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A sűrített levegő

előkészítése



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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4. A sűrített levegő előkészítése

4. A sűrített levegő előkészítése

Ahhoz, hogy az atmoszferikus levegőt fel lehessen használni az ipari pneumatikus eszközök 
meghajtására, szükséges annak alapos előkészítése. Ahogy az előző fejezetekben is 
említettük, a kompresszor által beszívott környezeti levegő mechanikus szennyeződéseket 
és gázhalmazállapotú nedvességet, vagyis vízpárát tartalmaz. A vízpára a kompresszornál a 
léghűtőben, a légtartályban és a csőrendszerben kondenzálódik. Ha a víz vegyül a kompresszor 
kondenzálódott olajpárájával, egy nagyon ragadós, kenhető emulzió keletkezik. Ha ez az 
emulzió a szelepekben, aktuátorokban megkeményedik, megakadályozza azok folyamatos 
mozgását.

Ilyen mechanikus szennyeződések (a tömítések levált részei és más szilárd szennyeződések) 
kedvezőtlenül hatnak a pneumatikus rendszerek egyes elemeire. A szelepekben a levegő 
áramlására szolgáló légcsatornák korróziója és szennyeződése, tömítéseinek idő előtti 
elhasználódása csökkenti az élettartamot és a gép megbízhatóságát ill. hatásfokát.

A pneumatikus elemek meghibásodásának 90%-át a sűrített levegő elégtelen és nem 
megfelelő szűrése okozza.

Ezért fontos a fogyasztás helyéhez lehető legközelebb eltávolítani a szennyeződéseket a 
sűrített levegőből, illetve még a fogyasztás helye előtt a levegőelőkészítőbe beiktatni egy 
nyomásszabályzót, és ha szükséges, olajozást is.
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A sűrített levegő szűrése

Általános szűrő

Az általános szűrő a mechanikus szennyeződések eltávolítására szolgáló szűrő és kondenzátum 
leválaszó kombinációja. Ha a vízpára még jelen van a sűrített levegőben, a kondenzátum az 
alapszűrőben választódik ki. A szűrőbetét felfogja az olyan szennyeződéseket, mint az apróbb 
porrészecskék, rozsda, tömítőanyag darabkák stb. 

4.1 ábra Alapszűrő / kondenzátumleválasztó (automatikus kondenzátumleeresztő opcióként)

szűrt levegő

perdítőlemez

szűrőbetét

légörvény

elválasztótányér

áramlásmentes tér

kondenzátumgyűjtő
csésze és védőkosárkézi konden-

zátumle-
eresztő

szimbólum:
alapszűrő

szimbólum:
alapszűrő, aut. kond.

leeresztővel

vezérlőszelep

úszó

leeresztőszelep

A sűrített levegőt a szűrőbe belépés után egy perdítőelemmel „feldarabolják“ és megnö-
velt sebességű, forgó mozgásra kényszerítik. A levegőben található vízcseppek, a centrifu-
gális erő hatására a kondenzátumgyűjtő csésze falához csapódnak, majd annak aljára folyik 
össze a kondenzátum. Ha a kondenzátomgyűjtő csésze nincs ellátva automata kondenzá-
tumleeresztővel, a kondenzátumot kézzel kell leereszteni, mielőtt elérné az elválasztótányér 
szintjét. Az elválasztótányér felada a csésze felső részében lévő légörvény és az aljában lévő 
áramlásmentes levegő elválasztása. A csésze alsó és felső része között csak a levegő statikus 
nyomása hat, így gátolja meg, hogy a kiválasztódott kondenzátum bekerüljön a légáramlatba.

Az általános szűrő betétje kiválasztja a sűrített levegőből az összes, 5 μm-nél nagyobb szilárd 
részecskét. Ha csökken a nyomás vagy jelentős légnyomásesés történik a szűrőben (0,1 MPa-
nál nagyobb nyomásveszteség), a szűrőbetétet cserélni vagy tisztítani kell.

A levegő átáramlásának a szűrőn keresztül mindig a nyilak irányába kell végbemennie, ez  a 
szűrőtest nyakán van jelölve. A szűrőnek mindig függőleges helyzetben kell állnia.

