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Szelepek



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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5. Szelepek

A megfelelő szelep kiválasztása előtt meg kell határozni a fő -  és mellékkritériumokat.

Fő kritériumok a szelep kiválasztásához
A fő kritériumok azok az alaptulajdonságok, amelyekkel a szelepnek minden körülmények 
között rendelkeznie kell.  Ha ezeknek a feltételeknek a szelep megfelel, a konfiguráció már 
90%-ban meghatározottnak tekinthető. A pontosítás érdekében a szelepet a választékban 
felkínált további kiegészítő tulajdonságok, mellékkritériumok alapján kell megválasztani.

5.1 ábra Fő kritériumok a szelep kiválasztásához




Fő kritériumok

Szelep vezérlési módja

Szelep funkciója

Légáram
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szelepek

Levegő áramlásirány-
ának vezérlése

Levegő áramlásának 
elzárása

Levegő nyomásának 
vezérlése

Levegő áramlásának 
vezérlése

A szelepek funkció szerinti felosztása

 A szelepek hatással vannak az energiahordozóra, pneumatikus rendszerek esetén a sűrített 
levegőre. Megváltoztatják a sűrített levegő áramlásának irányát, elosztják vagy elzárják. Az 
elosztási követelmények teljesítéséhez különböző funkciójú szelepekre lehet szükségünk. 
Funkciójuk alapján a szelepeket felosztjuk a sűrített levegő nyomásának, áramlásának és 
irányának vezérlésére szolgáló szelepekre.  A szelepek az ISO 1219-es szabvány alapján, funk-
ciójuk szerint a következő csoportokba sorolhatók:

A levegőáramlás irányának változtatására szolgáló szelepek, amiket sokszor útszelepeknek 
hívunk, megváltoztatják a levegő áramlásának irányát. Megnyitják, elzárják vagy átkapcsolják a 
szelepben levő be- és kimeneti csatornákat.

A levegő áramlásának elzárására szolgáló szelepek elzárják a levegő áramlását egy bizonyos 
irányban. Ide tartoznak például a visszacsapó szelepek, logikai szelepek, stb.

A levegő nyomásának irányítására szolgáló szelepek, az úgynevezett nyomásszabályzók, 
melyekről a “Sűrített levegő szabályzása, előkészítése” című fejezetben bővebb információ 
található. Ide tartoznak az ún. túlnyomás  elleni és biztonsági szelepek.

A levegő légáramának vezérlésére szolgáló szelepek, más nevükön fojtószelepek 
segítségével változtatjuk meg az átáramló levegő mennyiségét. Főleg a pneumatikus hajtások 
sebességszabályzásához használatosak.

A levegő áramlásirányának változtatására szolgáló szelepek 

Fő paraméterek:

• a be- és kimeneti csatornák száma, illetve a kapcsolási helyzetek száma,

• a vezérlés módja (elektromágnessel, sűrített levegővel, mechanikusan stb.),

• a befoglaló méretek és a maximális levegőáramlás az adott körülmények között 
(kapcsolás közben, nyugalmi helyzetben). 

A be- és kimenetek számát és a lehetséges helyzetek számát perjellel adjuk meg, pl. 2/2, 3/2, 
5/2 stb. Az első szám a csatornák (utak) száma, a második szám pedig a kapcsolási helyzetek 
száma. Például az 5/2-es útszelepet a következőképpen olvassuk: ötutú, kétállapotú szelep.

A 2/2-es és 3/2-es útszelepeket további csoportokra osztjuk, az alaphelyzetben levő állapotaik 
alapján. Ha ebben az állapotban a levegő áramlása elzárt, akkor alaphelyzetben zárt szelepnek 
hívjuk (N.C. = normally closed). Ha nyugalmi helyzetben a szelepen keresztül levegő  áramlik a 
bemenettől a kimenet felé, akkor alaphelyzetben nyitott szelepnek nevezzük (N.O. = normally 
open).

5.2 ábra A szelepek felosztása funkciójuk szerint 
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5.3 ábra Az útszelepek jelölései, működési elvük, leírásuk

A szelepek jelölései, működési elvük és használatuk

Szimbólum Konstrukció Működés Fő felhasználás

1

2 2/2 
ki / be 
leszellőztetés nélküli 
útszelep

Pneumatikus motorok 
és szerszámok

1

2

3

3/2 útszelep,
alaphelyzetben zárt 
(NC)

Egyszeres működésű 
munkahengerek, 
vezérlőjelek

1

2

3

3/2 útszelep,
alaphelyzetben nyitott 
(NO)

Egyszeres működésű 
munkahengerek, 
jelmegszakítás

1

4

31

4

31

4

31

4

3

2222 4/2 útszelep,
„2“ és „4“ ágak 
leszellőztetése közös 
csatlakozáson

Kettős működésű mun-
kahengerek vezérlésére, 
jelváltásra

1

24

5 31

24

5 31

24

5 31

24

5 3

5/2 útszelep,
 „2“ és „4“ ágak 
leszellőztetése külön 
csatlakozáson

Kettős működésű mun-
kahengerek vezérlésére, 
jelváltásra

1

24

5 31

24

5 31

24

5 31

24

5 3

5/2 útszelep
impulzusvezérléssel 
(bistabil)

Kettős működésü 
munkahenger, a vezér-
lőimpulzus által utoljára 
megadott helyzetben 
marad

1

24

5 3

5/3 útszelep,
középhelyzetben zárt

Kettős működésü 
munkahenger, le-
hetőségként bármely 
pozícióban megállítható 
munkahenger

1

24

5 3

5/3 útszelep,
középhelyzetben 
leszellőztetett

Kettős működésű 
munkahenger, lehető-
ségként terhermente-
sítésre, vezérlés nélküli 
állapotban

1

24

5 3

5/3 útszelep,
középhelyzetben
megtáplált

Kettősműködésű mun-
kahenger, lehetőségként 
a munkahenger mindkét 
oldali terének nyomás 
alatt tartására
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5.4 táblázat Az útszelep bemeneti és kimeneti csatlakozásainak leggyakrabban használt jelölései

Monostabil és bistabil útszelepek

A monostabil útszelep a vezérlő jel megszűnése után azonnal visszaáll alaphelyzetébe. Az 
útszelep vezérlésére szolgáló impulzust (elektromos, mechanikus, manuális stb.) addig kell 
fenntartani, amíg a kívánt (vezérelt) pozícióba szeretnénk tartani az útszelepet.

A bistabil útszelepnek ezzel szemben nincs meghatározott alaphelyzete. A vezérléshez két 
egymástól független impulzus szükséges. A bistabil útszelep abban a helyzetben marad, 
amely az utolsó impulzus szerinti állapot volt.

