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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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6. Lineáris pneumatikus hajtások

A pneumatikus hajtások mozgása lehet lineáris (egyenes irányú), egy szögtartományon belül 
oda-vissza forgó, illetve folyamatosan forgó. A lineáris mozgás pneumatikus munkahengerek 
segitségével valósítható meg. Az oda-vissza forgó mozgás, 270 fokig történő elmozdulással 
pneumatikus, forgatólapátos forgatómű vagy fogaskerekes-fogasléces forgatómű, a folyamatos 
forgómozgás pedig többféle kivitelezésű pneumatikus motor segítségével valósítható meg 
(dugattyús motorok, rotorral és csúszólapáttal rendelkező motorok, turbinák).

A pneumatikus munkahengerek típusai
A pneumatikus munkahengereket általában két nagy csoportra osztjuk: dugattyúrudas vagy 
dugattyúrúd nélküli munkahengerekre. A dugattyúrudas munkahengerek olyan aktuátorok, 
amelyekben a dugattyúrúd kitolódik és visszahúzódik a munkahengerházba. A dugattyúrúd 
nélküli munkahengerek olyan aktuátorok, amelyeken egy csúszka mozog a munkahenger 
testén. A dugattyúrudas kvitelek teljes hossza a dugattyúrúd kitolódása és visszahúzása miatt 
változó. A rúd nélküli munkahengerek hossza ezzel szemben mindig változatlan.

6.1 ábra A dugattyúrudas és dugattyúrúd nélküli munkahengerek hosszának összehasonlítása
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A pneumatikus lineáris hajtások felosztása
A különböző iparágakban széles körben alkalmazzák a lineáris mozgások megvalósítására 
a többféle kivitelben elérhető, pneumatikus munkahengereket. A szerkezetek többsége két 
alap-kivitelből indul ki:

• egyszeres működésű munkahenger - csak a munkahenger egyik oldalán található sűrített 
levegő beáramlására szolgáló csatlakozómenet,
• kettős működésű munkahenger - a munkahenger mindkét oldalán található sűrített levegő 
beáramlására szolgáló csatlakozómenet.

Egyszeres működésű, pneumatikus munkahenger

Az egyszeres működésű munkahenger esetén a dugattyúra csak az egyik irányból hathat a 
sűrített levegő nyomása. A nyomás által kifejtett erőt a munkahenger kialakításától függően 
mind nyomóerőként, mind húzóerőként fel lehet használni. Ha megszűnik a sűrített levegő 
nyomása a munkahengerben, a dugattyú rugóerő hatására visszatér kiindulási helyzetébe. Az 
egyoldai működésű munkahengernek kétféle alapkivitele létezik:

• alaphelyzetben behúzott dugattyúrúddal
• alaphelyzetben kitolt dugattyúrúddal

6.2 ábra Egyszeres működésű, pneumatikus munkahenger, alaphelyzetben behúzott dugattyúrúddal
szimbólum

6.3 ábra Egyszeres működésű pneumatikus munkahenger, alaphelyzetben kitolt dugattyúrúddal
szimbólum

Az egyszeres működésű pneumatikus munkahengerek alkatrészek megfogására, rögzítésére, 
adagolására, szelektálására és egyéb műveletek elvégzésére használhatók. Levegőfogyasztásuk 
kisebb, mint a kettős működtetésű pneumatikus munkahengereknek. A spirálrúgó által kifejtett 
erő a levegő nyomásával ellentétes irányban hat a dugattyú felületére, vagyis a felhasználható 
erő a rúgó által kifejtett erő mértékével csökken. Mivel az összenyomott spirálrugó hossza nem 
nulla, ezért egy azonos átmérőjű és lökethosszúságú, egyszeres működtetésű munkahenger 
hosszanti mérete nagyobb a kettős működtetésű munkahenger méreténél.

6.4 ábra Egyszeres működtetésű, pneumatikus munkahenger alaphelyzetben behúzott dugattyúrúddal

                szinterbronz szűrő                ütköző           rugó            dugattyú    sűrítettlevegő-ellátás
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6.5 ábra Kettős működésű, pneumatikus munkahenger

Kettős működésű, pneumatikus munkahenger

Kettős működésű, pneumatikus munkahengerekben a sűrített levegő nyomása a vezérlésnek 
(az áramló levegő irányának) megfelelően, váltakozva hat a dugattyú mindkét oldalára. Ezeket 
a munkahengereket célszerű olyan helyen alkalmazni, ahol a mechanizmusnak mindkét 
irányú dugattyúmozgás esetén munkát kell végeznie. A kettős működésű, pneumatikus 
munkahengerek mérete elméletileg csak a rúd lehajlása és megvezetése tekintetében 
korlátozott.
A dugattyú behúzásánál kisebb erőt fejtenek ki, mint a dugattyú kitolásakor, mivel a dugattyú 
hasznos felülete a dugattyúrúd átmérője által megadott felülettel kisebb. Ezt a jelenséget 
különösen akkor kell figyelembe venni, ha a munkahenger dugattyújának ugyanazzal a ter-
heléssel kell dolgoznia mindkét irányban.