Az általános szűrők csészéi általában polikarbonátból készülnek. Ügyelni kell arra, hogy az 
ilyen anyagból készült szűrőberendezés ne érintkezzen szintetikus olajjal, hígítóval, triklórral, 
petróleummal vagy más, aromás szénhidrogénnel (pl. acetonnal). Tisztításukhoz csak semleges 
tisztítószert szabad használni! A fémből vagy nylonból készült csészék - összehasonlítva a 
polikarbonátból készültekkel - szinte minden külső hatással szemben ellenállóbbak. Bizonyos 
térfogatnál nagyobb csészéknek már rendelkezniük kell fémből készült védőburkolattal, 
amely a csésze szétrepedése, széttörése esetén meggátolja a szilánkok szétszóródását. Ez a 
biztonsági elem a személyzet védelmét szolgálja.

levegőellátás
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4.2 ábra Mikroszűrő metszeti ábrája

Mikroszűrő

A mikroszűrő a porlasztott olaj, illetve a sűrített levegőben található olajpára eltávolítására 
szolgál. Általában közvetlenül a mikroszűrt levegőt igénylő fogyasztók, egységek elé kerül 
bekötésre. 

A mikroszűrő belsejében egy többrétegű szűrőbetét található. A betétben papírszűrő, 
mikroszálas textilréteg, valamint az ezek merevítésére szolgáló külső-belső acél csőköpeny 
található. A külső csőréteg molitán (PU szivacs) bevonatú. A mikroszűrőben található szűrő-
betét a 0,3 μm-nél nagyobb mechanikus szennyeződéseket képes felfogni. Tekintettel a levegő 
áramlásának lassúságára, a mikroszűrő belsejében az apróbb vízrészecskék és nagyobb 
olajcseppek egyesülésére kerül sor, amelyek fennakadnak a molitán betét anyagán és lassan 
lefolynak a betét alsó részére, ahol lecsepegnek a kondenzátumgyűjtő edénybe. 

A mikroszűrő elé általános szűrő kerül beépítésre, ezzel a mikorszűrő élettartama növelhető. 
A levegőszűrőben történő légáramlásnak mindig a berendezés testén jelölt nyilaknak meg-
felelő irányban kell történnie. A mikroszűrőt mindig függőlegesen kell beépíteni.

A mikorszűrő betétjének cseréje évente esedékes folyamatos üzemelés esetén, valamint 
abban az esetben, ha a szűrőn eső nyomásveszteség eléri a 0,1 MPa-t.

szűrőpatron

szimbólum: 
mikroszűrő

rozsdamentes acéllemez 

szövet, 
0,3 μm

PU szivacs

papír, 
0,4 μm
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4.3 ábra A szűrő térfogatáramának és nyomásveszteségének összefüggése

Szubmikroszűrő

A szubmikroszűrő a sűrített levegőből az olaj, a víz és a 0,01 μm-nél nagyobb szilárd 
részecskék 99,99 %-át képes leválasztani. Működési elve hasonló a mikroszűrőkéhez, de 
a szűrő betétje sűrűbb szövésű és több rétegből áll, ezáltal javul a finom szennyeződések 
felfogásának képessége. Annak érdekében, hogy a szubmikroszűrőt megóvjuk a nagyobb 
szennyeződésektől és az élettartama a lehető leghosszabb legyen, érdemes egy általános és 
egy mikroszűrőt is beépíteni elé.

Aktívszenes szűrő

Az aktívszenes szűrő kiszűri a különböző szagokat a sűrített levegőből. Ezt a szűrőt elsősorban 
az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és vegyiparban használják.

A szűrő kiválasztása
Meghatározó kritérium a szűrő méretének megállapítására a gép maximális légfogyasztása és 
a szűrőn megengedett nyomásesés. 

A katalógusokban található diagramok segítségével gyorsan meghatározható a szükséges 
légszűrő mérete. A diagram vízszintes tengelyén a levegő térfogatárama Q (l

n
/min), a 

függőleges tengelyen pedig a nyomásveszteség Δp (MPa) szerepel. A diagramon látható 
görbékből le lehet olvasni a sűríett levegő térfogatáramát és a nyomásveszteséget a szűrőbe 
belépő levegő nyomásának p

1 
 különböző értékeinél.
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A sűrített levegő tisztasági követelményei

A sűrített levegő minőségét az MSZ ISO 8573-1:2011-es szabvány definiálja, amely a sűrített 
levegő minőségét osztályokba sorolja. 

