska do komputera. 

Obejrzeć programy wgrane do sterownika. 

Spróbować napisać prosty podprogram zgodnie z zaleceniami prowadzącego 

zajęcia. 
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ĆWICZENIE  P-8 
STANOWISKO BADANIA 

POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO 
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. Wnioski dotyczące zadania 8.1. 

2. Wydruk napisanego podprogramu (zadanie 8.2.). 

 


