
1

Obsah

Trai-

Expertise – Passion – Automation 

Az ipari automatizálás alapjai
A sűrített levegő és felhasználása   
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Előszó

Az ipari automatizálás különféle rendszereket és elemeket kombinál. A mechanizmusok 
mozgását és erőkifejtését általában a mechanikus, elektromos, hidraulikus és pneumatikus 
elemek biztosítják. A pneumatikus elemek egyszerű kialakításuk, gyakorlati felhasználásuk, 
kedvező ár-érték arányuk, biztonságos működésük és alacsony környezeti hatásuk miatt 
elterjedtek, szinte minden iparágban alkalmazhatóak.

A pneumatikus elemek használata elterjedt az új, progresszív iparágakban, de meg-találhatóak 
a már meglévő iparágakban is, mint például a gép-, élelmiszer-, autó- és elekrotechnikai 
iparban. A korszerű technológiákban való alkalmazás példája a félvezetők és az integrált 
áramkörök gyártása, ahol a pneumatikus elemeket minden gyártási szakaszban használják. 
Az SMC folyamatosan új elemeket fejleszt, hogy megfeleljen az iparágak növekvő és gyorsan 
változó igényeinek.

A műszaki tudományágak gyors fejlődése az új technológiai ismeretek folyamatos bővítését 
és elmélyítését igényli. A folyamatos képzés során szerzett megfelelő tudás előfeltétele 
a pneumatikus alkatrészek biztonságos és gazdaságos használatának.

Ez a könyv a pneumatikus elemek felépítésének és használatának alapjaival foglalkozik. 
A tananyag megfelel a technika mai állásának, és érthető módon magyarázza a pneumati-
kus rendszerek alapelveit és törvényeit. Áttekintést ad a használt szimbólumokról és 
azok használatáról a pneumatikus rendszerek ábráin. A könyv teljes tartalma függetlenül 
tanulmányozható az oktató magyarázata nélkül.

A szerzői kollektíva
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1.1 ábra Sűrített levegő meghajtású katapult

sűrített levegő

1. Bevezetés

A sűrített levegő a múltban

A sűrített levegő felhasználása nem a mai kor találmánya. A felhasználásával kapcsolatos 
első feljegyzések az ókorból erednek. Pontosságuk megkérdőjelezhető, ugyanakkor 
ezek bizonyítják, hogy már igen hamar felfedezték a sűrített levegő használatában rejlő 
lehetőségeket.

Időszámításunk előtt 140 körül Ktészibiosz görög matematikus, feltaláló megalkotott egy 
katapultot, amelynek kézi felhúzásánál a munkahengerekben sűrített levegő keletkezett. 
A sűrített levegő energiájának felhasználásával pedig meghosszabbították a kilökött kő útját. 

Az elmúlt századokból származó más feljegyzésekben is előfordulnak említések a sűrített 
levegő alkalmazásáról, de rendszeres használatát nem jegyzik. Ez nem meglepő, ha 
figyelembe vesszük a mechanikai és fizikai törvények és az ezekből fakadó összefüggések 
elégtelen ismeretét, valamint a megfelelő anyagok hiányát.

A 17. században Otto von Guericke német mérnök, Blaise Pascal francia matematikus és 
filozófus, valamint  Denise Papin fizikus munkái fektették le a sűrített levegő felhasználásának 
tudományos alapjait.

Mint ahogy a tudomány történelmének folyamán oly sokszor, a sűrített levegő tömeges 
használatára is a hadiparban került sor először.

1790 körül az osztrák hadseregben volt egy szakasz, melynek 1000 katonája ugyan  csak 
légpuskákkal (Légfegyveres hadtest) volt felszerelve, de a harcokban egyenértékűek voltak 
más lőfegyverrel felszerelt szakaszokkal.

A Mont Cenis hegység alatt húzódó alagút építésénél 1861-ben egy levegővel hajtott ütvefúró 
gép segítségével érték el a 2 m/nap sebességet, az addigi hagyományos gépekkel elért 60 
cm/nap sebességgel szemben.

Az első levegővel irányított féket 1880-ban találták fel.

A 19. században a gőzgépek fejlődésével egyre szélesebb körben használták a sűrített levegőt 
a különböző gépek és berendezések meghajtására. A gőzgép energiáját a légkamrákban 
gyűjtötték és mozgó berendezések üzemeltetésére használták fel.

1. Bevezetés
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A kor fejlődését nagyban befolyásolták a nagy központi kompresszorállomások, melyek több 
kilométer hosszú csővezetéken juttatták el a sűrített levegőt a fogyasztóhoz. Ezek a központi 
kompresszorállomások 1870 körül jöttek létre, és a 20. század első évtizedeiben terjedtek el. 
Párizsban például a századforduló környékén, egy 7350 kW teljesítményű kompresszorállomás 
működött. A cső átmérője, melyen keresztül a sűrített levegőt vezették, 500 mm volt. Ha jobban 
megnézzük, akkor egy sűrített levegővel hajtott gép nem sokban különbözik egy gőzgéptől, 
éppen ezért a pneumatikus gépek teljesítménynövelésének céljából a sűrített levegőt 150 
°C hőmérsékletre hevítették fel ezekben az időkben. A sűrített levegős csőrendszert a mai 
elektromos huzalrendszer elődjének tekinthetjük, melynek gyors elterjedésével a sűrített 
levegős rendszerek egyre inkább a háttérbe szorultak.

A második világháború befejezése után a sűrített levegőt egyre gyakrabban használták  
folyamatszabályozáshoz, ami az 1960-as években az összes pneumatikus elem rohamos 
fejlődéséhez vezetett.

Egészen a 80-as évekig a pneumatikus motorok (légmotorok) irányítása szinte csak 
pneumatikus alkatrészek segítségével történt, melyek ugyanolyan nyomással dolgoztak, 
mint a pneumatikus motorok. Ezen elemek kombinációjával valósítottak meg különböző, a 
bool algebrából ismert logikai funkciókat, mint például AND (logikai szorzat – konjunkció), 
OR (logikai összeg – diszjunkció), YES (identitás), NOT (negáció), stb. Ezen pneumatikus 
elemekből egyszerű és megbízható irányítórendszereket tudtak létrehozni a pneumatikus 
motorral rendelkező gépekhez. Az egyre olcsóbb programozható logikai vezérlők (PLC) szinte 
teljesen kiszorították a gyakorlatból a komplex pneumatikus irányítórendszereket. 

A gyors és egyre bonyolultabb gépekhez egyre nagyobb teljesítményű pneumatikus elemekre 
van szükség. Az ügyfelek követelményeit nagy teljesítményű, az egyedi igényeknek megfelelő, 
árban elérhető és hosszú élettartamú pneumatikus egységekkel, rövid szállítási idővel és 
szaktanácsadással elégíthetjük ki.

1. Bevezetés
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A sűrített levegő felhasználásának területei

A sűrített levegő felhasználásának biztos helye van a meghajtás, irányítás és szabályozás 
területein. A sűrített levegőt egyre többször alkalmazzák, szinte elengedhetetlen része lett 
a különböző manipulátoroknak, de más berendezések építéséhez is gyakran használják.