6.6 ábra Az öszehúzórudakkal ellátott, kettős működésű, pneumatikus munkahenger alapelemei

A kettős működésű pneumatikus munkahenger kialakítása

A munkahenger alapját egy rozsdamentes acélból vagy alumíniumötvözetből készült cső 
adja. A súrlódás és elhasználódás csökkentése érdekében az alumíniumötvözetből készült cső 
aktív felülete elektrokémiai úton edzett és polírozott. A munkahengerfedél többnyire szintén 
alumíniumötvözetből készül. Az egyes részek általában oldható kötéssel vannak szerelve, 
a kisebb keresztmetszetű, pneumatikus munkahengerek esetén azonban gyakran nem oldható 
kötéssel rögzítik egymáshoz az elemeket. 

szimbólum
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Tömítés

A tömítés megakadályozza a sűrített levegő szivárgását, ezzel biztosítva a kifejtett erő 
megtartását. Felhasználásuk szerint a következő csoportokra osztjuk a tömítéseket: álló részek 
tömítései, illetve mozgó részek tömítései. A munkahengerben levő kenőanyag megfelelő 
eloszlatását a mozgó részek tömítéseinek kell biztosítania.

A mozgó tömítések fajtái:

préselt tömítés - mindkét irányban tömít, összenyomott állapotban szerelik, vagyis növeli 
a súrlódást. Dugattyúk tömítéséhez használják.

ajakos tömítés - csak egy irányban tömít. A kontaktnyomás alacsony és a levegő nyomásától 
függ. A dugattyúrudak tömítésére használják.

6.7 ábra Préselt tömítés - O-gyűrű (a tömítés és a cső közötti kontaktnyomás alacsony, rugalmassága 
magas, tömítés mindkét irányban - pl. PPD típus)

6.8 ábra Ajakos tömítés (tömítés egy irányban - pl. PDU típus)
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6.9 ábra Pneumatikus munkahenger átmenő dugattyúrúddal

A pneumatikus munkahengerek kivitelei

Munkaengerek átmenő dugattyúrúddal

Ezek a pneumatikus munkahengerek kevésbé érzékenyek a dugattyúrúd radiális terhelésére, 
mivel a dugattyúrúd két csapágyban van megvezetve. A munkahenger ereje a mozgás 
mindkét irányában állandó, mivel a dugattyú mindkét oldala azonos felülettel rendelkezik. 
A dugattyúrúd szabad végére szükség szerint ütközőt lehet rögzíteni a véghelyzetkapcsoló 
aktiválására.

Elfordulás ellen biztosított munkahengerek

A pneumatikus munkahengereknek általában kör keresztmetszetű dugattyúrúdjuk van, a 
dugattyúrúd tehát mozgás közben akár önmagától (külső hatás nélkül) is elfordulhat a saját 
tengelye körül. Ha szükség van a dugattyúrúd elfordulásmentességének biztosítására, akkor 
olyan pneumatikus munkahengert kell használni, mely külső megvezetéssel van ellátva, vagy 
olyan  dugattyúruddal, melynek keresztmetszete nem kör alakú, így alakjával meggátolja az 
elfordulást. 

Az elfordulás ellen biztosított munkahengerek kétféle típusát használják:

• dugattyúrúd két vezetőfelülettel

6.10 ábra Két vezetőfelülettel rendelkező dugattyúrúd metszeti ábrája

Az elfordulás ellen biztosított dugattyúrudaknál szükség van egy azonos keresztmetszetű (alakú) 
veze-tőperselyre és tömítésre is, mivel elsősorban ez biztosítja a dugattyúrúd helyzetét és 
megvezetését. A dugattyúrúdra ható forgatóerő nem haladhatja meg a munkahenger típusánál 
előírt, megengedett értéket.

6.11 ábra  A hatszögletű dugattyúrúd metszeti ábrája

szimbólum

• hatszögletű dugattyúrúd, hat vezetőfelülettel
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6.12 ábra Kettős dugattyús munkahenger

6.13 ábra  Tandem, pneumatikus munkahenger

Kettős dugattyús munkahenger

A standard kivitelű pneumatikus munkahengerek keresztmetszete négyszög vagy kör alakú. 
Ha a standard munkahenger rögzítéséhez nincs elegendő hely, akkor kettős dugattyús 
munkahengert lehet használni,  amely téglalap keresztmetszetű. Mindkét dugattyúrúd egy 
közös lemezben van rögzítve, így biztosítva a lemezhez kapcsolt teher helyzetét. Ezt a kivitelt 
két pneumatikus munkahenger párhuzamos összekapcsolásának is nevezhetjük.