Az útszelepek csatlakozónyílásainak jelölései

Az ISO 1219-es szabvány alapján a hidraulikus és pneumatikus útszelepek bemeneti és 
kimeneti csatlakozásait számokkal jelölik. A jelölésre gyakran betűket is használnak a korábbi 
szabványok szerint. A pneumatikus szelepek leggyakrabban használt jelölései a következő 
táblázatban szerepelnek. A legfelső sorban az ISO szabvány szerinti, érvényes jelölések 
találhatóak. 

levegő 
beáramlása

beme-
net

kimenet
légtelenítés/
leszellőzés

légtelenítés/
leszellőzés

vezérlésre 
szolgáló 
levegő

vezérlésre 
szolgáló 
levegő

1 4 2 5 3 12 14

P A B EA EB PA PB

P A B R S Z Y

P A B R1 R2 Z Y
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PT OT TT

P.T.: felfutás
O.T.: lefutás
T.T.: teljes futás

felesleges 
mértékű futás

elégséges 
mértékű 

futás

5.5 ábra Az útszelep mechanikus vezérlésének leggyakrabban használt formái

5.6 ábra Előírások a görgő és ütköző kölcsönös beállítására – (a) felfutás és (b) lefutás szöge

Az útszelepek vezérlésének módjai

Az vezérlés módja szerint az útszelepeket mechanikusan (ütközők, görgők), emberi erővel 
(kézzel, pedállal), sűrített levegővel (pneumatikusan) és elektromágnesesen vezérelt 
útszelepekre osztjuk fel.

Mechanikusan vezérelt útszelepek

Általában a különböző hajtások véghelyzetérzékelésére használják. A teljesen pneumatikus 
rendszereket lassan felváltják az elektro-pneumatikus rendszerek, de az egyszerű mechaniz-
musok vezérésére vagy robbanásveszélyes környezetben továbbra is alkalmazzuk a mecha-
nikusan és pneumatikusan vezérelt szelepeket.

Előírások a görgőkaros működésű útszelep helyes használatához

A görgőkaros útszelep szerelésénél a következő szabályokat kell betartani:
• Az útszelep vezérlésére szolgáló ütközőfelület a mozgás tengelyével maximum 30 fokos 

szöget zárhat be. Amennyiben 30 foknál nagyobb a szög, a mechanikus görgőkar terhelése 
megnő.

• A kar az útszelep működtetése közben ne érjen a szelepházhoz. Az útszelep működtetésére 
szolgáló görgőkarnak mindig a felfutás és a lefutás tartományán belül kell lennie.

Görgős karGörgőKapcsoló

Helytelen! Helyes!

b

a



88

5. Szelepek

Forgókapcsoló Billenő kapcsoló Kulcsos kapcsoló

süllyesztett nyomógomb emelt nyomógomb gomba nyomógomb

a táplevegőt és a rugóteret 

Levegőbemenet a vezérléshez

dugattyú

5.7 ábra Az útszelepek vezérlésére szolgáló nyomógombok a helyzet aretációja nélkül

5.8 ábra Az útszelepek vezérlésének formái a nyomógomb helyzetének aretációjával

5.9 ábra Levegővel vezérelt, 3/2-utú monostabil útszelep, melynél a rugó erejét a sűrített levegő 
növeli meg

Kézzel vezérelt útszelepek

A kézzel vezérelt útszelepeket két csoportba sorolhatjuk:
• Monostabil - a vezérlő helyzetének reteszelése nélkül, amelyet elengedve, egy rugó vissza-

állítja a szelepet a kiindulási helyzetbe. Erre leginkább a különféle alakú nyomógombok 
(süllyesztett, emelt, gomba) alkalmasak. A gombot, mint a jel forrását a vezérléshez használ-
ják, a gép beindításához, leállításához vagy a gépek egyéb vezérléshez, kezeléséhez.

• Bistabil - a vezérlő helyzetének reteszelésével. Ezek a következő formában léteznek: are-
tációs nyomógomb, választókapcsoló, billenőkar, kulcsos kapcsoló. Az utóbbi kapcsolót 
olyan vezérlőrendszerek kezeléséhez használják, amelyeket csak speciális, megfelelően 
képzett, kitüntetett személyzet használhat.

Levegővel vezérelt útszelepek

A monostabil szelep tolattyúja a szelep vezérésére szolgáló kamrába bevezetett levegő 
nyomásának hatására elmozdul. A kamra leszellőzése után a tolattyú visszatér a kiindulási 
helyzetébe, egy spirálrugó segitségével.
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A sűrített levegő által megnövelt rugóerő biztosítja az útszelep tolattyújának biztonságos 
és gyors visszaállítását. A spirálrugót tartalmazó kamra össze van kötve a sűrített levegő 
beáramlására szolgáló csatlakozóval. Ez a tér a sűrített levegő szelepbe való beáramoltatását 
követően állandóan sűrített levegővel van megtöltve. A légnyomás a tolattyú felületére hat 
és növeli azt az erőt, amit a spirálrugó önmagában adna. A tolattyú alaphelyzetből való 
kimozdításához nagyobb erő szükséges mint az ellenkező oldalon fellépő erők együttese, 
melyet a dugattyúfelület növelésével érhetünk el. A szelep vezérlésére szolgáló kamra 
légtelenítése (leszellőzése) után a tolattyú visszatér kiindulási helyzetébe a levegőnyomás és 
a rugóerő együttes hatására.

Minden szelepnél, ahol segédlevegőt használunk a rugó erőhatásának növelésére, biztosítani 
kell a minimum p = 0,1 - 0,2 MPa üzemi nyomást. A kis méretű monostabil szelepeknél, az 
alaphelyzet biztosítására sokszor csak sűrített levegőt használnak, mivel nincs elegendő hely 
a spirálrugó számára.

A fent említett szelepek kivétel nélkül monostabil szelepek voltak. A pneumatikus 
munkahengerek vezérlésére gyakran használnak levegővel vezérelt, bistabil útszelepeket, 
amik kétoldali vezérlésűek.

Ha az 5.11-es ábrán látható szelep “12”-es csatlakozójára nyomást kapcsolunk, a szelep 
tolattyúja balra fog elmozdulni. Ebben a helyzetben az “1”-es levegő bemenet össze van 
kapcsolva a “2”-es kimenettel, a “4”-es kimenet pedig össze van kapcsolva az “5”-ös kimenettel 
(leszellőzéssel). A tolattyú mindaddig megtartja ezt a pozíciót, míg az „14” bemeneten nem 
kap jelet a szelep. 

A bistabil útszelepekben az elasztomer anyagból készült tömítésekkel ellátott dugattyúk helyzete, 
a szeleptest és a tömítőgyűrűk közötti súrlódás által biztosított. Ezért a szelepeket mindig úgy kell 
szerelni, hogy a tolattyú tengelye vízszintes legyen. A tolattyúra ható vibráció esetén előfordulhat, 
hogy a szelep átkapcsol. Az acéltömítéses tolattyúval szerelt szelepeknél a tolattyú helyzete 
mechanikusan biztosított.