Pneumatikus meghajtást általában ott használnak, ahol kis vagy közepes erőkifejtés és 
nagy frekvenciájú, gyors mozgás szükséges. A miniatűr pneumatikus munkahengerek vagy 
megfogók lineáris mozgásának alacsony tehetetlenségi nyomatéka, a szerkezet nagyobb 
sebességét és gyorsabb reakcióidejét teszi lehetővé.

A sűrített levegő felhasználása sokrétű. Ugyanúgy használják a gyógyászatban, pl. az emberi 
szem belnyomásának mérésére, mint a gépészetben a gépek meghajtásához, pl. beton 
fúrásához. Gyakran használják építkezéseken, csomagoló és fafeldolgozó gépeknél, valamint 
a textiliparban.

1.2 ábra Gyakorlati példák a sűrített levegő felhasználására

statikus töltés 
eltávolítása 
(ionizátorok)

miniatűr elektronikus alkatrészek 
szállítása (érintésmentes)

mérőberendezés

hegesztő aplikáció

ömlesztett anyagok 
szállítása

1. Bevezetés

Application Examples

szállítószalagok autóalkatrészek beszerelése 
az autóiparban
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A sűrített levegő tulajdonságai

Néhány érv a sűrített levegő ipari környezetben történő felhasználása mellett:

Elérhetőség

A sűrített levegő a legtöbb vállalatnál rendelkezésre áll. A mobil kompresszorok lehetővé teszik 
az üzemen kívüli alkalmazást is.

Tárolhatóság

Nagy mennyiségű sűrített levegőt lehet tárolni probléma nélkül.

Egyszerű szerkezet

A pneumatikus egységek egyszerű felépítésűek, azokból egyszerű irányítórendszereket lehet 
összeállítani a különféle gépsorok automatizálásához.

Szabályozható áramlás és nyomás

A pneumatikus motor forgási sebességét egyszerűen be lehet állítani fojtóegység  
alkalmazásával, annak erejét pedig a levegőnyomás-szabályzó használatával állítjuk be.

Tartósság, kis karbantartási igény 

A pneumatikus motorok és irányító rendszerek a környezeti hatásokkal és üzemi körülményekkel 
szemben ellenállóak. Ennek előfeltétele a mechanikus szennyeződéstől, kondenzátumtól és 
olajtól mentes, tiszta sűrített levegővel történő üzemeltetés. 

A környezetre nincs negatív hatással

A pneumatikus meghajtók üzemeltetése tiszta, a kiáramló levegő helyes kezelésével akár 
tisztaterekben való üzemeltetésre is alkalmassá tehetők a pneumatikus rendszerek.

Biztonság

A pneumatikus meghajtók üzemeltetés közben nem forrósodnak fel, ezért bátran használhatjuk 
robbanásveszélyes környezetben is. Túlterhelés (munkanyomás = üzemi nyomás) esetén a 
pneumatikus motor leáll, és korlátlan ideig ebben az állapotban maradhat anélkül, hogy ez az 
elem sérüléséhez vezetne. 

Nagy gyorsulás

A sűrített levegő nagy tágulási képessége és a pneumatikus aktuátor mozgó részeinek kis 
tömege nagy gyorsulást tesz lehetővé.

A különböző meghajtások előnyei és hátrányai

Pneumatikus rendszer:

  + nagy távolságokra való szállítás és elosztás

  + a felhasznált közeget nem kell visszavezetni a rendszerbe 

  + gyors mozgás, mozgatás

  + egyszerű szabályozás

  - korlátozott erő

  - a lassú, folyamatos mozgások alkalmazása problémás

  - a köztes helyzetek beállítása nehézkes és pontatlan.

1. Bevezetés
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1.3 ábra Egyszerű sűrített levegős rendszer

Hidraulikus rendszer:

  + a hidraulikus folyadék nagyobb nyomása – nagyobb erőhatás

  + az olaj összenyomhatatlansága

  + lassabb és egyenletesebb mozgás, gyorsulás lehetősége

  + könnyebb és viszonylag pontosabb a köztes helyzetek beállítása

  - olaj felmelegedése

  - kisebb áramlás, kisebb sebesség

  - bonyolultabb szabályzásra van szükség

  - gyakori tömítési problémák.

Elektromos rendszer:

  + nagy hatékonyság

  + leginkább a forgómozgásokhoz alkalmas

  - összetett irányítás

  - túlterhelés elleni védelemre van szükség.

Egyszerű rendszer sűrített levegő felhasználásával

A sűrített levegőt felhasználó rendszer részei a pneumatikus hengerek, forgatóművek, 
megfogók és a pneumatikus motorok. Utóbbiak a sűrített levegő energiáját alakítják át 
mechanikus energiává, így azt többek között  anyagszállításra, annak feldolgozására és 
helyzetének biztosítására használhatják fel.

A  rendszer irányításához még további pneumatikus elemek szükségesek. A levegőelőkészítő 
egységek megszűrik a sűrített levegőt, megtisztítják a szennyeződésektől, szabályozzák a 
nyomást és szükség esetén kenőolajat adagolnak a rendszerbe. A szelepek irányítják a le-
vegő áramlásának irányát, egyúttal a pneumatikus meghajtás mozgásának irányát is. A foj-
tószelepek a levegő áramlásának gyorsaságát határozzák meg, ezzel tehát a pneumatikus 
végrehajtóelemek mozgásának gyorsaságát is.

Az 1.3-as ábrán látható rendszer két fő szakaszból tevődik össze:

• a sűrített levegő előállítása, előkészítése, szállítása (1-10)
• a sűrített levegő felhasználási helyre történő szállítása és felhasználása (11-16)

1. Bevezetés

Felhasználás

Előállítás
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Sűrített levegő előállítása, előkészítése és szállítása

A rendszer elemei és azok funkciói:

1) Kompresszor

 A atmoszferikus nyomású levegőt a kompresszor beszívja, majd összenyomva, nagy 
nyomással az elosztó hálózatba továbbítja. A kompresszor mechanikus energiája átalakul 
a sűrített levegő potenciális energiájává.

2) Elektromotor

 A kompresszor mechanikus energiájának forrása. Az elektromos energiát mechanikus 
energiává alakítja át.

3) Nyomáskapcsoló

 A légtartályban lévő nyomástól függően irányítja a villanymotor működését. Ha 
a tartályban a nyomás eléri a minimumot, bekapcsolja a villanymotort, ha eléri a 
maximumot, kikapcsolja.

4) Visszacsapó szelep

 Lehetővé teszi a levegő átáramlását a kompresszorból a levegővezetékbe és a 
kompresszor leállásakor megakadályozza a sűrített levegő visszaáramlását.

5) Légtartály

 A sűrített levegő tárolására szolgál. Nagysága függ a kompresszor teljesítményétől. Minél 
nagyobb az űrtartalma, annál hosszabb a kompresszor működési ciklusa.

