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Zadziwiająca kariera machin wodnych i 

powietrznych w epoce informatyki 

Zainteresowanie człowieka możliwością budowy 

urządzeń i machin wykorzystujących wodę i powietrze 

sięga starożytności. Wtedy to powstały akwedukty, 

które służyły do grawitacyjnego dostarczania czystej 

górskiej wody do miast. Koła wodne i wiatraki 

napędzały młyny, kuźnie, tartaki i folusze.  

Ówcześni mistrzowie-inżynierowie tworzyli je bez 

znajomości praw fizyki, szczególnie mechaniki. 

Opierali się na talencie, intuicji i doświadczeniu.  

Nie na darmo nazwa zawodu inżyniera wywodzi się 

od łacińskiego - ingenium - talent, spryt, żywy 

umysł. 
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Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Racjonalne - naukowe podstawy mechaniki płynów, czyli cieczy i gazów, 

wiążą się z takimi postaciami jak:  

 

Archimedes (ok. 287-212 p.n.e.),  

Izaak Newton (1643-1727),  

Blaise Pascal (1623-1662),  

Daniel Bernoulli (1700-1782),  

Leonard Euler (1707-1783),  

Benoit Clapeyron (1799-1864)  

   czy  

Nicolas Carnot (1796-1832).  

 

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Prawo Archimedesa to podstawowe prawo 

hydro- i aerostatyki. 

 
Wersja współczesna:  

Na ciało zanurzone w płynie (cieczy lub gazie) działa pionowa, skierowana 

ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. 

Siła jest przyłożona w środku ciężkości wypartego płynu. 

 

Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na 

ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało. 

 
Określa się siłę wyporu 

Fw = ρ ∙g ∙V 

 
ρ - gęstość płynu (cieczy, gazu) w którym zanurzone jest ciało [kg/m3] 

V – objętość tej części ciała, która jest zanurzona w płynie [m3] 

g – przyspieszenie ziemskie  [m/s2] 

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Isaac Newton 

 

Hydrodynamiczne prawo Newtona (ang. Newton's law) − 

fundamentalne prawo mechaniki płynów rzeczywistych, 

którego zasadnicza idea sformułowana została przez Izaaka 

Newtona w XVII wieku.  

 

•Hydrodynamiczne prawo Newtona stanowi podstawę 

mechaniki płynów newtonowskich, zwanych też, niezbyt 

precyzyjnie, płynami rzeczywistymi.  

•Wiąże ono naprężenie w płynie z szybkością ścinania. 

Wprowadza pojęcie tarcia wewnętrznego między 

poruszającymi się względem siebie sąsiadującymi 

warstwami płynu.  

•Miarą wielkości tego tarcia jest lepkość płynu, traktowana 

jako fizykalna cecha charakterystyczna dla danego rodzaju 

płynu. 
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Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Blaise Pascal - tematem jego badań były m.in. próżnia, 

ciśnienie atmosferyczne. 

 
Prawo Pascala - jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku 

zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to (pomijając 

ciśnienie hydrostatyczne) ciśnienie wewnątrz zbiornika jest 

wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu (jest prawdziwe 

wówczas, gdy można pominąć siły grawitacji i inne siły masowe oraz ciśnienia wywołane 

przepływem płynu).  
Prawo to wynika z tego, że cząsteczki płynu mogą poruszać się w 

dowolnym kierunku, wywieranie nacisku z jednej strony zmienia 

ruch cząstek we wszystkich kierunkach. 

 

Wersja uproszczona: 

Ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz lub gaz znajdujące się w 

naczyniu zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich 

kierunkach (parcie hydrostatyczne) 

 

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Ciśnienie jest skalarem - Prawo Pascala 

Pa = N/m2 
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Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Równanie Bernoulliego - jedno z podstawowych równań 

hydrodynamiki płynów idealnych, sformułowane przez 

Daniela Bernoulliego w 1738 roku. 

 

Równanie Bernoulliego opisuje zachowanie gęstości energii 

całkowitej na linii prądu.  

 

Założenia: 

- płyn nielepki 

- przepływ stacjonarny 

- stała gęstość 

 

Ograniczenia: 

- nie zawiera zmiany energii 

mechanicznej na cieplną 

- nie zawiera wymiany ciepła  

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Paradoks hydrodynamiczny  

Jeżeli w rurze, przez którą przepływa płyn (ciecz lub gaz), występuje zwężenie, to (zgodnie z 

doświadczeniem i teorią) w zwężeniu ciśnienie statyczne jest niższe niż przed i za 

zwężeniem, co wydaje się niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. 

 

Błąd w potocznym rozumowaniu polega na założeniu, że płyn w zwężeniu zmniejsza swoją 

objętość proporcjonalnie do zmiany przekroju rury i tym samym powinno wzrastać ciśnienie. 

Jest jednak inaczej. Ściśliwość w wypadku małych prędkości (w stosunku do prędkości 

dźwięku w ośrodku) prawie nie występuje (nawet dla gazów). Płyn "radzi sobie" ze 

zwężeniem zwiększając prędkość przepływu. Oznacza to, że elementy płynu w obszarze 

początku zwężenia przyspieszają, natomiast w obszarze końca zwężenia zwalniają. Zmiana 

prędkości możliwa jest tylko poprzez działanie sił wewnątrz płynu, które wywołuje właśnie 

zmiana ciśnienia (ściślej: gradient ciśnienia). 

 

Upraszczając: zmniejszone ciśnienie w zwężce "zasysa" płyn sprzed zwężki przyspieszając 

go i "zasysa" go ponownie kiedy opuszcza zwężkę spowalniając. 

 

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Zwężka Venturiego (lub "dysza Venturiego") jest przyrządem służącym do pomiaru prędkości 

przepływu cieczy lub gazu, stworzonym przez Giovanni Battista Venturiego. Zasada jej 

działania jest idealną ilustracją prawa Bernoulliego: 

 

 
W pewnym miejscu kanału, w którym z prędkością v przemieszcza się płyn (gaz lub ciecz), znajduje się 

przewężenie o znacznie mniejszym przekroju. Z prawa Bernoulliego, oraz warunku ciągłości przepływu, 

wynika, że kwadrat prędkości płynu przed zwężką jest wprost proporcjonalny do różnicy ciśnień przed 

zwężką i na niej. W klasycznej zwężce Venturiego w celu pomiaru wykorzystuje się barometr różnicowy. 

Obecnie w celach pomiarowych wykorzystuje się działające na tej samej zasadzie kryzy. 

 

Zwężka znalazła szerokie zastosowania w miejscach, gdzie wymagane jest wytworzenie podciśnienia mając 

do dyspozycji tylko ciśnienie (INŻEKTORY). 
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Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Z równania Bernoulliego dla sytuacji przedstawionej na rysunku zachodzi prawidłowość: 

 

 

 

Jeżeli zaniedbać zmianę wysokości odcinków rury, to wzór upraszcza się do: 

 

 

 

W rurze o mniejszym przekroju ciecz płynie szybciej (v1>v2), w związku z tym panuje w niej mniejsze 

ciśnienie niż w rurze o większym przekroju. 

 

Ciecz płynąc w rurze o zmieniającym się przekroju ma mniejsze ciśnienie na odcinku, gdzie przekrój jest 

mniejszy. 

 

 

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

W 1834 r., zafascynowany pracami Carnota nad teorią działania silnika 

parowego, opublikował swoje przemyślenia na ten temat. W pracy tej 

zawarł m.in. wykres obrazujący wpływ zmian temperatury na ciśnienie 

pary wodnej oraz wykazał, że procesy sprężania i rozprężania gazów w 

warunkach izotermicznych są całkowicie powtarzalne i zachodzą 

zawsze jednakowo niezależnie od tego, co się wcześniej z danym 

gazem działo. 

 

W 1843 r. Clapeyron zdefiniował pojęcie termodynamicznej przemiany 

odwracalnej. Definicja ta umożliwiła mu sformułowanie zasady Carnota 

(czyli II zasady termodynamiki) w formie prostego wzoru, który można 

było łatwo wykorzystywać w praktyce. Zastosowanie koncepcji 

odwracalnej przemiany do gazów naprowadziło go z kolei do 

sformułowania równania stanu gazu idealnego - czyli do słynnego tak 

nazywanego w Polsce równania Clapeyrona, które w oryginalnej 

formie dla 1 mola gazu miało postać: 

        pV=R(t+273) 

    gdzie: p-ciśnienie, V-objętość, R - stała obliczana dla danego gazu, t 

- to temperatura w °C.  

 

 

Benoît Clapeyron 

 

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Wniósł wielki wkład do termodynamiki, której był twórcą. Jest autorem 

teorii silników cieplnych w tym i cyklu idealnego silnika zwanego na 

jego cześć cyklem Carnota.  

 

Wykazał, że praca wykonana przez maszynę parową jest wprost 

proporcjonalna do ilości ciepła, jaka przepływa z kotła do kondensatora 

i że ciepło jest w stanie wykonać pracę tylko przy przejściu z ciała 

cieplejszego do zimniejszego.  

Jest to tzw. cykl Carnota, które wraz z ograniczeniem Clausiusa 

stanowi drugą zasadę mechanicznej teorii ciepła, zwanej drugą 

zasadą termodynamiki.  

 

Silnik cieplny nie może działać bez różnic temperatury 

Nicolas Carnot 

 

Pompa ciepła to urządzenie służące do podwyższania temperatury 

czynnika o wyższej temperaturze (np. powietrza w pomieszczeniu), 

poprzez odebranie ciepła od czynnika o temperaturze niższej (np. 

powietrze na zewnątrz, grunt, woda powierzchniowa lub gruntowa)  
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Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Opis zjawisk przepływu wymaga zaawansowanego aparatu matematycznego 

- równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych. Przepływ może mieć 

różny charakter:  

•laminarny (uwarstwiony),  

•turbulentny (burzliwy),  

•krytyczny (z prędkością równą fali rozchodzenia się dźwięku)  

•i nadkrytyczny.  

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwa wybrane przykłady:  

 

-Słowa piosenki o tym, że w młodych żyłach burzy się krew, nie są prawdziwe 

- przepływ krwi ma charakter laminarny, bez względu na temperament.  

 

- Opory aerodynamiczne samochodu zależą od kwadratu prędkości, wzrost 

prędkości z 80 do 120 km/h to 2,25-krotny wzrost oporu powietrza.  
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Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Wśród maszyn wodnych i powietrznych można wyróżnić dwie zasadnicze 

grupy różniące się zasadą działania, a więc oparte na różnych prawach fizyki. 

  

Maszyny wirowe - rotodynamiczne zwane też przepływowymi wykorzystują 

zapisaną w równaniu Eulera zasadę zmiany krętu (momentu pędu). Można tu 

wyróżnić maszyny o promieniowym, osiowym lub diagonalnym przepływie 

medium.  

 

Maszyny wyporowe - wykorzystujące jako podstawę działania prawo 

hydrostatyki Pascala, które często kojarzy się z prasą hydrauliczną. 

Rozróżniamy wśród nich maszyny zębate, tłokowe, łopatkowe, śrubowe, itp.  

Maszyny przepływowe mogą działać w obie strony.  

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

Silniki - przetwarzają energię potencjalną lub 

kinetyczną płynu na energię mechaniczną. Należą 

do nich silniki hydrostatyczne i pneumatyczne o 

ruchu obrotowym i liniowym (cylindry) oraz turbiny 

wodne, wiatrowe, gazowe - parowe.  

 

Generatory - przetwarzają energię mechaniczną 

na energię ciśnienia statycznego bądź 

kinetycznego płynu. Należą do nich pompy, 

sprężarki, dmuchawy, wentylatory, pędniki (śruby) 

okrętowe, śmigło samolotu, wirnik nośny i 

kierunkowy śmigłowca.  

Natura obdarowała nas najdoskonalszą z pomp 

- naszym sercem.  

Jest to pompa wyporowa dwuobiegowa o mocy 

1,5-15W i żywotności ciągłej nieprzerwanej 

pracy 6´105 godzin (~70 lat).  

Zadziwiająca kariera machin wodnych 

i powietrznych w epoce informatyki 

W życiu codziennym spotykamy różne maszyny wodne (hydrauliczne) i 

powietrzne (gazowe).  

•W domowej łazience korzystamy z wody tłoczonej do naszych domów przez 

pompy wirowe, suszymy włosy suszarką, której zasadniczym elementem jest 

dmuchawa rotodynamiczna (odśrodkowa).  

•W kuchni mamy gaz tłoczony do mieszkań przez sprężarki.  

•Sięgamy do lodówki, w której cichutko pracuje sprężarka wyporowa 

podwyższając ciśnienie i temperaturę gazu tłoczonego na radiator.  

•Pralka automatyczna zawiera pompę do wody brudnej, dmuchawę do 

przesuszania oraz bęben zbudowany zgodnie z prawami hydrauliki.  

•Domowy odkurzacz ma promieniową dmuchawę - ssawę.  

•Nawet komputer osobisty posiada układ chłodzenia z wentylatorem.  



26.02.2018 

8 

Jednostki  

Ciśnienie bywa podawane w różnych jednostkach: 

   "legalnych", wziętych z układu SI, paskalach (Pa) i pochodnych  

    megapaskalach (MPa); 1 Pa = 1 N/m2; 1 MPa = 1 N/mm2 

 barach (bar), z których każdy równy jest 100 000 Pa czyli 0,1 MPa 

 "starych" atmosferach (atm); jedna atmosfera to ciśnienie wywierane     

    przez słup rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 273,16 K(0OC)   

    przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (1 atm = 0,101325 MPa); 

 anglosaskich funtach na cal kwadratowy (psi; 1 atm = 14,696 psi) 

 atmosfera techniczna (at; 1 at = 0,0980665 MPa = 1 kG/cm2);  

 tor (Tr), odpowiadający ciśnieniu 1 mm słupa rtęci: 1 Tr = 1/760 atm =  

   133,322 Pa  

 

1 kilogram, = 2.2046 lbs. 

1 lb = 0,4536 kg 

  

  

  

Rozdzielacze zwykłe 

a) położenie początkowe 
(normalne) rozdzielacza, 

b) położenie włączenia 
(przesterowania) przy 
wsuwaniu tłoczyska, 

c) położenie włączenia 
(przesterowania) przy 
wysuwaniu tłoczyska  

Przykład połączenia realizowanego 

w układzie napędowym przez 

rozdzielacz pomiędzy siłownikiem 

dwustronnego działania, a źródłem 

energii pneumatycznej i atmosferą: 

Podstawowe pojęcia – c.d. 

Co więc kryje się pod  pojęciem napęd pneumatyczny ? 

 

Czynnik roboczy - sprężone powietrze 

 

Spełnia rolę  nośnika energii pneumatycznej między 

źródłem tej energii, a jej odbiornikiem, w  którym jest 

zamieniona ponownie na energię mechaniczną. 
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Podstawowe pojęcia wg. ISO 5598 z 

1985r. i PN-91/M-73001  

Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się 

prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; 

w powszechnym rozumieniu także technika napędu i 

sterowania pneumatycznego. 

Przepływ - ruch płynu (gazu lub cieczy) wywołany różnicą 

ciśnień. 

Podstawowe pojęcia wg. ISO 5598 z 

1985r. i PN-91/M-73001 

Napęd i sterowanie pneumatyczne - napęd i sterowanie, 
w którym przekazywanie i sterowanie energii odbywa się 
za pośrednictwem powietrza pod ciśnieniem (lub innego 
gazu) jako jej nośnika.  

Układ pneumatyczny - to układ, w którym nośnikiem 
energii i informacji jest sprężony gaz (najczęściej 
powietrze). 

Układem pneumatycznym nazywamy zbiór wzajemnie 
połączonych elementów pneumatycznych 
przeznaczonych do przekazywania i sterowania energii 
za pośrednictwem gazu pod ciśnieniem jako jej nośnika 
w obwodzie zamkniętym. 