A sűrített levegő minőségi osztályai az MSZ ISO 8573-1:2011 szabvány 
alapján

A sűrített levegő egyes osztályainak leírása a következő információkat tartalmazza az adott 
sorrendben:

a) levegő minőségének osztályai,

b) szilárd szennyeződések osztályai,

c) a vízzel való szennyezettség osztályai,

d) az olajjal való szennyezettség osztályai (cseppek, aeroszol, pára).

Ha az egyes szennyeződések (b, c, d) közül egyikre sincs meghatározva osztály, annak számbe-
li megjelölését kötőjellel helyettesítjük. 

Szilárd szennyeződések osztályai

4.4 táblázat A sűrített levegő szennyezettségére vonatkozó minőségi osztályok táblázata

ISO 
8573-
1:2011

Szilárd részecskék

A részecskék mennyiségének maximuma, m3-re vetítve
Tömeg- 

koncenráció

Osztály 0,1 - 0,5 μm 0,5 - 1 μm 1 - 5 μm mg/m3

0 Felhasználói - szigorúbb normák, mint az 1. osztálynál

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 -

2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 -

3 - ≤ 90.000 ≤ 1.000 -

4 - - ≤ 10.000 -

5 - - ≤ 100.000 -

6 - - - ≤ 5

7 - - - 5 - 10

8 - - - -

9 - - - -

X - - - > 10
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A sűrített levegő vízzel való szennyezettségének osztályai

A vízzel való szennyezettség osztályai a 4.5-ös táblázatban  kerültek definiálásra. Ha 
alacsonyabb harmatpontot követelnek meg, úgy azt kifejezetten meg kell határozni.

4.5 táblázat A levegő vízzel való szennyezettségének osztályai

Megjegyzés: A felhasznált mérési módszer minimális mérési pontosságának meghatározásához az ISO 7183-as szab-
vány használható.A maximálisan megengedett víztartalom a sűrített levegő tervezett felhasználásának függvényében 
változik.

A levegő olajjal való szennyezettségének osztályai (folyadék, aeroszol, pára)

Ezek az osztályok a 4.6-os táblázatban kerültek meghatározásra. 

4.6 táblázat A levegő olajjal való szennyezettségének osztályai

Megjegyzés 1.: A koncentrációt légköri nyomáson és 20 ° C-on mérjük. Magasabb nyomáson a koncentráció ennek 
megfelelően magasabb.

Megjegyzés 2: kenésmentes kompresszor által szolgáltatott levegő minőségét nagyban befolyásolja a beszívott 
levegő minősége és a kompresszor szerkezete.

ISO 
8573-
1:2011

Víz

Harmatpont Folyadék

Osztály °C g/m3

0 Felhasználói - szigorúbb normák, mint az 1. osztálynál

1 ≤ -70 -

2 ≤ -40 -

3 ≤ -20 -

4 ≤ +3 -

5 ≤ +7 -

6 ≤ +10 -

7 - ≤ 5

8 - 0,5 - 5

9 - 5 - 10

X - > 10

ISO 
8573-
1:2011

Olaj

Összes olajtartalom (folyadék, aeroszol, olajköd)

Osztály mg/m3

0 Felhasználói - szigorúbb normák, mint az 1. osztálynál

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

X > 5
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léghűtő

a  mikroszűrő
b  szubmikroszűrő
c  aktívszenes szűrő
d  abszorpciós szárító 

automata 
kondenzátum 

leeresztő

kondenzációs   
szárító

tartály

kompresszor

kondenzátum 
leeresztő

4.7 ábra A sűrített levegő 7 tisztasági szintjének vázlata

A sűrített levegő tisztasági fokozatai az általános eszközökkel 
történő szilárd szennyeződések, olajok és kondenzátumok 
leválasztása esetén
A levegő 7 tisztasági szintjét különböztetjük meg ebben az esetben. Az ábrán is bemutatott 
rendszerben a sűrített levegőt egy csövön keresztül a kompresszorból a léghűtőbe vezetjük, 
ahol egy automatikus kondenzátumleeresztő került elhelyezésre. A léghűtőből a levegő a lég-
tartályba áramlik és lehűl, a képződött kondenzátumot pedig ismét leeresztjük. 

Kondenzátumleeresztőt ezen felül a sűrített levegőt szállító csővezeték legalacsonyabb ponjain 
is el kell helyezni.