6) Manométer

 A légtartályban uralkodó nyomás mérésére szolgál.

7) Automatikus kondenzátumleeresztő

 Ez a berendezés a kondenzátum automatikus leeresztésére szolgál, amely a légtartályban 
a levegő lehülésével csapódik ki.

8) Túlnyomás elleni biztonsági szelep

 A nyomáskapcsoló funkciójának biztosítására szolgál. A beállított nyomás elérésekor 
a tartályból levegőt enged a légkörbe, ezzel biztosítja, hogy az üzemi nyomás ne lépje túl 
a megengedett értéket.

9) Hűtveszárító

 A sűrített levegő alacsony hőfokra való hűtésével távolítható el a levegőben tárolt 
vízmennyiség, így érhető el száraz, alacsony harmatpontú sűrített levegő. A harmatpont 
azt a hőmérsékletet jelenti, amelyen a vízgőz telített állapotba kerül.

10) Gerincvezeték szűrő

 Kiszűri a durva, mechanikus szennyeződéseket, a kondenzátumokat és az olajat, még 
mielőtt a levegő a gerincvezetékből a leágazásokba jutna, amelyek, amely a sűrített leve-
gőt szétosztják a fogyasztók között.

1. Bevezetés
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A sűrített levegő felhasználási helyre történő szállítása és 

felhasználása

A rendszer elemei és azok funkciói:

11) Leágazások a sűrített levegő fővezetékéből a fogyasztókhoz

 A leágazások (a fogyasztókhoz - gépekhez) olyan módon csatlakoznak a sűritett levegő 
fővezetékéhez, hogy ne folyhasson át a fő ágból a kondenzátum. A sűrített levegő fő 
ágainak kb. 2%-os lejtésűeknek kell lenniük.

12) Automatikus kondenzátumleeresztő

 Minden vízszintesen, lejtéssel szerelt, vagy függőlegesen elhelyezett csővezetéknek 
a legalacsonyabb pontján rendelkeznie kell kondenzátumleeresztési lehetőséggel, 
legjobb, ha ezt egy automatikusan működő berendezés biztosítja.

13) Levegőelőkészítés

 Biztosítja a megfelelő tisztaságú, optimális nyomású és a megfelelő olajtartalmú levegőt 
a fogyasztók pneumatikus egységeinek üzemeltetéséhez.

14) Útszelep

 Meghatározza a sűrített levegő áramlásának irányát és ezzel a pneumatikus végrehajtó 
elemek mozgásának irányát is.

15) Pneumatikus végrehajtóelem

 A pneumatikus végrehajtóelem a potenciális energiát mechanikus energiává alakítja. 
Az 1.3.-as ábra egy kettős működésű munkahengert ábrázol. Ezen kívül léteznek 
forgatóművek, megfogók, légmotorok és egyéb más  pneumatikus végrehajtók is.

16) Fojtó-visszacsapószelep

 Lehetővé teszik a pneumatikus végrehajtóelemek sebességének egyszerű és egyenletes 
szabályozhatóságát.

1. Bevezetés
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2. A sűrített levegő tulajdonságai

A sűrített levegőre ugyanazok a fizikai törvények vonatkoznak, mint a sűrített gázokra. 
Állapotát a megfelelő fizikai egységekkel fejezzük ki.

Fizikai mértékegységek

A nemzetközi SI mértékegység-rendszer (System Internationale d‘Unites) az 1960-as években 
történő bevezetésétől kezdve az egész világon elterjedt. Az USA, Nagy Britannia és Japán is 
egyre gyakrabban használja ezt a technikai egységrendszert. Az SI mértékegység-rendszernek 
7 alap mértékegysége van, a 7 alap fizikai mennyiségre.

2.1 táblázat Az SI mértékegység-rendszer 7 alapegysége

2.2 táblázat Az SI mértékegységrendszer származtatott egységei

mennyiség neve szimbóluma jele mértékegység neve származtatása

hossz l m méter

tömeg m kg kilogramm

idő t s másodperc

hőmérséklet T K kelvin 273,15 K = 0 C

áramerősség I A amper

fényerősség I
v

cd kandela

anyagmennyiség n mol mól

mennyiség neve szimbóluma jele mértékegység neve származtatása

nyomás p Pa pascal 1 Pa = 1 N/m

erő F N newton 1 N = 1 kgm/s

gravitációs erő G N newton 1 kg × 9,81 m/s  = 9,81 N

felület A, S m2 négyzetméter

térfogat V m3 köbméter

térfogatáram Q
n

m
n

3/s normál köbméter / 
szekundum

sebesség v m/s méter /szekundum

gyorsulás a m/s2 méter / szekundum 
négyzet

tehetetlenségi nyomaték I kgm2 kilogramm × 
négyzetméter 

munka W J joule 1 J = 1 Nm

helyzeti energia E,W J joule 1 J = 1 Nm

mozgási energia E,W J joule 1 J = 1 Nm

nyomaték M Nm newtonméter

teljesítmény P W watt 1 W = 1 Nm/s

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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SI prefixumok
Ha a gyakorlati számoláshoz az alapegységek túlságosan nagyok vagy kicsik, használhatjuk 
azok szorzatát vagy hányadosát, amelyeket a megfelelő előtag hozzáadásával fejezünk ki vagy 
nevezünk meg. Az előtag alapegységhez kapcsolásával egy egyszavas megnevezés jön létre.

2.3 táblázat SI előtagok

előtag neve jele szorzó példa

mega M 106 MPa megapascal

kilo k 103 kg kilogramm

hekto h 102 hl hektoliter

deka da 101 daN dekanewton

deci d 10-1 dm deciméter

centi c 10-2 cm centiméter

mili m 10-3 ms miliszekundum

mikro μ 10-6 μA mikroamper

nano n 10-9 ns nanoszekundum

piko p 10-12 pF pikofarád

femto f 10-15 fs femtoszekundum

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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Nyomás

A földgömböt légréteg veszi körül, az ún légkör vagy atmoszféra. A légnyomás a tengerszint 
feletti magassággal együtt változik a meteorológiai körülmények függvényében (magas és 
alacsony nyomású területek). A légnyomás az a földfelszínre ható nyomás, amit a levegő súlya 
okoz. Tengerszintnél a légköri nyomás p = 101 325 Pa (1013, 25 mbar).

A légköri nyomás 2000 m tengerszint feletti magasságig hozzávetőlegesen 1%-kal csökken 
100 méterenként. A Mount Everest csúcsán (8 848 m) a légköri nyomás körülbelül 
p = 33 000 Pa (330 mbar). 1000 kilométeres magasságban a légköri nyomás majdnem 
egyenlő a nullával (p = 0,0 Pa).

Az abszolút nyomás (p
abs

) az az állapotot, amely megegyezik az abszolút vákuum határához 
közeli állapottal. A vákuumot, vagy légüres teret (légköri nyomás szintje alatti nyomás) a 
vákuumtechnikában használják, pl. különböző alkatrészek mozgatásánál, világítóeszközök, 
termoszok vagy hőpalackok gyártásánál. A 2.4-es ábrán különböző mértékegységek vannak 
ábrázolva, amelyeket a nyomás mérésénél használunk, és amelyek a normál vagy állandó 
légköri nyomásból eredeztethetőek p = 101 325 Pa (0,101325 MPa).