Tandem munkahenger

A tandem, pneumatikus munkahengert két darab, kettős működésű munkahenger alkotja, me-
lyeknek egy közös dugattyúrúdjuk van. Ha a levegőt egyidejűleg a dugattyúk azonos oldalára 
vezetjük, közel kétszeres erőt érhetünk el a dugattyúrúd mozgásával. A tandem, pneumatikus 
munkahengereket általában szűk helyeken használják. Ezt a kivitelt két pneumatikus munka-
henger soros összekapcsolásának is nevezhetjük.

Kétszeres dugattyúfelülettel rendelkező munkahengerek

Abban az esetben, ha az erő növelése szükséges de a munkahenger házmérete miatt a tandem 
munkahenger nem használható, a kétszeres dugattyúfelülettel rendelkező munkahenger jelent-
het megoldást. Az ilyen munkahengerbe belépő sűrített levegő a dugattyúrúd kinyomásakor 
(munkalöket) egyrészt a dugattyú standard felületére, másrészt belül, az üreges dugattyúrúd 
felületére hat, így közel kétszer akkora erő érhető el. Hátránya, hogy a dugattyú visszahúzásakor 
(visszatérés) kisebb erőt fejt ki, mint a standard kivitelű munkahengerek. Az azonos erejű, 
kétszeres dugattyúfelülettel rendelkező munkahengernek 30 %-kal kisebb házmérete van, mint 
a tandem kialakítású munkahengernek. 

6.14 ábra  Kétszeres dugattyúfelülettel rendelkező munkahenger

befelé mozgáskifelé mozgás

szimbólum

szimbólum
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6.15 ábra A többállású munkahenger két kialakítása

6.16 ábra Pneumatikus munkahenger dugattyúrúd rögzítő blokkal

a b

Többállású, pneumatikus munkahengerek

A standard pneumatikus munkahengerekkel csak két kitüntetett állást érhetünk el, ezek a du-
gattyúrúd kitolt és behúzott helyzetének megfelelő állások. Több állás elérése érdekében két 
pneumatikus munkahenger kombinációját lehet használni. Két alapkivitel létezik:

Ha azt szeretnénk, hogy a mechanizmusnak három definiált állása legyen, akkor a 6.15a. ábrán 
látható kialakítást válasszuk. Ez két különböző löketű, pneumatikus munkahengerből áll össze. 
A második vagy harmadik állás a két pneumatikus munkahenger közül az egyik dugattyújára 
beáramoltatott levegő segitségével érhető el.

Ha azt szeretnénk, hogy a mechanizmusnak négy definiált helyzete legyen, akkor a 6.15b. 
ábrán látható kialakítást válasszuk, ami nem más, mint két különböző löketű, hátlapukkal 
összeillesztett, pneumatikus munkahenger. A két munkahenger mereven csatlakozik egymás-
hoz, miközben a két dugattyút külön működtethetjük.

Rögzítőfékes munkahengerek
A dugattyúrúd-rögzítő blokkot a hengerfedél helyére szerelik, éppen ezért a szabványos kivi-
telű, pneumatikus munkahengerekkel ellentétben ezek a munkahengerek hosszabbak. A ru-
góval vagy sűrített levegővel működtethető szorítószerkezet képes a dugattyúrúd bármilyen 
helyzetének rögzítésére. A fék-dugattyú ellentétes oldalára kapcsolt sűrített levegő segítségével 
a szorítószerkezet kiold és ezáltal a dugattyúrúd is szabadon mozoghat.

szimbólum

szimbólum

levegőcsatlakozás 
a szorítógyűrű 
kioldásához

szorítógyűrű

dugattyú a szorí-
tógyűrű működte-
téséhez

kar
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6.17 ábra Állítható véghelyzet-csillapítás elve

Pneumatikus véghelyzet-csillapítás

A pneumatikus munkahengerek a sűrített levegő nyomásától függően viszonylag nagy tömege-
ket képesek mozgatni, viszonylag nagy sebességgel. Ebből kifolyólag a dugattyú véghelyzetében 
a dugattyúrúdra axiális irányú kinetikus energia hat, amely a mozgó tömeg súlyától és sebessé-
gétől függ. A kisebb átmérőjű, pneumatikus munkahengereknél a kinetikus energia csillapításá-
ra a mozgás végén olyan alátétet használnak, amely rugalmas műanyagból, ún. elasztomerből 
készül. Nagyobb munkahengereknél a kinetikus energia csillapítására légpárnát használnak, 
melyet a dugattyútérben a levegő nyomásának megnövelésével és leszellőztetésének fojtásával 
alakítanak ki (6.17-es ábra).

