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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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3. Kompresszorok és 
a sűrített levegő elosztása

3.1 ábra A leggyakrabban használt kompresszorok áttekintése

3.2 ábra Egyfokozatú dugattyús kompresszor

3. Kompresszorok és a sűrített levegő elosztása

Kompresszorok
A levegő sűrítésére használt gépek a kompresszorok, amelyek elektromotorok vagy belső 
égésű motorok mechanikus energiáját használják fel és alakítják át nyomássá. A kompresszor 
kiválasztásánál a felhasználni kívánt levegő mennyisége és üzemi nyomása a döntő.

kompresszor

dugattyús

egyenes mozgású rotációs mozgású

membrán lamellás csavar

Egyenesvonalú mozgást végző kompresszorok

Egyfokozatú dugattyús kompresszor
A kompresszor atmoszferikus nyomású levegőt szív be, majd a dugattyú mozgatásával a kívánt 
nyomásra sűríti azt. Amikor a dugattyú a henger fejétől az aljáig mozog, csökken a nyomás a 
hengertérben, amely megnyitja az önműködő szívószelepet, ezáltal az atmoszférából levegő 
áramlik a hengertérbe. A dugattyú mozgásának megváltozásával, amikor az a henger feje felé 
kezd mozogni, a szívó szelep bezár, a levegő túlnyomása megnyitja a kifúvó szelepet és sűrített 
levegő áramlik a légtartályba.

szívószelep kifúvó 
szelep

dugattyú
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3.3 ábra Kétfokozatú dugattyús kompresszor léghűtővel

3.4 ábra Membránkompresszor

Kétfokozatú dugattyús kompresszor
A kétfokozatú dugattyús kompresszorok nagyobb hatékonysággal dolgoznak, ezért 
összehasonlítva az egyfokozatú kompresszorokkal, nagyobb a légszállítási teljesítményük. A 
kompresszor első fokozatából a másodikba a levegő egy hőcserélőn keresztül áramlik, így 
térfogata a lehűlés után lecsökken. A levegő végső hőmérséklete a kompresszorból való 
kilépésnél körülbelül 120 °C.

Membránkompresszor
A kompresszor membránja, amely a forgattyús mechanizmus hajtókarjával van összekötve, 
különválasztja a hajtásteret a kompressziós tértől, így a membránkompresszor képes tiszta, 
0,3 – 0,5 MPa nyomású levegőt, olajnyomok nélkül szállítani. Ezeket a kompresszorokat 
elsősorban az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és az egészségügyben használják.

membrán

hőcserélő

első fokozat második 
fokozat
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3.5 ábra Lamellás kompresszor

3.6 ábra Csavarkompresszor

Forgómozgást végző kompresszorok 

Lamellás kompresszor
A típus fő jellemzője, hogy a kompresszorházban egy excentrikusan elhelyezett, henger 
alakú forgórész (rotor) forog. A rotorban radiális hornyok vannak, melyekben a csúszólapátok 
(lamellák) mozognak. A rotor forgásakor a lapátok a centrifugális erő miatt kitolódnak és 
nekinyomódnak a kompresszorház falához. A lapátok közötti térfogat a beszívás és kifúvás 
között csökken, így a beszívott levegő elkezd sűrűsödni. Az olaj, amelyet a szívócsatornába 
fecskendeznek, keni a rotor lapátjait és egyúttal azok tömítésére is szolgál, miközben a 
hűtőfolyadék funkcióit is ellátja, így a levegő hőmérséklete a kompresszor kimeneténél 90 °C 
körül mozog.

Csavarkompresszor
Ebben a kompresszor típusban két, orsó formájú rotor forog egymással szemben. A rotorok 
közötti tér axiális irányban csökken, ezáltal a beszívott levegő a fogak közé préselődik. A 
forgó rotorok közé befecskendezett olaj biztosítja azok olajozottságát, tömítését és hűtését. 
A sűrített levegőben levő olajat az olajleválasztó távolítja el, amit a kompresszor kinyomó 
csövére szerelnek. 
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Kompresszor kiválasztása
A kompresszor kapacitását vagy teljesítményét az átáramló levegőmennyiséggel fejezzük ki, 
és a következő mértékegységekkel adjuk meg: m3/s, m3/h, dm3/s vagy l/min. A beszívott, 
atmoszferikus nyomású levegő térfogata meghatározó a kompresszor által szállított levegő 
elméleti térfogatáramának kiszámításához. A dugattyús kompresszorra jellemzően:

Q = S × H × q × n

Q - a beszívott levegő térfogata (l/min)

S - a dugattyú felülete (dm2)

H - a dugattyú lökete (dm)

q -  a hengerek száma a kompresszor első fokozatában (db)

n - a forgattyús kompresszor fordulatszáma (1/min)

A kétfokozatú kompresszornál csak az első fokozat által beszívott levegőt kell figyelembe venni. 
A ténylegesen kiadott levegő mennyisége kisebb a térfogati veszteségek és a hőveszteségek 
miatt. A térfogati veszteségeket nem lehet kizárni, hiszen a dugattyú alja és a henger feje között 
marad egyfajta holttér. A hőveszteségek a sűrítés során fellépő hőmérséklet növekedésével 
jönnek létre, a levegő lehűlésével pedig megnövekedik annak térfogata (lásd. 2. fejezet).

A kompresszor térfogati hatékonysága
A kompresszor térfogat-hatékonyságát a szolgáltatott és beszívott levegő százalékban 
kifejezett aránya adja meg. Ez az arány különböző, és függ a kompresszor nagyságától, 
típusától, fokozatszámától, a levegő kilépő nyomásától, valamint a gyártótól is. A kétfokozatú 
kompresszor térfogati hatékonysága kisebb, mint az egyfokozatúé, mivel a kompresszor 
mindkét fokozatának van holttere.
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3.7 ábra A kompresszor hatékonysága a kilépő nyomás függvényében

A kompresszor termikus- és összhatékonysága
A térfogati veszteségeken kívül nem elhanyagolhatóak a hőveszteségek sem. A hőveszteség 
a sűrítés arányától, a kompresszor terheltségétől és a levegősűrítés hatékonyságától függően 
nő vagy csökken. A teljesen leterhelt kompresszor nagy mennyiségű hőt halmoz fel, így veszít 
a teljesítményéből. A kétfokozatú kompresszornál a sűrítési arány minden egyes fokozatnál 
kisebb, mivel az első fokozatból kilépő levegő lehűl miközben átvezetik a kompresszor második 
fokozatának beszívócsonkjára. A levegő térfogatának változása a hőmérséklet emelkedésének 
hatására nagyobb, mint a sűrítés hatására.