Struktura pneumatycznego układu 

napędowo - sterującego  
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Zastosowanie napędu 

pneumatycznego 

 SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE 

 NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE( wkrętarki, wiertarki, klucze, szlifierki, 

polerki, młotki, nitownice, wyrzynarki i piły, pistolety pneumatyczne, 

smarownice pneumatyczne) 

Elementy pneumatyki … 

 ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE (zbiorniki pionowe, zbiorniki poziome, zawory 

biezpieczeństwa) 

 SPRĘŻARKI (śrubowe, tłokowe, z wytwornicą azotu) 

Linia pneumatyczna - elementy 

 REDUKTORY CIŚNIENIA 

 FILTRO - REDUKTORY 

 STACJE UZDATNIANIA 

 SMAROWNICE 

 INSTALACJE PNEUMATYCZNE 
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Rozdzielacze zwykłe 

a) położenie początkowe 
(normalne) rozdzielacza, 

b) położenie włączenia 
(przesterowania) przy 
wsuwaniu tłoczyska, 

c) położenie włączenia 
(przesterowania) przy 
wysuwaniu tłoczyska  

Przykład połączenia realizowanego 

w układzie napędowym przez 

rozdzielacz pomiędzy siłownikiem 

dwustronnego działania, a źródłem 

energii pneumatycznej i atmosferą: 

Elementy i zespoły sterujące 

Pneumatyczne elementy sterujące =  

ZAWORY 
PN-74/M-73702 „Napędy i sterowania pneumatyczne. 

Elementy pneumatyczne – zawory. Podział i oznaczenia” 

Symbole graficzne rozdzielaczy 

Symbole oznaczeń przyłączy wg. ISO 5599/3 oraz wcześniejsze (w nawiasach) 

1 (P)   przyłącze zasilania, 

2, 4 (A, B)  przyłącza robocze lub wyjściowe, 

3, 5 (S, R, T)  wylot do atmosfery (przyłącza odpowietrzające), 

12, 14 (X, Y, Z) przyłącza sterowania, 

(10) ((Z))   przyłącze zerowania sygnału wyjściowego, 

81, 91  przyłącza zasilania zaworów wspomagających (zasilanie pilotów), 

82, 84   przyłącza odpowietrzania zaworów wspomagających. 

 

przyłącze połączenia między przyłączami 

kierunek 

przepływu 

powietrza 

odcięcie 

przepływu 

wylot 

powietrza do 

atmosfery 

oznaczenie 

rodzaju 

zewnętrznego 

sterowania 
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Symbole graficzne rozdzielaczy 

Symbole graficzne rozdzielaczy 

Symbole graficzne sterowań 

rozdzielaczy 
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Symbole graficzne sterowań 

rozdzielaczy 

Budowa i działanie rozdzielaczy 

sterowanych bezpośrednio 

Zawór rozdzielający suwakowy 

typu 3/2 (czyli trzydrogowy, 

dwupołożeniowy), normalnie 

otwarty, sterowany elektrycznie 

(jednym elektromagnesem). 

Konstrukcja suwakowa 

Budowa i działanie rozdzielaczy 

sterowanych bezpośrednio 

Zawór rozdzielający suwakowy 

typu 5/2, sterowany siłą mięśni 

(przyciskiem), powrót suwaka za 

pomocą sprężyny. 

Często stosowany do 

sterowania pracą 

siłowników dwustronnego 

działania 

Konstrukcja suwakowa 
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Budowa i działanie rozdzielaczy 

sterowanych bezpośrednio 

Zawór rozdzielający grzybkowy typu 

3/2, normalnie zamknięty, sterowany 

mechanicznie (rolką)  

Konstrukcja grzybkowa 

Budowa i działanie rozdzielaczy 

sterowanych bezpośrednio 

Zawór rozdzielający suwakowy 

typu 4/2, sterowany elektrycznie 

za pomocą jednego 

elektromagnesu. 

Konstrukcja suwakowa 

Zawory zwrotne 

Konstrukcja zaworu zwrotnego bez sprężyny.  

Zawór taki może pracować tylko w pozycji 
pionowej.  

Zawór zwrotny nie obciążony (bez 

sprężyny):  

1, 2 - otwory przyłączeniowe, 3 - 

kulka, 4 - korpus, 5 - gniazdo  

Zawory zwrotne są to takie 

zawory, które umożliwiają 

swobodny przepływ czynnika 

roboczego w jednym 

kierunku i odcięcie przepływu 

w kierunku przeciwnym.  

 

Zamknięcie drogi przepływu 

następuje samoczynnie w 

wyniku zmiany kierunku tego 

przepływu, w chwili zaistnienia 

równowagi sił po obu stronach 

elementu zamykającego.  
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Zawory zwrotne 

 Zawór zwrotny bez sprężyny:  

1, 2 - otwory przyłączeniowe, 3 - uszczelka specjalnego kształtu,  

4 - korpus, 5 - pokrywa 

Zawory zwrotne 

Zawór zwrotny ze sprężyną - obciążony 

Szczelność zaworu zależy od stanu powierzchni roboczych gniazda i grzybka  

Zawór zwrotny obciążony sprężyną: 

1, 2 - otwory przyłączeniowe, 3 - sprężyna, 4 - grzybek  

Zawory zwrotne sterowane 

Zawór zwrotny sterowany: 1, 2, S - otwory 
przyłączeniowe, 3 - grzybek, 4 - sprężyna, 
5 - tłoczek z popychaczem, 6 - uszczelki  

Zasada działania zaworu zwrotnego  

a) przepływ od 1 do 2 

b) zablokowanie przepływu od 2 do 1 

c) odblokowanie przepływu od 2 do 1  

zawór zwrotny sterowany – otwierany ciśnieniem 
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Zawory szybkiego spustu 

Samoczynnie otwierają drogę wyjściową do atmosfery przy spadku ciśnienia powietrza w drodze wyjściowej. 

Zadanie: 

- szybkie opróżnianie komór odbiorników pneumatycznych, np. siłowników.  

- umożliwienie  zwiększenia prędkość ruchu tłoka siłownika, zwłaszcza jednostronnego działania.  

Zawór szybkiego spustu jest zaworem trzydrogowym - symbol graficzny. 

- droga 1 łączona jest najczęściej z rozdzielaczem pneumatycznym,  

- droga 2 z komorą roboczą siłownika,  

- droga 3 stanowi wylot do atmosfery.  

Zawory szybkiego spustu 

Zawór szybkiego spustu o konstrukcji membranowej: 

1, 2 - otwory wlotowe, 3 - otwór wylotowy, 4 - uszczelka,  

5 - kulka, 6 - sprężyna, 7 - membrana, 8 - sztywnik  

Zawory szybkiego spustu 

Zawór szybkiego spustu bez membrany: 

1, 2 - otwory przyłączeniowe,  

3 - otwór wylotowy do atmosfery,  

4 - uszczelka specjalnego kształtu  
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Przełączniki obiegu 

Jedna droga wejściowa jest automatycznie łączona z drogą wyjściową w chwili, gdy 
druga droga wejściowa jest zamykana.  

Zastosowanie: gdy zachodzi potrzeba uruchamiania odbiorników pneumatycznych z 
dwu różnych miejsc (stanowisk).  

Nazywane są również zaworami logicznymi LUB, ponieważ realizują funkcję 
logiczną alternatywy.  

Zapobiega przepływowi sygnałów między wejściami.  

 

Zawór trójdrogowy: 

- dwie drogi wejściowe (1 i 3) 

- jedna droga wyjściowa (2) 

Przełączniki obiegu 

Przełącznik obiegu kulkowy: 

1, 2 - otwory wlotowe,  

3 - otwór wylotowy,  

4 - kulka,  

5 - uszczelki,  

6 - tuleja z gwintem zewnętrznym,  

7 - korpus 

Zawór podwójnego sygnału 

Zasada działania: przy jednoczesnym zaistnieniu ciśnień w drogach 
wejściowych (1,2), jedno z nich (niższe) pojawia się w drodze 
wyjściowej(3). 

Realizuje funkcję logiczną koniunkcji I.   

 

Zawór trójdrogowy: 

- dwie drogi wejściowe (1 i 2) 

- jedna droga wyjściowa (3) 
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Zawór podwójnego sygnału 

Zawór podwójnego sygnału z 

uszczelkami na suwaku:  

1, 2 - otwory wlotowe,  

3 - otwór wylotowy,  

4 - suwak,  

5 - szczelina,  

6 - uszczelka,  

7 - śruba,  

8 - korpus zaworu 

Zawory odcinające 

Zawory dwudrogowe służące do okresowego zamykania i otwierania dróg 
przepływu w dowolnym kierunku.  

Przy pełnym otwarciu zawory umożliwiają swobodny przepływ czynnika, a przy 
pełnym zamknięciu szczelne odcięcie.  

W położeniach pośrednich następuje dławienie przepływu. 

Zastosowanie :  

- w celu odcięcia od układu elementu, który należy wymienić lub wymontować dla 
dokonania okresowego przeglądu, regeneracji i czyszczenia (np. filtry) 

- jeżeli w układzie zachodzi potrzeba okresowego odłączenia rzadziej 
pracującego obwodu zasilanego z tego samego źródła 

- instaluje się je przy zbiornikach bądź jako zawory odcinające, bądź też jako tzw. 
zawory spustowe, umożliwiające szybkie ich opróżnienie. 

 

Elementem zamykającym zaworów odcinających może być: 

kulka, stożek, suwak talerz itp.  

 

Element ten może mieć z gniazdem styk czysto metaliczny lub za pośrednictwem 
uszczelki osadzonej w talerzu albo w gnieździe zaworowym. 

Zawór dwudrogowy 2/2: 

Zawory odcinające 

Zawór odcinający sterowany ręcznie: 

1, 2 - otwory przyłączeniowe,  

3 - kulka,  

4 - uszczelki,  

5 - trzpień,  

6 - dźwignia,  

7 - kołek,  

8 - korpus,  

9 - tuleja gwintowana,  

10 - uszczelka  
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Zawory odcinające 

Zawór zasuwowy  

Zawór odcinający sterowany ręcznie: 

1, 2 - otwory przyłączeniowe,  

3 - talerz,  

4 - gwintowane wrzeciono,  

5 - pokrętło,  

6 - uszczelka,  

7 - dławnica,  

8 - uszczelka,  

9 - korpus  

Zawory ograniczające ciśnienie 

Przeznaczenie : 

- zabezpieczenie układu przed przeciążeniem, czyli przed podwyższaniem się w nim 
ciśnienia ponad dopuszczalną wartość.  

Podłączony do układu zawór otwiera się samoczynnie w przypadku podwyższania się 
ciśnienia do określonej wartości.  

 

W odróżnieniu od układów hydraulicznych, w samych układach pneumatycznych zawory 
te spotyka się rzadko.  

Zawory bezpieczeństwa stanowią element wyposażenia sprężarek. 

Zawór bezpieczeństwa 

 (maksymalny) 

Elementem roboczy w postaci grzybka  - 
ręczne nastawianie żądanej wartości ciśnienia  

Regulatory ciśnienia 

Regulator ciśnienia nazywamy też zaworem redukcyjnym,  

 

umożliwia zredukowanie ciśnienia wejściowego do wartości nastawionej 

i utrzymywania tego ciśnienia w kanale wyjściowym na zadanym poziomie,  

niezależnie od: zmian ciśnienia wejściowego  

                        zmian natężenia przepływu powietrza poprzez ten zawór 
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Zawory sterujące natężeniem przepływu 

– zawory dławiące (dławiki) 

Zadanie - wpływanie na wartość natężenia przepływu strumienia powietrza dostarczanego ze 
źródła energii pneumatycznej do odbiornika pneumatycznego dowolnego typu.  

Cel: 

sterowanie prędkością silnika lub siłownika pneumatycznego, 

sterowanie prędkością przesterowywania organów roboczych różnych zaworów itp.  

Podstawowe pojęcia 

Napędy hydrauliczne służą do przekazywania energii mechanicznej z 
miejsca jej wytwarzania do miejsca zużytkowania za pośrednictwem 
cieczy roboczej.  

 

Ze względu na sposób przekazywania energii rozróżniamy dwie grupy 
napędów hydraulicznych: 

• napędy hydrokinetyczne, wykorzystujące głównie energię kinetyczną 
cieczy roboczej, 

• napędy hydrostatyczne, wykorzystujące głównie energię ciśnienia cieczy 
roboczej. 

 

Napędy hydrokinetyczne występują zwykle pod postacią sprzęgieł i 
przekładni hydrokinetycznych. 

 

 

Napędy hydrostatyczne znalazły bardzo szerokie zastosowanie niemal we 
wszystkich typach współczesnych maszyn i mechanizmów, występują w 
postaci układów z siłownikami i silnikami.  

Energia hydrauliczna - suma energii hydrokinetycznej i hydrostatycznej cieczy. 

Zastosowanie - napędy hydrostatyczne  
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Zastosowanie - napędy hydrostatyczne 

Cztery napędy: 

- zwodzenia wysięgnika, 

- obrotu wysięgnika, 

- obrotu nadwozia, 

- skrętu gąsienic. 

W skład wchodzą: 

- zasilacze, 

- cylindry hydrauliczne 

Zastosowanie - napędy hydrostatyczne 

Prasy hydrauliczne 

Zastosowanie - napędy hydrostatyczne 

Napędy pras hydraulicznych 
Napęd hydrauliczny prasy składa się z: 

- agregatu hydraulicznego, 

- zbiornika hydroforowego o pojemności 4000 dm3, 

- hydraulicznej instalacji zasilajcej DN =100 mm, 

- układu sterowania. 

Zespoły pompowe 

Pompa hydr. Silnik elek. 
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Zastosowanie - napędy hydrostatyczne 

Prasy krawędziowe 

Układ hydrauliczny wyposażany jest m.in. w elementy takie, jak: 

- filtry, 

- wskaźnik poziomu oleju, 

- termostat, 

- chłodnice i grzałki oleju (o ile s one niezbędne). 

Zastosowanie - napędy hydrostatyczne 

Hydrostatyczny układ napędowy  

wozu odstawczego 

Ładowność 40 ton 

Zastosowanie - napędy hydrokinetyczne 

Sprzęgła hydrokinetyczne 

mają zastosowanie we wszystkich 

maszynach, gdzie wymagane jest 

przeniesienie wysokiego momentu 

obrotowego powoli i delikatnie w trudnych 

warunkach rozruchu i przy wysokim 

narażeniu silników napędowych na 

uszkodzenie.  
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Zalety i wady 

Do najważniejszych zalet układów hydrostatycznych należy zaliczyć: 

 

1. Dużą wydajność energetyczną z jednostki masy lub objętości. 
np. silnik hydrauliczny w porównaniu z silnikiem elektrycznym o tej samej mocy i prędkości obrotowej jest 14 razy 

lżejszy i zajmuje 26 razy mniejszą przestrzeń. 

 

2. Dużą łatwość sterowania podstawowymi parametrami ruchowymi, 

znacznie wyższą niż układach mechanicznych, a w tym możliwość 

łatwego uzyskania bardzo dużych wysokosprawnych przełożeń 

zmiennych w sposób ciągły, a także dużą łatwość zamiany ruchu 

obrotowego na prostoliniowy. 

 

3. Bardzo małą bezwładność układu, umożliwiającą dokonywanie częstych i 

gwałtownych zmian prędkości i obciążenia przy dobrych właściwościach 

tłumienia procesów przejściowych, 
np. silnik hydrauliczny ma moment bezwładności około 72 razy mniejszy od momentu bezwładności 

porównywalnego silnika elektrycznego. 

Zalety i wady 

4. Samo smarowność. W charakterze cieczy roboczej wykorzystuje się 

najczęściej różne rodzaje olejów, które są jednocześnie czynnikiem 

smarującym. 

 

5. Łatwość bezpośredniej i ciągłej kontroli obciążenia, a także łatwość 

ograniczenia tego obciążenia. 

 

6. Dużą łatwość przestrzennego usytuowania elementów tworzących 

układy, wynikającą z możliwości wykonania połączeń za pomocą 

dowolnie ułożonych przewodów sztywnych lub elastycznych. 

 

7. Możliwość komponowania układów przeznaczonych do różnych 

maszyn i różnych celów z ograniczonej i zunifikowanej liczby elementów 

typowych, produkowanych przez wyspecjalizowane firmy. 

