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Temat ćwiczenia: 
 

ZAPOZNANIE Z PNEUMATYK Ą 
 
 
Cel ćwiczenia: 
 

 Celem ćwiczenia jest poznanie elementów pneumatycznych 
stosowanych w budowie układów i sterowaniu pneumatycznym. 
 
 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z budową i przeznaczeniem elementów pneumatycznych. 
2. Zaprojektowanie i zbudowanie prostego układu pneumatycznego, jako 

forma zaliczenia laboratorium. 
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4. Szenajch W., - Przyrządy i uchwyty pneumatyczne. str. 137-139, oraz 387-396, 
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5. Szenajch W., - Przyrządy uchwyty i sterowanie pneumatyczne. Str. 75-76, oraz 249-

272, WNT – Warszawa, 1983 r. 
6. Katalogi i strony www. F-my: Festo, Bosch-Rexroth, SMC i inne. 
7. Norma PN-ISO 1219-1: grudzień 1994 – Symbole graficzne i schematy układów. 
8. Podręcznik firmy SMC –Sprężone powietrze i jego zastosowanie, 2011 r. 
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1. Wstęp 

W wielu gałęziach przemysłu obecnie spotyka się urządzenia i instalacje 
sprężonego powietrza. Urządzenia pneumatyczne występują, jako elementy 
maszyn lub stanowią samodzielne mechanizmy. Zastosowanie sprężonego 
powietrza do napędu i sterowania urządzeń wiąże się z wprowadzeniem 
automatyzacji procesów wytwarzania. 

 
Zalety stosowania urządzeń pneumatycznych wynikają z właściwości 

sprężonego powietrza, które są następujące: 
• Powietrze (czynnik roboczy) jest dostępny w każdym miejscu, 
• Łatwość magazynowania i transportowania sprężonego powietrza na 

duże odległości. 
• Wypływające powietrze jest ekologiczne (nie zanieczyszcza 

środowiska). Jest niepalne i nie wybucha, 
• Sprężone powietrze pozwala osiągnąć duże prędkości 

i przyśpieszenia, 
• Prędkość i siła mogą być regulowane bezstopniowo (prędkość – 

zmiana natężenia przepływu; siła – siła – regulacja ciśnienia) 
• Zbędna instalacja odprowadzająca czynnik, 
• Duża niezawodność pracy urządzeń pneumatycznych w szerokim 

zakresie temperatur i w różnych środowiskach, 
• Urządzenia mogą być obciążane aż do zatrzymania (nie wrażliwe na 

przeciążenia), 
 
Główną wadą sprężonego powietrza jest konieczność starannego, 

wstępnego przygotowania. 
 
Własności gazów opisuje ogólne równanie stanu gazu mające postać: 
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Równanie to stanowi teoretyczną podstawę do obliczeń i doboru urządzeń 
pneumatycznych. 
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2. Podstawowe określenia dotyczące elementów pneumatycznych 

Element pneumatyczny – urządzenie wykorzystujące sprężone powietrze lub 
inny gaz techniczny do realizacji określonych funkcji w układzie sterowania 
i napędu pneumatycznego. 
 

Czynnik – sprężone powietrze lub inny gaz techniczny będący nośnikiem 
energii lub informacji w układzie pneumatycznym. 
Ciśnienie nominalne (pnom) – najwyższe manometryczne ciśnienie czynnika, 
przy którym zapewniona jest poprawna praca elementu pod względem 
funkcjonalnym i wytrzymałościowym w zakresie i warunkach przewidzianych 
wymaganiami technicznymi. 
 

Ciśnienie robocze (pr) - rzeczywiste ciśnienie czynnika w czasie pracy 
elementu. 
 

Ciśnienie sterujące (ps) – ciśnienie czynnika istniejące w komorach 
sterujących elementu. 
 

Ciśnienie wejściowe (pwe) – ciśnienie czynnika panujące w przekroju 
wejściowym do elementu. 
 

Ciśnienie wyjściowe (pwy) – ciśnienie czynnika panujące w przekroju 
wyjściowym z elementu. 
 

Spadek ciśnienia (∆p) – różnica ciśnień wejściowego i wyjściowego. 
 

Natężenie przepływu nominalne (Qnom [dm3/s]) – odniesiona do warunków 
normalnych objętość czynnika roboczego przepływająca przez element 
pneumatyczny w jednostce czasu, mierzona przy nominalnym ciśnieniu 
wejściowym i określonej stracie ciśnienia na elemencie (np. ∆p = 0,1 MN/m2). 
 