A következő ábra azt mutatja be, hogy milyen levegőelőkészítő elemeket kell használnunk 
a szükséges levegőtisztasági osztály eléréséhez:

-

-
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Nr. követelmények felhasználási területek

megfelelő 

osztály az 

ISO 8573-1 

alapján

eltávolított szennyeződés

szennyeződés tartalom

1

Kisebb mechanikus 
szennyeződések, olaj 
és nedvesség jelenléte 
megengedett.

iprai pneumatika, munkalevegő 
szorításhoz, felületek lefújása 
stb.

3 - -
szilárd részecskék
folyékony olaj
kondenzátum

 >5 μm
 99 %
 96 %

2

A szilárd részecskék 
eltávolítása szükséges, 
kis mennyiségű 
kondenzátum 
megengedhető. 

ipari berendezések, fém 
tömítések, pneumatikus 
szerszámok

2 - 4
szilárd részecskék
folyékony olaj
kondenzátum

 ≥0,3 μm
 ≥99 %
 ≥96 %

3

Alapkövetelmény a 
száraz levegő, finomabb 
szilárd szennyeződések 
megengedhetőek.

mint az 1. számúnál, de a 
jobban kiszárított levegő 
alkalmas lakkozási feladatokra 
is

3 4 -

szilárd részecskék
olajpára
kondenzátum
atmoszferikus
harmatpont

 ≥5 μm
 >97 %
 >97 %
 - 17 °C

4
A port, olajat és 
nedvességet ell kell 
távolítani.

alacsony nyomású irányító 
rendszerek, mérőműszerek, 
magas minőségű lakkozások, 
folyamattechnika, műanyag 
termékek hűtése

2 4 3

szilárd részecskék
olajpára
atmoszferikus
harmatpont

 ≥0,3 μm
 >99,9 %
 kb. - 17 °C

5

Tiszta levegő a 
legkisebb pornyom, 
nedvesség és olajpára 
nélkül.

pneumatikus 
mérőberendezések, 
elektromos lakkozás, 
elektromos alkatrészek 
tisztítása és szárítása

1 4 2

szilárd részecskék
olajpára
atmoszferikus
harmatpont

≥0,01 μm
>99,9999 %
 - 17 °C 

6
Mint az 5. szinten, de  
szagok nélkül.

élelmiszerek és gyógyszerek 
csomagolása, szállítása és 
szárítása, orvosi műszerek, a 
légzéshez előkészített levegő

1 4 1
mint az 5. szinten, de a szagok 
eltávolításával

7

A legalacsonyabb 
hőmérsékleten 
sem jelenhet meg 
kondenzátum, teljesen 
el kell távolítani az olajat 
és a port.

porok pneumatikus 
szállítása, elektronikai 
alkatrészek szárítása, tárolás 
a gyógyszeriparban, tengeri 
mérőműszerek, pneumatikus 
rendszerek fagyasztókhoz

1 2 1

szilárd részecskék 
olajpára
atmoszferikus
harmatpont

≥0,01 μm
>99,9999 %
 kb. - 30 °C

4.8 táblázat A sűrített levegőre vonatkozó követelmények és a szennyezettség meghatározása alkal-
mazási területek szerint

A sűrített levegő az 1-es és 2-es tisztasági szinten közvetlenül jut el a fogyasztóhoz. A 3 - 7. 
szint eléréséhez még a felhasználás helye előtt be kell szerelni egy készüléket, mely a levegő 
nedvességtartalmát hirtelen lehűtéssel eltávolítja (hűtveszárító). A 7. szintnek megfelelően, az 
utolsó szűrőberendezés előtt még egy adszorpciós szárítóberendezést is telepíteni kell.

Mivel a szárítás nélkül továbbított sűrített levegő sok kondenzátumot tartalmaz, ezért az 1. 
és 2. szinten javasolt az automata kondenzátumleeresztő használata. A 2. szinten a szilárd 
részecskéket mikroszűrő berendezéssel választjuk ki. A 3 - 5. szinten már szárított levegőt 
kell alakalmazni, így itt már nem feltétlenül szükséges az automata kondenzátumleeresztő 
használata. A 4. és 5. szinten már az általános szűrőberendezés használata sem feltétlenül 
szükséges. Az 5. szintet szubmikroszűrő, míg a 6. szintet már aktívszenes szűrő beépítésével 
érjük el. A 7. szinten a kondenzáció veszélyének kizárására érdekében adszorpciós szárító-
berendezés kerül beépítésre.
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szelep