 

8. Łatwość automatyzacji lub zdalnego sterowania, uzyskiwania na 

drodze elektrohydraulicznej czy elektroniczno-hydraulicznej. 

Zalety i wady 

Do najważniejszych wad należą: 

 

1. Duża podatność na zanieczyszczenia cieczy roboczej, prowadząca w 

następstwie do uszkodzeń.  

2. Zmiany właściwości statycznych i dynamicznych, spowodowane 

zmianami lepkości cieczy roboczej pod wpływem temperatury. 

3. Duża hałaśliwość wzrastająca wraz z ciśnieniem, poziom hałasu 

przekracza niejednokrotnie 90 [dB] – wystarczająco prostych i 

skutecznych sposobów tłumienia hałasu na razie nie opracowano. 

4. Trudności w uzyskaniu dokładnej synchronizacji ruchów silników lub 

siłowników obciążonych w zróżnicowany sposób. 

5. Występowanie nieuniknionych i brudzących wycieków cieczy roboczej, 

które są szkodliwe dla środowiska naturalnego i trudne do 

neutralizacji. 
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Układ hydrauliczny 

Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego 

Układ hydrauliczny 

Przekazywanie poszczególnych form energii: 

1. dostarczanie energii mechanicznej do układu przez silnik elektryczny, 

cieplny lub za pomocą napędu ręcznego, 

2. zamianę energii mechanicznej na energię ciśnienia, nazywaną inaczej 

energią hydrauliczną, zamiana ta zachodzi w pompie hydraulicznej, 

3. przekazywanie energii hydraulicznej za pomocą przewodów i 

elementów sterujących, reagujących na zewnętrzne lub wewnętrzne 

sygnały sterujące pracą układu, sygnały te mogą mieć różny charakter 

fizyczny: elektryczny, mechaniczny, hydrauliczny oraz pneumatyczny, 

4. zamianę energii hydraulicznej na mechaniczną, zamiana ta zachodzi 

w hydraulicznym silniku obrotowym lub siłowniku hydraulicznym, 

5. przekazywanie energii mechanicznej do elementów maszyny 

roboczej, wykonujących pracę użyteczną. 

Układ hydrauliczny 

W związku z tym w każdym układzie hydrostatycznym możemy wyróżnić elementy 

zaliczane do jednej z poniższych czterech grup: 

1. pompy, czyli elementy zamieniające dostarczoną z zewnątrz energię 

mechaniczną na energię ciśnienia cieczy roboczej, 

2. elementy sterujące, jest to bardzo rozbudowana grupa do której zaliczamy 

elementy sterujące: kierunkiem przepływu, ciśnieniem, natężeniem przepływu, 

kierunkiem i natężeniem przepływu oraz magazynujące energię, 

3. silniki hydrauliczne obrotowe i siłowniki hydrauliczne, czyli elementy 

zamieniające dostarczoną energię hydrauliczną na energię mechaniczną i 

przekazujące ją do napędzanego urządzenia, 

4. elementy pomocnicze, czyli elementy, które nie biorą udziału w funkcjach 

napędowych i sterujących pracą układu, jednak ich obecność warunkuje 

połączenie elementów i poprawne działanie układu,  

Zaliczamy do nich: przewody sztywne i elastyczne, zbiorniki, filtry, chłodnice, 

nagrzewnice i elementy pomiarowe. 
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Zastosowanie - przekładnia hydrostatyczna 

7 - zbiornik,  

8 - blok elementów sterujących,  

9 - zawory maksymalne,  

10 – filtr spływowy,  

11 - rozdzielacz,  

pompa, 
silnik hydrauliczny 

płyta przyłączeniowa  

pompy 

płyta przyłączeniowa  

silnika 
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A-P - przewód tłoczny pompy,  

B1-B - przewód tłoczny silnika,  

A-A1 – przewód spływowy silnika,  

T1 - przewód spływowy układu,  

T2 – przewody odprowadzenia przecieków,  

S – przewód ssawny pompy 

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siłowniki pneumatyczne  

 Podział siłowników pneumatycznych ze względu na 
stosowane rozwiązania konstrukcyjne : 

 

 tłokowe, 

 

 membranowe, 

 

 mieszkowe, 

 

 workowe, 

 

 dętkowe.  

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siłowniki tłokowe jednostronnego działania  

 

pchający  

ciągnący  

teleskopowy 
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Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 
 Siłowniki tłokowe dwustronnego działania  

Bez amortyzacji  

Z nastawianą 

amortyzacją 

Z obustronnym 

tłoczyskiem 

Z prowadnicą 

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

Z bezstykową 

sygnalizacją 

położenia tłoka  

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siłowniki membranowe  

Działają jak siłowniki jednostronnego działania 
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Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siłowniki mieszkowe  

1 - pokrywa górna 

2 - wlot powietrza 

3 – ślepy otwór 

4 - obręcz 

5 – dolna pokrywa miecha 

6 – pokrycie miecha 

Mogą pracować jako sprężyna powietrzna 

Siłowniki mieszkowe pneumatyczne o sile podnoszenia od 10 do 16 000 kg 

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siłowniki workowe  

1 - pokrywa górna 

2 - wlot powietrza 

3 – ślepy otwór 

4 – pokrywa zamykająca 

mieszek 

5 – mocowanie pokrywy 

6 – otwór mocujący 

7 – tłok 

8 - mieszek 

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siłowniki dętkowe  

Siła mocująca Moment  mocujący 
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Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

Symbol graficzny 

Koniec wyk lI 

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siniki pneumatyczne wahadłowe  

 
mogą realizować jeden niepełny obrót.  

* gdy kąt obrotu < 120O, można zastosować silniki dwułopatkowe,  

* gdy jest większy > 120O - stosuje się silniki jednołopatkowe.  

Silniki te mają małe gabaryty i dlatego są wykorzystywane do napędu 

mechanizmów niezbyt obciążonych o zwartej budowie, np. manipulatorów 

przemysłowych.  

Siniki pneumatyczne krokowe  

 
•umożliwiają w prosty sposób pozycjonowanie mechanizmów. (tak jak silniki 

krokowe elektryczne),  

•wykorzystywane wysokomomentowe silniki krokowe pneumatyczne z 

wbudowaną przekładną mechaniczną zmniejszającą wielkość kroku na 

wale wyjściowym silnika.  

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siniki pneumatyczne obrotowe  

 
Silniki pneumatyczne obrotowe charakteryzują się znacznymi prędkościami 

obrotowymi (5 ÷ 100 tys. obr/min i więcej), ale niewielkim momentem 

obrotowym.  

 

Wykorzystuje się je zamiast silników elektrycznych w przypadkach: 

 

* zagrożenia pożarowego, 

 

* wymagania dużej elastyczności napędu (dostosowania się do bardzo 

zmiennych obciążeń), 

 

* dużych prędkości obrotowych. 
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Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siniki pneumatyczne - łopatkowe  

 

1 – cylinder 

2 – wirnik 

3 – łopatki 

  Liczba łopatek w silniku, wahająca się od 3 do 10, 

jest ważnym kryterium konstrukcyjnym.  

  Ogólnie można powiedzieć, że im mniej łopatek, 

tym mniejsze straty tarcia, ale jednocześnie gorszy 

rozruch silnika.  

  Większa liczba łopatek łagodzi wprawdzie moment 

rozruchu i obniża "przecieki wewnętrzne", powoduje 

jednak większe tarcie.  

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siniki pneumatyczne - turbinowe  

 

Silnik turbinowy: 

1 - koło łopatkowe,  

2 - wałek,  

3 - otwór wejściowy,  

4 - otwór wyjściowy. 

Otwór 3 jest podłączany do źródła 

zasilania o dużym natężeniu 

przepływu, otwór 4 do atmosfery.  

Turbiny, czyli silniki przepływowe,  

są stosowane przy małych 

obciążeniach, mogą natomiast 

osiągać bardzo duże obroty  

(rzędu 500 000 obr/min), na 

przykład w napędach wiertarek 

dentystycznych  

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siniki pneumatyczne - zębate  

 

Silnik turbinowy: 

1 - korpus,  

2, 3 - koła zębate,  

4 – wał napędzany  

W silnikach zębatych moment 

obrotowy powstaje w wyniku 

nacisku sprężonego powietrza na 

powierzchnię zębów dwóch 

współpracujących ze sobą kół 

zębatych.  

Silniki te znajdują zastosowanie w 

napędach o dużych mocach, 

powyżej 40 kW  



26.02.2018 

30 

Przetworniki energii sprężonego powietrza 

na energię mechaniczną 

 Siniki pneumatyczne - tłokowe  

 

Silnik tłokowy: 

1 – tłok,  

2 – wał korbowy,  

3 – tarcza mimośrodowa. 

  W silnikach tłokowych organem 

roboczym jest tłok, którego ruch 

posuwisto-zwrotny jest zamieniany 

na ruch obrotowy przez 

zastosowanie wału korbowego.     

  Równomierną pracę uzyskuje się 

przez współpracę kilku tłoków z 

wałem.  

  W silniku osiowym, zamiana na 

ruch obrotowy następuje przez 

zastosowanie tarczy mimośrodowej.    

  Silniki tłokowe są stosowane w 

zakresie mocy od 1,5 do 20 kW, a 

uzyskiwane obroty wynoszą do 

5000 obr/min, przy ciśnieniu 

zasilania 6 barów  

promieniowy 

osiowy 

Parametry siłowników tłoczyskowych 

Ftl - czynna powierzchnia tłoka wyznaczona dla komory tłocznej [m2], 

 

v - wymagana prędkość tłoka, wynikająca z potrzeb maszyny roboczej  

     [m/s], 

 

ηvh - sprawność objętościowa siłownika; szczelność wewnętrzna i  

        zewnętrzna współczesnych siłowników – dzięki nowoczesnym  

        uszczelnieniom – jest bardzo duża, więc najczęściej przyjmujemy  

         ηvh = 1 

vh

tl
h

vF
Q




Chłonność siłownika – Qh [m3/s] 

Parametry siłowników tłoczyskowych 

Ftl,Fsp - czynna powierzchnia tłoka wyznaczona dla komory tłocznej i  

            spływowej [m2], 

 

ptl, psp - ciśnienia w przyłączach do komory tłocznej i spływowej [MPa], 

 

ηhm - sprawność hydrauliczno-mechaniczna siłownika; 

 

 ηhm = ηhh ηmh 

   ηhh - sprawność hydrauliczna siłownika, w praktyce =1 

   ηmh - sprawność mechaniczna siłownika, 

hmspsptltlh pFpFS )( 

Siła rozwijana przez siłownik – Sh [N] 
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Siłowniki jednotłoczyskowe 

Schemat siłownika jednotłoczyskowego:  

1 - cylinder,  

2 - tłok, 

3 - tłoczysko,  

4, 5 - pokrywy,  

6 - ucho,  

7 - śruba,  

8 - tuleja prowadząca, 

9, 10, 11, 12, 13 - pierścienie uszczelniające, 

14 - pierścień zgarniający 

Siłowniki jednotłoczyskowe 

Charakterystyczną cechą siłowników jednotłoczyskowych jest zależność ich 

właściwości od kierunku ruchu tłoka.  

 

Zakładając identyczne warunki zasilania dla wysuwu i wsuwu, możemy 

zauważyć, że: 

 

• siła rozwijana podczas wysuwu jest większa siły podczas wsuwu, 

 

• prędkość rozwijana podczas wysuwu jest mniejsza od prędkości podczas  

  wsuwu. 

 

Siłowniki dwutłoczyskowe 

Siłowniki dwutłoczyskowe wykonuje się najczęściej w 

wersji z tłoczyskami o jednakowych średnicach.  

 

Takie siłowniki mają jednakowe powierzchnie czynne, 

co umożliwia uzyskanie jednakowych prędkości ruchu 

tłoka w obu kierunkach.  

 

Jest to ważna zaleta siłowników, predysponująca je do 

zastosowania w układach automatyki lub na przykład w 

obrabiarkach (szlifierkach). 
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Siłowniki dwutłoczyskowe 

Siłownik dwutłoczyskowy z obustronnym tłumieniem ruchu w skrajnych 

położeniach tłoka:  

1, 2 - czopy,  

3, 4 - otwory współpracujące z czopami,  

5, 6 - zawory dławiące (nie pokazane na rysunku),  

7, 8 – zawory zwrotne,  

9, 10 - pierścienie uszczelniające,  

11 - pierścień zgarniający 

Siłowniki wielotłokowe 

Siłownik z dwoma tłokami na wspólnym tłoczysku: 

1, 2, 3, 4 - komory,  

5, 6 - tłoki,  

7, 8, 9 - kanały,  

A, B - przyłącza 

* uzyskane siły na tłokach się sumują. 

Siłowniki wielotłokowe 

Siłowniki o większej liczbie komór roboczych i większej 

liczbie tłoków są spotykane znacznie rzadziej niż typowe 

siłowniki dwukomorowe jednotłoczyskowe lub 

dwutłoczyskowe. 

 

Siłowniki wielotłokowe znajdują zastosowanie w 

następujących przykładowych sytuacjach: 

• niezależne przeciwbieżne ruchy tłoków, 

• zależne przeciwbieżne ruchy tłoków, 

• zwiększenie rozwijanej siły. 
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Siłowniki teleskopowe 

Siłowniki teleskopowe umożliwiają uzyskanie dużego skoku, znacznie 

przekraczającego długość złożonego siłownika. 

Wartość czynnej powierzchni tłoka decyduje o maksymalnej wartości 

rozwijanej siły. 

 

Siłowniki teleskopowe mają wadę ujawniającą się przy stałym natężeniu 

dopływającej cieczy i stałym obciążeniu: 
 

• rozpoczęciu wysuwu każdego kolejnego stopnia towarzyszy skokowe 

zmniejszenie czynnej powierzchni, a więc skokowy wzrost rozwijanej 

prędkości, 
 

• rozpoczęciu wysuwu każdego kolejnego stopnia towarzyszy skokowy wzrost 

ciśnienia, spowodowany skokowym zmniejszeniem się czynnej powierzchni. 

 

Wsuw tłoka i cylindrów przebiega z analogicznymi zmianami prędkości i 

ciśnienia. 

Siłowniki teleskopowe 

Zasada pracy siłownika teleskopowego 

dwustronnego działania: 

1, 2 - cylindry,3 - tłok, 4, 5 - komory,  

        A, B - przyłącza 

Zasada pracy siłownika teleskopowego 

jednostronnego działania: 

1, 2 - cylindry, 3 - tłok, A - przyłącze 

Parametry siłowników wahliwych 

Fh – współczynnik chłonności zależny od rozwiązania konstrukcyjnego [m3] 

w - wymagana prędkość kątowa tłoka, wynikająca z potrzeb maszyny roboczej  

     [1/s] 

ηvh - sprawność objętościowa siłownika 

 

ptl, psp - ciśnienia w przyłączach do komory tłocznej i spływowej [MPa], 

 

ηhm - sprawność hydrauliczno-mechaniczna siłownika; 

 

vh

h
h

F
Q



w


Chłonność siłownika – Qh [m3/s] 

hmsptlhh ppFM )( 

Moment obrotowy rozwijany przez siłownik – Mh [Nm] 
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Siłowniki wahliwe 

Schemat siłownika 

wahliwego z kołem 

zębatym i zębatką:  

1 - korpus, 

2 - tłoczysko,  

3 - koło zębate,  

4 - śruba ogranicznika 

skoku i kąta obrotu, 

5, 6 - tłoki 

Siłowniki wahliwe umożliwiają bezpośrednią zamianę siły działającej na 

tłok na moment obrotowy na wałku, zamiana ta odbywa się w ramach 

ograniczonego kąta obrotu. 

kąt obrotu koła może przekraczać 360o,  

ze względów konstrukcyjnych nie stosuje  

się kąta większego niż 720o 

Siłowniki wahliwe 

Siłownik wahliwy z obrotowym tłokiem:  

1 - tłok (łopatka), 

2 - wałek,  

3 - korpus 

max kąt 3200 

Parametry siłowników nurnikowych 

F – czynna powierzchnia nurnika [m2] 

 

v - wymagana prędkość nurnika podczas wysuwu, wynikająca z potrzeb   

     maszyny roboczej [m/s], 

 

ηvh - sprawność objętościowa siłownika 

 

ηhm - sprawność hydrauliczno-mechaniczna siłownika 

vh

h

Fv
Q


Chłonność siłownika – Qh [m3/s] 

hmtlh FpS Siła rozwijana przez siłownik – Sh [N] 
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Siłowniki nurnikowe 

Siłownik nurnikowy:  

1 - cylinder, 2 - pokrywa tylna, 3 – pokrywa przednia, 4 - prowadnica,  

5 - nurnik, 6 - pierścień zgarniający, 7 - prowadnica, 8 - ucho, 9 - tuleja wahliwa 

kołnierz nurnika ograniczający jego skok 

Symbole graficzne siłowników 

Symbole graficzne siłowników 
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Symbole graficzne siłowników 

Zastosowanie -układ z siłownikiem tłokowym 

1 - pompa, 

2 - zbiornik,  

3 - zawór zwrotny,  

4 - zawór maksymalny,  

Pompa w układzie z zaworem 

dławiącym  musi dysponować 

nadwyżką wydajności w stosunku do 

potrzeb siłownika , nadwyżka ta jest 

odprowadzana do zbiornika za pomocą 

zaworu maksymalnego ! 