5.10 ábra Levegővel vezérelt, 3/2-utú monostabil útszelep légrugóval

5.11 ábra Levegővel vezérelt, 5/2-utú bistabil útszelep
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(A) (B)

(P)
1

4 2

(EB)
3

(EA)
5

5.14 ábra Közvetett vezérlésű, 5/3-utú, középhelyzetben zárt elektromágneses útszelep 

5.13 ábra 5/2-utú, közvetett vezérlésű, elektromágneses szelep 

5.12 ábra 2/2-utú (a) és 3/2-utú (b) közvetlenül vezérelt elektromágneses útszelepek visszatérítő ru-
góval

Elektromágnesesen vezérelt útszelepek

Az elektromágneses szelepvezérlés az egyik legelterjedtebb pneumatikus szelepvezérlési 
technológia. Úgy is hívjuk ezeket, hogy egy-, vagy kéttekercses szelepek. A kicsi, közvetlenül 
vezérelt szelepek az elektromágnes által kifejtett erőt használják fel a kapcsoláshoz. Ha a 
tekercsen elektromos áram folyik keresztül, a magnetomotoros erő az elektromágnes szerelvényét 
a rugónyomás ellenében felfelé húzza, és a szelep kinyílik. Az elektromos áram megszakításával 
megszűnik az elektromotoros erő és a rugó az elektromágnes szerelvényét lefelé nyomja, így a 
szelep bezár (5.12a ábra). A közvetlen vezérlésű 3/2-utú szelep elektromágneses szerelvényének 
mind a két végén tömítés és lapos szelepülék van (5.12b ábra). A kimeneti csatorna leszellőzésére 
a felső ülék szolgál.

A nagy átáramlási térfogattal és a nagy névleges belső átmérővel rendelkező szelepeknél a 
közvetett (segédlevegős) vezérlést alkalmazzák. Összehasonlítva a közvetlenül vezérelt szele-
pekkel az állandó névleges belső átmérő mellett kisebb lesz a szelep teljesítményigénye, mé-
rete és tömege is. A kis méretű, 3/2-utú elektromágneses szelep kapcsolja a sűrített levegőt a 
tolattyú dugattyújára és váltja ezáltal a szelept (5.13-as ábra).

A bistabil szelepek és a három állapottal rendelkező szelepek (3/3, 5/3) két darab 3/2-utú 
vezérlő szelepet igényelnek, tehát két elektromágneses szelepet. A 3/3-utú és 5/3-utú szelep 
tolattyúja nyugalmi helyzetben-középhelyzetben van. Ez a helyzet rúgó segitségével biztosított.

a b
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5.15 ábra Mechanikusan, közvetetten vezérelt, monostabil, 5/2-utú szelep

Az útszelepek közvetlen és közvetett vezérlése

A közvetlen vezérlésű útszelepek olyan szelepek, amelyeknél a gomb, a görgő vagy az 
elektromágnes közvetlenül a szelepet vezérli, mely ennek hatására kapcsol. A közvetlen 
vezérlést kis átmérőjű szelepeknél használják, mivel az átmérő növekedésével a kapcsolásukhoz 
szükséges erő is megnő. Azokat a szelepeket, melyek nagy belső átmérővel rendelkeznek, 
nagyobb elektromágnessel kell felszerelni. Ezeknek az elektromágneseknek az üzemeltetése 
nagy árammennyiséget igényel, ami bekapcsoláskor felmelegítheti a szelepet.

A közvetett vezérlésű szelepeknél a tolattyú átkapcsolására egy kis, 3/2-utú szelep szolgál, így 
a nagy szelep átkapcsolása levegővel történik. A 3/2-utú szelep átkapcsolásához szükséges erő 
nagyon kicsi, a közvetlen vezérelt szelepek átkapcsolásához szükséges erőkhöz képest. 

Az 5.15-ös ábrán egy közvetett vezérlésű, monostabil, 5/2-utú szelep hosszanti metszete 
látható alaphelyzetben. A 3/2-utú szelep részei nyugalmi helyzetben az 5.15b ábrán láthatók, 
az 5.15a ábrán pedig vezérelt helyzetben látható ugyanez a szelep.

A levegő áramlása

A szelepek csatlakozóinak méreteiből nem lehet következtetni a levegő térfogatára, amely a 
szelepen keresztül áramlik. A szelep nagyságának meghatározását a megfelelő pnematikus 
hajtás (munkahenger vagy mozgó hajtás) számára szükséges levegőmennyiség (1 perc alatt 
átáramló levegőmennyiség) alapján kell kiszámolni, a pneumatikus hajtás gyorsaságától, az 
üzemi nyomásától és nyomásveszteségtől függően (nyomáseséssel).

a

b
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közeg

 elektromos áram

üzemi nyomás 
nagysága

szabvány 
(ISO, NAMUR)

a tolattyú 
kialakítása

elektromos
feszültség

csatlakozási méretek

bekapcsolás
 frekvenciája

szelep 
reakcióideje

szerkezeti 
kialakítás 

az elektromágneses 
tekercs 

teljesítménye

védettségi fok

élettartam

az üzemi 
hőmérséklet 

nagysága

5.16 ábra A szelep kiválasztásához szükséges mellékkritériumok

Mellékkritériumok a szelep kiválasztásához
A mellékkritériumok további követelményeket fogalmaznak meg a megfelelő szelep 
kiválasztásához.

A legfontosabbak az 5.16-os ábrán láthatóak:

Az 5.16-os ábrán látható kritériumok közül néhányat az alábbiakban részletesebben tárgyalunk.

Mellékkritériumok
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5.17 táblázat A közvetlenül és közvetetten vezérelt szelepek összehasonlítása

Az üzemi nyomás nagysága

Az üzemi nyomás nagysága attól függ, hogy közvetlen vagy közvetett vezérlésű útszelepről 
van-e szó.

A közvetett vezérlésű útszelepek használata vákuum kapcsolásakor külső vezérlőlevegő segít-
ségével lehetséges.

A vezérlés tulajdondágai
vezérlés

közvetlen közvetett

az elektromágneses tekercs 
bemenőteljesítménye 

1,8 - 10 W 0,5 - 1 W

a szelep reakcióideje ≤ 10 ms ≤ 20 ms

üzemi nyomástartomány 0,0 MPa - tól 0,1 - 0,2 MPa

vákuumban való használat igen nem

áramlási tartomány alacsony magas
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Szelepek

Ülékes szelepek

Elasztomer tömítéssel Fém tömítéssel

Tolattyús szelepek

Hengeres, csúszó Forgótolattyús, elforduló Síktolattyús, csúszó

5.18 ábra A szelepek szerkezeti kivitelezésének áttekintése

Az útszelepek szerkezeti kialakítása

A szerkezeti kialakítás alapján az útszelepeket ülékes és tolattyús szelepekre osztjuk. Mindkét 
típust el lehet látni elasztomer vagy fém anyagú tömítéssel.

A henger-, forgó- illetve síktolattyús szelepeknél gyakran használnak műanyag tömítést is (pl. 
nylon) a fémtömítés helyett.
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5.19 ábra A szelep záróelemének leggyakoribb kivitelei

5.20 ábra Mechanikusan vezérelt 3/2-es szelep (N.C.) lapos ülékkel – (a) szelep nyugalmi helyzetben, 
(b) aktivált szelep

a b c

Ülékes útszelepek

A furat keresztmetszete, melyen a levegő áramlik egy ülékkel vagy rudazattal záródik. A sze-
lepülék kúpos vagy lapos kialakítású lehet. A levegőáramlás irányítására szolgáló ülékes szelep 
2-utú vagy 3-utú kialakításban lehetséges. A 4-utú vagy 5-utú szelep funkciójának biztosítása 
érdekében kettő vagy több ülékes szelep, egy blokkba történő szerelése szükséges.