Példa:

Miután a kompresszor első fokozatában a levegő térfogata harmadára csökken, az abszolút 
nyomás az első fokozat kimeneténél 0,3 MPa. Ezért a viszonylag alacsony nyomásért a 
viszonylag kis mennyiségű hő felel. A sűrített levegőt az első fokozatból egy hőcserélőn keresztül 
a kompresszor második fokozatába vezetik, amelyben a levegőtérfogat ismét a harmadára 
sűrűsödik. A kompresszor második fokozatának kimeneténél levő levegő abszolút nyomása 
0,9 MPa. Ha a levegő ezzel a nyomással csak az egyfokozatú kompresszorban sűrűsödne, 
nagyobb mennyiségű hőt fejlesztene, és ezzel csökkenne a kompresszor összhatékonysága.

A 3.7 ábrán az egyfokozatú és kétfokozatú kompresszor hatékonysága kerül összehasonlításra 
a levegő kilépő nyomásának alapulvételével. Az egyfokozatú kompresszoroknak kisebb a 
kilépő nyomásuk mivel nagyobb a térfogati hatékonyságuk. A nagyobb kilépő nyomáshoz 
megfelelőbbek a kétfokozatú kompresszorok, mivel nagyobb hőhatékonysággal dolgoznak.

A sajátos vagy specifikus energiahasználat az összhatékonyság kifejezője és jól használható 

a sűrített levegő előállításánál fellépő költségek kiszámítására. Olyan kompresszor 
meghajtásához, amely 120-150 l térfogatú levegőt szív be egy perc alatt (l/min) és amelynek 
kilépő nyomása 0,7 MPa, 1,0 kW energia szükséges (0,2 m3/kW és 0,15 m3/kW).

Ö
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ék
on

ys
ág

Kilépő nyomás (MPa)

egyfokozatú  kétfokozatú
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A légtartály
A légtartályok kiegyenlítik a nyomásingadozást és biztosítják a léghálózatok sűrített levegővel 
történő folyamatos ellátását. Ha a légtartályban lehűl a levegő, abból  kondenzátum 
formájában víz választódik ki. Ha a légtartály térfogatának (V) [dm3] és a nyomásnak (p) [MPa] 
szorzata nagyobb, mint 10 (V * p > 10), kijelenthetjük, összhangban a EN 13445-1:2003 -es 
szabvánnyal, hogy a légtartály egy nyomástartó edény, amelyet rendszeres felülvizsgálatoknak 
(revíziónak) és nyomáspróbáknak kell alávetni.

A légtartálynak az előirt kiegészítő elemekkel kell rendelkeznie, így pl. manométerrel,  
biztonsági szeleppel és kondenzátum-leeresztővel, kémlelőnyílással, ami a nagy tartályoknál 
kiemelten fontos, hiszen ezáltal lehetséges a légtartály belső felületének ellenőrzése. 

A tartály méreiteit befolyásoló tényezők:

• a kompresszor teljesítménye,

• a maximálisan megengedett nyomáskülönbség

• az elosztó csővezeték méretei

• a sűrített levegő felhasználás nagysága.

Az ipari vállalatokban megtalálható léghálózatok ellátását szolgáló kompresszorállomások, 
olyan kompresszorokkal vannak felszerelve, melyeknél ha a szükséges nyomás a tartályban az 
alsó határ alá csökken, automatikusan bekapcsolnak, ha pedig a nyomás eléri a felső határt, 
automatikusan kikapcsolnak. A légtartály térfogata jelentősen befolyásolja a kompresszor 
üzemelési intervallumait (időszakait).

A beszívott levegő szűrése
1 m3 átlagos, városi atmoszférában található levegő akár 40 millió szilárd részecskét is 
tartalmazhat. 1 m3, 0,7 MPa-os nyomású levegőben így már 320 millió szilárd részecske 
fordulhat elő. Ezért is szükséges a kompresszor helyes működéséhez egy méretben megfelelő, 
hatékony szűrőegység felszerelése a szívócsőre. A kompresszor teljesítménye csökkenhet, 
ha túlságosan finom szűrőegységet építünk be, ez ugyanis megnövelheti a beszívott levegő 
áramlásának ellenállását.

A kompresszort lehetőség szerint olyan helyen kell elhelyezni, ahol tiszta és hideg levegőt 
szívhat be. Alacsony hőmérsékletnél a kompresszor által beszívott levegő nedvességtartalma 
kisebb, ezáltal kevesebb kondenzátum képződik, melyet el kell távolítani a sűrített levegőből.
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A nedvesség eltávolítása a sűrített levegőből

Léghűtő berendezés

Sűrítéssel a levegő felmelegszik, majd miután lehűl, a csőben jelentős mennyiségű kondenzátum 
válhat ki. Ennek megakadályozására egy léghűtő berendezést telepítenek a kompresszor mellé, 
amivel akár a sűrített levegőben megtalálható nedvesség 70 %-a is leválasztható. Ezt követően a 
léghűtőből a nedvesség, mint kondenzátum automatikusan leereszthető. Minél közelebb helyezzük 
el a léghűtőt a kompresszorhoz, annál nagyobb lesz annak hatékonysága. A léghűtő kimeneténél 
levő sűrített levegő ugyanakkor még mindig tartalmaz bizonyos mennyiségű vízpárát.

A léghűtők feladata a levegőből történő hőelvonás, melyet levegőhűtéssel (levegő-levegő) vagy 
vízhűtéssel (levegő-víz) valósíthatnak meg. A léghűtők biztonsági szeleppel, manométerrel és 
hőmérővel vannak felszerelve, amely a levegő és a víz hőmérsékletének mérésére szolgál.

Hűtés levegővel (levegő-levegő)

A forró, sűrített levegő egy kívülről lamellázott csövön keresztül áramlik. A ventillátor által hű-
tésre szolgáltatott levegő áramlása merőleges a csőre és párhuzamos a lamellákkal. A hűtő 
ki-meneténél a sűrített levegő hőmérsékletének körülbelül 15 °C-kal kell magasabbnak lennie 
a környezet hőmérsékleténél.

Hűtés vízzel (levegő-víz)

A léghűtő egy zárt egység, melynek belsejében hűtőbordákkal ellátott csövekben vizet áramoltatnak, 
hogy a kompresszorból érkező magas hőmérsékletű sűrített levegőt lehűtsék. A hűtőbordák fontos 
szerepe a nagy felületen történő hőközlés, így a hatékonyság javítása. A hő, melyet a sűrített levegő 
ad át a cső anyagának, az áramló vízzel kerül elvezetésre. A sűrített levegő kimeneti hőmérsékletének 
körülbelül 10 °C-kal kell magasabbnak lennie a hűtővíz hőmérsékleténél. A keletkezett kondenzátum 
kicsapódik a hűtőbordák felületén és a kondenzátumleeresztő tartályban gyűlik össze..