Zawór maksymalny odprowadzający 

ciecz w sposób ciągły przez cały czas 

pracy pompy lub część tego czasu nosi 

nazwę zaworu przelewowego. 

5 - siłownik tłokowy, 

6 - rozdzielacz,  

7 – zawór dławiący 

Zastosowanie -układ z siłownikiem tłokowym 

1 - pompa, 2 - zbiornik, 3 - zawór zwrotny, 4 - zawór maksymalny, 

5 - siłownik tłokowy, 6 - rozdzielacz, 7 – zawór dławiący  

Schemat funkcjonalny Schemat konstrukcyjny 
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Maszyny wirowe a wyporowe … 

 Maszyny wirowe - rotodynamiczne zwane też 

przepływowymi wykorzystują zapisaną w równaniu Eulera 

zasadę zmiany krętu (momentu pędu). Można tu wyróżnić 

maszyny o promieniowym, osiowym lub diagonalnym 

przepływie medium.  

 Maszyny wyporowe - wykorzystujące jako podstawę 

działania prawo hydrostatyki Pascala, które często kojarzy 

się z prasą hydrauliczną. Rozróżniamy wśród nich maszyny 

zębate, tłokowe, łopatkowe, śrubowe, itp.  

 

 Maszyny przepływowe mogą działać w obie strony.  

 

Wytwarzanie sprężonego powietrza 

Schemat połączenia układu sprężania:  

1, 5 - filtr,  

2 - sprężarka,  

3 - silnik elektryczny,  

4 - chłodnica,  

6 - osuszacz,  

7 - zbiornik pneumatyczny  

Wytwarzanie sprężonego powietrza 

Podział sprężarek pneumatycznych 

Def. sprężarka jest maszyną, 

która zwiększa ciśnienie 

czynnika sprężanego powyżej 

ciśnienia początkowego, 

równego lub bliskiego ciśnieniu 

atmosferycznemu. 

Zgodnie z PN-89/M-43100 

można wyróżnić dwie 

podstawowe grupy sprężarek: 

sprężarki wyporowe i 

sprężarki przepływowe. 
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Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki wyporowe 

W sprężarkach wyporowych zwiększenie ciśnienia statycznego uzyskuje 

się przez zasysanie i wypieranie kolejnych objętości gazu w zamkniętej 

przestrzeni za pomocą elementu wyporowego członu napędzanego. 

   

Ze względu na rodzaj wykonywanego ruchu przez element wyporowy, 

sprężarki wyporowe można podzielić na posuwisto-zwrotne i obrotowe. 

 

W sprężarkach posuwisto-zwrotnych zasysanie i sprężanie gazu osiąga 

się przez ruch posuwisto-zwrotny elementu roboczego poruszającego się w 

przestrzeni tworzącej komorę sprężania.  

 

Natomiast w sprężarkach obrotowych elementem roboczym jest 

obracający się w obudowie jeden lub kilka wirników, a wypieranie gazu 

uzyskuje się za pomocą łopatek, elementów zazębiających się lub za 

pomocą ruchu obrotowego samego wirnika. 

Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki wyporowe (pos.-zwrot.) 

Sprężarka wyporowa posuwisto - zwrotna  

z napędem bezkorbowym:  

1 - komora spalania,  

2 - tłok,  

3 - szczeliny wylotowe  

Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki wyporowe (pos.-zwrot.) 

Sprężarka wyporowa  

posuwisto - zwrotna  

z napędem korbowym, 

 tłokowa:  

1 - komora ssania,  

2 – komora robocza, 

3 – obszar tłoczenia, 

4 – tłok. 

Sprężarki tłokowe: 

- jednostopniowe 

- wielostopniowe 
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Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki wyporowe (obrotowe) 

Sprężarka śrubowa:  

1 - komora ssania,  

2 – asymetryczne tłoki śrubowe, 

3 – obszar tłoczenia. 

 

W korpusie żeliwnym para rotorów (tłoków 

śrubowych), o wzajemnie uzupełniających 

się asymetrycznych profilach, wykonuje ruch 

obrotowy.  

Porcje powietrza cyklicznie wypełniają 

przestrzeń między tłokami, a dzięki 

ukształtowaniu profili transportowane są w 

kierunku strony tłocznej, sprężane oraz 

wytłaczane.  

Zamykanie przestrzeni roboczej od strony 

ssania to początek procesu sprężania. 

Równocześnie następuje wtrysk oleju do 

komory sprężania.  

Ostatnią fazą jest osiągnięcie końcowego 

ciśnienia tłoczenia i wytłoczenie powietrza ze 

stopnia śrubowego.  

Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki wyporowe (obrotowe) 

Sprężarka śrubowa:  

1 - komora ssania,  

2 – asymetryczne tłoki śrubowe, 

3 – obszar tłoczenia. 

 

Funkcje oleju w sprężarce śrubowej:  

 

- odbiera ciepło stabilizując temperaturę końcową 

sprężania na poziomie 80 ÷ 90 

- uszczelnia przestrzenie robocze  

ograniczając przepływ powrotny powietrza, 

- film olejowy zapobiega fizycznemu stykowi 

powierzchni tłoków śrubowych, dzięki czemu nie 

występuje ich zużycie   

Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki wyporowe (obrotowe) 

Sprężarka Roots'a - z 

dwoma współpracującymi 

wirnikami profilowymi:  

1 - ssanie,  

2 - krzywkowy wirnik,  

3 - tłoczenie  

Przestrzeń robocza jest utworzona przez 

przeciwbieżne krzywkowe wirniki 

umieszczone w obudowie.  

Między wirnikami a obudową tworzą się 

komory zwiększające swoją objętość po 

stronie ssania, a zmniejszające ją po stronie 

tłoczenia  
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Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki wyporowe (obrotowe) 

Sprężarka wyporowa łopatkowa:  

1 - kanał ssawny,  

2 - wirnik,  

3 - ruchome suwaki (łopatki),  

4 - kanał tłoczny  

W cylindrycznym korpusie obraca się wirnik 

umieszczony mimośrodowo, wyposażony w 

suwaki mogące się swobodnie wsuwać i wysuwać.  

Zalety tej sprężarki: 

- małe wymiary gabarytowe  

- cichy bieg  

- praktycznie bezpulsacyjne, równomierne tłoczenie 

powietrza.  

 

Znajdujące się w wirniku suwaki tworzą ze 

ścianką korpusu komory. Podczas obrotu 

na skutek siły odśrodkowej suwaki 

wysuwają się i dociskają do korpusu 

powodując zwiększenie lub zmniejszenie 

objętości.  

Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki wyporowe (obrotowe) 

Zalety sprężarek łopatkowych: 

• Najniższy poziom hałasu – jedynym elementem ruchomym jest wirnik z 

łopatkami ślizgającymi się po filmie olejowym.  

• Czystość powietrza - konstrukcja układu wylotowego stopnia sprężania 

pozwala na całkowite oddzielenie oleju. Niska temperatura powietrza daje 

wysoką skuteczność separacji końcowej.  

• Bezwibracyjna i ciągła praca - dzięki zastosowanemu rozwiązaniu 

konstrukcyjnemu, są całkowicie bezwibracyjne.  

• Brak łożysk tocznych - zastosowano panewki wykonane z odpowiedniego 

wytrzymałego materiału, zaś prędkość obrotowa wirnika należy do najniższych 

spośród wszystkich typów sprężarek.  

• Łatwość przeglądu - zwarta i prosta konstrukcja sprężarki łopatkowej pozwala 

na szybki i łatwy do wykonania serwis bezpośrednio u klienta. 

• Obieg oleju i jego żywotność - obieg oleju jest zapewniony przez ciśnienie 

panujące wewnątrz kompresora, zdecydowanie zwiększa to niezawodność 

układu sterowania, zmniejsza koszty utrzymania.  

Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki przepływowe 

Sprężarki przepływowe umożliwiają sprężanie 

gazu dzięki przemianie energii kinetycznej w 

energię potencjalną ciśnienia przy ciągłym 

przepływie gazu przez sprężarkę. 
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Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki przepływowe 

Sprężarki przepływowe umożliwiają sprężanie 

gazu dzięki przemianie energii kinetycznej w 

energię potencjalną ciśnienia przy ciągłym 

przepływie gazu przez sprężarkę. 

Sprężarki przepływowe pracują na zasadzie przepływu strumienia 

powietrza i są szczególnie przydatne tam, gdzie są niezbędne duże 

wydajności.  

 

Dzieli się je na: 

• turbosprężarki  

• sprężarki strumieniowe.  

 

Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki przepływowe 

Elementem roboczym sprężarki wirnikowej jest wirnik łopatkowy.  

Na wlocie wirnika powstaje podciśnienie w stosunku do ciśnienia 

panującego w przestrzeni, z której jest zasysany gaz.  

Powoduje to ciągły dopływ gazu do sprężarki.  

W wirującym wirniku następuje doprowadzenie do sprężonego gazu całej 

energii z zewnątrz od silnika napędzającego 

 

Sprężarki wirnikowe 

W zależności od kierunku przepływu gazu wyróżnia się: 

• turbosprężarki osiowe  

• turbosprężarki promieniowe.  

Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki przepływowe 

Sprężarka promieniowa:  

1 - kanał ssawny,  

2 - wirnik łopatkowy,  

3 - komora sprężania,  

4 - kanał tłoczny  

Sprężarki wirnikowe promieniowe 

wykonuje się jako: 

• jednowlotowe lub dwuwlotowe,  

• jednostopniowe lub dwustopniowe, 

• z chłodzeniem zewnętrznym lub   

  wewnętrznym, 

• z obudową dzieloną pionowo, poziomo  

  lub typu beczkowatego  
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Wytwarzanie sprężonego powietrza – 

sprężarki przepływowe 

Sprężarka osiowa:  

1 - przestrzeń ssawna,  

2 - wirnik łopatkowy,  

3 - przestrzeń tłoczna  

POMPY WYPOROWE 

Zasada działania pompy wyporowej polega na przetłaczaniu dawek cieczy 

z przestrzeni ssawnej do tłocznej za pomocą elementów wyporowych.  

 

Wielkość dawki określona jest wymiarami komory wyporowej.  

 

Warunkiem koniecznym działania pomp wyporowych jest: 

- szczelne oddzielenie przestrzeni ssawnej i tłocznej, 

- szczelność między komorą a elementem wyporowym. 

POMPY WYPOROWE – podział 1 

W zależności od rodzaju ruchu elementów wyporowych można pompy 

sklasyfikować w następujący sposób: 

1. Pompy o ruchu obrotowym elementów wyporowych (rotacyjne). 

 1.1. Pompy zębate. 

  • o zazębieniu zewnętrznym, 

  • o zazębieniu wewnętrznym. 

 1.2. Pompy śrubowe. 

 1.3. Pompy łopatkowe. 

  • z łopatkami wirującymi, 

  • z łopatkami nie wirującymi. 

2. Pompy o ruchu posuwisto-zwrotnym elementów wyporowych (wielotłoczkowe). 

 2.1. Pompy promieniowe. 

  • z tłoczkami wirującymi, 

  • z tłoczkami nie wirującymi. 

 2.2. Pompy osiowe. 

  • z wychylnym wirnikiem, 

  • z wychylną tarczą. 
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POMPY WYPOROWE – podział 1 

POMPY WYPOROWE – podział 2 

W zależności od możliwości zmiany wydajności podczas 

pracy, możemy dokonać następującego podziału pomp: 

 

1. Pompy o stałej wydajności. 

 

2. Pompy o zmiennej (nastawialnej) wydajności. 

 
Możliwość zmiany wydajności podczas pracy pompy związana jest z 

koncepcją jej rozwiązania konstrukcyjnego i rozpatrywana jest wyłącznie przy 

stałej prędkości obrotowej wałka napędowego.  

 

Tak więc pompy zębate i śrubowe budowane są wyłącznie jako jednostki o 

stałej wydajności, natomiast pozostałe typy pomp mogą być budowane w 

obu wariantach, a więc o stałej lub o zmiennej (nastawialnej) wydajności. 

* rzadko stosowane rozwiązanie - zmiana prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę 

POMPY WYPOROWE – podział 3 

Przyjmując jako kryterium podziału liczbę niezależnych strumieni cieczy, 

pompy możemy podzielić na dwie grupy 

 1. Pompy jednostrumieniowe. 

 2. Pompy wielostrumieniowe. 

* Pompy wielostrumieniowe służą do: 

- niezależnego zasilania różnych obwodów hydraulicznych  

-  zasilania tego samego obwodu w celu uzyskania stopniowanej zmiany 

prędkości roboczych silnika hydraulicznego lub siłownika.  

* Wydajności poszczególnych sekcji mogą być jednakowe lub 

zróżnicowane.  

* Pompy wielostrumieniowe zestawia się z jednostek zębatych, łopatkowych 

lub wielotłoczkowych promieniowych, możliwe są także różne kombinacje 

w zestawianiu wymienionych jednostek.  

* Charakterystyczną cechą pomp wielostrumieniowych jest ich napęd za 

pomocą jednego silnika i przekazywanie tego napędu między 

jednostkami. 
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Pompy wyporowe - parametry 

Każda pompa wyporowa ma trzy podstawowe 

parametry ruchowe, decydujące o przydatności w 

konkretnym układzie hydrostatycznym, 

mianowicie: 

 

• wydajność nominalna Qp[m
3/s], 

• ciśnienie nominalne pp [atm] , 

• nominalne zapotrzebowanie mocy Np [W]. 

Wydajność nominalna – Qp[m
3/s] 

Wydajnością pompy nazywamy ilość cieczy roboczej dostarczonej do przewodu 

tłocznego w jednostce czasu.  

Teoretycznie wydajność nie zależy od ciśnienia i wynika jedynie z wymiarów 

geometrycznych pompy oraz prędkości obrotowej z jaką jest napędzana.  

W praktyce, wskutek przecieków cieczy przez szczeliny między częściami pompy, 

wydajność maleje ze wzrostem ciśnienia.  

Wydajnością nominalną nazywamy wydajność przy nominalnej prędkości 

obrotowej i nominalnym ciśnieniu.  