Az 5.19a ábrán látható lapos üléknél a levegő nyomása a záróülék rudazatára hat, a bevezető 
csatornában felfelé tolva az üléket, próbálva megnyitni az utat a légáramlatnak a szelep ki-
vezető csatornájába. A spirálrugónak ezért olyan erőt kell kifejtenie, amely a belépőoldali lég-
nyomás mellett biztosítani tudja a szelep zárását.

Az 5.19b ábrán a levegő nyomása a bevezető csatornában a szelep felületére hat és a rugóval 
együtt a szelepülékhez nyomja a lemezt, így biztosítva annak bezárását. A szelepben uralkodó 
nyomással összefüggésben a  felületén is változik a nyomás és ezáltal a szelep kinyitásához 
szükséges erő és reakcióidő is, vagyis a jel és a szelep teljes bezárása közti idő is. Ezt a kivitelt 
főleg G 1/8 csatlakozó méretig használják. 

Az 5.19c ábrán látható szelep esetében a nyomás pozícionálja a tolattyút és a rudazatot. 
A szelep reakcióideje bármilyen légnyomásnál állandó, konstans.

Az 5.20 ábrán a 3/2-es, alaphelyzetben zárt (N.C.) szelep hosszanti metszete látható. Nyugalmi 
helyzetben (a) a szelep rudazata és a benne található furat által a (3) jelzésű kimeneti csatorna 
leszellőzik. A szelep rudazatának benyomásával (b) bezáródnak a leszellőző nyílások, a szelep 
záróeleme eltolódik az üléktől és a sűrített levegő a bemeneti csatornából (1) a kimeneti 
csatornába (2) áramlik.
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2 2

N.C.
N.C.

N.O.
N.O.

5.22 ábra Elasztomer tömítésű útszelep működési elve, hengeres tolattyúval

5.21 ábra 3/2-es, nyomás által ellensúlyozott szelep rudazattal és két ülékkel – (a) szelep nyugalmi 
helyzetben, (b) szelep aktiválva

a b

Az 5.21-es ábrán egy a nyomás által ellensúlyozott (lásd 5.19c ábra) szelep hosszanti 
keresztmetszete látható. Ez a kivitel bármilyen bekötést lehetővé tesz, mint pl. alaphelyzetben 
zárt (N.C.), 3/2-es szelep vagy alaphelyzetben nyitott (N.O.), 3/2-es szelep. A 3/2-es szelepe-
ket az egyszeres működésű pneumatikus munkahenger vezérlésére használják, vagy mint 
bemeneti jeletet a pneumatikus rendszereknél.

Tolattyús útszelepek

A csatorna megnyitásának, bezárásának vagy átkapcsolásának biztosítására  a szeleptestben, 
annak hosszanti tengelyén, lapos tárcsák egy tengellyel összekapcsolva, úgynevezett henger-
tolattyú mozog.

Gumitömítéses (elasztomer tömítéses) hengertolattyús útszelepek
Az 5.22-es ábrán a gumi tömítőgyűrűs, tolattyús útszelep hosszanti metszete látható. Ez a 
szerkezet az abszolút tömítést nyomásveszteség nélkül, illetve alacsony súrlódás mellett 
garantálja, ez utóbbi pedig a szelep hosszú élettartamát eredményezi. Az alacsony súrlódás 
a tömítőgyűrűk különleges formájával, azok anyagának megfelelő kiválasztásával és a szelep 
minden részének pontos gyártásával érhető el. Az ilyen hengertolattyús szelepek előnye, hogy 
nagy levegőáramlás elérését teszik lehetővé, a szeleptest méreteivel arányosan.
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5.23 ábra Hengeres, acéltolattyús útszelep működési elve

5.24 ábra A hengeres, síktolattyús útszelep működési elve

Acéltolattyús útszelep

Az acéltolattyú egy acélhüvelyben mozog, minimális súrlódással. Ez a kivitel nagyon rövid 
reakcióidőt és nagyon hosszú élettartamot biztosít. A tolattyú és a hüvely közötti hézag 
csak 3 μm (0,003 mm), amely kb. 0,1 l/min belső szivárgást eredményez. Nem használható 
például 5/3-as, középhelyzetben zárt, acéltolattyús szelep pneumatikus munkahenger köztes 
pozícióban való megállításához vagy megtartásához, a szelep belső szivárgása miatt. 

Az ülékes útszeleppel ellentétben az elasztomer tömítésű tolattyús, és a fémtömítéses (acélto-
lattyús) szelepnek pozitív átfedése (túlfedése) van. A szelep váltásakor először minden kimenet 
bezárul, majd a megfelelő kimenet kinyílik, így nem fordulhat elő, hogy a szelep kimenetein 
véletlenszerűen sűrített levegő jelenjen meg. Ezzel nő az üzemelés biztonsága, elkerülhető 
továbbá, hogy a hajtások nemkívántos mozgásokat hajtsanak végre.

Síktolattyús útszelepek

A csatornák összekapcsolása (a bemeneti csatorna összekapcsolása a kimeneti csatornával 
stb.) egy sík tolattyúval van biztosítva, ami fémből, nylonból vagy más műanyagból készülhet. A 
tolattyú csúszó mozgása egy sűrített levegő által mozgatott dugattyúval biztosított. A levegő a 
dugattyú elmozdulásakor a szelepbe egy 3/2-es, mechanikusan vezérelt (görgővel, karral) vagy 
fizikai erővel működtetet (nyomógombbal, pedállal) szelepből, vagy egy elektromágnesesen 
vezérelt, 3/2-es szelepből kerül átvezetésre.
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5.25 ábra Forgótolattyús útszelep működési elve

Forgótolattyús útszelep

A forgótolattyús útszelep kialakítás leginkább kézikaros működtetéssel fordul elő. A szegmentált 
kivágásokkal rendelkező fémtárcsa össze van kötve a szelepházzal. A tárcsa helyzetének 
változtatásával a kimeneti és bemeneti csatornák összekötésének több módja lehetséges. A 
sűrített levegő beáramlása a tolattyú tárcsája fölött történik, amely a levegő nyomásával a 
szelep testének tömítéséhez nyomódik. Így érhető el a rendszer kívánt tömítettsége. 
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5.26 ábra A szelep reakcióidejének meghatározása

 t
1
 - a mágnesszelep aktiválásának időtartama. 

 t
2
 - a mágnesszelep deaktiválásának időtartama.