A gyakorlatban használt referencia nyomás értéke p = 0,1 MPa.

2.4 ábra Különböző ágazatokban használt nyomásmértékegységek

p=

METEOROLÓGIA VÁKUUM

p
=

400 Torr,
= - 53,3 kPa

1050 hPa
100 kPa

200 kPa

300 kPa

400 kPa

500 kPa

0 MPa

0,1 MPa

0,2 MPa

0,3 MPa

0,4 MPa

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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mértékegység neve jele átváltás

a nyomás új 
mértékegységei

Pascal Pa 1 Pa = 1 N/m

megapascal MPa 1 MPa = 106 Pa = 10 bar

kilopascal kPa 1 kPa = 1 000 Pa 
= 10 mbar

hektopascal hPa 1 hPa = 100 Pa = 1 
mbar

a nyomás régi 
mértékegységei

bar bar 1 bar = 105 Pa = 0,1 
MPa

milibar mbar 1 mbar = 10-3 bar 
= 100 Pa

kilopond/ 
négyzetcentiméter

kp/cm2 1 kp/cm2 = 98 066 Pa 
= 0,981 bar

vízoszlop méter mWS 1 mWS = 98 066 Pa 
= 0,981 bar

technikai atmoszféra at 1 at = 98 066 Pa 
= 0,981 bar

fizikai atmosféra atm 1 atm = 101 325 Pa

higanymiliméter Torr (mm Hg) 1 Torr = 133,3224 Pa 
(1bar = 750 Torr)

A nyomás mértékegységei

2.5 táblázat A nyomás mértékegységei

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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A gáz tulajdonságai

A gáz állapotának izotermikus változása (Boyle-Mariotte törvény)

A gáz állapotának változását jelenti állandó hőmérséklet mellett (T = állandó). A Boyle–Mariotte 
törvény kimondja, hogy egy adott mennyiségű, tökéletes gáz térfogatának és nyomásának szor-
zata egy adott hőmérsékleten állandó.

Meghatározott térfogatra tömörített levegő leadja a benne levő energiát az eredeti térfogatra 
történő visszaálláskor. Hasonlóan működik a rugó is, amikor annak hossza visszaáll az eredeti, 
laza állapotban levő hosszára.

V=1 ; P=1 V=0,5 ; P=2 V=0,2 ; P=5

Példa:

Számolja ki, hogyan változik a levegő abszolút nyomása p
1
 = 101 325 Pa, amikor V

1
 = 1 m3  

térfogatról V
2
 = 0,5 m3 térfogatra változik! => p

2
 = ?

p
1 

x V
1 

= p
2 

x V
2
 ebből p2 = 

p1 x V1 = 
101 325 Pa x 1 m3 

= 202 650 Pa          
         V2   

0,5 m

Megjegyzés: A gyakorlatban a sűrített levegő állapotváltozása soha nem izotermikus (a 
hőmérséklet nem állandó), mivel a sűrített levegő hőmérséklete folyamatosan változik a pne-
umatikus munkahenger dugattyújának minden egyes kitolásával és behúzásával.

2. A sűrített levegő tulajdonságai

x x x

p1 x V1 = p2 x V2
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A gáz állapotának izobár változása (Gay-Lussac törvénye)

Ez a törvény a gáz állapotának változását jelenti állandó nyomás mellett (p = állandó). Minden 
1 °C hőmérsékletváltozással a gáz térfogata 1/273°C aránnyal változik.

Példa:

Számolja ki, hogyan változik a V
1
 = 100 m3 levegő térfogata, ha a hőmérséklet T

1
 = 0 °C-ról T

2
 

= 20 °C -ra változik! => V
2
 = ?

Vigyázat: a hőmérséklet °C -ban van megadva, de a képletben az abszolút hőmérsékletet 
K-ben kell alkalmazni.

Abszolút hőmérsékletek:

T
1
 = 273 + 0 C = 273 K  a  T

2
 = 273 + 20 C = 293 K 

V
1
 
=

 T
1
 
ebből V2 =

V1 x T2 
=

 100 m3 x 293 K 
= 107,326 m3

V
2 

    T
2
                        T1               273 K

A gáz állapotának izochorikus változása

Az izochorikus változás a gáz állapotának változása állandó térfogaton (V = áll.), 
amelynél a gáznyomás a hőmérséklethez képest változik.

Példa:

Számolja ki, hogyan változik a levegő abszolút nyomása p
1
 = 0,2 MPa-ról, a hőmérséklet növe-

kedésével T
1
 = 20 °C-ról T

2
 = 80 °C-ra! => p

2
 = ?

Vigyázat: a hőmérséklet °C -ban van megadva, de a képletben az abszolút hőmérsékletet 
K-ben kell alkalmazni.

Abszolút hőmérsékletek:

T
1
 = 273 + 20 C = 293 K  a  T

2
 = 273 + 80 C = 353 K

 
V1       T1 —— = ——

 
V2    T2

 
p1        T1 —— = ——

 
p2     T2

  
p

1
     T

1
                      p1 x T2     0,2 MPa x 353 K

—— = ——
 
 ebből p2 = ———— = ——————————— = 0,241 MPa

  p
2      T2

                          T1                    293 K

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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A gáz állapotának általános egyenlete
A korábbi egyenletek egyesítéséből lehet levezetni a gáz állapotának általános egyenletét.

Ez az egyenlet figyelembe veszi a hőmérsékletet, és így elméleti alapot ad a pneumatikus 
szerkezetek konstrukciójához és azok kiválasztásához. A gáz állapotáról szóló egyenletekben 
a térfogat normál köbméterben (m3) van kifejezve, melynek tömege 1,293 kg 0 °C -on.

2. A sűrített levegő tulajdonságai

  p1 x V1      p2 x V2 —————— = ——————— = állandó
      T1               T2
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A sűrített levegő áramlása
Az áramlás a levegő nyomása után a második olyan tényező vagy fizikai mennyiség, 
amely szükséges a pneumatikus rendszer működésének jellemzéséhez. Az áramlás a 
levegőmennyiség térfogatát jelenti, mely egy adott keresztmetszeten áramlik át adott idő 
alatt. Az áramlást l/min, l/s, m3/h vagy m3/s-ban lehet kifejezni.

Bernoulli törvénye

Bernoulli egyenlete az energiamegmaradás törvényét fejezi ki ideális folyadék áramlásakor 
egy vízszintes csővezetékben:

„A folyadék mozgási és potencionális nyomási energiájának összege egy vízszintes cső 
minden részében állandó.”

ρ = közeg sűrűsége

p = nyomás

v = áramlás sebessége

Az egyenletet más gázoknál is alkalmazzák abban az esetben, ha nem lépik túl az áramlás 
kritikus gyorsulási értékét (hozzávetőlegesen 300m/s).