 
3. Schemat układu sprężonego powietrza 

Podstawowy układ pneumatyczny przedstawiony na rys. 1 składa się 
z dwóch obwodów: 

• Wytwarzanie, przygotowanie i dystrybucja sprężonego powietrza, 
• Odbiór i zużycie powietrza. 
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Rys 1. Schemat układu pneumatycznego: 1. sprężarka, 2. silnik elektryczny, 
3. przekaźnik ciśnienia, 4. zawór zwrotny, 5. zbiornik sprężonego powietrza, 

6. manometr, 7. spust kondensatu, 8. zawór bezpieczeństwa, 9. osuszacz powietrza, 
10. filtr głównej linii, 11. odgałęzienie od głównego rurociągu, 12. spust kondensatu, 

13. zestaw przygotowania sprężonego powietrza, 14. zawór sterujący kierunkiem 
przepływu, 15. napęd pneumatyczny (odbiornik), 16. zawory dławiące. 

 
Sprężone powietrze transportowane jest rurociągiem do poszczególnych 

punktów odbioru. Aby uniknąć strat ciśnienia w długich rurociągach ich 
średnica musi być odpowiednia duża. Rurociąg posiada stały spadek (1 – 2 %) 
w celu odprowadzenia kondensatu w najniższym punkcie. Rurociągi 
budowane są, jako kołowe (zamknięta pętla) i liniowe. 
 

4. Wytwarzanie sprężonego powietrza 

 Do wytwarzania sprężonego powietrza służą sprężarki , które 
przekształcają mechaniczną energię silnika elektrycznego w energię 
sprężonego powietrza. 
Sprężarki (rys. 2) można podzielić, ze względu na zasadę działania na: 

• objętościowe (wyporowe) – do tej grupy można zaliczyć sprężarki: 
z napędem liniowym (tłokowe, przeponowe), z napędem obrotowym 
(łopatkowe, śrubowe, Rootsa). 

• przepływowe (turbinowe), które dzieli się na osiowe i promieniowe. 
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a) b) c) 

 

 

 
d) e) f) 

 
 g) h) 
 

 

 

Rys. 2. Odmiany konstrukcyjne sprężarek powietrza: a) tłokowa, b) tłokowa 
dwustopniowa, c) przeponowa, d) łopatkowa, e) śrubowa, f) Rootsa, g) turbinowa 

osiowa, h) turbinowa promieniowa 
 

 W zależności od wymaganego ciśnienia roboczego i wydajności dobiera 
się odpowiedni rodzaj i typ sprężarki. W praktyce najczęściej stosowane są 
sprężarki tłokowe, które mogą być jedno- lub wielostopniowe. Wydajność 
sprężarki jest funkcją chłonności odbiorników sprężonego powietrza.  
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 W zakładach przemysłowych zwykle stosuje się stacje sprężarek 
i rozprowadzanie sprężonego powietrza systemem przewodów po terenie 
zakładu. 
 W skład armatury gwarantującej poprawną pracę sprężarki wchodzą: 

• przekaźnik ciśnienia – steruje pracą sprężarki przez kontrolę ciśnienia 
w zbiorniku, 

• zawór zwrotny – zamyka wypływ powietrza ze zbiornika do sprężarki, 
• zawór bezpieczeństwa – zabezpiecza układ przed przekroczeniem 

maksymalnej ustalonej wartości ciśnienia, 
• zbiornik – magazynuje powietrze w celu wyrównania wahania 

ciśnienia i umożliwia wytrącenie oraz usunięcie kondensatu. 
 

W wyniku sprężania powietrze się nagrzewa a po ochłodzeniu 
w rurociągu wykrapla się woda w postaci kondensatu. Aby zmniejszyć ilość 
kondensatu za sprężarką instaluje się chłodnice, które separują do 70% 
wilgoci zawartej w sprężonym powietrzu i osuszacze wiążące wodę w reakcji 
chemicznej. 

Za zbiornikiem, w głównej linii zasilającej sieć instaluje się filtr 
zapewniający duży przepływ sprężonego powietrza, którego zadaniem jest 
usunięcie większych zanieczyszczeń mechanicznych, oleju ze sprężarki 
i skroploną wodę. 