Reakcióidő

Ezt az adatot csak az elektromágnesesen vezérelt szelepeknél tüntetjük fel. A szelep bekap-
csolásának ideje (t

1
) az az idő, amely a mágnesszelep-tekercs áramellátásától (aktiválás) addig 

tart, amíg az érték a szelep kimenetén a levegőnyomás 3% -ára nem növekszik. A szelep ki-
kapcsolásának ideje (t

2
) pedig az az idő, ami az elektromágnes tekercsébe áramló áram 

megszünésétől (deaktiválás) addig tart, amíg a szelepből való kilépésnél mérhető nyomás 97 
%-os értékre csökken. Ha a katalógusban csak egy szelep-reakcióidő van feltüntetve, akkor a két 
érték közül a magasabbikra vonatkozik.

A mérést hangtompító nélküli szelepen végzik. A szelepbe áramló levegő nyomása 
p = 0,5 MPa. A nyomás emelkedését és csökkenését közvetlenül a szelep kimeneti 
csatornájában mérik. 

A pneumatikus hajtások mozgásának sebességét és azok munkaciklusainak idejét nem csak 
a szelep átkapcsolásához szükséges idő határozza meg. 

A pneumatikus hajtások sebességét, sebességének növelését, valamint a munkaciklusukat az 
alábbiak lényegesen befolyásolhatják:

• gyorsleürítő szelep használata,
• olyan szelepek és tömlők használata, melyeknek nagy az összesített arányos keresztmetszete 

„S”,
• a légcsatorna (tömlő, cső) a szelep és a pneumatikus hajtás között a lehető legrövidebb.

Nyomás a 
kimeneten

Elektromos
energia

kikapcsolva

0,5 MPa

0,0 MPa

bekapcsolva



100

5. Szelepek

5.27 táblázat Az első jellemző számjeggyel jelzett, veszélyes részek érintése elleni védettségi 
fokozatok

Az elektromos berendezések védettségi fokozata

IP védettségi fokozat

Az elektromos berendezések védettségi fokozata a MSZ EN 60529:2015 szabvány alapján 
a berendezés egyes részeinek veszélyes érintése, valamint víz, por és más idegen tárgyak 
behatolásával szemben alkalmazott védelmét jelenti. A védettségi fokozatot IP indexel, és 
kétjegyű számmal jelölik.

I P 

az első jellemző számjegy (5.27 táblázat): a veszélyes részek érintése elleni és 
idegen testek behatolása elleni védelem

második jellemző számjegy (5.28 táblázat): a víz behatolása elleni védelem
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5.28 táblázat A második számjeggyel jelzett, víz behatolása elleni védettségi fokozatok

Védelem robbanásveszélyes környezetben
Az IP védelmi fokozatot nem szabad összekeverni a robbanásveszélyes környezetben használt 
védelmi fokozatokkal. A robbanásveszély elleni védelemmel ellátott elektromágneses vagy 
pneumatikus vezérlésű szelepeket olyan környezetben lehet használni, ahol robbanó gázok, 
por stb. elegye fordulhat elő.

Az ilyen szelepekbe az elektromágnes különleges módon van behelyezve, üzemelésük közben 
(bekapcsolás, kikapcsolás) ki kell zárni az elektromos ív keletkezésének lehetőségét, így a 
robbanás bekövetkezési valószínűsége elenyésző. 

Robbanás elleni védellemmel ellátott elektromágneses szelepek használatának tervezésekor 
a beszállítóval való kapcsolatfelvételt javasoljuk, hogy a szelep minél inkább a megrendelő 
igényeinek (környezeti feltételek, kritériumok) megfelelően kerüljön kiválasztásra.

VÉDETTSÉGI FOKOZAT 

1. 
jellemző 

számjegy 

veszélyes részek érintése 
ellen 

szilárd  idegen testek bejutása ellen ábra 

IP x0 védelem nélkül védelem nélkül 

IP x1 csepegő víz függőlegesen eső cseppek ellen védve 

IP x2 csepegő víz a merőlegestől 
±15 fokos tartománya 

védve az olyan függőlegesen eső 
cseppek ellen, melyek a függőleges 
tengelytől max. 15fokos elhajlásban 
esnek 

IP x3 szórt víz (eső) védve a permet formájában eső 
cseppek ellen, melyek a függőleges 
tengelytől max. 60 fokos elhajlásban 
esnek 

IP x4 fröccsenő víz védve a minden irányban spriccelő víz 
ellen 

IP x5 vízsugár bármilyen irányban védve a minden irányban folyó víz ellen 

IP x6 erős vízsugár védve a hömpölygő tengervíz vagy az 
erős áramlatú víz ellen 

IP x7 időszakos bemerítés védve a vízbe történő alámerítéskor a 
nyomás és az idő bizonyos feltételei 
mellett 

IP x8 tartós bemerítés védve a tartós vízbe történő merítéskor 
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5.29 ábra A szelepcsatlakozás tipikus kivitele az ISO 5599 szabvány alapján

Szabványosított szelepkivitel

Az ISO 5599 szabvány

A világszerte elterjedt ISO 5599-es szabvány érvényes az 5/2-es és 5/3-as útszelepeknél, 
melyeket ez az előírás hat különböző (ISO 1-ISO 6) átmérőnagyság szerint csoportosít, a 
legkisebb közülük az ISO 1.

A pneumatikus alkatrészek hasonló műszaki fejlődésen mennek keresztül, mint az elektronika. 
Példaként említhető, hogy az ISO 1 szabvány szerinti szelepek az 1970-es években még 
38 mm szélesek voltak, míg a ma gyártott, azonos átáramlási kersztmetszettel rendelkező 
szelepek, melyeknek nem kell megfelelniük a szabványnak, kb. 10 mm szélesek.

Az olyan, 63 mm átmérőjű pneumatikus munkahengernek, melynek dugattyúja kevesebb, 
mint 500 mm/s gyorsasággal dolgozik, a nem szabványos, 18 mm széles szelep felel meg. 
Összehasonlításban az ISO 1-be tartozó, 38 mm széles szeleppel, a mai modern szelepek 
elektromos teljesítményigénye ötször kisebb. A szabványosított szelepek használatának ott 
van jelentősége, ahol több beszállítótól származó termékek kombinációját kell használni, 
illetve ahol elegendő hely van a szerelésre, esetleg nagyobb légteljesítményre van szükség.
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5.30 ábra Az ISO-CNOMO szabvány alapján kialakított szelepek és szelepblokkok

Az ISO-CNOMO szabvány

Utólagosan, külön az európai autóipar számára került meghatározára az ISO szabványhoz 
a CNOMO szabvány (NFE 49-066). Ez a szabvány az 5/2-es és 5/3-es szelepek csatlakozó 
és csatorna méreteit határozza meg. Az ISO vagy ISO-CNOMO szabvány alapján definiált 
szelepeket főleg az autóiparban és a nehézgépipar különböző ágazataiban használják.
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5.31 ábra A NAMUR szabvány alapján kialakított, monostabil szelep

5.32 ábra A pneumatikus hajtás testén lévő csatlakozó méretei a szelephez, a NAMUR szabvány alapján

A NAMUR szabvány

Ez a szabvány a pneumatikus szelepek közvetlen csatlakoztatásainak méreteit határozza meg. 
A NAMUR szabvány alapján kialakított szelepeket elsősorban a mozgó hajtások és membrán 
munkahengerek vezérlésénél használják. Használatuk főleg a kémiai és petrolkémiai iparban 
elterjedt, továbbá a motorok és kompresszorok gyártásában.