3.8 ábra A léghűtés alapelve

3.9 ábra A vizes léghűtés alapelve

szimbólum

szimbólum

levegő kimenet

hűtővíz kimenet

hűtővíz bemenet

levegő bemenet

iszapleválasztó
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3.10 ábra A sűrített levegő abszorpciós kiszárításának alapelve

A sűrített levegő szárítása
A sűrített levegő hőmérséklete a léghűtőből való távozás után körülbelül 10 – 15 °C. Egy gép 
pneumatikus rendszerének elemei (a levegő szabályzására, előkészítésére szolgáló egységek, 
szelepek, pneumatikus munkahengerek, mozgó hajtások) körülbelül 20 °C-os környezetben 
dolgoznak. Ebből arra következtethetünk, hogy így nem történik meg a kondenzátum kiválása 
és a vízpárával telt levegő a gép másodlagos körének légtelenítésével kerül az atmoszférába, 
mint kipufogott levegő. Nem lehet viszont kizárni, hogy a léghűtőből kilépő levegő hőmérséklete 
magasabb lesz, mint a hálózat és a gép környezeti hőmérséklete. Ebben az esetben a sűrített 
levegő lehűlése után ismét kondenzálódik a vízpára.

A sűrített levegő szárítását a harmatpont csökkentésével érjük el, azaz lehűtjük a levegőt 
olyan hőmérsékletre, amelyen a vízpára kondenzálódik. Minél alacsonyabb a harmatpont 
hőmérséklete, annál kevesebb nedvesség, g/m3 -ben kifejezett páratartalom marad a sűrített 
levegőben.

Abszorpciós szárítás 
Ennél a szárítási módnál a sűrített levegő egy olyan anyagon megy keresztül, ami kémiailag 
megköti a vizet. Ez az anyag többnyire granuláltum formájú magnézium-klorid, lítium és kalcium. 
Mivel ezek az anyagok csak egy bizonyos mennyiségű vizet képesek megkötni, így a töltetet 
évente 2 – 4 alkalommal szükséges cserélni. Ezek a granulátum-töltetek általában tartalmaznak 
egy színező nedvességindikátort, így a granulátumok elszíneződése alapján meg lehet állapítani 
azok telitettségi fokát. A sűrített levegő abszorpciós szárításával el lehet érni akár a -100 °C-os 
harmatponti állapotot is. 

Ennek a kiszárítási módnak előnyei az alacsony szerviz- és üzemeltetési költségek, hátrányai 
viszont a korróziós hatások és az, hogy a felhasznált vegyi anyagok hatékonysága az olaj miatt 
csökken. Célszerű egy finomszűrő felszerelése a nagyobb mennyiségű olaj kiszűrésére, még a 
sűrített levegő szárítóba lépése előtt. Az abszorpciós szárítóból kilépő sűrített levegőt alaposan 
meg kell szűrni. 

szimbólum

kilépés

belépés

kondenzátumleeresztő
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3.11 ábra A sűrített levegő adszorpciós szárításának alapelve

Adszorpciós szárítás
Az adszorpciós szárítás elmélete azon a fizikai törvényszerűségen alapul, amely szerint  az 
áramló közeg által hordott anyagok a közeg útjába helyezett szilárd testek felületén rakódnak 
le. A nedvesség megkötésére szolgáló szilárd testek függőlegesen vannak elhelyezve két 
nyomástartó edényben. Az egyik mindig üzemben van és levegőszárítás történik benne. 
Néhány perces üzemelés után az edény töltete nedvességgel telítődik és a sűrített levegő a 
másik edénybe kerül átvezetésre, ahol folytatódik a szárítás folyamata. Az első edény töltetét 
forró levegő által, fűtőtesttel, vagy a másik edényből nyert bizonyos mennyiségű szárított 
levegő felhasználásával regeneráljuk.  (lásd 3.11-es ábrát) Az edények funkciója ciklikusan 
változik, cserélőldik, így elérhető a folyamatos, szárított és sűrített levegő szolgáltatás. 

A működtetési költségek ennél a szárítási módnál viszonylag magasak, a karbantartási 
költségek viszont alacsonyak.

Az abszorpciós és adszorpciós szárítási módot elsősorban olyan területeken használják, ahol 
a sűrített levegő még a legalacsonyabb hőmérsékleteknél sem tartalmazhat nedvességet, 
azaz nem keletkezhet kondenzátum. Éppen ezért használják olyan rendszerekben, amelyeket 
pl. porszerű anyagok pneumatikus szállítására használnak, a hűtőházak pneumatikus 
rendszereinél és pontos mérőműszereknél.

szimbólum

1. tartály 
(üzemben)

kilépő száraz levegő

leszellőzés

2. tartály 
(regenerálódó)

belépő nedves levegő



40

3. Kompresszorok és 
a sűrített levegő elosztása

szimbólum 

kilépő
száraz 
levegő

belépő
meleg 
levegő

3.12 ábra A sűrített levegő kondenzációs kiszárításának alapelve

Kondenzációs szárítás, hűtveszárítók
A kompresszorból kivezetett forró levegő a kondenzációs szárítóba érkezve először a 
hőcserélőbe kerül, ahol közel 0°C-ra hűl le. A hirtelen lehűlés után a levegőben található 
vízpára kondenzálódik, a keletkezett kondenzátum pedig egy automata leürítőbe kerül. A 
lehűtött, nedvességtől mentesített levegő a kondenzációs szárító kimeneténél felmelegítésre 
kerül, ezáltal a térfogata megnövekszik és így csökken a relatív páratartalma. A sűrített levegő 
harmatpontja olyan értéket ér el, amelyen sem a levegő expanziója által, sem az abból adódó 
lehűlés által nem kondenzálódik (csapódik ki) a vízpára.

1 - hőcserélő a sűrített levegő bevezetésére és 
elvezetésére

2 - hőcserélő, levegő - hűtőgáz
3 - elektromotor
4 - hűtőgáz ventilátor
5 - hűtőgáz kompresszor
6 - termosztát által irányított szelep
7 - levegőszűrő
8 - automata kondenzátumleeresztő
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szellőztető nyílás

Levegő (oxigén, nitrogén, stb.)

Levegő páratartalma
száraz 
levegő

üreges 
szálak

le
ve

gő
tis

zt
ítá

s

nedves sűrített levegő

Molekuláris levegő szárítás, membránszárítók
A molekuláris levegőszárítóban olyan makromolekuláris rostanyag kerül alkalmazásra, 
amelyen a nedvesség könnyen, a levegő azonban nehezen jut keresztül.

A sűrített levegő az üreges szálak belépő oldalához érkezik. A nedvesség átjut a membránon, 
ezzel a levegő fokozatosan kiszárad. A kilépő levegő egy része egy kis csatornán keresztül 
visszavezetésre kerül a rostanyag külső felszínére, majd a nedvesség a leszellőztető nyíláson 
keresztül az atmoszférába jut.