Bernoulli egyenletet alkalmazzák a 2.7-es ábrán látható Venturi-csőnél és az áramlás 
kompenzációjára szolgáló nyomásregulációnál is (Q – kompenzáció).

2.7 ábra A Bernoulli egyenlet elve

v
1 v

2

         
1                            1 p1 + —— x ρ x v1

2 = p2 + —— x ρ x v2
2

      
   2                            2

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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Légáramlás kifejezésére szolgáló mértékegységek 

Normál áramlás Qn (ISO 6358)
Az SMC vállalat az áramlást, mint “Q 

n  
normál áramlást” adja meg az ISO 6358-as szabvány 

alapján, amely l
n
/min – ban van megadva. Az ekkora térfogatú levegő megegyezik 20 °C 

hőmérsékletű, 65%-os relatív páratartalmú, atmoszferikus nyomású levegő térfogatával.

A normál térfogatáram Q
n
, így definiálható: azon levegőmennyiség térfogata, amely egy 

adott egységbe áramlik be, ahol a levegő nyomása a belépéskor p
1
 = 0,6 MPa, kilépéskor 

pedig p
2
 = 0,5 MPa. A csővezeték végén egy fojtó szelep van, mely a szükséges nyomásesés 

beállítására szolgál- p = p
1
 – p

2
 =0,6 MPa – 0,5 MPa = 0,1 MPa.

A csőnek, amelyen belépési és kilépési veszteséget mérünk (2.8-as ábra), pontos hosszúsággal 
és átmérővel kell rendelkeznie. 

2.8 ábra A normalizált Q
n
 térfogatáram mérése az ISO 6358 szabvány szerint

2.9 táblázat Együtthatók a normalizált áramlás meghatározására

közeg 
hőmérséklete ( C)

-20 -10 0,0 10 30 40 50 60

együttható 1,08 1,06 1,04 1,02 0,98 0,97 0,95 0,94

Ha a levegő hőmérséklete magasabb vagy alacsonyabb, mint szabványban előirt 20°C, akkor 
a mért áramlást a megfelelő hőmérsékleti együtthatóval kell szorozni.  Az együtthatók a 2.9-
es táblázatban találhatók.

nyomásmérő 
óra

nyomásszabályzó áramásmérő tesztobjektum

p
2

fojtószelep

°C

2. A sűrített levegő tulajdonságai

nyomásmérő 
óra
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Egyéb, az áramlást meghatározó egységek 

kv - tényező

Az “egy perc alatt mért normál liter” metrikus adata (l/min vagy dm3/min). Ez az adat 5-30 °C-os 
vízzel történő mérésre vonatkozik. A kv-faktor egyenlő 1,0-gyel, amikor 1,0 bar nyomásveszteség 
esetén 1,0 liter 4 °C -os víz folyik át a szelepen egy perc alatt.  A Kv, kv, Cv és f összehasonlító 
faktorok.

Kv - tényező

Megegyezik a kv-tényezővel, de az áramlás itt m3/h-ban van kifejezve.

Cv - tényező

Az eddig említett tényezők megfelelője, de angolszász egységekben kifejezve. Az adatok 
1,0 US gallon (3,79 l) víz áramlására vonatkoznak 1 perc alatt 1 psi nyomásveszteség és 60 °F 
mellett (font/négyzethüvelyk = 0,007 MPa 15,6 °C mellett).

f - tényező

A mérés feltételei olyanok, mint a Cv-tényezőnél, de 1,0 imperiális (brit) gallon áramlás mellett 
(4,54 liter víz egy perc alatt 1 psi nyomásveszteség és 60 °F mellett ( font/négyzethüvelyk = 
0,007 MPa 15,6 °C mellett)).

Relatív vagy viszonylagos átmérő S (mm2)

A viszonylagos átmérő a szelep, vagy az egész egység szerkezetét, mint egy áramlásmérő 
keresztmetszetét írja le, amin az adott levegőmennyiség áramlását mérhetjük.

A 2.10 ábrán a levegő térfogatának kifejezésére szolgáló különféle faktorok láthatók. Az egyes 
egységek közötti nyilakban a szorzótényezők vannak feltüntetve, melyek az egységek egymás 
közötti kölcsönös átváltására szolgálnak.

2.10 ábra Szorzótényezők az áramlást meghatározó egységekre 

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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Az áramlás meghatározása egy adott mennyiség nyomásválto-
zásának mérésével

Az áramlás meghatározásának másik módszere a levegő térfogatkülönbségének mérése 
egy légkamrában. Olyan gépek levegőfogyasztásának meghatározására használható, 
amelyekben különböző típusú és méretű pneumatikus aktuátorok vannak, és ezek különbző 
időciklusokban dolgoznak. Nem egyezik meg a normalizált módszerrel, de a gyakorlatban 
könnyen, elfogadható pontossággal alkalmazható. Mindig figyelembe kell venni a levegő 
fizikális tulajdonságait, így azt is, ha összenyomható közeggel dolgozunk, aminek viselkedését 
más hatások is befolyásolják (hőmérséklet, dinamikus ellenállás stb.).

A mérés során a sűrített levegő nem a sűrített levegő elosztására szolgáló elosztóból 
kerül át a mérő egységbe, hanem a mérésre szolgáló légkamrából. A légkamrában levő 
nyomáskülönbség, amely meghatározott idő alatt jön létre, az áramlás illetve a mért 
egységben lévő levegőtérfogat-együtthatójának meghatározására szolgál.

2.11 ábra Az áramlás meghatározása egy adott mennyiség nyomásváltozásának mérésével

A mérés menete

1. A légtartály kimeneténél levő szelep zárva van, a légtartály bemeneténél lévő szelep pedig 
nyitva, így a tartályba levegő áramlik.

2. A bemeneti szelepet elzárjuk, és a manométerről leolvassuk és feljegyezzük a tartályban 
levő nyomást (kezdeti vagy kezdő nyomás). 

3. A tartály kimeneténél levő szelepet kinyitjuk, majd 5-10 másodperc után a szelepet 
bezárjuk. A manométerről leolvassuk és feljegyezzük a tartályban lévő nyomást (végső 
nyomás). Ha a levegő nyomása 5 másodperc után 0,15 MPa alá csökken, akkor nagyobb 
tartályt kell használni.

4. A mért értékeket a  következő képletbe helyettesítjük be:

tartály

manométer

zárószelep zárószelep

tesztobjektum

S - keresztmetszet (mm)
V - a tartály térfogata (dm= l) 
t - a mérés ideje (s)
p

1
 - a nyomás értéke a tartályban a mérés kezdetén (MPa)

p
2
 - a nyomás értéke a tartályban a mérés végén (MPa)

5. A mért egység levegőfogyasztását a kritikus áramlási példa alapján a következőképpen lehet 
kiszámolni (S és p

1
 mértékegységei megegyeznek a fentiekkel):

2. A sűrített levegő tulajdonságai

Q = 111 x S x (p1 + 0,1013 MPa)

                              1          p1 + 0,1
S = 12,9 x V x — x log ——————
                            

    
t           p2 + 0,1
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Nyomás és áramlás
A nyomás és az áramlás kölcsönösen függnek egymástól. Ezek a paraméterek a legfontosabbak 
a pneumatikus rendszerek működtetésénél.