A NAMUR szabvány szerinti csatlakozóméretek lehetővé teszik a szelep, csavarok és csövek 
nélküli rászerelését a pneumatikus hajtás testére, így nem szükséges a szelep külön rögzítése, 
illetve a csavarok és csövek szerelése, amivel költséget lehet csökkenteni .
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5.33 ábra Általános alaplap kivitelezés

Az útszelepek szerelése

Menetes útszelepek

A menetes útszelepek szerelése
Azoknál az útszelepeknél, melyek testében menetes furatok vannak (levegő betáplálása, 
kimenetek a fogyasztóhoz, leszellőztetés, a szelep vezérlése), minden csatornába a hozzá 
megfelelő menetes csatlakozót lehet becsavarni. Némely szelep közvetlenül a fogyasztóhoz 
csatlakoztatható – a kimenet menetes csatlakozóval van ellátva. A leszellőztetésre szolgáló 
furat menetébe a hozzá megfelelő hangtompító csavarható.

A menetes útszelepek szerelése egy közös alaplapra
Több szelep rögzítésére szolgáló alaplapok esetén a sűrített levegő beáramlására egy közös, 
és a leszellőztetésre egy vagy két csatorna szolgál. Az egyes szelepek kimenetei és az általuk 
vezérelt fogyasztók csövekkel vannak összekötve. Az 5.33-as ábrán látható 5-ös blokk 2db 
5/2-es monostabil, 2db 5/2-es bistabil szelepből, valamint egy vaklapból áll, melyek egy 
közös alaplapon vannak elhelyezve. Az alaplapot a rá elhelyezni kívánt szelepek száma szerint 
kell választani. Az alaplap méret- és csatlakozási korlátai miatt a megadott szelepszámon túl 
már nem bővíthető, ezért ajánlatos ráhagyással számolni és az üresen fennmaradt helyeket 
egy vaklappal lefedni.

Ha több mint 6 szelepes (némely esetben 5 szelepes) alaplapot használunk, akkor a sűrített 
levegőt mindkét oldalon be kell vezetni, és a leszellőzésekre mindkét oldalon hangtompítót kell 
felszerelni (egy csatornához 2, kettő csatornához 4 hangtompítót használunk). Ezzel biztosítható 
a megfelelő légáramlás abban az esetben is, amennyiben az összes szelep egyidejűleg működne.

– +
– +

– +
– +

EA

EB

P
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5.34 ábra Az alaplap általános kialakítása

Alaplapra szerelhető útszelepek

Több útszelep felszerelése az alaplapra
Ezen szelepek csatornái nem menetes csatlakozókkal vannak ellátva, ezek a csatlakozó nyílások 
a szelep alján vagy oldalán vannak kialakítva, szerelésnél tehát úgymond felülnek az alaplapra. 
Ebből kifolyólag csak alaplappal és hozzá tartozó tömitéssel együtt lehet őket használni. 
Az egy vagy több szelep rögzítésére szolgáló alaplapnak közös csatornája van a sűrített levegő 
beáramlására, és egy vagy két olyan csatornája, amely a szelepek leszellőztetésére szolgál. 
A csatlakozók, melyek a fogyasztókkal való összekötést teszik lehetővé, az alaplapon találha-
tóak, és menetes, vagy dugaszolható kivitelűek lehetnek.

Az ilyen szelepek egyik nagy előnye, hogy könnyen cserélhetőek anélkül, hogy a csöveket a 
szelepről le kellene választani. További előnyük a belső menetes szelepekkel szemben, hogy 
körülbelül 30 %-kal nagyobb az átáramlási keresztmetszetük. Több szelep csatlakoztatására 
szolgáló alaplap használata esetén ugyanaz a szabály érvényes, mint ami a belső menetes 
szelepekhez történő alaplap kiválasztására vonatkozik, vagyis, hogy a helyek számának 
megadásakor érdemes számolni plusz üres helyekkel is, és a fennmaradó üres helyeket 
vaklappal kell lezárni. 

A szelepblokkok moduláris kialakítása

A modern szerkezeti kialakítású szelepszigeteket maguk a szelepek, illetve a hozájuk tartozó 
moduláris szelepalaplapok alkotják, melyekben megoldott a sűrített levegő áramlása és az 
elektromos jelek átvezetése egyaránt. Az egyes modulokat egy közös blokkba lehet rendezni, 
a blokk végét pedig egy végzáró lappal lehet lezárni, ami elzárja a levegőáramlás útját illetve 
a leszellőztetésre szolgáló csatornákat. Ennek a szerkezeti megoldásnak a fő előnye az, hogy 
szükség szerint könnyen és gyorsan lehet változtatni a szelepek számát a blokkban. A modern 
szerkezetű modulok DIN-sínre szerelhetőek, amely lehetővé teszi a szelepblokk egyszerű 
rögzítését. A tartozékok, amik megnövelik a felhasználási lehetőségeket lehetnek nyomás 
és vákuum érzékelők, a szelep külön levegőellátására szolgáló modul, külön leszellőzéssel 
rendelkező modul, D-SUB és lapos csatlakozóval rendelkező modul és további, más funkcióval 
rendelkező modulok. 
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FREE

LOCK

5.35 ábra A szelepblokk moduláris kialakítása 25 tűs D-SUB csatlakozóhoz

Kazettás típusú szelep a DIN sínen

Az ilyen típusú szelep szerkezete lehetővé teszi a szelepblokkok kialakítását, összerakását 
alaplap használata nélkül. A központosított sűrítettlevegő ellátást és a leszellőztetést a 
szelepház csatornáin keresztül vezetik. Ez a szelepblokkok nagy számú kombinációját és 
egyszerű bővítését teszi lehetővé.

5.36 ábra A szelep kazettás blokkja

Fő részek

1 szelep

2 levegőellátó / leszellőztető blokk

3 végblokk

4 végblokk

5  tömítő átvezető

6 DIN sín
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Dupla 3/2-es útszelep használata

A modern szelepblokkok lehetővé teszik a dupla 3/2-es útszelepek használatát. Ez két különálló, 
3/2-es útszelepet jelent, amelyek egy szelepházba vannak integrálva, így a szelepblokkban 
csak egy helyet foglalnak, viszont egymástól függetlenül is lehet őket vezérelni. 