3.13 ábra Molekuláris levegő szárító
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3.14 ábra A kondenzátumleeresztő keresztmetszete

Szimbólum

A kondenzátum leválasztása automatikus leeresztéssel

Ilyen leválasztókat azokban a rendszerekben használnak, ahol a kondenzátum eltávolítása 
szükséges, ugyanakkor nem kell szárított levegőt használni. A levegő harmatpontja tehát nem 
éri el a kondenzátum-mentesített levegő harmatpontját. A leválasztóban lévő szűrőbetét a 
levegőben lévő apró vízrészecskéket áramlás közben felfogja és cseppek formájában azt az 
edénybe juttatja. Miután a kondenzátum mennyisége elért egy bizonyos szintet, a leeresztő 
szelep kinyit és leengedi az összegyűlt vizet az edényhez csatlakoztatott csövön keresztül, 
a gyűjtőedénybe. A szűrőegység hatékonysága annál nagyobb, minél távolabb van a 
kompresszortól és minél hűvösebb helyen helyezzük el.

Úszó

Bemenet Kimenet

Szűrőbetét

Kondenzátumcseppek

automatikus kondenzátumleeresztő

Csésze
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szimbólum
szűrőbetét

szintjelző

leeresztő 
szelep

kondenzátum

belépés kilépés

gyűjtőedény

3.15 ábra A gerincvezeték szűrő metszeti ábrája

A gerincvezeték szűrő

A légtartály után szükséges beszerelni egy szűrőegységet a sűrített levegő elosztására szolgáló 
csővezetékbe. A szűrő a nagy mennyiségű levegőáramlás mellett eltávolítja a levegőből a durva, 
mechanikus szennyeződéseket, a kompresszorból származó olajpárát, valamint a kondenzálódott 
vízpárát.

Nem rendelkeznek perdítőelemmel a vízcseppek kicsapatására, csak standard szűrőbetéttel,így 
minimális nyomásveszteséggel számolnunk kell. A szűrőbetét könnyen és gyorsan cserélhető 
eleme a szűrőegységnek.
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szimbólum

vezérlőszelep

úszó

leeresztő szelep

3.16 ábra Kondenzátumleeresztő szelep

Kondenzátumleeresztő szelep

A kondenzátum elvezetésére szolgáló szelepek a levegőhálózat legalacsonyabb pontjaira 
kerülnek telepítésre. A kondenzátum a léghálózatból az elvezető csőbe áramlik. A kondenzátum 
meghatározott mennyiségének elérésekor az úszó kinyitja a leeresztő szelepet, a rendszerben 
levő nyomás pedig  kinyomja a kondenzátumot a tartályból. A tartály kiürítését követően az 
úszó visszasüllyed, elzárja a levegő útját a vezérlőszelephez, és a leeresztő szelep bezár.

3.17 ábra A kondenzátum elvezetése

A tartályból származó kondenzátumot egy előkészített tartályba kell elvezetni. Az elvezetésre 
egy minimum 6 mm belső átmérőjű csövet ajánlott használni, melynek hossza nem haladja 
meg az 5 m-t. A csövet úgy kell elhelyezni, hogy az lehetővé tegye a kondenzátum szabad 
lefolyását.

≥  8 mm

≤ 
5

 m
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3.18 ábra A sűrített levegő zárt elosztása

A sűrített levegő elosztása
A sűrített levegő az elosztására szolgáló csővezeték-hálózat segítségével a különböző fogyasz-
tókhoz áramlik az üzem területén. Érvényes az empirikus szabály, miszerint minél hosszabb 
a léghálózat, annál nagyobb csővezeték átmérőre van szükség, hogy a lehető legalacsonyabb 
nyomásesést érjük el a rendszer legtávolabbi pontján. Ideális esetben a nyomásveszteség 
általában néhány század MPa. Elrendezés szerint két, különböző kialakítású csővezeték háló-
zatot különböztetünk meg a sűrített levegő elosztása esetén:

Zárt elosztás
Fontos, hogy a lehűlt levegőből kiváló kondenzátumot a csővezetékből el lehessen vezetni, így 
a rendszert 1-2%-os lejtéssel kell kiépíteni, a csővezeték legalacsonyabb pontjára pedig egy 
automata leeresztővel rendelkező, kondenzátum gyűjtőt kell elhelyezni.
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3.19 ábra A sűrített levegő kör alakú elosztása

Kör alakú elosztás

A kör alakú elosztás előnye, hogy a sűrített levegő két oldalról érkezik a fogyasztókhoz. Sajnos 
a sűrített levegővel a kondenzátum is két irányba osztódik szét, ezért minden alacsonyabb 
pontba, automata kondezátum leeresztővel rendelkező, kondenzátum gyűjtőt kell elhelyezni. 
A kör alakú elosztás csőrendszerének ágait többszörösen is össze lehet egymással kötni. 
A zárószelepek megfelelő elhelyezése lehetővé teszi az elosztó csővezeték meghibásodott 
részeinek kiiktatását az üzemből, így lehetőség van arra, hogy javítás, vagy karbantartás 
idejére csak az érintett gépeket ellátó szakaszokat zárják el, a többi ágon pedig zavartalan 
maradjon a sűrített levegő áramlása.
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a víz/kondenzátum a levegővel 
együtt a leágazásba áramlika víz/kondenzátum a 

fővezetékben marad

Leágazások
Ha nincs a kompresszorhoz telepítve egy hatékony, sűrített levegő hűtésére szolgáló 
hűtőberendezés, vagy nincs a légtartályhoz kiépítve a sűrített levegő szárítására szolgáló 
készülék, akkor az elosztó csővezeték felülete szolgál hűtőként és a sűrített levegő lehűtésével 
a csővezeték egész hosszában kondenzátum képződhet. A sűrített levegő kimenetének 
a csőhálózat felső oldalán kell lennie, mivel csak így akadályozható meg a kondenzátum 
leágazásba jutása. Ez az úgynevezett „hattyúnyak” kialakítás (3.20a ábra).

A kondenzátum elvezetésére szolgáló leágazásnak az elosztó csővezeték alsó ágában kell lennie, 
hogy a kondenzátum szabadon belefolyhasson az automata leeresztéssel ellátott gyűjtőbe 
(3.20b ábra). Az automata leeresztéssel ellátott kondenzátum-gyűjtő bekerülési- és üzemeltetési 
költségei kismértékben magasabbak a manuálisnál, de a kézi kondenzátumleeresztésnél 
azonban nagy a veszélye annak, hogy a kondenzátum a gép pneu-matikus rendszerébe jut, ami 
károkat okozhat a berendezés(ek)ben. Ezért ajánlott inkább az automatikus leeresztéssel működő 
kondenzátum-gyűjtő használata.