W przypadku, gdy w sieci lub jej części wymagane jest wyższe ciśnienie 
robocze, wówczas stosowane są wzmacniacze ciśnienia umożliwiające jego 
zwiększenie 2 lub 4 krotnie (rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Wzmacniacze ciśnienia 
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5. Podział elementów pneumatycznych 

Elementy pneumatyczne stosowane w układach sterowania i napędu dzieli 
się na następujące grupy: 

• Elementy przygotowujące sprężone powietrze. 
• Elementy pneumatyczne sterujące energią. 
• Elementy przetwarzające energię czynnika na energię mechaniczną. 
• Elementy inne. 
 

5.1 Elementy przygotowujące sprężone powietrze 

Wstępne osuszenie i filtrowanie nie gwarantuje poprawnego 
funkcjonowania elementów pneumatycznych. Dlatego jest konieczne 
dokładne oczyszczenie i osuszenie sprężonego powietrza jak najbliżej 
urządzenia odbiorczego, wyregulowanie jego ciśnienia a także smarowanie. 

Obecnie standardowym rozwiązaniem są modułowe zestawy składające 
się z filtra, regulatora ciśnienia i smarownicy (rys. 4). 

 

 
Rys.4. Zestaw przygotowania sprężonego powietrza 

 
Filtry  - mają za zadanie usunięcie ze sprężonego powietrza zanieczyszczeń 
mechanicznych i wykroplonej podczas oczyszczania wody (rys. 5). 
Wielkością charakterystyczną dla filtrów jest nominalna dokładność 
filtrowania zanieczyszczeń mechanicznych – najmniejsza średnica kulistych 
cząstek (w µm) zatrzymywanych przez filtr w ilości równej 90-95% w ogólnej 
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ich ilości w czynniku przed filtrowaniem. Filtr standardowy wyłapuje cząstki 
stałe większe od 5 µm a dokładny większe od 0,3 µm. 
 

 
Rys. 5. Filtr standardowy z separatorem 

kondensatu 

 
Rys. 6. Smarownica olejowa 

 
 
Smarownice – służą do nasycenia olejem sprężonego powietrza (rys. 6). 
Działają na zasadzie wytwarzanego podciśnienia. Mogą być zwykłe 
i selekcyjne. Wielkością charakterystyczną dla smarownicy jest nominalne 
objętościowe natężenie przepływu przez smarownicę (Qmin) – najmniejsza 
odniesiona do warunków normalnych objętość czynnika przepływająca 
w jednostce czasu przez smarownicę, przy której rozpoczyna się kroplenie 
w smarownicy w przypadku, gdy ciśnienie na jej wyjściu jest równe 
nominalnemu. 
 
5.2 Elementy pneumatyczne sterujące energią 

Elementy należące do tej grupy noszą nazwę zaworów. Służą do 
sterowania kierunkiem strumienia powietrza, ciśnieniem powietrza, 
wielkością przepływu powietrza oraz odcinające przepływ powietrza. 
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5.2.1. Zawory sterujące kierunkiem strumienia powietrza 

 Na rys. 7 pokazano przykłady zaworów sterujących kierunkiem 
przepływu powietrza. 

 
 

Rys. 7. Zawory sterujące kierunkiem strumienia powietrza 
 

Podstawowe parametry tych zaworów: 
• Ilość kanałów wejściowych i wyjściowych oraz ilość możliwych położeń 

pracy (np.: zawór 5/2 – zawór pięciodrogowy/dwupołożeniowy) (rys. 8), 
• Sposób sterowania (mechanicznie, pneumatycznie, elektromagnetycznie) 

(rys. 9), 
• Wielkość i maksymalny strumień objętości powietrza. 

 

a) 

 
b) 

 
Rys. 8. Zwory 5/2 sterujące kierunkiem strumienia powietrza: a) z cewką elektryczną 

i sprężyną, b) z dwiema cewkami elektrycznymi 
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Rys. 9. Symbole sterowania zaworami 

 

5.2.2. Zawory sterujące ciśnieniem 

Zawory te nazywane są regulatorami (reduktorami) ciśnienia (rys.10). Do 
grupy tej zaliczają się również zawory progowe i bezpieczeństwa. 