Ha a pneumatikus rendszerekben nem áramlik a levegő, akkor a nyomás a rendszer min-
den egyes pontján állandó. Ha a rendszeren sűrített levegő áramlik keresztül, a rendszer ki-
meneténél kisebb nyomás lesz, mint a bemeneténél. Ezt a nyomás-különbséget nevezzük 
diffenciál-nyomásnak vagy nyomás esésnek, és Δp-vel jelöljük.

A nyomáskülönbség nagyságát három tényező befolyásolja:

• belépő nyomás

• átáramló levegő térfogata

• áramlás során fellépő ellenállások.

Az áramlás ellenállásának kifejezésére nem létezik olyan mennyiség, mint az elektrotechnikában 
az Ohm. Az ellenállást a kv, Kv, Cv, Q

n
 áramlás-együtthatókkal vagy a viszonylagos kereszt-

metszettel (S) fejezzük ki.

Hasonló törvényszerűségekkel találkozhatunk az elektrotechnikában is. Ohm törvénye szerint 
a feszültség megegyezik az áramlás és ellenállás szorzatával. A pneumatikus rendszerekben az 
elektromos feszültségnek a levegő, az elektromos áramnak pedig a levegő bizonyos időegység 
alatti áramlása feleltethető meg. Az ellenállás a levegő áramlásának súrlódása által keletkezik 
az egyes vezetőelemekben. Az elektrotechnikában az adott vagy megszabott értékek és 
a kölcsönös kapcsolatok lineárisak. A pneumatikus rendszereknél csak a levegő nyomásánál 
és áramlásánál lehet megszabott értékekkel számolni. Az ellenállás a különböző elemekben 
a levegő súrlódása miatt változik és függ az anyagtól, az alaktól, a felszín minőségétől és 
a csatorna hosszúságától. Tehát nem lehet egyértelműen kifejezni a fenti tényezők alapján.

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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ý
2.12 ábra P/Q diagram, a nyomás és térfogatáram kapcsolata

Az egyes elemeken (szelepek, csatlakozók, elágazások stb.) 1 perc alatt átáramló 
levegőmennyiség megállapítására a “P/Q diagramot” használjuk, amely a belépő nyomás, 
differenciál-nyomás valamint a levegő áramlási sebessége közötti kapcsolatot fejezi ki.

A pneumatikus egység relatív keresztmetszete S (mm2) megegyezik a mérőegység kereszt-
metszetével, amin az adott levegőmennyiség átáramlik. 

A diagramon látható ék formájú, sötét rész a kritikus gyorsaság feletti áramlást ábrázolja.  Eb-
ben a mezőben a levegő áramlása hangsebesség feletti gyorsaságot ér el. A kritikus gyorsaság 
elérését követően az áramlást már csak a belépő nyomás emelésével lehet növelni, vagyis a 
differenciál-nyomás növelésével.

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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A P/Q diagram használata
Az Y tengely a be- és kilépő nyomás értékeit mutatja. Ha a rendszerben nem áramlik a levegő, 
akkor mindkét nyomás állandó, vagyis a rendszerbe való belépésnél és a rendszerből való 
kilépésnél ugyanaz az állandó nyomás lép fel. A diagram görbéi megmutatják, hogy a levegő 
áramlásának növekedésével hogyan csökken a nyomás a rendszerből való kilépésnél.

1. példa:

Határozzuk meg a levegő áramlását, ha a relatív keresztmetszet S = 1mm2, a belépő nyomás 
p

1 
= 0,6 MPa, a differenciál-nyomás pedig Δp = 0,1 MPa.

A kilépő nyomás p
2
 = p

1
  Δp = 0,6 MPa  0,1 MPa = 0,5 MPa. Az Y tengelyen a 0,5 MPa 

értéktől húzunk egy vízszintes vonalat, amíg az keresztezi a görbét, amely a 0,6 MPa nyomástól 
indul ki. A metszéspontból húzunk egy merőlegest az X tengelyre, ahol leolvassuk az 54,44 
l
n
/min áramlási sebességet. A megadott nyomás és relatív keresztmetszet alapján az alább 

megtalálható képletet használva a térfogatáram 58,79 l/min. Ezt az áramlási sebességet 
normál áramlási sebességnek (Q

n
) nevezzük (lásd. 17. oldal). A Q

n
 = 54,44 l

n
/min áramlási 

sebesség minden olyan egységre érvényes (szelepek, csatlakozók stb.), melyeknek relatív 
keresztmetszete S = 1,0 mm2. Ha például az egység relatív keresztmetszete S = 4,5 mm2, akkor 
ezáltal 4,5-szer nagyobb levegőmennyiség áramlik át 1 perc alatt. A valós levegő mennyisége 
Qn = 54,44 l

n
/min * 4,5 = 245 l

n
/min.

2. példa:

A szelep relatív keresztmetszete S = 12,0 mm2, a belépő nyomás p
1
 = 0,7 MPa, a normál 

térfogatáram Q
n
 = 600 l

n
/min. Mekkora a p

2
 kilépő nyomás?

A 21. oldalon található diagramot használatához, át kell alakítanunk áramlást S = 1,0 mm2 
területre úgy, hogy az áramlási sebességet elosztjuk annak relatív keresztmetszetével Q

n1
 = 

600/12 = 50,0 ln/min. Az X tengelyen levő Q
n1

 = 50,0 l
n
/min értéktől függőlegesen húzunk 

egy merőlegest, amíg az metszi az Y tengelyből kiinduló p
1
 = 0,7 MPa belépő nyomás értékét  

Ebből a metszéspontból húzunk egy vízszintes vonalat és az Y tengely keresztezésénél 
bejelöljük a kilépő nyomás értékét p

2
 = 0,63 MPa.

Egyenletek a sűrített levegő áramlásának kiszámítására

Az áramlás pontos értékeit az alábbi egyenlet alapján lehet kiszámítani.

A 2.12-es ábrán látható diagramból nyilvánvaló, hogy a rendszerben áramló levegőt az 
áramlás kritikus gyorsaságának egyenese befolyásolja. Hangsebességnél gyorsabb értéket 
ér el, ha a kilépésnél az abszolút nyomás 1,896 - szor kisebb, mint a belépő nyomás 
(p

2
 = p

1
 : 1,896). Különböző gyorsaságú áramlásokra az alábbi minták érvényesek: 

• hangsebesség alatti (kritikus érték alatti) áramlás

ha p
1
 + 0,1013 MPa < 1,896 (p

2
 + 0,1013 MPa), akkor 

Q = 222 × S × √Δp × (p1 + 0,1013 MPa)

• hangsebesség feletti (kritikus érték feletti) áramlás

ha p
1
 + 0,1013 MPa ≥ 1,896 (p

2
 + 0,1013 MPa), akkor 

Q = 111 × S × (p1 + 0,1013 MPa)

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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Q - a levegő áramlása egy adott időegység alatt (l
n
/min)

p
1
 - a belépő levegő nyomása   (MPa)

p
2
 - a kilépő levegő nyomása   (MPa)

Δp - differenciál nyomás (p
1
 - p

2
)   (MPa)

S - az elem névleges keresztmetszete  (mm2)

Ha a mért közeg hőmérséklete magasabb vagy alacsonyabb, mint a szabvány által előirt 
20°C, a kiszámított áramlást be kell szorozni a megfelelő hőmérsékleti együtthatóval. Az 
együtthatók a 2.13-as táblázatban találhatók. 