2

1 3

2

5

2

1 3

2

5

2

1 3

2

5

NC-NC

NO-NO

NC-NO

5.37 ábra 2x 3/2-es szelep kialakítása

B

A

5 (EA) port

4 (A) port

1 (P) port

3 (EB) port

2 (B) port

5.38 ábra A 2x 3/2-es szelep metszeti ábrája
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individuální
napájení
ventilu (SUP)

individuální
odvzdušn ní
ventilu (EXH)

montážní šroub montážní šroub

t snicí vložka ventilu t snicí vložka ventilu

t snicí vložka
el. ovládání

t snicí vložka
el. ovládání

schéma mezidesky
schéma mezidesky

Az alaplap kiegészítő elemei

A szelepblokkokba meghatározott esetekben speciális részegységeket és közlapokat helyeznek 
be, amelyek különböző szelepfunkciókat biztosítanak. Az egyik leggyakrabban használt 
funkció az egyedi leszellőztetés. Olyan esetekben használják, amikor a blokk egyik szelepe 
egy pneumatikus munkahengert vezérel, ami sokkal nagyobb, mint a többi munkahenger, de 
a vezérlése ugyanerről a szelepszigetről történik. Ha ez a nagyméretű pneumatikus hajtás 
mozog, és a rendszer egyik ága leszellőztetésre kerül, akkor a közös leszellőztetéshez használt 
légcsatorna szűknek bizonyulhat. Ez esetben előfordulhat, hogy más, kisebb munkahengerek 
nem megbízhatóan (illetve lassabban) szellőznek le. Ez lelassítja mozgásukat.  Az ilyen probléma 
megoldására használható az egyedi leszellőző közlap. Ez azt jelenti, hogy a komponens 
leszellőztetését elválasztjuk a közös leszellőztetéstől.

SUP stop valve
spacer assembly

2(B)
4(A)

3(EB)
1(P)
5(EA)

2(B)
4(A)

3(EB)
1(P)
5(EA)

individuální ventil
pro uzamknutí / odvzdušn ní
reziduálního tlaku
z výstupu válce

individuální uzamknutí
p ívodu vzduchu
do ventilu

2(B)4(A)

3(EB)
1(P)
5(EA)2(B)4(A)

3(EB)
1(P)
5(EA)

EXH / SUP
individuální

5.39a ábra  Egyedi közlapok külön tápellátáshoz és leszellőztetéshez

 egyedi szelep 
betápláláshoz 
(SUP)

 szerelő 
csavar

 szelep tömítése

 kapcsolási 
rajz

 egyedi szelep 
leszellőztetéshez 
(EXH)

 szerelő 
csavar

 szelep tömítése

 kapcsolási 
rajz

 elektromos 
vezérlés tömítése

egyedi betápelzáró 
szelep leszellőztetéssel, 
a maradék nyomás 
elengedésére

 egyedi közlap

egyedi betápelzáró 
szelep

elektromos 
vezérlés tömítése
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montážní
šroub

t snicí
vložka
ventilu

t snicí vložka
el. ovládání

mezideska pro regulaci
tlaku portu P

mezideska pro regulaci
tlaku portu A

mezideska pro regulaci
tlaku portu B

r zné kombinace mezidesek pro regulaci tlaku port P, A nebo B s manometrem nebo bez n j

(EA)5

1
(P)

3(EB)

2(B)

(A)4

(EA)5

1
(P)

3(EB)

2(B)

(A)4

(EA)5

1
(P)

3(EB)

2(B)(A)4

5.39b ábra  Egyedi nyomásszabályzó közlapok

A közlapok különböző kombinációi P, A vagy B csatlakozás nyomásszabályzásához, 
manométerrel vagy anélkül.

A pneumatikus munkahengerek működtetésekor a másik szükséges funkció az erő szabályzása. 
Erre a célra lehetséges, hogy a moduláris blokkba egy miniatűr nyomássza-bályzót helyezzünk 
be egy adott munkahenger erejének szabályzására. Ezt a kigészítő modult három változatban 
valósíthatja meg:

 - a bemeneti nyomás csökkentésével (mindkét munkahengerirány erejét befolyásolja)
 - a nyomás csökkentésével a kitolási oldalon (a behúzás maximális erőkifejtéssel megy végbe) 
 - a nyomás csökkentésével a behúzási oldalon (a kitolás maximális erővel megy végbe).

Ezeknek a szabályzóknak a nyomását csavarokkal állíthatjuk be, közvetlenül a közlapok testén. 
Szükség esetén a szabályzó egy miniatűr manométerrel is felszerelhető a beállított nyomás 
ellenőrzésére.

rögzítőcsavar

szelep
tömítés

elektromos
vezérlés
tömítés

Közlap a P csatlakozás
nyomásának szabályzására

Közlap a A csatlakozás
nyomásának szabályzására

Közlap a B csatlakozás
nyomásának szabályzására
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škrtenie na výstupe škrtenie na vstupe

1 2

5.40 ábra Visszacsapó szelep

5.41 ábra  Fojtószelep visszacsapó szeleppel  - (a) menetes kialalkításban, (b) dugaszolható és menetes 
csatlakozóval

Fojtó, gyorsleürítő és logikai szelepek
(szerkezetük és felhasználásuk)

Visszacsapó szelep

A visszacsapó szelepben a levegő áramlása csak az egyik irányba leheséges. A másik irányba 
történő áramlás esetén a szelep ülékére spirálrugó segitségével egy golyó, kúp vagy membrán 
fekszik fel, ami meggátolja a levegő visszaáramlását. Az 5.40-es ábrából egyértelműen látszik, 
hogy a levegő áramlása jobbról balra le van zárva, balról jobbra történő áramlás esetén azonban 
a beérkező levegő megnyitja a visszacsapó szelepet és a levegő átármalik körülötte.

Fojtó-visszacsapó szelep

A fojtó-visszacsapó szelep a levegő áramlását csak egy irányban szabályozza (fojtja). Ekkor 
a visszacsapó szelep zárva van, így a légáramnak át kell haladnia a szelepüléken, amelynek 
keresztmetszete többé-kevésbé korlátozott a fojtószelep kúpszárával, a levegő tehát a fojtósze-
lep korlátozott átmérőjén keresztül, szabályozva áramlik. A fordított irányban áramló levegő 
nyomása kinyitja a visszacsapó szelepet, és így a sűrített levegő a nyitott visszacsapó szelepen, 
szabályzás nélkül áramlik. Ezeket a szelepeket a pneumatikus hajtások sebességének szabály-
zására használják. 

a b

szimbólum

szimbólum

fojtás a kimeneten fojtás a bemeneten
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5.42 ábra Levegő fojtása az egyszeres működésű munkahenger bemeneténél

1

2

1

2

3

A munkahengerbe áramló levegő fojtása (befelé fojtás)

Ebben az esetben a fojtószelep a beépített visszacsapó szeleppel olyan módon csatlakozik 
a munkahengerhez, hogy a levegő áramlása a munkahenger irányába fojtva van (a visszacsapó 
szelep le van zárva és a fojtótű segitségével lehet változtatni a kúp nyílásának keresztmetszetét). 
A dugattyú fordított irányú mozgásakor a munkahengerből kiáramló levegő megnyitja 
a visszacsapó szelepet, így a levegő a 3/2-es szelepen és a csövön keresztül a légkörbe 
távozik. Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy a különböző dugattyúterhelések nincsenek 
kompenzálva úgynevezett pneumatikus terheléssel, így ezzel a módszerrel nehéz elérni 
a dugattyú egyenletes sebességű mozgását. Ezért ezt a megoldást az egyszeres működésű 
pneumatikus munkahengereknél és a kis átmérőjű, kettős működésű munkahengereknél (pl. 
megfogók esetén) használják.

