SYMBOLE GRAFICZNE NO NIKÓW ENERGII
No niki energii

Symbol graficzny no nika energii

ródło ci nienia
Przewód roboczy
Przewód steruj cy
Przewód odpowietrzaj cy
Poł czenia przewodów(stałe)

Skrzy owanie przewodów

Odpowietrzenie bezpo rednio do
atmosfery
Odpowietrzenie przez przył cze
Przewód za lepiony
Poł czenie przewodów
Szybkozł czka poł czona
Szybkozł czka z zaworami zwrotnymi
poł czona
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ZAWORY ROZDZIELAJ CE
Zawory rozdzielaj ce s urz dzeniami , które wpływaj na drog przepływu
powietrza, mianowicie otwieraj , zamykaj lub zmieniaj kierunek .

OZNACZANIE ZAWORÓW ROZDZIELAJ CYCH
Zawory na rysunkach układów oznacza si symbolami funkcjonalnymi.
Symbole te nie mówi o rozwi zaniu konstrukcyjnym, lecz pokazuj jedynie
działanie zaworu.

Zawory przedstawia si jako kwadraty
Liczba zestawionych ze sob kwadratów mówi o ilo ci
mo liwych poło e elementu steruj cego w
zaworze

Funkcja i sposób działania s schematycznie pokazane wewn trz pola
kwadratu.

Linie wskazuj mo liwe poł czenia dróg. Strzałki pokazuj
kierunek przepływu.

Odci cia przelotu pokazywane s wewn trz pola kwadratu
za pomoc poprzecznych kresek
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Poł czenia przelotów wewn trz zaworu przedstawione s
za pomoc kropki

Przył cza doprowadzaj ce i odprowadzaj ce
nanoszone s przy polu poło enia zerowego
wzgl dnie wyj ciowego

Inne poło enia przedstawiane s przez przesuni cie
kwadratów tak , e przeloty pokryj si z
przył czami

a
Poło enia elementu mo na oznacza
małymi literami alfabetu — a, b, c
i przez 0

b

a

Zawór z 3 poło eniami steruj cymi.
Poło enie rodkowe = poło eniu zerowemu

b

aaa

a

0

b

Na schematach za poło enie zerowe zaworów z wymuszonym poło eniem
powrotnym np. przez spr yn przyjmuje si
poło enie, które zajmuje
ruchomy element steruj cy zaworu w momencie , gdy na zawór nie działaj
adne sygnały zewn trzne .
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Poło eniem wyj ciowym nazywamy takie poło enie ruchomego elementu
steruj cego zaworu , jakie wyst puje w momencie wł czenia ci nienia do
układu pneumatycznego, jak równie w przypadku podł czenia napi cia
elektrycznego i rozpocz cia przewidywanego programu przeł czania.

Wylot powietrza bezpo rednio do atmosfery,
bez przył cza na przewód .

Wylot powietrza do atmosfery z przył czem
na przewód.

W celu zabezpieczenia prawidłowego montowania zaworów w układach
pneumatycznych poszczególne przył cza oznacza si du ymi literami lub numerami jak
ni ej:
A, B, C, ← przył cza robocze →

2, 4, 6,

P. ← przył cze zasilaj ce powietrza → 1
R, S, T, ← przył cze odpowietrzaj ce →

3, 5, 7,

Z , Y, X, ← przył cza steruj ce → 12, 14, 16,
L

← przył cze odprowadzaj ce → 9
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Zestawienie zaworów rozdzielaj cych
Oznaczenie

Poło enie zerowe

Zawór rozdzielaj cy 2/2

zamkni ty

Zawór rozdzielaj cy 2/2

otwarty

Zawór rozdzielaj cy 3/2

zamkni ty

Zawór rozdzielaj cy 3/2

otwarty

Zawór rozdzielaj cy 3/3

zamkni ty

Zawór rozdzielaj cy 4/2

1 przewód zasilany
1 przewód odpowietrzony

Zawór rozdzielaj cy 4/3

w poło eniu rodkowym
zamkni ty

Zawór rozdzielaj cy 4/3

A i B odpowietrzone

Zawór rozdzielaj cy 5/2

2 przył cza
odpowietrzone

Zawór rozdzielaj cy 6/3

Symbol

3 kierunki przepływu
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Sposoby sterowania zaworów
L.p.

Sposób sterowania

Rodzaj sterowania

1

Sił mi ni

Ogólnie

Symbol sterowania

Przyciskiem

D wigni

Pedałem

2

Mechaniczne

Popychaczem

Spr yn

Rolk

Rolk działaj c w
jednym kierunku

3

Elektryczne

z elektromagnesem
jednocewkowym

4

Ci nieniem —

przez wzrost ci nienia

bezpo rednie

przez spadek ci nienia

6

po rednie

wzrostem ci nienia przez
zawór pomocniczy
spadek ci nienia przez
zawór pomocniczy

5

Zło one

zaworem pomocniczym
wł czanym
elektromagnesem
zaworem pomocniczym
lub elektromagnesem

Przykład:

A

Zawór rozdzielaj cy 3/2
sterowany przyciskiem,
powrót za pomoc spr yny

Pdwa rodzaje sygnałów
Ze wzgl du na czas trwania rozró niamy
steruj cych:
1. Sygnał uruchamiaj cy ci gły
Sygnał steruj cy ( r czny, mechaniczny lub elektryczny ) działa w sposób
ci gły w czasie, powrót odbywa si r cznie lub mechanicznie za pomoc
spr yny.

2.Sygnał uruchamiaj cy impulsowy

.

Zawór jest przesterowywany za pomoc sygnału impulsowego(chwilowego)
Powrót odbywa si po otrzymaniu drugiego sygnału impulsowego .
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Zawory przepływowe
Zawór przepływowy - funkcja

Symbol graficzny

Zawór zwrotny bez spr yny
Zawór zwrotny ze spr yn
Zawór zwrotny sterowany
Zawór — przeł cznik obiegu

A

X

Zawór szybkiego spustu

Y

A
P. R R

Zawór podwójnego sygnału

X

A

R

Y

Zawór dławi cy ze stał zw k
(dławienie zale ne od lepko ci
medium)
Zawór dławi cy nastawialny
Zawór dławi co - zwrotny nastawialny
laminarny

Zawór odcinaj cy

Zawory te słu do bezstopniowego otwierania lub zamykania przelotu
powietrza —
poni ej symbol uproszczony
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