szabályzógomb

menetes orsó 

membránalátét

belépés
p1

kilépés
p2

szeleprugó

membrán

szabályzórugó

4.10 ábra A nyomásszabályzó működési elve

Primer nyomás Szekunder nyomás

4.9 ábra A nyomásszabályzó működése

Nyomásszabályzás
A nyomásszabályzókkal szemben támasztott elvárás, hogy a beállított nyomásértéket a munka 
(szekunder) és elosztó (primer) körben jelentkező nyomásingadozásoktól és a felgyülemlett 
levegőmennyiségtől függetlenül megtartsa. A levegő nyomásának az elosztó, a primer körben 
mindig nagyobbnak kell lennie, mint a nyomásszabályzó utáni szekunder körben.

Általános nyomásszabályzó 

A legtöbb nyomásszabályzó szerkezetének alapja a membrán. A levegő nyomását a nyomássza-
bályzón belül egy rugó ereje egyenlíti ki, amely ezekre az elemekre hat. A rugó által kifejtett erőt 
egy szabályzógomb segítségével tudjuk beállítani. A rugó által kifejtett F erő lefelé hat (4.10 ábra), 
elmozdítja a membránt, ami kinyítja a szelepet. A sűrített levegő a kimeneti csatornába áramlik.

A levegő nyomása a membrán alsó felén és a kilépő csatornán ugyanúgy megjelenik. A membrán 
felületére ható erő, melyet a levegő nyomása vált ki, a rugó erejének hatásával ellentétes irányban 
hat. Ha a rugóerő és a membránra ható erő kiegyenlítődik, a szelep bezár.

A levegő elvétele a nyomásszabályzó kimeneténél a p
2
 légnyomás csökkenését eredményezi 

a kimeneti csatornában. A rugóerő nagyobb, mint a membránon a p
2
 nyomás által kifejtett erő 

és a szelep kinyit. A sűrített levegő elvételének ingadozásakor a szelep úgy nyit és zár, hogy a 
membránra ható erők egyensúlya megmaradjon. 

membrán
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4.11 ábra Nyomásszabályozó, szekunder köri leszellőztetéssel

4.12 ábra Nyomásszabályzó a szekunder kör leszellőztetése nélkül

A szekunder kör járulékos leszellőzése
Ha a nyomásszabályzóban nem áramlik a levegő, a szelep zárva van (4.11a ábra). Ha a kilépő 
csatornában nagyobb a nyomás, mint a szabályzó beállításának megfelelő nyomásérték, a 
membrán (3) felfelé mozdul, így megnyílik a membrán alján lévő nyílás (2) és a levegő a sze-
kunder körből ezen a nyíláson át az atmoszférába kerül leszellőztetésre (1), így a szekunder kör 
nyomása csökken (4.11b ábra). Ha az erők kiegyenlítődnek, a membrán visszatér a kiindulási 
pontba, és az alján levő nyílás újra bezáródik. 

Tisztatérben történő alkalmazás esetén a leszellőztetett levegőt egy csövön keresztül, a helyi-
ségen kívülre vezetik.

Amennyiben a nyomásszabályzó értékes gázokat tartalmazó körbe kerül beépítésre, olyan 
szabályzót kell választani, amelynek membránján nincs leszellőztetésre szolgáló nyílás, ezzel 
elkerülhető, hogy ezek a gázok az atmoszférába jussanak. (4.12 ábra).

a b
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4.13 ábra A szabályzó elve az áramláskiegyenlítővel

összekötő csatorna

Áramláskiegyenlítés
Nagy sebességű áramlás esetén a nyomásszabályzó szelepe jobban kinyílik. Az áramlás 
sebességének következtében a beállító rugó körülbelül 10%-kal megnyúlik, így az ereje is 
csökken. A megnyúlt rugó ereje a membrán felületére ható erőhöz viszonyítva arányosan 
csökken és így romlik a beállított nyomás szabályzásának pontossága is. 

Ezt a problémát egy harmadik kamra (p
3
) kialakítása oldja meg a nyomásszabályzó testében. 

A p
2
 és p

3
 nyomással rendelkező kamrák egy furattal vannak összekötve. Ha a levegő nagy 

sebességgel áramlik a rá merőleges csatornában, a (p
3
) kamrában vákuum alakul ki. Minél 

nagyobb az áramlás, annál nagyobb a nyomáskülönbség a két tér között, ami a membrán 
elmozdulását eredményezi, így kinyílik a szelep, ezzel kiegyenlítődnek az erők, amelyet a rugó 
megnyúlása okozott.