Qp = ep qp np vp 

Qp - wydajność pompy [m3/s],  

ep - współczynnik nastawialności wydajności, dla pomp o stałej wydajności wynosi 

       on ep = 1, dla pomp o zmiennej wydajności wynosi on 0 <= ep< = 1 , 

qp - wydajność jednostkowa, czyli maksymalna możliwa do osiągnięcia ilość cieczy 

      podana do przewodu tłocznego w trakcie jednego obrotu wałka napędowego 

      przy ciśnieniu tłoczenia równym ciśnieniu ssania [m3/obr] ( nazywana jest również   

      wydajnością właściwą lub geometryczną objętością roboczą) 

np - prędkość obrotowa wałka napędowego pompy [obr/s], 

vp - sprawność objętościowa, inaczej wolumetryczna, czyli współczynnik   

        uwzględniający straty cieczy w pompie 

Wydajność nominalna – Qp[m
3/s] 

Qp = ep qp np vp 

 
vp - sprawność objętościowa, inaczej wolumetryczna, czyli współczynnik   

        uwzględniający straty cieczy w pompie 

 

Sprawność ta maleje ze wzrostem obciążenia pompy i jest zwykle wyznaczana 

eksperymentalnie w funkcji tego obciążenia,  

 

Obciążenie to zapisujemy wzorem 

Δpp = ptł - pss 

 
ptł - ciśnienie w przewodzie tłocznym pompy [Pa], 

pss - ciśnienie w przewodzie ssawnym pompy [Pa]. 
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Ciśnienie nominalne – pp [atm]  

Ciśnieniem nominalnym nazywamy najwyższą wartość ciśnienia 

długotrwałej pracy pompy. 
 

Nie oznacza to wcale, że pompa musi zawsze pracować przy ciśnieniu 

nominalnym. Jeżeli w układzie hydrostatycznym będzie wymagane ciśnienie 

niższe, to pompa będzie również pracować poprawnie. Należy jednak 

pamiętać, że przy zbyt niskim ciśnieniu roboczym w stosunku 

do nominalnego sprawność ogólna pompy będzie bardzo mała.  
 

Ponadto istnieje możliwość przeciążenia pompy ciśnieniem wyższym od 

nominalnego, jednak takie przeciążenie może odbywać się wyłącznie w 

sposób podany przez producenta w katalogu firmowym. 
 

Rozpatrując zagadnienie ciśnienia w układzie hydrostatycznym należy mieć na uwadze, 

że jakkolwiek ciśnienie jest wytwarzane przez pompę, to jego wartość zależy od: 

- obciążenia silnika lub siłownika,  

- koncepcji jego rozwiązania konstrukcyjnego i wymiarów,  

- sprawności hydrauliczno-mechanicznej  

- strat ciśnienia w przewodach i elementach układu. 

Nominalne zapotrzebowanie mocy – Np [W] 

Zapotrzebowaniem mocy nazywamy moc, jaką należy dostarczyć do pompy 

w celu wytworzenia wydajności Qp przy obciążeniu Δpp (będącym różnicą 

ciśnień między przewodem tłocznym i ssawnym). 

Np - zapotrzebowanie mocy [W], 

Δpp - obciążenie pompy [Pa], 

p - sprawność ogólna pompy, nazywana również sprawnością całkowitą,  

Sprawność ogólna pompy to współczynnik uwzględniający następujące straty w pompie:  

- objętościowe (wolumetryczne), 

- hydrauliczne (ciśnienia), 

- mechaniczne (tarcia). p = vp hp mp = vp hm 

vp - sprawność objętościowa, inaczej wolumetryczna,  

hp - sprawność hydrauliczna pompy, 

mp - sprawność mechaniczna pompy, 

hm - sprawność hydrauliczno-mechaniczna pompy. 

p

pp

p

pQ
N






* W praktyce można eksperymentalnie wyznaczyć sprawność ogólną i objętościową w funkcji obciążenia pompy. 

Wydajności jednostkowe – qp [m3/obr] 

Qp = ep qp np vp 

Wydajność jednostkowa pompy związana jest z koncepcją jej rozwiązania 

konstrukcyjnego. Wartość wydajności jednostkowej wyznacza się zwykle na 

drodze eksperymentalnej lub orientacyjnie ze wzorów. 

np. dla pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym 

qp = p m z b h 

ep = 1 
 

m - moduł, 

z - liczba zębów koła zębatego, 

b - szerokość koła zębatego  

     (mierzona prostopadle do  

     płaszczyzny rysunku), 

h - wysokość zęba. 
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Pompy hydrauliczne rozwiązania 

konstrukcyjne  

Pompa zębata o 

zazębieniu  

zewnętrznym 

Pompa zębata o  

zazębieniu  

wewnętrznym z  

wkładką sierpową 

Pompa o zazębieniu  

wewnętrznym bez  

wkładki sierpowej  

(gerotorowa) 

Pompa śrubowa 

Pompa łopatkowa  

pojedynczego działania 

Pompa łopatkowa  

Podwójnego 

 działania 

Pompy hydrauliczne rozwiązania 

konstrukcyjne 

Pompa tłoczkowa  

promieniowa z  

tłoczkami wirującymi 

Pompa tłoczkowa  

promieniowa z  

nie wirującymi 

tłoczkami  

Pompa tłoczkowa  

osiowa z  

wychylnym  

wirnikiem 

Pompa tłoczkowa  

osiowa z  

wychylną  

tarczą 

Pompy – charakterystyki statyczne 

Właściwości pomp wyporowych w katalogach firmowych ilustruje się graficznie 

za pomocą różnych charakterystyk statycznych. Jedną z takich możliwości są 

charakterystyki w funkcji obciążenia, 

vp - sprawność objętościowa 

p - sprawność ogólna pompy 

Np - zapotrzebowanie mocy [W], 

Qp - wydajność pompy [m3/s], 

Δpp - obciążenie pompy [Pa], 
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Pompy zębate o zazębieniu 

zewnętrznym 
Zasada działania pompy sprowadza się do przetransportowania cieczy w 

komorach między zębnych z przewodu ssawnego do tłocznego.  

1 - korpus,  

2 - koło zębate czynne,  

3 - koło zębate bierne,  

4 - komora między zębna 

1 - wałek napędowy, 2 - pokrywa przednia, 

3 - kadłub, 4 - pokrywa tylna, 5 - koło zębate czynne,  

6 - łożysko, 7 – koło zębate bierne, 8 - śruba 

Pompy zębate o zazębieniu 

zewnętrznym 

Rotacyjne Pompy Wyporowe 

charakteryzują się m.in. :  

1. zmiennym kierunkiem przepływu  

2. samozasysaniem  

3. odpornością na suchobieg  

4. odpornością na ciała obce  

5. zwartą konstrukcją  

6. oszczędnością wymaganego miejsca  

7. bezpulsacyjną pracą rotorów   

8. wydajnością przepływu 

proporcjonalną do obrotów  

9. dobrym dostępem dzięki pokrywie 

szybkoserwisowej  

 

Pompy łopatkowe 
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Pompy łopatkowe 

Pompy łopatkowe 

Przykładowa charakterystyka pracy: 

Pompy łopatkowe 

Schemat pompy łopatkowej pojedynczego działania, 

wyposażonej w nastawnik skoku zerowego:  

1 - ogranicznik skoku statora,  

2 – przyłącze tłoczne, 

3 - śruba nastawcza sterownika,  

L - przewód odprowadzający przecieki,  

S - kierunek zasysania, P - kierunek tłoczenia 

Pompa łopatkowa pojedynczego działania 

o zmiennej wydajności. 

Wysokie ciśnienie tłoczenia powoduje 

powstanie dużych sił promieniowych 

działających na wirnik i stator.  

Siła pozioma Fh jest równoważona 

przez siłę sprężyny Ff. Wzrost ciśnienia 

powyżej dopuszczalnej wartości narusza 

równowagę sił i stator przesuwa się w 

prawo powodując zmniejszenie skoku 

łopatek do minimum, czyli zmniejszenie 

wydajności pompy do wartości 

pokrywającej tylko przecieki w układzie. 

 

Do nastawiania wartości ciśnienia, przy 

której następuje zmniejszenie wydajności 

pompy służy śruba nastawcza 3 

sterownika. 
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Pompy łopatkowe 

Schemat pompy łopatkowej 

 podwójnego działania:  

1 - stator, 2 - wirnik, 3 - łopatka,  

4 - komora między łopatkowa,  

5,6 - kanały systemu odciążenia łopatek 

Pompa łopatkowa dwustrumieniowa : 

1 - wałek napędowy, 2 - przystawka, 3 - część ssawna, 

4 – pokrywa tylna, 5,6 - obudowa wirnika przedniego i 

tylnego, 7,8 - wirnik przedni i tylny, 9,10 - łopatka,  

11, 12 - płyty kompensacyjne przednia i tylna 

Pompy wielotłoczkowe promieniowe 

Schemat pompy wielotłoczkowej promieniowej,  

z nie wirującymi tłoczkami i rozrządem zaworowym:  

1 - korpus, 2 - wałek mimośrodowy,  

3.1, 3.2, 3.3 - cylindry, 4 - tłoczek, 5 - zawór zwrotny 

ssawny, 6 -zawór zwrotny tłoczny 

Pompa wielotłoczkowej z nie 

wirującymi tłoczkami, o stałej 

wydajności. 

 

Tłoczki 4 dociskane są zawsze do 

wałka mimośrodowego 2 za pomocą 

sprężyn. Obracający się wałek 2 

wymusza posuwisto-zwrotne ruchy 

tłoczków 4.  

 

Ruchy te są wykorzystane do 

zasysania i tłoczenia cieczy.  

Pompy wielotłoczkowe promieniowe 

Pompa wielotłoczkowej z nie 

wirującymi tłoczkami, o stałej 

wydajności. 

 

Tłoczki 4 dociskane są zawsze do 

wałka mimośrodowego 2 za pomocą 

sprężyn. Obracający się wałek 2 

wymusza posuwisto-zwrotne ruchy 

tłoczków 4.  

 

Ruchy te są wykorzystane do 

zasysania i tłoczenia cieczy.  
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Pompy wielotłoczkowe promieniowe 

Pompa wielotłoczkowa promieniowa jednorzędowa z zewnętrznym podparciem tłoczków, 

z wychylną bieżnią, o zmiennej wydajności i zmiennym kierunku tłoczenia. 

Pompy wielotłoczkowe osiowe 

Schemat pompy wielotłoczkowej z wychylonym 

wirnikiem, o stałej wydajności:  

1 - korpus, 2 - wałek napędowy,  

3 - tarcza przegubowa, 4 - wirnik, 5 - tłoczek, 

6 - korbowód, 7 - tarcza rozdzielcza,  

8 – czop łożyskowy wirnika 

Podczas obrotu wałka wirnik z 

tłoczkami zostaje wprawiony 

w ruch obrotowy za pomocą 

korbowodów, ponieważ stopki 

kuliste tych korbowodów są 

przytrzymywane w tarczy przez 

przeguby tej tarczy.  

 

W związku z tym tłoczki 

wykonują ruchy posuwisto-

zwrotne względem wirnika. 

Ruchy te wykorzystywane są do 

zasysania i tłoczenia cieczy za 

pośrednictwem tarczy 

rozdzielczej 7. Zasysanie 

odbywa się w górnej części 

wirnika (kolor niebieski) a 

tłoczenie w części dolnej (kolor 

czerwony). 

Pompy wielotłoczkowe osiowe 

Schemat pompy wielotłoczkowej z wychylanym wirnikiem, o zmiennej 

wydajności i zmiennym kierunku tłoczenia:  

4 - wirnik, 5 - tłoczek, 7 - tarcza rozrządcza, 9 - ruchoma część korpusu pompy 
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Symbole graficzne 

Symbole graficzne 

Pompy wirowe 

 Pompa przewodowa jest typem pompy 
wyporowej o specjalnej konstrukcji. W pompie 
przewodowej ciecz przepychana jest przez 
elastyczny przewód za pomocą karbowanego 
paska, karbowanego wałka lub rolek toczących 
się po przewodzie. 
 

 Trójrolkowy wirnik (1) obracając się powoduje 
przetaczanie się rolek (2) po elastycznym 
przewodzie (3) ułożonym w korpusie pompy (4), 
które przepychają porcje cieczy zamkniętej 
pomiędzy dwoma rolkami. 
 

 Pompy przewodowe charakteryzują się pełną 
szczelnością. Przepompowywana ciecz nie styka 
się też z elementami pompy. W związku z tymi 
cechami, pompy przewodowe zwykle stosowane 
są w sprzęcie medycznym do pompowania 
cieczy sterylnych - np. płynów infuzyjnych lub 
przetłaczania krwi w urządzeniach do dializy.  

Schemat pompy przewodowej 

 

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Pompa_wyporowa.html
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Pompa_wyporowa.html
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Dializa.html
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Pompy wirowe 

Pompy wirowe 

Instalacje sprężonego powietrza 

Ze względu na wydzielanie się skroplin, przy poziomych przewodach 

głównych, odgałęzienia odprowadzające powietrze do stanowisk 

roboczych powinny znajdować się na górnej części przewodu głównego.  

Zapobiega to przedostawaniu się skroplin z przewodu głównego do 

odbiorników.  

Do zbierania i odprowadzania skroplin używa się specjalnych przewodów 

odwadniających połączonych do przewodu głównego w najniższych 

partiach  
odbiornik 

spust kondensatu 
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Instalacje sprężonego powietrza 

Przykład instalacji prostej  Przykład instalacji z układem zamkniętym 

Przykład sieci przewodów pneumatycznych 

Zanieczyszczenia powietrza 

Przykładowe rodzaje i wymiary zanieczyszczeń  

Zanieczyszczenia powietrza 

Gaz  N2  O2  Ar  CO2  H2  Ne  He  Kr  Xe  

% objętości  78,03  20,99  0,93  0,030  0,01  0,018  0,0005  0,001  0,00001  

% wagi  75,47  23,20  1,28  0,046  0,001  0,0012  0,0001  0,0001  0,0004 

Skład powietrza: 

+ woda w postaci pary lub też częściowo postaci drobnych kropelek 

+ zanieczyszczenia cząstkami stałymi 

W sprężonym powietrzu, pompowanym przez sprężarki, znajdują się 

zanieczyszczenia takiego rodzaju: 

- rożne pyły, 

- rdza, 

- olej pochodzący ze sprężarki. 

 

W obecności wody mogą przyspieszać korozję rurociągu jak i elementów 

pneumatycznych.  
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Klasy jakości powietrza 

Klasy jakości powietrza według normy ISO 8573.1  
Obowiązująca międzynarodowa norma ISO 8573.1 definiuje górne granice zawartości cząstek 

stałych, wody i oleju w sprężonym powietrzu.  

Dane zostały odniesione do 1bara ciśnienia absolutnego i temperatury +200C  

Klasa jakości 

Olej Cząstki stałe Woda 

Resztkowa 

zawartość oleju 

mg/m3  

Maksymalna 

wielkość cząstek 

stałych 

µm  

Maksymalna 

koncentracja 

cząstek stałych 

mg/m3  

Max. Zawartość wody 

0C g/m3 

1 0,01 0,1 0,1 -70 0,003 

2 0,1 1 1 -40 0,12 

3 1 5 5 -20 0,88 

4 5 15 8 +3 6,0 

5 25 40 10 +7 7,9 

6 +10 9,4 

Klasy jakości powietrza 

Klasy jakości powietrza 
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Zanieczyszczenia powietrza 

Ponadto, podczas gwałtownego rozprężania się powietrza, temperatura jego 

może się na tyle obniżyć, że nastąpi zamarznięcie wykroplonej wody, a 

oblodzenie kanałów przepływowych w zaworach i elementach 

pneumatycznych może powodować ich okresowe zatykanie. 

Oczyszczone sprężone powietrze powinno charakteryzować się:  

 

- brakiem wody w postaci kropel, a w postaci pary jest dopuszczalna, gdy 

punkt rosy występuje przy temperaturze niższej o 5 - 10O C od najniższej 

temperatury pracy układu napędowego, 

- niewystępowaniem olejów oraz innych cieczy w postaci kropel, 

- zanieczyszczeniami mechanicznymi poniżej 5 mm przy udziale wagowym 

do 0.7 mg/m3 w warunkach normalnych fizycznych  

Przygotowanie sprężonego powietrza 

Przygotowanie sprężonego powietrza realizowane jest w trzystopniowym 

procesie:  

1. Usunięciu z niego zanieczyszczeń, 

2. Redukcji ciśnienia do wymaganego poziomu, 

3. Wprowadzeniu czynnika smarnego  

    (dla mechanizmów, które tego wymagają). 