3.20 ábra A levegő (a) és a kondenzátum elvezetésének (b) elágazásai az elosztó csővezetékből
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névleges méret külső átmérő 
(mm)

falvastagság  
(mm)

tömeg  
(kg/m)(mm) (col) 

6 1/8 10,00 2,00 0,395

8 1/4 13,50 2,25 0,610

10 3/8 17,00 2,25 0,805

15 1/2 21,25 2,75 1,25

20 3/4 26,75 2,75 1,63

25 1 33,50 3,25 2,42

32 1 1/4 42,25 3,25 3,13

40 1 1/2 48,00 3,50 3,86

50 2 60,00 3,75 5,20

3.21 táblázat 11 353.0-s acélból készült, egy darabból álló, menetes csövek a DIN 2440 szabvány 
szerint

Csövek és tömlők a levegő elosztására

Menetes csövek

A sűrített levegő elosztására leggyakrabban egy darabból álló, menetes végű acélcsövet és tem-
perált öntvényből készült, menetes profilcsatlakozókat használnak, 50 mm névelges méretig. 
A 65 mm vagy ennél nagyobb méretű elosztókat acélcsövekből és profilokból hegesztik. A csö-
vek végén hegesztett perem van, amellyel egymáshoz vagy a szerelvényekhez csatlakoznak. 
A következő táblázat áttekintést nyújt az egy darabból álló menetes csövek tulajdonságairól, 
melyek a 11 353.0-s anyagú acélból készülnek.

Rozsdamentes acélból készült csövek

A sűrített levegő fő ágainak egyenes és hosszú szakaszához használják, főleg  nagy csőátmérők 
esetén.

Rézcsövek

Jól formálhatóak, ellenállnak a korróziónak és a magas hőmérsékletnek. Akár 40 mm-es belső 
átmérővel is gyártják, a 28 mm-től nagyobb belső átmérővel rendelkező csövek azonban már 
meglehetősen drágák.

Műanyag csövek

Általában a pneumatikus elemek összekapcsolására használják, illetve a sűrített levegő 
tápcsatlakoztatására. Az ajánlott üzemi hőmérsékleten belüli használatuknak nagyon sok 
előnye van, pl. szereléskor könnyen alakíthatóak a kívánt hosszúságra, egyszerűen illeszthetők 
a menetre vagy könnyen csatlakoztathatóak a dugaszolható csatlakozókba.

A lágy nylonból vagy poliuretánból készült tömlőket használhatjuk ott is, ahol nagy hajlíthatóság 
szükséges és fontos a kis sugarú tömlőív. A nylonból vagy PVC-ből készült tömlőkkel 
összehasonlítva ezeket a tömlőket, többnyire alacsonyabb nyomáson dolgozó rendszerekben 
alakalmazzák.
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hollandi anya

tömítőgyűrű / 
csőcsonk

tömlő

tömlő

kioldógyűrű

befogógyűrű

tömlő tömítés

műanyag test

o-gyűrű

menetes fémtest

menetes fémtest

3.22 ábra A menetes csatlakozóval, tömítőgyűrűvel és hollandi anyával csatlakoztatott cső keresztmetszete

3.23 ábra 90°-os könyök kivitelű gyorscsatlakozó- és csőkeresztmetszet

Csatlakozóelemek – menetes csatlakozók

A pneumatikus rendszer műanyag tömlőit három alaptípusú csatlakozóelem – menetes csatla-
kozó összekapcsolására használják.

Menetes csatlakozó tömítőgyűrűvel és hollandi anyával

A menetes csatlakozó csőcsonkkal, tömítőgyűrűvel és hollandi anyával biztosítja a cső 
biztonságos csatolását a külső és a belső átmérőjén egyaránt. A hollandi anya behúzásával 
a tömítőgyűrű benyomódik a cső anyagába. A támasztó csőnek kisebb keresztmetszete van, 
mint a rögzített csőnek, ezért ez a menetes csatlakozás nagyobb ellenállást támaszt a sűrített 
levegő áramlásával szemben. Ezt a menetes csatlakozást főleg olyan elosztásoknál használják, 
ahol a nyomás nagyobb, mint 1,0 MPa.

Dugaszolható csatlakozók

A dugaszolható csatlakozók aránylag nagy erővel rögzítik a csövet. Az egyedülálló tömítési profil 
biztosítja a csatlakozás tömítettségét túlnyomás és vákuum esetén is. Ezeket a csatlakozókat 
még -99 kPa-os vákuum esetén, és 1 MPa-os túlnyomással is lehet használni. A csatlakozó bel-
ső ürege azonos átmérőjű a tömlő belső átmérőjével, így ezeknek a csatlakozóknak aránylag 
kis ellenállásuk van a sűrített levegő áramlásakor. 



50

3. Kompresszorok és 
a sűrített levegő elosztása

kioldógyűrű

befogógyűrű

tömlő tömítés

rugó

műanyag test

o-gyűrű

menetes fémtest
visszacsapó szelep

3.24 ábra A dugaszolható csatlakozó keresztmetszete visszacsapó szeleppel

Dugaszolható csatlakozók visszacsapó szeleppel

A tömlő csatlakoztatásával a visszacsapó szelep kinyílik. A tömlő kihúzásával a visszacsapó 
szelep bezár, ezáltal megakadályozza a sűrített levegő kiáramlását a csatlakozóból.

Ha a tömlő nincs a csatlakozóhoz csatlakoztatva, a beépített visszacsapó szelep a rugó 
nyomása és a légnyomás miatt zárva van, így a levegő nem tud kiáramlani a csatlakozóból.

A tömlő csatlakozóba történő behelyezésével a visszacsapó szelep kinyílik, a sűrített levegő 
pedig a csatlakozóból a tömlőbe áramlik.

Az újra felhasznált tömlő szerelése

Ne feledje, hogy amikor nyomás alá helyezzük a csövet, akkor annak külső átmérője enyhén 
deformálódik a befogógyűrűvel való érintkezésnél. Ezért a csövet nem biztos,hogy vissza 
lehet helyezni a csatlakozó rögzítő mechanizmusába, vagy a kötés nem lesz elég szoros. Az 
ismételt használat előtt tehát mindenképpen ellenőrizze a cső külső átmérőjét. Ha ez az átmérő 
maximum 0,15 mm-el haladja meg a névleges méretet (2 mm átmérőjű cső esetén 0,07 mm) 
és a csövet könnyedén be lehet helyezni a csatlakozóba, úgy az további felhasználásra alkalmas.

Amennyiben a csövet le kell rövidíteni, úgy a vágási területnek minden irányból merőlegesnek 
kell lennie a tömlő tengelyére, ennek köszönhetően megfelelő lesz a tömítés a cső végének 
teljes kerületén.
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A pneumatikus rendszer tervezése
Ha az ipari vállalatokban az energia költségcsökkentésének módjairól beszélnek, többnyire 
a elektromos áram költségeinek megtakarítására gondolnak. Ugyanakkor a sűrített levegő 
elosztásánál is jelentős megtakarításokat érhetünk el, ha betartjuk a következő alapelveket:

• A sűrített levegő elosztására szolgáló csövek legyenek minél rövidebbek, minél kevesebb 
könyökcsatlakozóval használjuk őket. A kis sugarú könyökök és ívek nagy ellenállást 
fejtenek ki és ezzel energiaveszteséget okoznak.