A levegő nedvességtartalma
A kompresszor által szolgáltatott levegő nagy mennyiségű vízpárát tartalmaz. A levegő relatív 
nedvességtartalma annak hőmérsékletétől és az egyéb időjárási körülményektől függ, ezáltal 
meghatározza a leválasztott kondenzátum mennyiségét. Ha a kondenzátum bekerül a levegő-
hálózatba, korróziót és egyéb károkat okozhat a rendszerben.

Harmatpont

A sűrített gáz nedvességtartalma függ annak hőmérsékletétől és nyomásától. Ha a hő-
mérsékletet a gáz állandó nyomása mellett csökken, akkor a gáztömeg eléri a csökkent 
hőmérséklethez tartozó kritikus telítettségi pontot és megindul a kondenzáció. Ezt a hő-
mérsékletet hívjuk harmatpontnak. 

Minél kisebb a levegő nyomása, annál nagyobb lehet a páratartalma. A nyomás növekedésével 
csökken a harmatpont értéke. Például a 3 °C-os harmatpont 0,7 MPa nyomásnál (nyomás 
harmatpont) -21 °C-os harmatpontnak felel meg atmoszférikus nyomásnál (atmoszférikus 
harmatpont). A mindennapi ipari környezetben a harmatpont megfelelő értéke 3 °C.

A 2.14-es táblázatban g/m3 -ben van feltüntetve a páratartalom különböző hőmérsékleteknél 
és atmoszferikus nyomás mellett.

2.13 táblázat Együtthatók az áramlás meghatározására

közeg 
hőmérséklete (°C)

-20 -10 0,0 10 30 40 50 60

együttható 1,08 1,06 1,04 1,02 0,98 0,97 0,95 0,94

hőmérséklet (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40

g/m3 4,98 6,86 9,51 13,04 17,69 23,76 31,64 41,83 54,11

hőmérséklet ( C) 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

g/m3 4,98 3,42 2,37 1,61 1,08 0,70 0,45 0,29 0,18

2.14 táblázat A levegő páratartalma különböző hőmérsékleteknél

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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A levegő relatív páratartalma

Az atmoszferikus levegő páratartalma szinte soha nem éri el a 100%-ot. Kivétel ez alól az 
a 100%-os telitettség, ami pl. a hőmérséklet hirtelen visszaesésekor történik. A relatív 
páratartalom a levegő valós páratartalmának és a maximális harmatponti páratartalmának 
százalékban kifejezett aránya, amit adott mennyiségű levegő tud elérni adott hőmérsékleten.

        valós páratartalom
relatív páratartalom = —————————————————  × 100
         haramtponti páratartalom

1. példa: A levegő hőmérséklete 25 °C, a relatív páratartalom 65%. Mennyi vizet tartalmaz 
1 m3 levegő atmoszferikus nyomás mellett?

 A harmatponti páratartalom 25 °C és atmoszferikus nyomás mellett 24 g/m3

 1 m3 levegőben levő víz valós tartalma: 

 Vvalós =  24 g/m3 ×  0,65 = 15,6 g/m3

2. példa: 10 m3 levegő 65 %-os relatív páratartalommal 15 °C-nál 0,6 MPa nyomással bír. A 
kompresszorban levő hőmérséklet 25 °C. Mennyi kondenzátumot választ ki?

 A harmatponti páratartalom 15 °C atmoszferikus nyomás és 65 %-os relatív 
páratartalom mellett:  

 msűrítés előtt = 13,04 g/m3 × 10 m3 × 0,65 = 84,8 g (a)

 0,6 MPa nyomás mellett a következőképpen számoljuk ki a levegő mennyiségét:

  
p

1
 × V

1 p
1
 × V

1
 =  p

2
 × V

2
   ebből   V

2
 =    —————

  
p

2
 

         0,1013 MPa × 10 m3

 V
2
 =    ———————————————  =   1,44 m3

      (0,1013 MPa + 0,6 MPa)

 A páratartalom 1,44 m3 levegőben 0,6 MPa nyomáson és 25 °C-os harmatpon-
ton:

 msűrítés után =  23,76 g/m3 × 1,44 m3 = 34,2 g (b)

A sűrítést követően a levegő kisebb vizmennyiséget képes felvenni, mint a sűrítés 
előtt, ezért a feleslegessé váló víz kondenzátum formájában csapódik ki. A 
kondenzátum mennyiségét, mint a sűrítés előtti és utáni különbségét számolhatjuk 
ki.

 mkondenz =  84,9 g - 34,2 g = 50,7 g

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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 levegő nyomása  -  atmoszferikus

 levegő térfogata  -  10 m3

 levegő hőmérséklete  -  15 °C

 relatív páratartalom  -  65% 

 a levegőben lévő víz tartalma -  84,8 g/m3

2.15 ábra A 2. példa grafikus ábrázolása

levegő nyomása    0,6 MPa

levegő térfogata    1,44 m3

levegő hőmérséklete    25 °C

relatív páratartalom    100% 

a levegőben lévő víz tartalma   34,2 g/m3

leválasztott kondenzátum    50,7 g/m3

Általánosságban elmondható, hogy a sűrített levegő páratartalma annál kisebb, minél hidegebb 
levegőt szív be a kompresszor. A trópusokon emiatt extrém mennyiségű kondenzátum ke-
letkezik a sűrített levegőben. Ezért javasolt a kompresszort hűvös helyre tenni, hogy a kör-
nyezeti levegő hőmérséklete a lehető legalacsonyabb legyen. A témáról részletesebben 
“A kompresszorok és a sűrített levegő elosztása” című, 3. fejezetben lesz szó. 

 patm 0,6 MPa

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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2.16 ábra Harmatpont görbék a hőmérséklet függvényében (-30°C-tól kb. +80 °C-ig)

A vastag vonal a vízpára parciális nyomására vonatkozik egy adott hőmérsékleten, míg a vé-
kony vonal a normalizált térfogatra.
(parciális nyomás: A gázkeverékekben minden gáz saját parciális nyomással rendelkezik, ez az 
az elméleti nyomás, amelyet a gáz akkor fejtene ki, ha ugyanazon a hőmérsékleten egyedül 
töltené ki a teljes térfogatot. A komponensek parciális nyomásának összege adja a rendszer 
össznyomását (Dalton-törvény).)