Do określenia stopnia wilgotności powietrza stosuje się dwie wielkości:  

A. Wilgotność bezwzględna - określa ilość pary wodnej zawartej w gramach 

w 1 m3 powietrza, przy określonym ciśnieniu i temperaturze - zwykle są to 

warunki normalne fizycznie.  

B. Wilgotność względna - określa stosunek ilości pary wodnej zawartej w 

1m3 powietrza, przy określonym ciśnieniu i temperaturze, do ilości pary 

wodnej maksymalnie możliwej do pochłonięcia w tych warunkach przy 

zupełnym nasyceniu powietrza.  

 

Zalecane jest takie osuszenie powietrza zasilającego, aby jego wilgotność 

względna w najniższej temperaturze pracy nie przekroczyła 80%  

Przygotowanie sprężonego powietrza - 

FILTRY 

Def. Filtry powietrza to urządzenia pozwalające na uchwycenie i 

oddzielenie zanieczyszczeń zawartych w powietrzu w postaci pyłów i gazu.  

 

Powietrze atmosferyczne zawiera w sobie cząstki zanieczyszczeń 

rożnych wielkości z różnych materiałów.  

 

Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu w stanie naturalnym zawiera się w 

przedziale 0.05 - 3.0 mg/m3. 

 

Zanieczyszczenia te tworzą rozdrobnioną mieszaninę, której wymiary 

zawierają się w przedziale 0.001 ÷ 500 mm. 
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Przygotowanie sprężonego powietrza – 

METODY FILTRACJI 

Filtrowanie mechaniczne - polega na przepuszczaniu powietrza przez 

pewnego rodzaju sito, które zatrzymuje grubsze zanieczyszczenia i w 

pewnym zakresie kondensuje olej.  

 

Filtrowanie to umożliwia usuniecie cząsteczek stałych o średnicy  

większej niż 0.5 mm.  

 

Jest to najprostsza i najtańsza metoda filtracji, ale w przypadku wystąpienia 

zanieczyszczeń stałych o średnicach mniejszych od 0.5 mm oraz oleju to jest 

metodą nieskuteczną.  

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

METODY FILTRACJI 

Filtrowanie adsorpcyjne polega na kondensacji drobnych cząsteczek w 

większe i ich wydalaniu.  

Filtracja ta jest stosowana dla cząstek zanieczyszczeń o średnicy z 

przedziału 0.01-0.05 mm i oleju.  

 

Filtr taki składa się z wielu cienkich włókien.  

Przestrzeń miedzy włóknami jest względnie duża, lecz ich średnica jest 

bardzo mała.  

Cząsteczki stałe nie przenikają przez warstwę włókien, zaś kropelki oleju 

osadzają się na włóknach i łączą się w większe krople i spływają do 

zbiornika  

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

METODY FILTRACJI 

Filtrowanie przez absorpcję - polega na pochłanianiu zanieczyszczeń 

przez czynnik filtrujący.  

 

Jest to najbardziej skuteczna metoda, ale co za tym idzie jest najdroższa. 

Pozwala na prawie 100% oczyszczenie powietrza pod warunkiem dobrania 

odpowiedniego chemicznego czynnika filtrującego.  
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Przygotowanie sprężonego powietrza - 

FILTRY 

Symbole graficzne filtrów:  

1 - filtr zwykły,  

2 - filtr z ręcznym spustem kondensatu,  

3 - filtr z automatycznym spustem  

      kondensatu  

Podział filtrów 

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

FILTRY normalne (zgrubne) serii PF 

Stosowane są jako filtry wstępnego oczyszczania, czyli pozbycia się 

większych zanieczyszczeń, kropli wody, rdzy i innych zanieczyszczeń stałych 

o wielkości do 1mm.  

W filtrach tych stosowane są najczęściej wkłady w postaci cienkich włókien. 

Zastosowanie : zabezpiecza się nimi narzędzia pneumatyczne  

                         sterowanie maszyn  

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

FILTRY normalne (zgrubne) serii PF 

Przekrój przez typową wkładkę filtracyjną (adsorpcyjną): 

1 - warstwa włókien rurkowych,  

2 - warstwa filtrująca,  

3 - warstwa łącząca cząstki,  

4 - warstwa włókien,  

5 - warstwa odsączająca,  

6 - warstwa pianki  

Filtr serii PF działający na 

zasadzie adsorpcji:  

1 - spust zanieczyszczeń,  

2 - miejsce na wkładki filtracyjne  
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Przygotowanie sprężonego powietrza – 

FILTRY dokładne HF 

Filtry dokładne - mikrofiltry - stosuje się w przemyśle, w którym wymagane jest 

dokładne oczyszczenie powietrza.  

Znajdują również zastosowanie w układach pneumatycznych, w których użyto 

precyzyjne pneumatyczne przyrządy pomiarowe.  

Zapewniają one zawartość cząstek stałych <= 0,01 mm i resztkową zawartość 

olejów <= 0,01 mg/m3 przy 20oC. Stosuje się je przeważnie za filtrem serii PF  

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

FILTRY dokładne serii HF 

Tego typu filtry posiadają specjalne wkładki filtrujące.  

 

Najczęściej w mikrofiltrach wykorzystuje się wkładki 

chemiczne pozwalające na zatrzymanie zanieczyszczeń 

typu cząstki oleju ze sprężarki, czynne szkodliwe gazy 

oraz ewentualnie wykroploną parę wodną. 

  

Wkładka chemiczna pochłaniająca zanieczyszczenia w 

miarę zużywania zabarwia się na kolor czerwony od 

dołu w górę. Po całkowitej zamianie koloru wkładka 

nadaje się do wymiany.  

Filtr serii HF:  

1 - wkład filtrujący,  

2 - kondensat,  

3 - ręczny spust kondensatu  

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

FILTRY dokładne serii CF 

Posiadają węglową wkładkę filtrującą.  

Stosowane są najczęściej do usuwania 

cząsteczek oleju, lub mogą być 

stosowane w takich samych przypadkach 

co filtry serii HF  

Filtr serii CF :  

1 - korpus,  

2 - przezroczysty zbiornik,  

3 – kierownica (generuje ruch  

      wirowy powietrza) 

4 - wkład filtrujący,  

5 - przegroda,  

6 - zawór spustowy,  

7 - kondensat  
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Przygotowanie sprężonego powietrza – 

smarowanie 

W układach pneumatycznych występują elementy tworzące cierne pary 

kinematyczne np. tłok – tuleja, wirniki ślimakowe, łopatki – korpus itp.. 

 

Aby zapewnić im poprawne działanie muszą być smarowane olejem. W tym 

celu stosuje się w układach pneumatycznych smarownice.  

 

Zadaniem smarownic jest zaopatrywanie elementów pneumatycznych w 

wystarczającą ilość środka smarnego, który powoduje zmniejszenie zużycia 

części trących i zapewnia ochronę urządzeń przed korozją.  

Symbol graficzny smarownicy 

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

smarowanie 

Smarownica pneumatyczna działa na zasadzie zwężki Venturiego.  

Zasysanie oleju i wprowadzanie go do strumienia powietrza jest dokonywane 

przy pomocy podciśnienia pomiędzy ciśnieniem panującym przed zwężką, a 

ciśnieniem w najwęższym miejscu zwężki.  

 

Smarownica rozpoczyna swoją pracę przy wystarczająco dużym przepływie 

powietrza. Dla małego przepływu powietrza przez zwężkę w dyszy również 

spada podciśnienie, co powoduje zaprzestanie zasysania oleju ze zbiornika.  

Zasada działania zwężki Venturiego:  

1 - zwężka,  

2 - sprężone powietrze ze smarem,  

3 - zbiornik smaru,  

p - spadek ciśnienia pomiędzy ciśnieniem 

przed zwężka, a ciśnieniem w najwęższym 

miejscu zwężki  

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

smarowanie 

Wady stosowania smarownic: 

-  zanieczyszczenie powietrza w hali produkcyjnej szkodliwymi dla zdrowia 

zawiesinami oleju, 

-  zanieczyszczenia przedmiotów obrabianych oraz urządzeń technologicznych i 

uchwytów olejem - co jest niedopuszczalne w takich gałęziach przemysłu jak 

elektroniczny, spożywczy, farmaceutyczny, drzewny, 

-  zatykanie się tłumików hałasu znajdujące się w kanałach odpowietrzających 
zaworów rozdzielających, co powoduje znaczne zwolnienie pracy siłowników 

 

Metody zapobiegania wydostawania się oleju z układu pneumatycznego:  

1. kierowanie zaolejonego powietrza wydzielanego przez mechanizmy i elementy 

pneumatyczne do odpowiednio zaprojektowanych przewodów 

doprowadzających je na zewnątrz pomieszczenia, gdzie pracuje układ 

pneumatyczny 

2. przyjęcie innej formy smarowania par kinematycznych tak, aby zmniejszyć 
ilość wydostającego się oleju do atmosfery, 

3. zastosowanie mechanizmów i elementów pneumatyki nie wymagających 

smarowania. 
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Przygotowanie sprężonego powietrza – 

osuszacze 

Sprężanie powietrza powoduje wzrost jego temperatury i wilgotności.  

 

Powietrze opuszczające stację kompresorową posiada temperaturę  

o 10-15 OC wyższą.  

 

Następnie temperatura spada w instalacji pneumatycznej, gdzie następuje 

wykroplenie się pary wodnej.  

 

Aby to zjawisko wyeliminować należy bezpośrednio za sprężarką wytrącić z 

powietrza wodę.  

 

Istnieją trzy metody osuszania:  

A. osuszanie absorpcyjne, 

B. osuszanie adsorpcyjne, 

C. osuszanie przez oziębianie . 

Symbol graficzny osuszacza 

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

osuszacze absorpcyjne 

Jest to metoda czysto chemiczna i polega na przepuszczeniu 

powietrza przez pojemnik wypełniony środkiem 

osuszającym.  

Środek osuszający zużywa się z czasem i musi być 

wymieniany w określonych odstępach czasu na przykład 

dwa do czterech razy w roku.  

 
UWAGA  - w osuszaczu równocześnie odkładają się pary 

oleju i cząsteczki oleju. Większe ilości oleju wpływają 

niekorzystnie na działanie osuszacza i aby zapobiec 

odkładaniu się w absorberze oleju należy na wejściu 

zastosować filtry dokładnego oczyszczania ( HF lub CF).  

Metodę absorpcyjną cechują:  

- prostota instalacji, 

- nieznaczne mechaniczne zużycie ze względu na brak 
ruchomych części mechanicznych, 

- brak poboru energii z zewnątrz  
Osuszacz absorpcyjny 

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

osuszacze adsorpcyjne 

Osuszacze adsorpcyjne wykorzystują typowy proces fizyczny polegający na 

odkładaniu się zanieczyszczeń na powierzchni ciał stałych.  

Środkiem osuszającym w tej metodzie jest ziarnisty materiał w formie perlistej 

lub grysu.  

Środek osuszający -  dwutlenku krzemu ( pot. nazwa żel).  

Wilgotne powietrze przepuszcza się przez warstwę żelu, w którym następuje 

powiązanie wilgoci ze sprężonego powietrza z środkiem osuszającym.  

 

Środek osuszający można w prosty sposób regenerować, poprzez 

przepuszczeniu przez niego gorącego powietrza, które przejmie 

zgromadzoną wilgoć.  

Metoda ta może wymagać energii cieplnej do regeneracji, która jest 

otrzymywana na drodze elektrycznej  
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Przygotowanie sprężonego powietrza – 

osuszacze adsorpcyjne 

Osuszacze adsorpcyjne wykorzystują typowy proces fizyczny polegający na 

odkładaniu się zanieczyszczeń na powierzchni ciał stałych.  

Środkiem osuszającym w tej metodzie jest ziarnisty materiał w formie perlistej 

lub grysu.  

Punkt rosy wynosi -40oC.  

Osuszacze z regeneracją na zimno zużywają około 

15% suchego powietrza do regeneracji adsorbera.  

 

Stosowane tam, gdzie są wymagane bardzo wysokie 

parametry sprężonego powietrza.  

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

osuszacze adsorpcyjne 

Osuszacze adsorpcyjne wykorzystują typowy proces fizyczny polegający na 

odkładaniu się zanieczyszczeń na powierzchni ciał stałych.  

Środkiem osuszającym w tej metodzie jest ziarnisty materiał w formie perlistej 

lub grysu.  

Punkt rosy wynosi -40oC.  

Osuszacze z regeneracją na zimno zużywają około 

15% suchego powietrza do regeneracji adsorbera.  

 

Stosowane tam, gdzie są wymagane bardzo wysokie 

parametry sprężonego powietrza.  

Przygotowanie sprężonego powietrza – 

osuszanie przez oziębianie 

W osuszaczu oziębiającym sprężonego powietrza doprowadza się 

temperaturę powietrza do punktu rosy ok. +3OC.  

Temperatura punktu rosy jest temperaturą, do której musi być oziębiony gaz, 

aby doprowadzić do skroplenia pary wodnej w nim zawartej.  

Po osiągnięciu punktu rosy następuje skroplenie części pary wodnej.  

 

Osuszane powietrze wchodzące do osuszacza przechodzi najpierw przez 

wymiennik ciepła powietrze - powietrze.  

Wytrącony kondensat oleju i wody jest odprowadzany z wymiennika ciepła do 

zbiornika. Następnie ochłodzone powietrze przepływa przez agregat 

chłodniczy i jest tam dalej schładzane do temperatury 1.70 C. 

Doprowadza to do wytrącenia pozostałej pary wodnej i zanieczyszczeń.  

Na końcu można podać sprężone powietrze do filtru dokładnego 

oczyszczenia  
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Przygotowanie sprężonego powietrza – 

osuszanie przez oziębianie 

Schemat osuszacza oziębiającego 

W osuszaczu oziębiającym 

sprężonego powietrza 

doprowadza się temperaturę 

powietrza do punktu rosy.  

Temperatura punktu rosy jest 

temperaturą, do której musi 

być oziębiony gaz, aby 

doprowadzić do skroplenia 

pary wodnej w nim zawartej.  

Po osiągnięciu punktu rosy 

następuje skroplenie części 

pary wodnej.  

 

Na końcu można podać 

sprężone powietrze do filtru 

dokładnego oczyszczenia  

1.7 OC 

Zespoły przygotowania sprężonego 

powietrza 

Czyste i suche powietrze gwarantuje prawidłowe działanie i przedłuża żywotność 

elementów pneumatycznych w związku z tym przy każdym układzie 

pneumatycznym instaluje się zespół przygotowania powietrza, który ma za zadanie:  

- oczyścić powietrze, 

- nasycić je mgłą olejową, zapewniając smarowanie elementów układu, 

- zredukować ciśnienie do wymaganego w układzie. 

 

W skład zespołu wchodzą:  

- filtr  

- reduktor, 

- smarownica. 

 

Przy doborze zespołu przygotowania powietrza należy zwrócić uwagę na: 

- całkowity wydatek powietrza w [m3/godz.], który jest decydujący dla wielkości 

urządzenia, 

- przy dużym wydatku powietrza występuje większy spadek ciśnienia w urządzeniu, 

- ciśnienie robocze nie może przekraczać wartości podanej dla jednostki 

uzdatniającej, 

- temperatura nie powinna przekraczać 500 C.  

Zespoły przygotowania sprężonego 

powietrza 

Symbol graficzny zespołu elementów 

przygotowujących sprężone 

powietrze, może składać się np. z: 

- filtru z oddzielaczem, 

- zaworu redukcyjnego, 

- manometru, 

- smarownicy.  

Zespół przygotowania sprężonego 

powietrza składający się z: 

- filtru, 

- zaworu redukcyjnego, 

- smarownicy. 
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Zespoły przygotowania sprężonego 

powietrza 

Obsługa i konserwacja zespołów przygotowania powietrza: 

1. Filtr - poziom skroplin musi być regularnie kontrolowany, aby nadmiar kondensatu 

nie został cofnięty do instalacji. Wkłady filtracyjne muszą być oczyszczane z 

zanieczyszczeń. 