Az összekötő furatba behelyezett cső (4.13-as ábra) szabad vége 45 fokos szögben van 
levágva és a szekunder nyomáscsatorna feléig lóg be, ezáltal növeli a vákuum hatásfokát. 
(4.15-ös ábra, 6-os rész).
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AV

4.14 ábra A levegő nyomásának hatása a nyomásszabályzó szelepére: nyomáskiegyenlítés nélkül (a) és 
nyomáskiegyenlítéssel (b).

a b

Nyomáskiegyenlítés
A nyomásszabályzó szelepére ható nyomás kiegyenlítésével javul a kilépő - szekunder nyomás 
pontossága. Minél nagyobb a belépő – primer levegő nyomása (p

1
), annál nagyobb erő hat 

a szelep záróelemének ferületére, amely annak zárását eredményezi. Ha a záróelem alsó felü-
letéből kivonjuk az a felületet amelyre felülről hat nyomás,  aránylag nagy területet kapunk (A

v
). 

Ezen a területen ható erőt (F
1
) ki kell vonni a szabályzó rugójának erejéből (4.14a ábra). A belépő 

nyomás (p
1
) változásai közvetlenül hatnak a kilépő nyomásra (p

2
)  és ezáltal negatívan hatnak 

a nyomásszabályzó áramlási paramétereire. 

Ezt a hiányt egy nyomáskiegyenlítő szeleppel szüntetjük meg, melynél a p
1
 és p

2
 nyomások 

azonos erővel, ellentétes irányba hatnak (4.14b ábra). Ezeknek a nyomásoknak nincs befolyásuk 
a beállított nyomásértékre.

p
1

p
2

p
1

p
2

F2

F2

F1 F1

F2
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szimbólum

Részek:

  1  Állítógomb

  2  Állítógomb rugója

  3  Szekunder kör leszellőztetése

  4  Membrán

  5   Nyomáskiegyenlítő kamra

  6  Összekötő csatorna

  7  Szelep

  8  Nyomáskiegyenlítő tömítése

  9  Szelep rugója

10  Áramláskiegyenlítő tömítés

Részek:

1 Állítógomb

2 Állítógomb rugója a szervo-szabályzó 
beállítására

3 A szervo-szabályzó szekunder körének 
leszellőzője

4 Szervo-szabályzó membrán

5  Szervo-szabályzó szelep

6 Teljesítményszabályzó membrán

7 Teljesítményszabályzó szelep

8 Teljesítményszabályzó szelep rugója

9 A teljesítményszabályzó szekunder körének 
leszellőzője

szimbólum

4.15 ábra p-Q kompenzált nyomásszabályzó, a szekunder kör leszellőztetésével

Közvetett vezérlésű nyomásszabályzó

A közvetetten vezérelt nyomásszabályzót nagyobb belső átmérőjű szabályzóknál használják, ami 
lehetővé teszi a szabályzón átáramló nagy mennyiségű levegő pontosabb nyomásszabályzását 
(4.16 ábra). A nyomásszabályzó felső részén egy kézzel állítható szervo-szabályzó elem van, 
amellyel az alsó félben lévő teljesítmény-nyomásszabályzó meghajtását végezhetjük. Ez 
utóbbi közvetlen összeköttetésben áll az áramló sűrített levegő be- és kilépő csatlakozójával. 
A nyomásszabályzó alsó részében levő teljesítményszabályzó membránjára a rugó ereje helyett 
a levegő nyomása hat, amely kézzel kerül beállításra, a felső részben található szabályzó 
segítségével. A teljesítményszabályzó membránján a levegő nyomása álltal kifejtett erő állandó, 
mivel nincs rá befolyása a rugó hosszának változása.

