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4.3. Układy sterowania pneumatycznego 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Zasady rysowania schematów układów pneumatycznych 

Podstawowe, proste schematy sterowania pneumatycznego opisano w jednostce 
modułowej 725[03].O1.04. 

Na rys. 46 przedstawiono zasady prawidłowego rozmieszczania elementów przy 
rysowaniu schematów układów pneumatycznych. Rozmieszczenie elementów na schemacie 
nie odzwierciedla przestrzennego ich usytuowania, ale pozwala na stworzenie przejrzystego, 
czytelnego schematu. 

 
Rys. 46. Rozmieszczanie elementów na schematach pneumatycznych 

 
Do zapisów cykli pracy układu służą cyklogramy (diagramy stanów).  

W cyklogramach współrzędne pionowe oznaczają stan, współrzędne poziome przedstawiają 
kolejne kroki cyklu pracy lub czas. Kroki cyklu są numerowane. 

Układy wykonawcze w zależności od realizowanego zadania dzielimy na:     
– układy sterowane w funkcji drogi (położenia), 
– układu sterowane w funkcji ciśnienia (siły), 
– układy sterowane w funkcji czasu. 

W pneumatycznych układach sterowanych w funkcji położenia (rys. 47) montowane są 
zawory krańcowe, oddziaływujące na zawór sterujący siłownikiem. Na przedstawionym 
rysunku zmiana położenia zaworu sterującego nastąpi w momencie, gdy tłoczysko wysuwając 
się zajmie położenie określone umiejscowieniem zaworu krańcowego (punkt A).     
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W układach sterowania siłownika w funkcji ciśnienia (siły) zmiana położenia zaworu 
sterującego siłownikiem następuje po osiągnięciu w układzie określonej wartości ciśnienia 
(rys. 48).  

 
Rys. 48. Sterowanie w funkcji ciśnienia 

 
W układach sterowania siłownikiem w funkcji czasu, sygnał zmieniający położenie 

zaworu sterującego siłownikiem pojawi się po upływie określonego czasu. 
W przedstawionym na rys. 49 układzie wsunięcie tłoczyska siłownika nastąpi po upływie 

określonego czasu od naciśnięcia przez wysunięte tłoczysko zaworu drogowego 
umieszczonego w punkcie A. 

 
 
 
 

 
 
           
 
 
 
 

Rys. 49. Sterowanie siłownikiem w funkcji czasu 
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Rys. 47. Sterowanie siłownikiem w funkcji drogi 
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Układy sterowania automatycznego 
Zastosowanie zaworów krańcowych S1 i S2 umożliwia pracę układów pneumatycznych 

w cyklu automatycznym (rys. 50). Zawory krańcowe w układzie rzeczywistym są 
umieszczone w pobliżu tłoczyska siłownika. Gdy tłoczysko jest wsunięte, wówczas naciśnięta 
jest rolka zaworu S1 i po przełączeniu zaworu START sprężone powietrze dopływa do 
zaworów S1, S2 i zaworu sterującego. Zawór S1 wymusza zmianę położenia zaworu 
sterującego (5/2), do lewej komory siłownika wpływa sprężone powietrze, z prawej komory 
powietrza wypływa do atmosfery, tłoczysko siłownika zaczyna się wysuwać. Wysunięte 
tłoczysko naciska na rolkę zaworu S2 zmieniając jego położenie. Zawór S2 wymusza z kolei 
zmianę stanu zaworu 5/2, sprężone powietrze wpływa do prawej komory siłownika, z lewej 
wypływa do atmosfery, tłoczysko siłownika zaczyna się wsuwać Tłoczysko siłownika 
porusza się zgodnie z cyklogramem pokazanym na rys. 50c. 
 

                  
 
 

 
 
  
 

Rys. 50. Układ sterowania siłownikiem dwustronnego działania pracującym w cyklu automatycznym  
a) schemat pneumatyczny, b) pierwszy cykl pracy układu, c) cyklogram 

Układy elektropneumatyczne  
Układy elektropneumatyczne, oprócz podstawowego podziału na układy sterowane 

pośrednio i bezpośrednio, można podobnie podzielić, jak układy pneumatyczne, ze względu 
na realizowane funkcje na: 
– układy sterujące w funkcji drogi, 
– układy sterujące w funkcji czasu, 
– układy sterujące w funkcji ciśnienia. 

Na rys. 51a przedstawiono przykłady realizacji sterowania w funkcji drogi. Po 
naciśnięciu przycisku START tłoczysko siłownika wysunie się i po osiągnięciu punktu 1.3  
i zwolnieniu przycisku START wsunie się. 

START 

START

Siłownik 

a) b) 

c) 

1     2 
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Na rys. 51b przedstawiono sterowanie w funkcji czasu. Schemat części pneumatycznej 
jest taki sam w obu przypadkach. Tłoczysko siłownika zacznie się wysuwać, gdy wciśnięty 
będzie przycisk START i upłynie czas określony nastawą przekaźnika czasowego T1. 