2. Zawór redukcyjny ciśnienia - nie wymaga konserwacji przy współpracy z filtrem. 

3. Smarownica - poziom oleju musi być regularnie kontrolowany. Do smarowania 

należy używać tylko oleje mineralne.  

Zestaw FRS:  

1 - zawór załączający sterowalny 

ręcznie,  

2 - filtr i zawór redukujący,  

3 - moduł rozgałęziający z funkcją 

zaworu zwrotnego,  

4 - smarownica,  

5 - zawór załączający sterowany 

elektrycznie,  

6 - moduł rozgałęziający,  

7 - wyłącznik ciśnienia,  

8 - trzpienie gwintowe  

Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - Obliczenia przepływowe 

 Dane:  

 schemat instalacji hydr. 

 określenie ciśnienia nominalnego 

 wstępne ustalenie rozmiarów odbiorników 

 rozmieszczenie elementów hydr. na maszynie 

 

 Obliczenia średnic nominalnych: 

 przewodów rurowych 

 zaworów 

 elementów łączących. 

Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - Obliczenia przepływowe 

 Średnica za mała – duże straty przepływu (spadek sprawności całego 

układu) 

 Średnica za duża – brak wzrostu sprawności, zwiększenie kosztów, 

problem rozmieszczenia elementów hydr. na maszynie 

Dobór wstępny ze względu na dopuszczalną prędkość przepływu: 

przewody tłoczne v = 3 – 6 m/s 

przewody ssawne v = 0,5 – 2m/s 
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Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - Obliczenia przepływowe 

MAKSYMALNE PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU CIECZY ROBOCZEJ W 

PRZEWODACH RUROWYCH (WG BN- 75/5280-01)  

Przewody 

ssawne 

Przewody tłoczne  

Zakresy ciśnień nominalnych w MPa 

= 2,5 > 2,5 - 6,3 >6,3 - 16 > 16 - 32 > 32 - 63 > 63 - 160 

Maksymalna prędkość przepływu w m/s 

1,6 2,0 3,2 4,0 5,0 6,3 10 

Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - Obliczenia przepływowe 

WYTYCZNE DO WSTĘPNEGO DOBORU ŚREDNIC NOMINALNYCH PRZEWODÓW 

RUROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD NATĘŻENIA PRZEPŁYWU CIECZY 

Natężenie przepływu Q Średnica nominalna przewodu Dn [mm] 

[dm3/min] [m3/s] przewody ssawne przewody tłoczne 

9 0,00015 13 6 

18 0,00030 20 10 

30 0,00050 25 13 

75 0,00125 32 20 

110 0,00183 40 25 

180 0,00300 50 32 

310 0,00517 63 40 

Wytyczne przy projektowaniu instalacji dla maszyn do robót ziemnych i przeładunkowych  

wg. J. D. Hamilton. J. McCallum  

Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - Obliczenia przepływowe 

GRUBOŚCI ŚCIANEK RUR STALOWYCH CIĄGNIONYCH BEZ SZWU W ZALEŻNOŚCI OD CIŚNIENIA 

ROBOCZEGO (WG DIN) 

Natężenie przepływu Średnica zewnętrzna  

mm 

szereg 

Grubość ścianki (mm) dla 

ciśnienia roboczego (MPa) 
dm3/min m3/s 

uprzyw. uzup. 6,3 10 16 25 40 

0,63 0,00001 6 1 1 1 1 1,5 

2,5 0,00004 8 1 1 1 1,5 1,5 

6 0,0001 10 1 1 1 1,5 2 

16 0.00027 12 1 1 1,5 2 2,5 

40 0,00067 16 1,5 1,5 1,5 2 3 

40 0,00067 20 — — — — 4 

63 0,001 20 1,5 1,5 2 2,5 — 

63 0,001 25 — — — — 5 

100 0,0017 25 2 2 3 3 — 

100 0,0017 30 — — — — 6 

160 0,0027 30 2 2 3 4 — 

160 0,0027 38 — — — — 7 

250 0,00417 38 3 3 4 5 — 

250 0,00417 50 — — — 

400 0,00667 50 3 3 6 6 — 
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Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - Obliczenia przepływowe 

WYMIARY RUR STALOWYCH NA PRZEWODY W NAPĘDACH I STEROWANIACH HYDRAULICZNYCH (WG 

PN-76/M-73136) 

Dz 

[mm] 

Ciśnienie nominalne pn [MPa] 

do 6,3 do 16 do 32 

g [mm] Dn[mm] g [mm] Dn [mm] g [mm Dn [mm] 

4 — — 1,0 2,5 — —   H 

5 — — 1,0 3,0 1,0 3 

6 — — 1,0 4 1,2 4 

8 — — 1,0 6 1,5 5 

10 — — 1,0 8 2,0 6 

12 — — 1,5 10 2,5 8 

14 — — — — 3,0 8 

15 — — 1,5 13 — — 

16 — — 1,5 13 3,0 10 

18 — — 1,5 16 — — 

20 — — 2,0 16 3,5 13 

22 — — 2,0 20 — — 

25 — — 3,0 20 4,5 16 

28 — — 2,0 25 — — 

30 — — — — 5,0 20 

32 — — 3,0 25 6,0 20 

35 — — 3,0 32 — — 

38 — — — — 6,0 25 

40 — — 4,0 32 7,0 25 

42 — — 3,0 40 — — 

45 — — 3,0 40 — — 

50 4,0 40 6,0 40 7,0 32 

Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - Obliczenia przepływowe 

Przepływ Q można obliczyć z danych odbiorników (silniki, siłowniki), to jest z ich wymiarów i 

prędkości. Przy obliczeniach tych można korzystać z danych katalogowych  

Po wyborze średnicy nominalnej przewodu Dn należy wybrać typ rury (zależnie od 

wartości zastosowanego ciśnienia).  

Dla rur stalowych można to zrobić korzystając z poprzednich tabel. 

 

Ustalenie typu rury pozwala na określenie średnicy wewnętrznej rury Dw, na 

podstawie tej średnicy można obliczyć prędkość przepływu w rurze i liczbę Re, 

korzystając z zależności 

v = Q / A = Q / [(p/4) *D2
w]  [m/s] 

Re = v*Dw / n 
n - lepkość kinematyczna cieczy [m2/s] 

Re < 2500 – przepływ laminarny 

Lepkość (tarcie wewnętrzne) - właściwość płynów i plastycznych ciał stałych 

charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu.  

Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - Obliczenia przepływowe 

Pomiary lepkości prowadzi się na wiskozymetrach i reowiskozymetrach. 

 

Współczynnik lepkości dynamicznej dla rozrzedzonych gazów 

doskonałych jest proporcjonalny do pierwiastka z temperatury (jest to 

wynikiem ruchu cząsteczek gazów), a nie zależy od ciśnienia.  

 

Dla cieczy współczynnik ten jest odwrotnie proporcjonalny do 

temperatury, a rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia (jest to spowodowane 

oddziaływaniem międzycząsteczkowym). 

 

n - lepkość kinematyczna cieczy [m2/s] 

Lepkość kinematyczna, nazywana też kinetyczną,  

jest stosunkiem lepkości dynamicznej* do gęstości płynu.  

*Lepkość dynamiczna wyraża stosunek naprężeń ścinających do szybkości ścinania. 
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Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - przewody 

nieprawidłowe prawidłowe Przykłady ukształtowania 

przewodów sztywnych 

Projektowanie i obliczanie układów 

hydraulicznych - przewody 
Sposoby montażu 

przewodów 

hydraulicznych 

giętkich 

 

 W zastosowaniach technicznych rozróżnia się następujące czujniki pneumatyczne: 

• dysze spiętrzeniowe, 

• czujniki poziomu, 

• głowice wyczuwające, 

• czujniki z przerywanym strumieniem. 

 

Czujniki pneumatyczne 
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 Dysze spiętrzeniowe i czujniki poziomu działają na zasadzie czujnika kaskadowego. W 
przypadku gdy wykorzystywane jest całkowite zamknięcie dławika nastawnego (dyszy) 
czujnika przez przesłonę, ciśnienie kaskadowe pk rośnie do poziomu ciśnienia zasilania pz, 
a tym samym rośnie do tego poziomu sygnał wyjściowy czujnika. 

 Na rys. pokazano rozwiązanie konstrukcyjne dyszy spiętrzeniowej firmy FESTO-
PNEUMATIC, wykorzystywanej jako łącznik drogowy i jednocześnie jako twardy zderzak. 
Jeśli dysza spiętrzeniowa z rys. zostanie przesłonięta tak, że odległość s przesłony od 
dyszy jest mniejsza niż 0,02 -0,04 mm , ciśnienie kaskadowe pk rośnie do poziomu 
ciśnienia zasilania pz. 

 

Dysze spiętrzeniowe i czujniki 

poziomu 

 Na identycznej zasadzie działa czujnik poziomu (rys. a), przy czym w tym przypadku dysza 
jest umieszczona na końcu rurki zanurzeniowej i przesłaniana jest przez podnoszące się 
lustro cieczy (rys. b i c). Jeśli podnosząca się ciecz zamknie otwór rurki zanurzeniowej, to 
sygnał ciśnieniowy pk osiąga wartość, która jest proporcjonalna do wysokości słupa cieczy 
h nad wlotem rurki oraz gęstości cieczy Q (rys. c). 

Dysze spiętrzeniowe i czujniki 

poziomu 

 Głowica wyczuwająca jest wykorzystywana jako bezdotykowy czujnik położenia. Zmiana 
ciśnienia wyjściowego jest zależna od intensywności „odbijania się" wypływającego z 
dyszy pierścieniowej 2 strumienia od ścianki przedmiotu wyczuwanego 4. Nastawny zawór 
dławiący 1 umożliwia nastawianie odpowiedniej wartości strumienia „czyszczącego" dyszę 
odbiorczą 3 — co powoduje dużą odporność głowicy na silne zapylenie. Charakterystyki 
statyczne głowic RFL-2, RFL-4, RFL-5 i RFL-6 (produkcji firmy FESTO-PNEUMATIC) przy 
zasilaniu ciśnieniem pz = 15 kPa pokazano na rys. a. Na rysunku tym zaznaczono 
niezbędny poziom ciśnienia przełączania wzmacniacza (0,05 kPa) współpracującego z 
głowicą. 

 

Głowica wyczuwająca 
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 Czujnik z przerywanym strumieniem składa się z dwu dysz: 
zasilającej 1 i odbiorczej 2 (rys.). Obydwie dysze są zasilane 
sprężonym powietrzem (p = 10 - 20 kPa) i usytuowane osiowo 
naprzeciw siebie w odległości nie większej niż 100 mm.  

 Strumień z dyszy zasilającej oddziałuje dynamicznie na strumień 
wypływający z dyszy odbierającej i powoduje wzrost ciśnienia na 
wyjściu tej dyszy (pojawia się sygnał ciśnieniowy pk > 0,05 kPa). 
Wartość tego sygnału można zwiększyć przez dołączenie 
wzmacniacza. Jeśli jakikolwiek przedmiot 3 przerwie przepływ 
strumienia powietrza między dyszą zasilającą i odbiorczą, to na 
wyjściu czujnika pojawi się sygnał pk = 0.  

Czujnik z przerywanym strumieniem 

 Odmianą konstrukcyjną czujnika jest czujnik widełkowy (rys. 
6.7a) stanowiący jednolitą konstrukcję. Charakterystykę 
statyczną czujnika pk =f(pz) podano na rys.  

Czujnik z przerywanym strumieniem 

Siłownik z bezstykową sygnalizacją 

położenia tłoka  
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Czujniki indukcyjne są nadajnikami sygnału, które bezdotykowo wykrywają przemieszczenia elementów 
roboczych w maszynach obróbczych i produkcyjnych, robotach przemysłowych, liniach produkcyjnych 
itd. i przetwarzają je na sygnał elektryczny. 
Czujnik generuje sygnał elektryczny po zbliżeniu się metalowego obiektu do aktywnej powierzchni 
(niebieskie czoło) czujnika indukcyjnego w obrębie określonej odległości przełączania. 
 
Czujniki indukcyjne wykrywają wszystkie obiekty będące przewodnikami elektrycznymi, które przechodzą 
przez lub pozostają w obrębie ich pola magnetycznego o dużej częstotliwości bez wchodzenia w kontakt 
mechaniczny z czujnikiem. 
 
Czujniki indukcyjne działają bezdotykowo i nie wywierają żadnej siły mechanicznej na wykrywane 
obiekty. 
 
Czujniki indukcyjne nie potrzebują żadnych elementów odczytujących. Czujniki indukcyjne nie wymagają 
żadnych dotykowych mechanizmów wykrywania jak rolki, popychacze, dźwignie, które są używane przy 
krańcówkach mechanicznych. 
 
Czujniki indukcyjne działają bezdotykowo, przełączenie następuje w sposób elektroniczny. 

Czujniki indukcyjne 

 

 

Charakterystyka 

- Odczyt bez kontaktu mechanicznego zapewnia dużą żywotność 

- Brak awarii spowodowanych zabrudzeniem lub zgrzaniem styków 

- Nie występuje efekt odbicia styków i generowania błędnych impulsów 

- Wysoka częstotliwość przełączania do 3000 Hz 

- Niewrażliwość na wstrząsy 

- Dowolna pozycja montażu 

- Żółta dioda LED jako wskaźnik stanu 

- Czujnik całkowicie obudowany, o wysokim stopniu ochrony IP 65 

 Czujnik optyczny posiada: 

 - częstotliwość przełączania 500 Hz 

 - czas odpowiedzi – ok. 2ms 

 - sygnalizacja funkcji wyjścia – dioda 

- rodzaj światła: niewidzialne, podczerwień 875 cm  

 Uniwersalne, szerokie zastosowanie nawet w ekstremalnych 
temperaturze do 250°C. Możliwość regulacji zasięgu przyciskiem 
uczącym, również w trakcie trwania procesu technologicznego.  

Czujniki optyczne 

 czujniki optyczne typu nadajnik-odbiornik składają się z dwóch 
niezależnie zasilanych elementów: nadajnika i odbiornika,  

 umieszczone są wzdłuż jednej linii, czujniki wykrywają obiekty, które 
przetną tą linię 
 

Czujniki optyczne : foto-bariery 
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 - nominalna strefa działania (Sn):  1 ÷ 10 mm  

 - zasilanie:  12 - 30 VDC (-15 / +10%)  

 - sygnalizacja funkcji wyjścia: za pomocą żółtej diody LED  

 - częstotliwość przełączania: 10 Hz  

 

Czujniki pojemnościowe 

 Nowoczesne czujniki ciśnienia zasadniczo różnią się od stosowanych 
powszechnie jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie znaczenie mają 
czujniki pojemnościowe i piezorezystancyjne. Mogą one być częścią 
scalonych przetworników ciśnienia, zawierających nie tylko element 
sensora, ale również układy kompensacyjne, wzmacniające, 
przetworniki itp. 

Czujniki ciśnienia 

 Rodzaje czujników 

 Najczęściej czujniki ciśnienia klasyfikuje się ze względu na rodzaj mierzonego 
medium (może nim być gaz lub ciecz), technologię wykonania (mechaniczne, 
półprzewodnikowe), zakres ciśnienia wejściowego itp.  

 Czujnik może mierzyć ciśnienie bezwzględne (absolutne), względne (różnicowe) 
lub nadciśnienie.  

 Pierwsze czujniki ciśnienia były typu mechanicznego. Ciśnienie działało na 
membranę lub mieszek i ich odkształcenie powodowało przesunięcie układu 
dźwigni sterującej moment obrotowy. Ten indukował w przetworniku zmienne 
napięcie, które po wyprostowaniu i wzmocnieniu dawało prądowy sygnał 
wyjściowy proporcjonalny do siły, a tym samym ciśnienia. 

  Inne rozwiązania wykorzystywały np. przesunięcie rdzenia cewki i zmianę jej 
indukcyjności, co wpływało na zmianę częstotliwości generatora. Urządzenia tego 
typu były dużych rozmiarów, wymagały też precyzyjnej kalibracji i okresowej 
konserwacji.  