4.16 ábra Közvetett vezérlésű nyomásszabályzó

p2p1
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a szabályzó kimeneti nyomásának 
megváltozása nélkül

leszellőzés a szabályzó kimenetén

nyomás a membrán-
kamrában

nyomás a membrán-
kamrában

szimbólum

Nyomásszabályzó integrált visszacsapó szeleppel

Az előzőekben  leírt másodlagos (szekunder) nyomás leszellőztetése teljes mértékben elegen-
dő a kis légmennyiség vagy nyomáskülönbség leszellőztetésekhez a nyomássabályozás so-
rán, valamint alkalmanként a teljes, másodlagos rendszer leszellőztetéséhez is. Ha azonban 
azt szeretnénk, hogy a nyomásszabályzó rendszeresen leszellőztesse a teljes, másodlagos 
rendszert (pl. a pneumatikus munkahengerben), ajánlatos visszacsapó szeleppel rendelkező 
nyomásszabályzót használni. Ez egyrészt gyorsabb leszellőztetést és lassabb membrán elhasz-
nálódást biztosít.

Ha a bemeneti nyomás p
1
 nagyobb, mint a szabályozott nyomás, a visszacsapó szelep (2) 

bezár, és a továbbiakban úgy fog működni mint egy hagyományos szabályzószelep (a ábra).

Ha a bemeneti nyomás (p
1
) leszellőztetésre kerül, a visszacsapó szelep (2) kinyílik és a membrán 

kamrájában (1) lévő nyomás a bemenő oldalon keresztül leszellőzik (b ábra). Ezzel csökken a 
nyomás a membrán kamrájában (1) és a nyomásszabályzó rugója álltal kifejtett erő felemeli 
a membránt. A szelep (4) kinyit, és a kimenő nyomás leszellőzik a szekunder oldalon (c ábra).

a) b)

c)

4.17 ábra Visszacsapó szeleppel rendelkező nyomásszabályzó működési elve

p2p1 p2p1



77

4. A sűrített levegő előkészítése

4.18 ábra Szűrő-nyomásszabályzó

Szűrő-nyomásszabályzó

Ez az elem egyben tartalmazza az általános szűrőt és a nyomásszabályzót, ami lehetővé teszi, 
hogy sokkal kompaktabb levegőelőkészítő egységeket állítsunk elő.

Részek:

1 Állítógomb

2 Ház

3 Membrán

4 Szelep

5  Szűrőelem

6 Csésze

szimbólum
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4.19 ábra A nyomásszabályzó által szolgáltatott légmennyiség és a kilépő nyomás közötti összefüggés 
görbéje

Nyomásszabályozó méretének kiválasztása

Olyan nyomásszabályozót kell választani, amely a gép vagy berendezés üzemeltetése 
során a felhasznált levegőmennyiségtől függetlenül képes biztosítani a lehető legkisebb 
nyomásingadozást. A diagram a levegő nyomásának és áramlásának összefüggését mutatja, 
aminek a segítségével meg lehet határozni a nyomásszabályzó méretét és típusát. A 4.19-
es diagramon látható, hogyan csökken a p

2
 nyomás a nyomásszabályzó kimeneté a légáram 

növekedésével. A függőleges tengelyen a p
2
 kilépő nyomás szerepel (MPa), a vízszintes 

tengelyen pedig a Q térfogatáram (l/min).

Az ábrán látható görbe három fontos szakaszra osztható:

I. A felfutás szakasza - a szelep csak résnyire van nyitva. Ebben a szakaszban nem lehet jó 
szabályzást elérni.

II. A szabályozhatóság kiterjedésének szakasza. - A szabályzó optimális működésének 
szakasza.

III A telitettség szakasza  - A szelep teljesen nyitva van. A szabályzás működése kizárt.

500 1000 1500 2000 Q (l/min)

P
2

 (M
Pa

)

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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4.20 ábra Porlasztós olajzó metszeti ábrája

szimbólum

A sűrített levegő olajozása
A modern pneumatikus elemek nem igényelnek működésükhöz olajozott sűrített levegőt. 
Tartós kenőanyaggal vannak feltöltve (élettartam zsírzás), mely üzemelésük teljes élettartamára 
elegendő. Ezeknek az elemeknek az élettartama és teljesítménye megfelel a modern termelési 
eszközöknél elvárt követelményeknek. A sűrített levegő olajozása nélküli termelés előnyei a 
következők:

a. megtakarítás az olaj és a karbantartás költségein,

b. tiszta, higiénikus környezet, mely nagyon fontos az élelmiszeriparban és                        
gyógyszeriparban,

c. olaj aeroszol nélküli tiszta levegővel rendelkező üzemek, az alkalmazottak és a 
munkakörnyezet egészségének védelmében.