 

Rys. 10. Zawory redukcyjne 
sprężonego powietrza 

z otworem odpowietrzającym:  
1 – membrana,  

2 – sprężyna regulatora,  
3 – pokrętło ze śrubą 

regulacyjną,  
4 – zawór dławiący,  
5 – sprężyna zaworu,  

6 – grzybek 
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5.2.3. Zawory sterujące wielkością (natężeniem) przepływu powietrza 

Zawory te nazywane są zaworami dławiącymi (rys. 11). Regulacja 
przepływu odbywa się poprzez zmianę przekroju kanału, przez który 
przepływa strumień powietrza. Najczęściej stosowane są do regulacji 
prędkości siłowników pneumatycznych. Na ogół występują w połączeniu 
z zaworem zwrotnym (zawór dławiąco-zwrotny). 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 11. Zawory natężeniem przepływu powietrza: a) dławiący, b) dławiąco-zwrotny 

 
 

5.3. Elementy przetwarzające energię czynnika na energię mechaniczną 

5.3.1. Pneumatyczne elementy liniowe 

Istnieje duża rozmaitość konstrukcji i wariantów elementów do realizacji 
liniowych ruchów w różnych dziedzinach przemysłu. 

 
Siłowniki tłoczyskowe 
 

Podstawowy podział siłowników tłoczyskowych przedstawiono w tabeli 1.  
W siłownikach jednostronnego działania siła sprężonego powietrza 

wywierana na powierzchnię tłoka działa tylko w jednym kierunku. Stosowane 
są do mocowania, podawania, wypychania różnego rodzaju elementów. 
Wykazują mniejsze zużycie powietrza. 

Siłowniki dwustronnego działania są stosowane, gdy siłownik musi 
wykonać pracę również w ruchu powrotnym. Siła działania w ruchu 
powrotnym jest mniejsza, ponieważ powierzchnia tłoka jest mniejsza. 
W siłownikach z tłoczyskami obustronnymi siły są równe. 
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Tabl. 1.  

Widok Symbol 

Siłownik jednostronnego działania 

 

 

Siłownik dwustronnego działania 

 
 

Siłownik dwustronnego działania z obustronną amortyzacją 

 

 

 
W przypadku siłowników o dużych wymiarach stosowana jest regulowana 

amortyzacja pneumatyczna w końcowym etapie przesuwu. 
Istnieją różne możliwości i sposoby mocowania siłowników 

pneumatycznych ( rys. 12). 
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Rys. 12. Sposoby mocowania siłowników 

 
Dla zwiększenia dokładności prowadzenia budowane są siłowniki 
dwutłoczyskowe, siłowniki wyposażone w zespoły prowadnic okrągłych, 
które ponadto umożliwiają przenoszenie obciążeń poprzecznych (rys. 13). 
 
a) 

 

c) 

 
b) 

 

 
 
Rys. 13 Siłowniki specjalne 

a) dwutłoczyskowe 
b) kompaktowe z prowadnicami 
c) zespoły prowadzące do 

siłowników tłoczyskowych 
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Siłowniki beztłoczyskowe 
 

Coraz większe zastosowanie szczególnie w budowie manipulatorów 
obsługujących zautomatyzowane procesy technologiczne mają siłowniki 
beztłoczyskowe. Budowane są w wariantach: ze sprzężeniem magnetycznym 
i sprzężeniem mechanicznym (rys. 14). Wózek siłownika jest mechanicznie 
związany z tłokiem poprzez szczelinę w profilu korpusu siłownika. Szczelina 
jest zamknięta elastyczną taśmą uszczelniającą. Siłownik posiada system 
amortyzacji i określania położenia tłoka. 

 

 

 

Rys. 14. Siłownik beztłoczyskowy z mechanicznym sprzężeniem wózka z tłokiem 
 

5.3.2. Pneumatyczne elementy obrotowe 

Mają one zastosowanie w budowie manipulatorów do realizacji ruchu 
obrotowego. Budowane są, jako skrzydełkowe i tłokowo–wahadłowe (rys. 15). 

 

a) 

 
b) 

Rys. 15. Siłownik obrotowy wahadłowo – tłokowy a) bez amortyzacji b) z amortyzacją 
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6. Inne elementy pneumatyki 

Oprócz wyżej omówionych elementów pneumatycznych, dla kontroli 
pracy i poprawnego funkcjonowania układów napędzanych sprężonym 
powietrzem, konieczne jest stosowanie wielu dodatkowych elementów, 
których wybrane przykłady zamieszczono poniżej. 

 

a) 

 

b)

Rys. 16. Manometry: a) mechaniczny, b) cyfrowy 

 
Rys. 17. Tłumiki dźwięku wypływu powietrza 

 

 
Rys. 18. Złączki i przewody 
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Zaliczenie 
 

Uwagi prowadzącego ćwiczenie 

 

 
Zadanie 1. 
Opisanie budowy i działania elementów pneumatycznych wskazanych przez 
prowadzącego. 
 
Zadanie 2. 
Zaprojektowanie i zbudowanie prostego układu pneumatycznego 