A harmatpont görbéi
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Hőmérséklet (°C)
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2.17 ábra A bekötés vázlata

Termodinamikus jelenségek

A pneumatikus munkahenger dugattyújának és a mozgó alkatrészek gyors mozgásának hatására  
megváltozik a sűrített levegő hőmérséklete. Sűrítéskor megnövekszik a hőmérséklet, expanziónál 
pedig lecsökken. A hőmérséklet abszolút értéke rendkívül magas lehet, aminek következtében a 
műanyag elemek meglágyulhatnak és elveszíthetik szilárdságukat. Ezzel szemben a hangtompító 
a levegő kiáramlásának gyorsaságától lehül, aminek következtében a hangtompítóban 
besűrűsödött nedvesség megfagy és lassítja, szélsőséges esetben pedig meg is akadályozhatja a 
dugattyú mozgását. 

Kondenzátum képződése a pneumatikus rendszerekben adiabatikus 
expanzió során

A következő kísérlet bemutatja, hogy még száraz levegő mellett is képződhet kondenzátum 
a pneumatikus rendszerekben. A pneumatikus elemek meghibásodásának leggyakoribb 
oka éppen a kondenzátum, amely a kenőanyaggal emulziót alkotva kimossa a kenőanyagot 
az elemekből. Ez a jelenség az egységek korróziójához vezet és rontja azok mozgási 
tulajdonságait, végső esetben pedig lehetetlenné teszi a mozgásukat.

közeg: sűrített levegő
a közeg hőmérséklete: 25 °C
atmoszferikus harmatpont: 17 °C (kondenzációs szárító)
a közeg nyomása: 0,5 MPa
A henger: 20 mm, löket 10 mm
B henger: 40 mm, löket 200 mm
ciklusidő: 3 s (dugattyú kitolása: 1,5 s, dugattyú behúzása: 1,5 s)
megtápláló cső: 6/4 mm, hossz 6 m

munkahenger A

munkahenger B

Néhány órás működtetés után észrevehető az A jelzésű pneumatikus munkahengerben 
és a hozzá tartozó csőben a kondenzátum jelenléte, ugyanakkor a B jelzésű pneumatikus 
munkahengerben és a hozzá tartozó csőben kondenzátum nem mutatkozik. Felmerül a 
kérdés: Miért jelenik meg az A munkahengerben kondenzátum és a B munkahengerben 
miért nem, mikor mindkettő munkahenger száritott levegővel dolgozik? Hogy megértsük ezt 
a jelenséget, meg kell ismerkednünk a kondenzátum képződés alapfeltételeivel.

A sűrített gázban lévő vízpára mennyisége annak nyomásától és hőmérsékletétől függ. Ha a 
gáz állandó nyomása mellett hőmérséklet csökkenés jön létre, akkor eléri a kritikus telítettségi 
pontot, melynél a vízpára elkezd kicsapódni (kondenzátum képződik).

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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2.19 ábra A hőszondával mért hőmérsékletek

2.18 ábra A pneumatikus hengerben történő hőmérséklet mérésére szolgáló rendszer vázlata

hőszonda

1. kísérlet:

A hőmérséklet-érzékelő károsodásának elkerülése érdekében az A pneumatikus munkahenger 
kinyomott dugattyúrúdját rögzítjük. A munkahengerbe 1,5 másodperc után sűrített levegőt 
engedünk mindaddig, amíg a nyomás eléri a 0,5 MPa értéket, majd ezt követően 1,5 
másodperc eltelte után a levegőt kieresztjük a munkahengerből. A  munkahenger belsejében 
lévő hőmérsékletet beépített hőmérő méri, az adatok automatikusan rögzítésre kerülnek. 

Az 1. kísérlet eredménye:

Amikor kiengedik a levegőt a hengerből, a légáram rövid időre -83 °C-ra hűti azt. Ez a hőmérséklet 
sokkal alacsonyabb, mint a hengerbe beáramló levegő harmatpontja, ezért kondenzálódik a 
nedvesség a tömlőben és a hengerben. Ezt a jelenséget “adiabatikus expanziónak” hívjuk ( az 
állapot adiabatikus változása – a hő felvétele vagy leadása nélkül).

adatgyűjtő

nyomás (MPa)

hőmérséklet (°C)

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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2.20 ábra A lezárt tömlő megtöltése és kiürítése

A levegő mindkét munkahengerben váltakozva felmelegszik és lehűl, melynek következménye 
a kondenzátum kicsapódása. Hogy lehet mégis, hogy az A jelzésű csőben és munkahengerben 
megfigyelhetjük a kondenzátum jelenlétét az állandó feltételek mellett, míg a B jelzésű csőben 
és munkahengerben pedig nem?

Mivel az A munkahengerhez tartozó cső térfogata nagyobb, mint az A munkahenger 
térfogata, így a vízpárát tartalmazó levegő nem távozik teljes mértékben a rendszerből. 
A fennmaradó levegő a csőben váltakozva áramlik, az oda-vissza történő utántöltésnek és 
leürítésnek köszönhetően, így a munkahengerből való kiáramláskor a csőben megnövekszik 
a páratartalom, majd a telitettség pontjának elérésekor kialakul a kondenzátum.

2. kísérlet:

Egy átlátszó anyagból készült cső egyik végén lezárjuk. Fokozatosan 0,5 MPa-os sűrített leve-
gővel töltjük meg, majd ürítjük ki.

A 2. kísérlet eredményei: 

A 2.20a ábrán látható cső 0,5 MPa-os nyomású levegővel van megtöltve, majd folytatólagosan 
a 2.20b ábrán légtelenítve. A hőmérséklet változásával a csőben kondenzátum képződik. 
A kondenzátum legnagyobb része a kifújt levegővel távozik, de egy kis része lerakódik a cső 
falára (2.20c ábra). Néhány száz megtöltési és kiürítési ciklus elvégzése után szemmel látható 
a kondenzátum felhalmozódása a cső lezárt végében (2.20d ábra).

a

b

c

d

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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2.21 ábra A rendszer vázlata egy hurokkal és visszacsapó szelepekkel

szelep

3. kísérlet:

Ismét átlátszó anyagból készült csövet használunk. A cső hosszúsága, a levegő nyomása, a 
feltöltés ideje és gyakorisága megegyezik a 2. kísérletben használt paraméterekkel. A cső 
hurkot képez, és a cső kiürítési irányát visszacsapó szelepekkel határozzák meg. 

A 3. kísérlet eredményei:

Jónéhány megtöltési és kiürülési ciklus után sem vehető észre a kondenzátum jelenléte a 
hurok formájú tömlőben, mert a csőben a kísérlet alatt van átáramlás..

Az elvégzett kísérletek eredményeinek összesítésével megállapítható, hogy a kondenzátum 
képződését az alábbi folyamatok válthatják ki:

• pneumatikus hajtások alkatrészeinek nagy sebességgel történő mozgása
• kis pneumatikus hajtásoknál, ahol a cső térfogata nagyobb a hajtás munkaterének 

méreténél.

2. A sűrített levegő tulajdonságai
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