• A sűrített levegőt szállító csővezeték átmérője közvetlen hatással bír a pneumatikus 
munkahengerek és hajtások teljesítményére. A csőhálózat és csövek nagyobb átmérője 
nagyobb mennyiségű levegő átáramlását teszik lehetővé, és javítják a pneumatikus hajtá-
sok gyorsaságának szabályozhatóságát. Másrészről a csövek nagy térfogata ronthatja is az 
egyes ciklusok időtartamát. 

• A levegő elosztásánál fellépő szivárgások megnövelik az üzemeltetési költségeket. Az elosztó 
rendszer minden egyes részének gyakori, rendszeres ellenőrzésével és karbantartásával 
csökkenteni lehet a veszteségeket. A leggyakoribb probléma a csővezetékek tömítése, 
amelyek szivárgáshoz vezethetnek.

• Az elosztó rendszerben szükséges minimális nyomást mindenképpen tartani kell. Ha 
a kompresszor által előállított levegő nyomását 0,1 MPa-lal növeljük, az a kompresszor 
teljesítményének 5-10%-os növekedését idézheti elő. A nagyobb nyomással viszont 
nagyobb szivárgási veszteségek léphetnek fel az elosztórendszerben.

3.25 ábra Informatív értékek a térfogatról és árakról, ha az elosztó rendszerből szivárog a sűrített levegő

a nyílás átmérője levegő szivárgás 
mennyisége [m3/min] 0,6 
MPa nyomáson

éves költség [0,028 EUR/m3]
6000 óra/év üzembenméretskála 1:1 mm

1 0,06 62 EUR

3 0,55 571 EUR

5 1,52 1578 EUR

10 6,1 6335 EUR
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A sűrítettlevegő-hálózat méreteinek meghatározása
A sűrített levegő szállítását megvalósító csővezeték alkotja az elosztóhálózat költségeinek leg-
nagyobb részét. Ha kis átmérőjű csövet választunk, a szerelési költségek alacsonyak lesznek, 
az üzemelési költségek azonban a nagy nyomásveszteség miatt magasak. 

A sűrített levegő elosztására szolgáló csővezeték javítási költségeinek nagy részét a szerelési 
költségek alkotják, amelyek alig változnak a használt csővezeték átmérőjének függvényében. 
Egy 25 mm átmérőjű cső szerelésének ára alig különbözik egy 50 mm átmérőjű cső szerelé-
sének az árától, a 25 mm átmérőjű csővel ellentétben azonban az 50 mm átmérőjű cső lég-
szállítási kapacitása négyszer nagyobb.

A sűrített levegő elosztási módja (zárt vagy kör alakú) nem befolyásolja a csővezeték hasznos 
hosszának és átmérőjének kiszámítását.

3.26 ábra Nomogram a sűrített levegő elosztására szolgáló cső átmérőjének meghatározására



53

3. Kompresszorok és 
a sűrített levegő elosztása

3.27 táblázat A szerelvények és csatlakozó idomok ellenállási értékei a csővezeték arányos 
hosszával helyettesítve

Szerelvény típusa A cső belső átmérője (mm)

15 20 25 30 40 50 65 80 100 125

90°-os ív 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1.2 1,5

90°-os könyök 1,0 1,2 1,6 1,8 2,2 2,6 3,0 3,9 5,4 7,1

180°-os ív 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,7 2,0 2,6 3,7 4,1

Zárószelep 0,8 1,1 1,4 2,0 2,4 3,4 4,0 5,2 7,3 9,4

Gömbcsap 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2

T-idom 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5

A gerincvezetékek és a leágazások vezetékeinek belső átmérője a benne áramló levegő 
maximális sebességéből származtatható. A gerinchálózatban a levegő nem haladhatja meg 
a maximum v = 6 m/s áramlási sebességet. A leágazás p = 0,6 MPa üzemi nyomás mellett 
néhány méter hosszon, maximális v = 20 m/s -os sebességből származtatható.  A csőben levő  
nyomásveszteség a kompresszor és az utolsó leágazás között csak néhány század MPa lehet. 
A cső megfelelő átmérőjét segít meghatározni a 3.26 ábrán látható nomogram.

1. példa:

Határozzuk meg a cső belső átmérőjét, ha a levegő áramlása Q = 16 800 l
n
/min = 0,28 m3/s, 

a nyomásveszteség 0,03 MPa = 30 kP, és a cső hossza pedig L=125m. Az átlagnyomás a 
csőben p = 0,9 MPa.

1 m hosszúságú csőre a nyomásveszteséget úgy határozzuk meg, hogy a maximális 
nyomásveszteséget elosztjuk a cső hosszával.

Δp = 30 kPa / 125 m = 0,24 kPa/m

A 3.26-os ábrán látható nomogramon kijelölünk egy olyan egyenest, mely tartalmazza a 0,9 
MPa-os nyomásérték pontját és a 0,24 kPa/m-es nyomásveszteség értékének pontját, és ezzel 
a vonallal metszük a referencia vonalat. A referecia vonallal kapott X metszéspontot kössük 
össze a levegő áramlási tengelyén kijelölt 0,28 m3/s ponttal. Az így kapott meghosszabított 
egyenes jelöli ki a cső átmérőjének skáláján a minimálisan használható csőátmérőt, ennek 
értéke jelen esetben 61 mm lehet. A 2 1/2”-os, menetes cső belső átmérője 65 mm és egy kis 
tartalékkal teljesíti a megadott feltételeket. 

Az áramlás során fellépő ellenállást az ívek, könyök csatlakozók, T-idomok és más szerelvények  
okozzák. Az összellenállás kiszámolására az egyes szerelvények ellenállását helyettesíteni 
lehet a cső arányos hosszával. Az alábbi táblázatban fel vannak tüntetve a csővezetékek 
leggyakrabban használt szerelvényei és összekötő részei.
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2. példa:

Az 1. példában meghatározott cső a következő szerelvényekkel és idomokkal van kiegészítve: 
4 db 90o-os ívvel, 6 db T-idommal és négy zárószeleppel. Ellenőrizzük, hogy a 65 mm átmérőjű 
cső megfelelő-e.

A 3.27-es táblázatban keressük ki a 65 mm-es csőátmérőhöz tartozó helyettesítő csőhosszokat:

90°-os ív   4 × 0,8 m  = 3,2 m

T-idom    6 × 0,7 m  = 4,2 m

Zárószelep   4 × 0,5 m  = 2,0 m 

a megnövelt hossz összesen   L‘ = 9,4 m ~ 10,0m

14 db szerelvény és forma ellenállása megegyezik egy adott belső átmérővel rendelkező 10 
m-es cső ellenállásával.