Egyes pneumatikus motorok és alkatrészek azonban olajozott sűrített levegőt igényelnek. 
Ebben az esetben kis mennyiségű olajat adagolnak a levegőáramba a fogysztók előtt.

Porlasztós olajzók

Ezek az olajzók folyamatosan, megadott mennyiségű olajat porlasztanak az átáramló sűrített 
levegőhöz. Tartalmaznak egy torlólapátot, ami az áramlás függvényében megváltoztatja a csa-
torna keresztmetszetét. Az olajat a légáramba vezetik, aminek (a csatorna változó kereszt-
metszetének köszönhetően) állandó sebessége van, függetlenül annak áramlásától.

A sűrített levegő légárama az olajzóhoz vezetve két ágra oszlik. Az egyik ág a torló lapáton 
keresztül érkezik a kilépő csatornába, a másik ág a visszacsapó szelepen keresztül az olaj-
csészébe.

olajmennyiség állító csavar

olajellátás visszacsapó szelepe

légbemenet visszacsapó szelepe

cső

csésze

szintereltbronz olajszűrő

to
rló

la
pá

t

kémlelő kupak

kapilláris nyílás

feltöltő nyílás csavarja
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4.21 ábra A torlólapát működése

Ha nem áramlik levegő az olajzón keresztül, a csészére, a csőre és az olaj felszínére ható 
nyomás állandó. Ennek következtében az olaj áramlása nem indul meg mindaddig, amig nem 
következik be nyomásválozás. A levegő áramlásakor a torlólapát elmozdulásával a csatorna 
keresztmetszete összeszűkül, amely a belépő és kilépő csatornában levő nyomáskülönbségben 
nyilvánul meg. Ahhoz, hogy legalább a minimális nyomáskülönbséget elérjük, biztosítani kell a 
sűrített levegő minimális áramlását.

Minél nagyobb az átáramló levegő mennyisége, annál nagyobb a kialakuló nyomáskülönbség. 
A kapilláris nyílás a kémlelő kupakból a torlólapát utáni csatornába torkollik. A nyomáskülönbség 
létrejöttével az olaj egy csövön keresztül (melynek vége fojtótűvel van ellátva), feljut a kémlelő 
kupakig és a kapilláris nyíláson keresztül kicsepeg a légáramlatba. A torlólapát a felkavart 
légáramlattal az olajat apró cseppekre porlasztja, melyek egyenletesen keverednek a levegővel.

A torlólapát a levegő áramlásának függvényében változtatja a csatorna átmérőjét, így biztosít-
va a levegő áramlásának változásával járó nyomáskülönbséget. Ez a nyomáskülönbség fokoz-
za az olajzóból az áramlásba vitt olaj mennyiségét, amit egy fojtószeleppel szabályzunk. 
Az olajszállító ágában található visszacsapó szelep megakadályozza az olaj visszafolyását 
a csészébe, a levegő áramlásának megszakításakor. A levegő bemenetén lévő visszacsapó 
szelep lehetővé teszi továbbá az olaj feltöltését az üzemelés megszakítása, illetve a másodlagos 
kör leszellőztetése nélkül. 

Általában 2-5 csepp olajat ajánlatos hozzáadni 1000 l/min levegőáramhoz. Az olajozáshoz 
kizárólag az ISO VG32-es szabványnak megfelelő ásványi olajat lehet használni (1. osztály, 
viszkozitás: 32 cSt). 

olaj bemenet

olajozott levegőlevegő
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egyszerűsített szimbólum

4.22 ábra A sűrített levegő előkészítésére szolgáló moduláris egységekből álló, standard megoldás

szimbólum
szűrő

porlasztós olajzó

nyomásszabályzó

A sűrített levegő előkészítésére szolgáló moduláris 

egységek 
A szűrők, a nyomásszabályzók és a porlasztós olajzók szerkezeti kialakítása lehetővé teszi 
a különbözö elemekből álló, moduláris rendszerű levegőelőkészítő-egységek összeállítását. 
A jelenlegi kínálat a következő modulok egy egységbe történő összeépítését engedi 
meg: nyomáskapcsoló, biztonsági szelep, lágyindító szelep, zárószelep a szekunder kör 
légtelenítésére, mikroszűrő, stb. Az elemeket a sűrített levegő áramlási tulajdonságai, az 
alkalmazás által megkövetelt feltételek, valamint a felhasználásra kerülő levegővel szemben 
támasztott elvárások alapján állíthatjuk össze. 
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