 Współcześnie główny udział w rynku mają sensory półprzewodnikowe.  

 Dwa główne rodzaje omawianych przyrządów to pojemnościowe i 
piezorezystancyjne czujniki ciśnienia itp. 

Czujniki ciśnienia 
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 Czujniki pojemnościowe 

 Zasadniczą częścią czujników wykorzystujących efekt pojemnościowy jest specjalnie 
zbudowany kondensator. Górną jego okładkę stanowi giętka membrana. Dolną okładką 
jest sztywna kształtka uformowana w wyniku anizotropowego, mokrego trawienia krzemu. 
Cały kondensator składa się z centralnej części – czułej na zmiany ciśnienia – i części 
brzegowej, odgrywającej rolę pojemności stałej. Widoczne podtrawienie brzegowe 
tworzące wnękę redukuje wartość pojemności brzegowej, a ponadto zwiększa objętość 
przestrzeni z ciśnieniem odniesienia, zapewniając tym samym większą stabilność 
parametrów. Ugięcie górnej membrany pod wpływem przyłożonego ciśnienia powoduje 
zmianę odległości między okładkami kondensatora i w wyniku tego zmianę jego 
pojemności. Wyjście czujników tego typu w naturalny sposób nadaje się do połączenia z 
układami działającymi na zasadzie przełączanych pojemności. Parametry kondensatora 
utworzonego przez membrany mniej zależą od temperatury i czasu niż parametry 
piezorezystorów używanych w czujnikach piezorezystancyjnych. Przykładowy schemat 
układu wzmacniającego do pojemnościowego czujnika ciśnienia przedstawia poniższy 
schemat 

Czujniki ciśnienia 

 Czujniki piezorezystancyjne 

 Czujniki piezorezystancyjne wykorzystują efekt zmiany rezystancji materiału pod 
wpływem działającego ciśnienia. Cechują się dużą trwałością, szerokim 
zakresem ciśnień i małymi rozmiarami. Proces produkcji tych czujników jest 
prostszy i tańszy niż czujników pojemnościowych (mniej etapów 
technologicznych, mniej masek itp.). 

Czujniki ciśnienia 

Projektowanie i obliczanie układów 

  Metody obliczania straty ciśnienia gazu w rurociągu 

 1. Metoda bardzo dokładna 

 Metoda zawarta w normie PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 

W rozdziale 2.6.5.2 Przepływ izotermiczny przedstawione są następujące równania, które 

umożliwiają obliczenie prędkości i 

ciśnienia na końcu odcinka dla znanych parametrów na początku odcinka: 

 

 

 

 gdzie (nazewnictwo zgodne z normą): 

     w1,w2  - prędkość gazu na początku i na końcu odcinka [m/s], 

p1,p2 - ciśnienie na początku i na końcu odcinka [Pa], 

l - współczynnik tarcia [-], 

l - suma rzeczywistej długości odcinka i długości zastępującej opory miejscowe [m], 

d - wewnętrzna średnica rury [m], 

R - indywidualna stała gazowa [J/(kg*K)], 

T - temperatura bezwzględna gazu [K]. 

 Równania (1) zostały wyprowadzone na podstawie praw termodynamiki przy jedynym 

założeniu uproszczającym, że mamy do czynienia z przepływem izotermicznym. 

 

http://www.uktn.com/obliczaniestratcisnienia.html
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   2. Metoda wystarczająco dokładna 

 Autorzy podręczników termodynamiki 

[Jan Szargut,Teoria Procesów Cieplnych, PWN 1973, str. 132], [Stanisław Ochęduszko, 

Termodynamika stosowana, WNT 1970, str. 472] wprowadzają kolejne uproszczenie 

polegające na pominięciu przyrostu energii kinetycznej gazu podczas przepływu w rurze 

(jako znacznie mniejszego od pracy tarcia) i otrzymują wzór (2), wystarczająco dokładny 

dla praktyki gazowniczej: 

 

 

 

 gdzie : 

     r1 - gęstość gazu na początku odcinka [kg/m^3]. 

 Wzór ten jest znany pod nazwami "podstawowy" lub "uniwersalny". Mimo że jest znany 

od bardzo dawna, to nie był stosowany z powodu trudności z obliczaniem współczynnika 

tarcia l . 

 

Projektowanie i obliczanie układów 

   3. Kłopoty ze współczynnikiem tarcia 

 Współczynnik tarcia l , zwany również liczbą tarcia, występujący w równaniach (1) oraz 

(2) jest funkcją liczby Reynoldsa i chropowatości względnej wewnętrznej powierzchni 

rury. 

Oblicza się go (zgodnie ze wskazaniem normy) ze wzoru Colebrooka-White'a: 

 

 

 gdzie: 

     Re - liczba Reynoldsa [-], 

k/d - chropowatość względna [-]. 

 Wzór Colebrooka-White'a (3), opublikowany w 1937 roku, jest do dziś uważany za 

najlepiej i w najszerszym zakresie opisujący zależność współczynnika l od liczby 

Reynoldsa i względnej chropowatości. 

 Jednakże, aby obliczyć współczynnik tarcia l ze wzoru należy zastosować metodę 

iteracyjną i ta okoliczność zaważyła o dalszym losie omawianych wzorów. Skorzystanie 

z wzoru Colebrooka-White'a okazało się w praktyce zbyt trudne. 

 W czasach przedkomputerowych, aż do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, 

konieczność iteracyjnego obliczania za pomocą ołówka i suwaka logarytmicznego 

wymagała zbyt dużo mozolnej i czasochłonnej pracy.  

 

Projektowanie i obliczanie układów 

 4. Wzory uproszczone zwane "praktycznymi„ 

 Dlatego, w wyniku ogromnego zapotrzebowania na obliczanie sieci gazowych, pojawiły 

się wzory uproszczone zwane wzorami "praktycznymi", takie jak Weymouth'a, Biel-

Lummerta, Renuarda, Panhandle'a, Waldena, IGT i wiele innych, umożliwiające ręczne 

obliczenie straty ciśnienia. 

 Są to modyfikacje wzoru uniwersalnego, polegające na zastąpieniu parametru 

wyrażeniem znacznie prostrzym od wzoru Colebrooka-White'a, nie wymagającym 

stosowania iteracji. 

 Uproszczone wyrażenia dla (w każdym z wymienionych wzorów "praktycznych" inne) są 

słuszne tylko w bardzo wąskim zakresie liczb Reynoldsa i chropowatości względnej. 

Wielkości te mogą się bardzo różnić w różnych miejscach sieci gazowej. 
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 Wzory "praktyczne" są do dziś chętnie stosowane przez inżynierów, programistów, 

wykładowców i autorów publikacji, [K.Kogut,K.Bytnar, Obliczanie sieci gazowych, 

Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007], 

[Konrad Bąkowski, Sieci i instalacje gazowe,WNT, 2007, roz. 7.4.3], 

mimo że stosowanie ich jest nieuzasadnione ze względu właśnie na tkwiące w nich 

bardzo niedoskonałe zależności dla . 

Stosowanie ich do obliczania całych sieci jest błędem. 

Obarczanie użytkownika programów komputerowych obowiązkiem wyboru wzoru 

spośród wzorów "praktycznych" jest wadą, 

a nie atutem programu. 

 Tego samego zdania na temat "praktycznych" wzorów jest dyrektor amerykańskiej firmy 

gazowniczej Stoner Associates Inc,Donald W. Schroeder, autor opracowania A Tutorial 

on Pipe Flow Equations opublikowanego w internecie. 

W opracowaniu tym autor przyrównuje wzory "praktyczne" do stojących zegarów, które 

dwa razy na dobę pokazują dokładny czas. 

Schroeder proponuje "odłożyć na półkę, tam gdzie leżą suwaki logarytmiczne" wszystkie 

wzory "praktyczne„ ,a do obliczeń strat ciśnienia używać wzoru uniwersalnego (2), bo on 

jest ważny w całym zakresie wszelkich możliwych parametrów. 

Współczynnik tarcia występujący w tym wzorze Schroeder proponuje obliczać z wzoru 

Colebrooka-White'a.  

 

k – współczynnik przepływu zaworu 

Współczynniki zastępcze 

http://www.polinski.com.pl 

http://www.psig.org/papers/2000/0112.pdf
http://www.psig.org/papers/2000/0112.pdf
http://www.psig.org/papers/2000/0112.pdf
http://www.psig.org/papers/2000/0112.pdf
http://www.psig.org/papers/2000/0112.pdf
http://www.psig.org/papers/2000/0112.pdf
http://www.psig.org/papers/2000/0112.pdf
http://www.psig.org/papers/2000/0112.pdf
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Dobór 

Zalecane średnice przewodów d [mm] 

http://www.polinski.com.pl 

Dobór 

http://www.polinski.com.pl 

Zalecane średnice przewodów d [mm] 

Przeliczniki jednostek 
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Kolory – po co ? Norma DIN 2403  

Kolory rur (np. poliamidowych PU12) 

Wyraźne oznakowanie przewodu rurowego w zależności od przesyłanego 

medium przepływającego jest konieczne w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa, prawidłowego uruchomienia oraz skutecznego 

gaszenia pożarów. 

Znakowanie powinno wskazywać na niebezpieczeństwa, aby w ten sposób 

zapobiec zwielokrotnieniu ryzyka.  

 

Dotyczy to przede wszystkim instalacji przemysłowych, gdzie wiele 

przewodów przebiega obok siebie.  

Kolory – po co ? Norma DIN 2403  

Znakowania dokonuje się poprzez umieszczenie kolorowych tabliczek, 

nalepek, kolorowych pierścieni albo zastosowanie kolorowych przewodów 

rurowych.  

 

W przypadku, gdy stosowane są tabliczki, nalepki lub kolorowe pierścienie, 

należy je umieszczać na wszystkich punktach charakterystycznych instalacji, 

jak końce rury, rozgałęzienia, otwory ścienne i sufitowe oraz armatura.  

 

Znacznie łatwiejsze jest znakowanie kompletnych przewodów rurowych.  

 

Norma DIN 2403 podaje kolory dla określonych grup przesyłanych czynników 

przepływających.  

 

Znakowanie za pomocą kolorów nie dotyczy rur układanych pod ziemią. 

Zanieczyszczenia powietrza 

Kolory dla przewodów rurowych w budynkach pojazdach i innych według DIN 2403 

http://www.polinski.com.pl 
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Materiały konstrukcyjne 

MATERIAŁ 

KORPUSU     USZ

CZELNIENIE 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO 

CHEMICZNE 

 

ZASTOSOWANIE ZALECANE 

 

 

ŻELIWO GG 25 Średnia wytrzymałość mechaniczna Stosowany do mało wymagających 

aplikacji 

 

 

ŻELIWO 

SFEROIDALNE 

GGG50 

Wytrzymałość mechaniczna 

podobna do wytrzymałości stali 

Zazwyczaj stosowany do wykonania 

korpusów i dysków 

 

 

STAL WĘGLOWA Bardzo dobra wytrzymałość 

mechaniczna 

Stosowany w wymagających 

aplikacjach 

 

 

ALUMINIUM Lekkie i odporne na korozję Zazwyczaj stosowany w aplikach 

średnio wymagających 

 

 

BRĄZ Dobra odporność na korozję Aplikacje wodo odporne np. statki 

http://www.polinski.com.pl 

Materiały konstrukcyjne 

POKRYCIE 

POLIMEREM 

RILSAN 

Bardzo dobra wytrzymałość na 

korozję 

Stosowanie do osłon korpusów i 

dysków 

 

 

STAL 

NIERDZEWNA AISI 

304 

Dobra wytrzymałość na korozję Przemysł spożywczy chemiczny 

farmaceutyczny i medycyna 

 

 

STAL 

NIERDZEWNA AISI 

316 

Bardzo dobra wytrzymałość na 

korozję 

Przemysł spożywczy chemiczny 

farmaceutyczny i medycyna 

 

 

EPDM Temperatura graniczna od -50°C do 

+170°C; 

Temperatura pracy: od -40°C do 

+135°C 

Nieodpowiedni dla węglowodorów. 

Woda (miękka, słona, z glikolem, 

przemysłowa), para, ozon, tłuszcze 

roślinne i zwierzęce, zasady i 

rozcieńczone kwasy, rozpuszczalniki 

octowe, alkohole, soda kaustyczna, 

otoczenie atmosferyczne 

 

 

EPDM HT Temperatura graniczna od -40°C do 

+140°C; 

Temperatura pracy: od -10°C do 

+110°C Nieodpowiedni dla 

węglowodorów. 

Woda (miękka, słona, z glikolem, 

przemysłowa), para, ozon, tłuszcze 

roślinne i zwierzęce, zasady i 

rozcieńczone kwasy, rozpuszczalniki 

octowe, alkohole, soda kaustyczna, 

otoczenie atmosferyczne 
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Materiały konstrukcyjne 

NITRYL (GUMA NBR ) Temperatura graniczna od -23°C do 

+120°C; 

Temperatura pracy: od -23°C do +82°C 

Bardzo dobre właściwości mechaniczne, 

odporność na oleje mineralne niektóre 

węglowodory, rozpuszczalniki alifatyczne i 

węglowodorowe. 

Sprężone powietrze, zimna woda, oleje 

hydrauliczne, metan, butan, media 

ropopochodne, woda morska, materiały 

ścierne transportowane pneumatycznie. 

 

 

HYPALON Temperatura graniczna od -20°C do 

+120°C; 

Temperatura pracy: od -10°C do +80°C 

Dobra odporność na środowisko 

atmosferyczne i utleniacze. 

Nieodpowiedni dla kwasu azotowego. 

Kwasy, rozcieńczone zasady, alkohole. 

Przemysł rolno-spożywczy, cukrownie. 

 

 

VITON (FKM) Temperatura graniczna od -30°C do 

+250°C; 

Temperatura pracy: od -10°C do +190°C 

Duża odporność na: ciepło, światło, 

atmosferę, kwasy benzoesowe. Gazo 

odporność. Nieodpowiedni dla pary i 

wrzącej wody. 

  

Rozpuszczalniki z wyjątkiem octowych, 

węglowodory stałe, paliwa utlenione, 

kwasy, zasady, oleje hydrauliczne, inne.. 
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Materiały konstrukcyjne 

SILIKON Temperatura graniczna od -60°C do 

+200°C; 

Temperatura pracy: od -50°C do +150°C 

Duża odporność na: ciepło, zimno, 

światło, atmosferę. Nieodpowiedni dla 

pary i wrzącej wody. 

Powietrze lub gorące gazy szlachetne 

(do +200°C), przemysł spożywczy i inne 

 

 

SILIKON DO PARY Temperatura graniczna od -50°C do 

+200°C; 

Temperatura pracy: od -50°C do +160°C 

Duża odporność na przegrzaną wodę i 

parę (do 120°) 

Powietrze lub gorące gazy szlachetne 

(do +180°C), przemysł spożywczy, woda, 

para. 

 

 

NR (POLISOPREN) Temperatura graniczna od -30°C do 

+80°C; 

Temperatura pracy: od -10°C do +60°C 

Wytrzymałość na ścieranie. 

Nieodpowiednie dla węglowodorów, 

kwasów, zasad. 

Woda, alkohole, ketony, produkty 

spożywcze. 

  

 

 

TEFLON (PTFE) Temperatura graniczna od -50°C do 

+300°C; 

Temperatura pracy: od -20°C do +200°C 

Duża odporność chemiczna na 

rozpuszczalniki i produkty żrące. 

Nieodpowiednie dla mediów ściernych, 

potasu i sodu, gazowego fluoru. 

Rozcieńczone kwasy, paliwa, 

rozpuszczalniki, gorąca woda Przemysł 

chemiczny i spożywczy, środowiska 

korozyjne. 
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Producenci „pneumatyki” 

Pneumatyka przemysłowa – firmy: 

Numatics,  

Norgren Herion,  

Univer,  

Festo,  

Metal Work,  

SMC,  

Stransky & Petrzik,  

Humphrey,  

Koganey, 

Asco Joucomatic,  

Bosch Rexroth,  

Camozzi,  

Wabco,  

Parker,  

Prema., 

Inne … 
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