A cső hosszának kiszámolása a következőképpen történik: 

L
v
 = L + L‘ = 125 m + 10 m = 135 m

míg a nyomásveszteség 1 m csőhosszra :

          
30 kPa

Δp = ————— = 0,22 kPa/m
          135 m

A 3.26 ábrán látható nomogram segítségével végzett ellenőrzéssel megállapíthatjuk, hogy 
a választott, 65 mm -es belső átmérővel rendelkező cső teljesíti a 2. példában megadott 
feltételeket. A léghálózat csőátmérőjének meghatározásakor ajánlatos figyelembe venni a 
sűrített levegő fogyasztásának lehetséges növekedését, a jövőbeli esetleges gyártás bővítést, 
valamint további gépek üzembe helyezésének lehetőségét.
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3.28 ábra A tömlő arányos keresztmetszete a tömlő hosszának a függvényében 

Kis keresztmetszettel rendelkező csövek, tömlők arányos ke-
resztmetszete
A sűrített levegő szállítását megvalósító vezetékek arányos keresztmetszetét 9 mm-ig 
terjedő belső átmérővel, a legtöbb esetben a megfelelő diagramok szerint határozzák meg. 
A többi elem (dugaszolható, menetes csatlakozók stb.) arányos keresztmetszetének értékei 
a megfelelő katalógusokban találhatóak meg. A műanyag tömlő arányos keresztmetszetét, 
összefüggésben annak hosszával, a 3.28-as ábrán látható diagramról lehet leolvasni.

Megjegyzés: Az arányos keresztmetszet S (mm2) kiszámolásához használatos összefüggés:

Q = 54,44 × S (lásd: 3.22 ábra).

tömlő hossza (m)

- a cső belső átmérője
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3.29 ábra A fent meghatározott képlet összefüggéseinek grafikus kifejezése

A rendszer elemeinek arányos keresztmetszete
A pneumatikus hajtások (munkahengerek, forgatóművek) optimális sebességének eléréséhez 
megfelelő mennyiségű levegőt kell biztosítani, ami adott nyomáson (nyomásesés nélkül) csak 
megfelelő átmérővel rendelkező csatlakozón képes beáramolni. Ezért nagyon fontos biztosítani, 
hogy a rendszer (S) arányos keresztmetszete megfeleljen a szükséges levegőmennyiség 
átáramlásának (lásd 2.10-es ábra).

Az arányos keresztmetszet meghatározására két módszer létezik:

1. empirikus: tapasztalatokon alapuló, hitelesített, gyakorlati próbákkal bizonyított (a 
csatlakoztatott elemek mérése).

2. matematikai: a hozzávetőleges összes arányos keresztmetszetet az egyes elemek 
arányos keresztmetszeteinek segítségével adjuk meg.

A matematikai módszer esetében minden egyes elem, melyen sűrített levegő halad keresztül, 
rendelkezik egy meghatározott arányos keresztmetszettel (S). A gyakorlatban ezek az elemek 
egymás után sorba vannak kötve. A soros elhelyezés eredménye a rendszer összesített arányos 
keresztmetszete, amelyet a következő képlet alapján számolhatunk ki:

                        
1                   —————————————

∑S =            1          1                1
                    ——  +  ——  +  .....  ——

                    
S

1
2       S

2
2                        S

n
2

Nem elhanyagolhatóak a termodinamikus veszteségek sem, amelyeket az eredmény szorzásával 
korrigálhatunk a következő mennyiség-korrekciós szorzóval: Kq = 1,4. Ez a koefficiens egy 
átlagértéket képvisel. 

A 3.30-as ábrán látható, hogy az elem arányos keresztmetszetének legkisebb értéke 
meghatározza a teljes, pneumatikus elosztó rendszer légáramlási sebességét.

A 3.29-es ábrán láthatjuk az arányos keresztmetszet és az egyes elemek száma közötti 
kapcsolatot, illetve a rendszer összesített arányos keresztmetszetének összefüggését.
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A cső hossza a szelep és a pneumatikus aktuátor között
A szelep és a aktuátor közötti csövek hosszának a lehető legrövidebbnek kell lenniük, hogy 
elkerüljük a sűrített levegő felhasználásának felesleges növekedését és csökkentsük a mun-
kahenger mozgásának késleltetését. A túl hosszú csövekhez kapcsolódó másik kellemetlen 
jelenség a lehetséges kondenzátum képződése. E jelenség elkerülése érdekében a cső térfogata 
nem haladhatja meg a pneumatikus aktuátor térfogatának 70%-át. A szelep és a pneumatikus 
hajtás közötti maximális csőhosszúságot a következő képlet alapján határozzuk meg:

V2  =  V1  ×  0,7 V
2
   - cső térfogata

     V
1
 - aktuátor térfogata atmoszferikus nyomásnál

     0,7 - korrekciós együttható

1. példa:

Adott: pneumatikus aktuátor D = 20 mm, H = 10 mm
 légnyomás  p = 0,5 MPa
 a cső belső átmérője  d

h
 = 2,5 mm

Kressük: maximálisan megengedett csőhossz  L
h
 = ?

Megoldás:

Aktuátor térfogata: V  =  D2 × π/4 × H =  202 × π/4 × 10  =  3 141,6    3 142 mm3

Az aktuátorba p = 0,5 MPa-os nyomású levegőt vezetünk be, ezért a 
kiszámolt térfogatot az alábbiak szerint kell módosítani:

                           0,5 + 0,101325
V1  =  3 142  × ——————————  =  18 646,6   18 647 mm3

                                 0,101325

A cső térfogata: V2  =  V1  ×  0,7  =  18 647  × 0,7  = 13 052,9   13 053 mm3

   V2  =  dh
2 × π/4 × Lh

Ebből következik, hogy a maximálisan megengedett csőhossz:

           V2
2 × 4         13 053 × 4

Lh  =  —————  =  ————————  =  2 659    2 660 mm

           
dh

2 × π              2,5 × π

3.30 ábra A legkisebb arányos keresztmetszet (S
min

) értékének befolyása az összesített arányos ke-
resztmetszetre ∑S

S = 10 mm2 S = 5 mm2

S = 40 mm2 S = 5 mm2

S = 80 mm2 S = 5 mm2

∑S = 4,47 mm2

∑S = 4,96 mm2

∑S = 4,99 mm2
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3.31 táblázat A gyakran használt csövek és csatlakozók arányos keresztmetszetei “S”

Menetes csatlakozók, gyorscsatlakozók tömlőkhöz

A 3.31-es táblázatban a műanyag tömlők, menetes csatlakozók, gyorscsatlakozók és két 
összekötő elem kombinációjának arányos átmérői “S” vannak feltüntetve.

