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04 - Symbole pneumatyczne

- FRLZestawy przygotowania powietrza ( )

- Zawory i elektrozawory
- Zawory pomocnicze
- Zł czki ią przewody

- Siłowniki pneumatyczne
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ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA (FRL)

Filtr - z zaworem spustowym ręcznym
(półautomat)

Filtr - z automatycznym zaworem spustowym

Półautomatyczny zawór spustowy

Filtr powietrza

Akumulator pneumatyczny (zbiornik)

Automatyczny zawór spustowy

Regulator ciśnienia

Przełącznik ciśnieniowy
(elektryczny)

Zawór spustowy ciśnienia

Zawór sekwencyjny

Regulator ciśnienia bez zaworu

Zawór spustowy ciśnienia
sterowany pilotem

Regulator ciśnienia bez zaworu
wylotowego

Regulator ciśnienia bez zaworu
wylotowego

Różnicowy regulator ciśnienia

Filtroreduktor

Filtroreduktor+ smarownica
Filtr+redukt.ci n.+smarownicaś

Manometr

Zawór odcinający - ręczny

Zawór łagodnego startu
ze sterowaniem
elektrycznym

Zawór łagodnego startu
ze sterowaniem
pneumatycznym

Mechanizmy przygotowania powietrza

Zawory kontroli ciśnienia

Bloki zespołów przygotowania powietrza

Pozostałe elementy i zawory

Smarownica
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Symbole pneumatyczne

Zawory i Elektrozawory pojęcia i opisy:-

Istnieją dwojakie typy przyłączy w zaworach:

:główne (zasilające)
- przyłącze zasilania oznaczone numerem 1
- przyłącze robocze oznaczone numerami 2 i 4
- przyłącze wylotowe określone numerami 3 i 5

:sterujące (przyłącze pilota)
- przyłącze zwalniające na drogach 2/2 i 3/2 jest oznaczone numerem 10
- przyłącze przełączania  na drogach 2/2 & 3/2 oraz przyłącze zwalniające na drodze 5/2 i 5/3
są określane numerem 12

Przełączenie : to proces, podczas którego zmienia się pozycja zaworu ze spoczynkowej do pozycji pracy
w skutek sygnału mechanicznego, pneumatycznego lub elektrycznego.

Zwalnianie: to proces, w którym stan zaworu zmienia się z pozycji pracy do pozycji spoczynkowej w skutek
zewnętrznego sygnału mechanicznego (sprężyna), pneumatycznego (różnicowego) lub elektrycznego.

Drogi: określenie liczby przyłączy na zaworze i na schemacie pneumatycznym.
Pozycja: określa liczbę pozycji możliwych dla zaworu i odpowiada liczbie kwadratów na symbolu.
Funkcja: określa diagram pracy zaworu w stanie spoczynku i odpowiada prawemu kwadratowi na schemacie
pneumatycznym.
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Normalnie zamknięty

Normalnie otwarty

Normaln e otwartyi

Rozdzielacz

Centralnie Zamknięty

Normalnie zamknięty

Centralnie Otwarty

Centralnie Pod Ciśnieniem

Różnicowe (sprężyna pneumatyczna)

Różnicowe z zewnętrznym pilotem

Różnicowe ze wspomaganiem

Dźwignia

Dźwignia - powrót sprężyną
do pozycji środkowej

Dźwignia wspomaganiem

Dwupozycyjna zapadka mech.

Pedał

Pedał ze sprężyną

Sterowanie wzrostem ci nieniaś

Sterowanie spadkiem ci nieniaś

Sterowanie przez wzrost ciśnienia
z powrotem wymuszonym sprężyną

Przycisk

Rolka jednokierunkowa

Trzpień

Elektromagnes z jedn cewką ą

Elektromagnes z dodatkowym pilotem

Elektromagnes

Elektromagnes zewn trzny pilot( )ę

Rolka

Rolka ze wspomaganiem

Przycisk ze wspomaganiem

Trzpie ze wspomaganiemń

P -rzycisk dwupozycyjny Elektromagnes wewn trzny pilot( )ę

Elektromagnes - powrót sprężyną
do pozycji środkowej

Sprężyna

Trzypozycyjna zapadka mech.

Symbole zaworu
FunkcjaDrogi Pozycje Symbol

Przeł czanie i zwalnianieą
Mechaniczne

Ele tr ck y zne

Pneumatyczne

Zawory uzupełniaj ceą Przewody oraz złącza pneumatyczne
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Przewód ci nieniowy (roboczy)ś

Przewód kontrolny (sterowanie)

Przewód spustowy

Przewód elastyczny

Przewód elektryczny

Po czeniałą przewodów

Skrzyżowanie przewodów

Główne przył cze zasilaniaą

Łącznik obrotowy z 1 przewodem

Ł cznik obrotowy z 3 przewodamią

Zamkni ty wlot powietrzaę

Wlot z przył czemą

Szybkozł cze bez zaworuą

zwrotnego

Szybkozł cze z zaworemą

zwrotnym

Przył cze spustoweą

niegwintowane

Przył cze spustoweą

gwintowane

Tłumik

Zawór zwrotny bez sprężyny

Zawór zwrotny ze sprężyną

Zawór zwrotny sterowany
podczas zamknięcia

Zawór zwrotny sterowany
podczas otwarcia

Zawór dławi cyą

Zawór dławiący z regulacją

Zawór dławiąco-zwrotny z reg.

Zawór szybkiego spustu

Zawór logiczny „LUB” (”OR”)
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SIŁOWNIKI

Podwójne tłoczysko z jednej strony,
dwustronnego działania, ciągn.-pchaj.

Podwójne tłoczysko,
dwustronnego działania

Sześciokątne tłoczysko
lub kwadratowy tłok

Tandem, przeciwległe, wsp. tłoczysko

Tandem, przeciwstawne tłoczyska

Tandem, osobne tłoczyska

Tandem, wspólne tłoczysko

Z magnetycznym tłokiem
i regulowan amortyzacją ą

Z magnetycznym tłokiem

Z regulowan amortyzacją ą

Bez regulowanej amortyzacji

Dwustronne tłoczysko (push/pull)

Ze sprężynowym powrotem tłoka

Powrót tłoka wymuszony
siłą zewnętrzną

Jednostronne tłoczysko

Siłownik kompaktowy z prowadzeniem

Nieobrotowe

Siłowniki typu Tandem

Dwustronnego działania

Jednostronnego działania

jednostronnego działania

dwustronnego działania

Z tłokiem magnetycznym
i regulowana amortyzacją

Z tłokiem magnetycznym
i regulowan amortyzacją ą

Kablowe z tłokiem
magnetycznym

Kablowe z tłokiem
niemagnetycznym

Z tłokiem niemagnetycznym
i regulowaną amortyzacją

Siłowniki obrotowe

Siłownik mieszkowy

Wzmacniacz typu
powietrze-powietrze

Akumulator h ycznyydropneumat

Siłownik obrotowy

Teleskopowe

Z blokad tłoczyskaą

Inne siłowniki

Beztłoczyskowe

Wzmacniacze ci nieniaś

y

y

x

x

Dwustronne podwójne tłoczysko
dwustronnego działania, ciągn.-pchaj.

Wzmacniacz typu
powietrze-olej
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