5.43 ábra A levegő fojtása a kettős működésű munkahenger kimeneténél

A munkahengerből kiáramló levegő fojtása (kifelé fojtás)

Ebben az esetben  a fojtószelep a beépített visszacsapó szeleppel úgy csatlakozik a munka-
hengerhez, hogy a levegő munkahengerbe áramlásakor a visszacsapó szelep nyitva van, 
fordított irányú áramlás esetén  pedig zárva, így a levegő a munkahengerből a fojtószelep 
ülékéhez áramlik, amelynek keresztmetszetét (átmérőjét) egy fojtótű segitségével lehet 
változtatni és ezáltal szabályozni a dugattyú mozgásának sebességét. A munkahenger leszel-
lőző kamrájában lévő levegő nyomása, melyet a szelep keresztmetszetének (átmérőjének) 
fojtása okoz, kivált egy erőt, amely a dugattyú mozgásával ellentétes irányba hat. Ez a pneu-
matikus teher, melynek hatására a dugattyú két légpárna közé van fogva. Minél nagyobb 

a pneumatikus terhelés (minél kisebb a dugattyú 
terhelésének hányadosa), annál egyenletesebb a 
dugattyú mozgása. Éppen ezért a legtöbb esetben a 
kettős működésű pneumatikus munkahengereknél a 
kiáramló levegő fojtását alkalmazzák.

A fojtószelep és a pneumatikus munkahenger 
közötti távolságnak, vagyis a cső hosszának a lehe-
tő legrövidebbnek kell lennie, mert a holtterek ked-
vezőtlenül befolyásolják a sebesség szabályzását. 
Az újabb kialakításokban a fojtószelep a beépített 
visszacsapó szeleppel egy egységet alkot, amelyet 
közvetlenül az adott pneumatikus munkahengerbe 
szerelnek.
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szimbólum

Pneumatikusan vezérelt visszacsapó szelep, fojtó-visszacsapó funkcióval

A fojtó-visszacsapó szeleppel rendelkező, pneumatikus működésű visszacsapó szelepet 
úgy használják, mint egy biztonsági elemet ami a munkahenger elmozdulását akadályozza 
meg. Ezek a szelepek lehetővé teszik a levegő áramlásának megszűnésekor a munkahenger 
helyzetének megtartását, és így köztes állapotok megvalósítását. 

Példák a felhasználásra:

A teher biztosítása leesés ellen Köztes megállítási funkció

5.44 ábra Pneumatikus vezérlésű visszacsapó szelep, fojtó-visszacsapó szeleppel
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1

2

1

2

35

4

5.45 ábra Gyorsleürítő szelep

szimbólum

a b

c d

Gyorsleürítő szelepek

A gyorsleürítő szelepet a lehető legközelebb szerelik a pneumatikus munkahengerhez, elkerülve 
ezzel a tömlő, a szelep és a hangtompító ellenállását. A nagy keresztmetszet lehetővé teszi a 
pneumatikus munkahenger kamrájának gyors leszellőzését, aminek következtében a dugattyú 
nagyobb sebességet képes elérni. 

Amikor a sűrített levegő a szelep bemeneti csatornáján áramlik, a szelep membránja a levegő 
nyomása által a leszellőztető csatorna ülékéhez nyomódik, miözben a membrán szélei úgy 
mozdulnak, hogy lehetővé tegyék a levegőáramlást a munkahengertérbe (5.45c ábra). A 
dugattyú megállásakor a löket végén a szelep testében levő nyomások kiegyenlítődnek és 
a membrán kiegyenesedik úgy, hogy a szélei érintkeznek a levegő beáramlására szolgáló 
csatorna ülékével (5.45b ábra). A 4/2 vagy 5/2 utú szelep működtetésének megszűnésekor 
leszellőzik a szelep bemeneti csatornája, és a levegő nyomása a pneumatikus munkahengerből 
a membránt felfelé nyomja, bezárja a bemeneti csatornát és ezzel egyidejűleg kinyílik a szelep 
leszellőzésére szolgáló csatorna (5.45d ábra).
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5.46 ábra Gyorsleürítő szelep, a leszellőztetett levegő elvezetésével

5.47 ábra Gyorsleürítő szelep beépített hangtompítóval

5.48 ábra Gyorsleürítő szelep beépített hangtompítóval és fojtószeleppel

A gyorsleürítő szelepek többféle kivitelben léteznek:

szimbólum

szimbólum

szimbólum
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5.49 ábra „VAGY” logikai funkcióval ellátott szelep

5.50 ábra Kettős működésű pneumatikus munkahenger két helyről történő vezérlése

logikai 
„VAGY“

Logikai szelepek

Logikai „VAGY”-szelep
A pneumatikus „VAGY”-szelep csak abban az esetben engedi át a sűrített levegőt, ha a beme-
neti csatornák egyikében, vagy mindegyikében van nyomás. A nyomás hatására a szelep el-
mozdul, ezzel automatikan elzárja az éppen nem működő bemenetet és a kimenethez irányítja 
a levegőt. Ha a bemenetekre eltérő nyomású levegő érkezik, a kimeneten mindig a nagyobb 
nyomás jelenik meg. Lényegében egy dupla visszacsapó szelepről van szó, melynek két 
bemenete és egy kimenete van. Ha a levegőnyomást csak az egyik bemenethez vezetjük (p1 
vagy p2), úgy a levegő ebből a csatornából az A jelzésű kimeneti csatornához áramlik.

Példa: Munkahenger működtetése az A vagy B jelzésű szelep megnyomásakor.  A munkahenger 
automatikusan visszatér alapállapotba a gomb elengedését követően

szimbólum

IN IN

OUT

p1 p2

A

p1 p2

A

A B
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5. Szelepek

Logikai „ÉS”-szelep

A pneumatikus „ÉS”-szelep csak abban az esetben engedi át a sűrített levegőt, ha mindkét 
bemeneti csatornában nyomás van jelen. A bemeneti csatornákban lévő nyomáskülönbség 
esetén a kimeneti csatornába az alacsonyabb nyomású levegő áramlik.

5.51 ábra „ÉS“ logikai funkcióval rendelkező szelep

OUT

OUT
IN: vysoký tlak

IN: vysoký tlak

IN: nízky tlak

IN: nízky tlak

Példa: Ha az A és B szelep esetén különböző a bemeneti nyomás és egyszerre be vannak 
kapcsolva, akkor az 1-es és 2-es kimenetek is nyomás alatt vannak. A 3-as kimeneten akkor 
lesz nyomás, ha a C szelep is nyitva van, és ha egyidejűleg az 1-es és 2-es kimenetek is nyomás 
alatt vannak. Ha az A és B szelepek zárva vannak, a 3-mas kimenetnél nincs nyomás, még 
akkor sem, ha a C szelep ki is van nyitva. 

5.52 ábra Példa az „ÉS“-szelep használatára

szimbólum

magas nyomás

magas nyomás

alacsony nyomás

alacsony nyomás
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