S – egy 0,5 m-es cső és két egyenes, menetes csatlakozó össz arányos keresztmetszete.

cső 
(mm)

anyag a cső hossza szerelvény típus
 

∑SN = nylon
U = uretán

0,5 m 1,0 m
hollandi anyával gyorscsatlakozó 

egyenes könyök egyenes könyök

4 × 2,5 N, U 3,87 1,86 1,6 1,6  
5,6

 
4,2

1,08
2,76

6 × 4 N, U 7,78 6,12 6,0 6,0
 13,1

 
11,4

3,72
5,96

8 × 5 U 13,41 10,65 11,0 9,5
18,0

 
14,9

6,73
9,23

8 × 6 N 18,85 16,64 17,0 12,0  
26,1

 
21,6

10,13
13,19

10 × 6,5 U 24,50 20,19 30,0 23,0
29,5 

 
25,0

16,04
15,88

10 × 7,5 N 33,38 20,19 35,0 24,0  
41,5

 
35,2

19,88
22,04

12 × 8 U 39,16 33,18 35,0 24,0
46,1

 
39,7

20,92
25,05

12 × 9 N 51,00 43,79 45,0 27,0  
58,3

 
50,2

27,00
32,06
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3.32 táblázat Az arányos keresztmetszet S (mm2), amely p = 0,6 MPa üzemi nyomású és Δ
p 

= 0,1 
MPa nyomáseséssel rendelkező munkahenger, dugattyú gyorsaságának eléréséhez 
szükséges.

Útszelepek pneumatikus munkahengerekhez

A pneumatikus munkahenger vagy mozgó hajtás csak abban az esetben érheti el a kívánt 
munkagyorsaságot, ha olyan mennyiségű levegőt kap, amely megfelel azon térfogatáramnak 
ami az adott gyorsaság eléréséhez szügséges. Ha ismerjük a szükséges levegőtérfogatot, akkor 
kiválasztható a megfelelő vezérlőszelep. A szelepen áthaladó levegő térfogata szempontjából 
meghatározó tényező többek között a nyomásveszteség is. Ez a nyomásesés nem más, 
mint az útszelepben lévő levegő nyomásának és az útszelepből kilépő levegő nyomásának a 
különbsége. Ahhoz, hogy az útszelepből és a csőből megfelelő mennyiségű levegő jusson a 
munkahengerbe, a 3.28-as és 3.31-es ábra segítségével  kiválasztható a közvetítő csatorna 
(útszelep – menetes csatlakozó – cső – fojtó-visszacsapó szeleppel), a megfelelő összesített 
arányos keresztmetszettel (∑S).

A 3.32-es táblázatban feltüntetett összesített arányos keresztmetszetek megfelelnek a p = 
0,6 MPa üzemi nyomásnak és nyomásveszteségnek, és pneumatikus munkahengerbe való 
belépés előtt jelentkező Δ

p
 = 0,1 MPa nyomásveszteségnek.  Az értékek magukba foglalják a 

termodinamikus veszteségek korrekcióját is. 

dugattyú 


(mm)

dugattyú/ dugattyúrúd sebesség (mm/s)

50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000

8, 10 0,1 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,75 1

12, 16 0,12 0,23 0,36 0,46 0,6 0,72 1 1,2 1,8 2,4

20 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 3 4

25 0,35 0,67 1 1,3 1,7 2 2,7 3,4 5 6,7

32 0,55 1,1 1,7 2,2 2,8 3,7 4,4 5,5 8,5 11

40 0,85 1,7 2,6 3,4 4,3 5 6,8 8,5 12,8 17

50 1,4 2,7 4 5,4 6,8 8,1 10,8 13,5 20,3 27

63 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 16,8 21 31,5 42

80 3,4 6,8 10,2 13,6 17 20,4 27,2 34 51 68

100 5,4 10,8 16,2 21,6 27 32,4 43,2 54 81 108

125 8,4 16,8 25,2 33,6 42 50,4 67,2 84 126 168

140 10,6 21,1 31,7 42,2 52,8 62 84,4 106 158 211

160 13,8 27,6 41,4 55,2 69 82,8 110 138 207 276
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Más p üzemi nyomás és Δp nyomásesés mellett, a 3.32-es táblázatból leolvasott értékeket 
egy korrekciós együtthatóval “c

f
” szorozzuk meg, melyet a 3.33-as ábrán látható diagramról 

olvashatunk le.
c

f

Δp (Mpa)

p
1
: 

(Mpa)

3.33 ábra A 3.32-es táblázattól eltérő értékek “c
f
” korrekciós együtthatói 
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1. példa:

A D = 80 mm átmérőjű és H = 400 mm löketű pneumatikus munkahenger dugattyúja v = 
400 mm/s sebességgel dolgozik. Az üzemi nyomás p = 0,6 MPa, a nyomásveszteség Δ

p
 = 

0,1 MPa. Mekkorának kell lennie a rendszer összesített arányos keresztmetszetének és a cső 
átmérőjének?

A 3.32-es táblázatban keressük meg az adott hengerátmérővel és sebességgel a rendszer 
összesített arányos keresztmetszetét, S = 27,2 mm2. A 3.31-es táblázatból megállapíthatjuk, 
hogy a szükséges gyorsaság elérésére 0,5 m 12 x 9-es nylon csövet és két egyenes 
dugaszolható gyorscsatlakozót használhatunk. 

2. példa:

A pneumatikus munkahenger D = 50 mm átmérőjű dugattyúja v = 400 mm/s sebességgel 
mozoghat. Az üzemi nyomás a sűrítettlevegő hálózatban p = 0,7 MPa, a megengedett 
nyomásveszteség legfeljebb Δp = 0,25 MPa lehet, tehát a dugattyú felületére p = 0,45 MPa 
hasznos nyomás hat.

Mekkorának kell lennie a rendszer minimális keresztmetszetének? Milyen csövet és csatlakozót 
használhatunk? 

A 3.32-es táblázatban keressük meg az adott hengerátmérő és sebesség mellett a rendszer 
összesített arányos keresztmetszetét, ∑S = 10,8 mm2. Ezt az értéket módosítanunk kell, mivel 
az üzemi nyomás p = 0,7 MPa és a nyomásveszteség Δp = 0,25 MPa. A 3.33-as ábrán látható 
diagramon keressük meg a vízszintes tengelyen a Δp= 0,25 MPa-os értéket, majd haladjunk 
felfelé, mígnem a vonal metszi a görbét a p

1
 = 0,7 MPa-os nyomásértéknél.

A metszéspontból  kivezetünk egy képzeletbeli vízszintes vonalat és ahol az keresztezi a füg-
gőleges tengelyt, ott leolvassuk a korrekciós tényező értékét c

f
 = 0,66.

A rendszer (útszelep – menetes csatlakozó – cső – menetes csatlakozó) kívánt, összesített 
arányos keresztmetszete a következő lesz:

∑S‘ = 10,8 mm2 × 0,66 = 7,128 mm2

A használt útszelep arányos keresztmetszetének minimálisan ilyen értékűnek kell lennie. 
A 3.31-es táblázat szerint az elvezetéshez vagy 0,5 m poliuretán csövet használunk (8 x 5) és 
két egyenes dugaszolható csatlakozót, vagy pedig 0,5 m nylon csövet (8 x 6) és két menetes 
csatlakozót. 
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