 
Rys. 51. Elektropneumatyczny układ sterowania: a) w funkcji drogi, b) w funkcji czasu 

 
Na rys. 52 przedstawiony jest elektropneumatyczny układ sterowania w funkcji ciśnienia. 

Po naciśnięciu przycisku START tłoczysko siłownika wysunie się. Gdy ciśnienie w lewej 
komorze siłownika osiągnie odpowiednią wartość, wówczas zostanie wzbudzona cewka 
przekaźnika elektropneumatycznego K2. Zestyk przekaźnika K2 (nz) przejdzie w stan 
rozwarty, zestyk no zewrze się, wzbudzając cewkę elektrozaworu Y2. Zawór sterujący zmieni 
położenie, tłoczysko siłownika zacznie się wsuwać. 

 

                           
 

Rys. 52. Elektropneumatyczny układ sterowania w funkcji ciśnienia 
 
Zastosowanie czujników położenia tłoczyska umożliwia pracę układu 

elektropneumatycznego w cyklu automatycznym. Czujniki położenia S1 i S2 spełniają 
podobną rolę, jak zawory krańcowe pokazane na rys. 50. Schemat pneumatyczny dla obu 
układów sterowania b i c jest taki sam. Na rys 53b występuje bezpośrednie działanie 

START 
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sygnałem z czujników na cewki Y1 i Y2 elektrozaworu, zaś na rys. 53c oddziaływanie 
odbywa się za pośrednictwem styków zwiernych przekaźników K1 i K2.  

         
Rys. 53. Schemat elektropneumatycznego układu pracującego w cyklu automatycznym: a) schemat 

obwodu pneumatycznego, b) sterowanie bezpośrednie elektrozaworem, c) sterowanie pośrednie przekaźnikowo 
– stycznikowe 

Układy pamięciowe  
Zapamiętywanie sygnałów w układach pneumatycznych oraz elektropneumatycznych 

można realizować poprzez: 
a) zastosowanie zaworu rozdzielającego dwupołożeniowego bistabilnego, 
b) zastosowanie układu zapamiętywania stanu. 

Wyróżnia się dwa rodzaje układów realizujących zapamiętywanie stanu: 
a) układy pamięciowe z dominującym wyłączeniem, 
b) układy pamięciowe z dominującym włączeniem. 

 

            
Rys. 54. Układ pamięciowy z dominującym wyłączaniem 

a) 
b) 

c) 
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W układzie z dominującym wyłączaniem (rys. 54) krótki sygnał z przycisku S1 
powoduje wysuwanie tłoczyska. Stan ten jest pamiętany ( poprzez podtrzymanie przez zestyk 
K) do momentu naciśnięcia przycisku S2 rozłączającego układ. Jeżeli przycisk S2 będzie 
w stanie rozwartym, wówczas po naciśnięciu przycisku S1 nie jest możliwe wzbudzenie 
cewki przekaźnika K i tłoczysko nie wysunie się.  

            
Rys. 55. Układ pamięciowy z priorytetem włączania 

 
W układzie z dominującym włączaniem (rys. 55) krótkotrwałe naciśnięcie przycisku S1 

spowoduje wysuwanie tłoczyska. Sygnał jest zapamiętany tak długo, aż naciśnięty zostanie 
przycisk S2. Ponowne naciśnięcie przycisku S1 ponownie uruchomi wysuwanie tłoczyska bez 
względu na stan przycisku S2. 
 

4.3.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jak rozmieszczane są elementy na schemacie układu pneumatycznego? 
2. Przy pomocy jakich elementów można zmieniać prędkość ruchu tłoczyska? 
3. W jaki sposób realizuje się sterowanie pneumatyczne siłownikiem w funkcji drogi? 
4. W jaki sposób realizuje się sterowanie pneumatyczne siłownikiem w funkcji ciśnienia? 
5. W jaki sposób realizuje się sterowanie pneumatyczne siłownikiem w funkcji czasu? 
6.  W jaki sposób realizuje się sterowanie pneumatyczne siłownikiem w cyklu 

automatycznym? 
7. W jaki sposób realizuje się elektropneumatyczne sterowanie siłownikiem w funkcji drogi? 
8. W jaki sposób realizuje się elektropneumatyczne sterowanie siłownikiem w funkcji ciśnienia? 
9. W jaki sposób realizuje się elektropneumatyczne sterowanie siłownikiem w funkcji czasu?  
10. W jaki sposób realizuje się elektropneumatyczne sterowanie siłownikiem w cyklu    

automatycznym? 
11. W jaki sposób realizuje się elektropneumatyczny układ pamięciowy z priorytetem    

wyłączania?  
12. W jaki sposób realizuje się elektropneumatyczny układ pamięciowy z priorytetem włączania? 
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