A csillapítódugattyú (1) még a teljes löket vége előtt befut a hengerfedél végén található 
kamrába, aminek az elején egy ajakos tömítés (2) található. Ekkor a pneumatikus munkahenger 
dugattyúja és fedele között kialakul egy légkamra, ahonnan a levegő egy csatornán keresztül 
távozik, melynek keresztmetszete egy fojtócsavarral (3) szabályozott. A kinetikus energia 
megnöveli a kamrában a nyomást és ezáltal a munkahengerlöket végén az energia elnyelésére 
kerül sor. A fojtócsavar (3) beállításától függően a dugattyú a munkahengerlöket végén kisebb 
vagy nagyobb sebességgel mozog.

A dugattyú kifelé történő mozgásakor (6.17 ábrán jobbra) a dugattyúrúd csillapítására szolgáló 
ajakos tömítésnek visszacsapó szelep funkciója van. A levegő nyomása megemeli a karmantyút 
és ezáltal lehetővé teszi a levegő beáramlását a pneumatikus munkahenger dugattyújának 
teljes felületére. A dugattyú és a tömítés között a levegő kissebb keresztmetszeten áramlik, 
amely a munkahehenger lassabb elindulásával jár, éppen ezért a csillapítás hosszának minél 
kisebbnek kell lennie. Ha a dugattyú sebessége 500 mm/s feletti, a nagyobb kinetikus energia 
miatt ez a megoldás már nem alkalmazható. Helyette hidraulikus véghelyzet-csillapítást kell 
használni.

A pneumatikus véghelyzet-csillapítást mindig az alkalmazásnak megfelelően kell beállítani. 
Ez függ a mozgatandó egység tömegétől és annak sebességétől. Nincs előírás a fojtószelep 
állítócsavarjánal alaphelyzetéről, így azt a gyártók különféle beállítással szállíthatják. Adott 
esetben lehet teljesen nyitott vagy teljesen zárt állapotban a használni kívánt munkahengeren. 
Beépítés során az előbbiekben felsorolt paramétereknek megfelelően be kell állítani, mert 
enélkül akár felléphet az a veszély, hogy teljesen nyitott állapotban nem lesz véghelyzet-csil-
lapítás és akár saját magát is szétveri a munkahenger a nagy sebességű véghelyzetbe érkezés 
során, vagy teljesen zárt állapotban a munkahenger nem megy ki véghelyzetbe, hanem a 
kialakult légdugó miatt hamarabb megáll a munkahenger, és ezáltal a véghelyzetérzékelők 
nem fognak jelet szolgáltatni a következő lépés vezérléséhez, a munkaciklus is megáll.
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6.18 ábra A pneumatikus munkahenger-rögzítés különböző módjainak áttekintése

6.19 ábra Kiegyenlítőelem (szögkiegyenlítő) metszeti ábrája

A pneumatikus munkahengerek rögzítése

A pneumatikus munkahengerek rögzítésének számos módja ismert. A rögzítéshez szükséges 
elemek többségét a szabványos, pneumatikus munkahengerekre utólag is rá lehet szerelni.

Kiegyenlítőelemek
A pneumatikus munkahengerek közvetlen felszerelése és a dugattyúrúd közvetlen csatla-
koztatása a géptesthez vagy vezetékhez nagy odafigyelést és körültekintést igényel. Az üze-
meltetés és a fokozatos elhasználódás következtében változik a vezeték és a munkahenger 
tengelyének párhuzamossága. A végső eltérés a munkahenger löketétől is függ. Minél na-
gyobb az eltérés, annál nagyobb a dugattyúrúd és a vezetőpersely radiális terheltsége. 

A tengelypárhuzamosság eltérésének kiegyenlítésére a munkahenger és a géptest közé szerel-
hető kiegyenlítőelem szolgál. A kiegyenlítőelem, melynek alapja egy gömb alakú szerkezet, 
kiegyenlíti a szögbeli eltéréseket az adott ponton. Ez a pneumatikus munkahenger rugalmas 
csatlakoztatását jelenti a géptesthez.

középső lengő felerősítés

közvetlen szerelés
közvetlen szerelés
rúdvégi menettel

talpas felfogatás

hátsó karima elülső karima

hátsó villa csapágybakkal
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6.20 ábra Dugattyúrúd nélküli, pneumatikus munkahenger

6.21 ábra A kar hossza csökkenti a dugattyúrúd nélküli munkahenger megengedett terhelését

Különleges szerkezetű, pneumatikus munkahengerek

Dugattyúrúd nélküli munkahengerek

Egy 500 mm löketű, standard, pneumatikus munkahenger kitolt dugattyúrúddal hozzá-
vetőlegesen 1200 mm hosszúságú. Ezzel ellentétben a dugattyúrúd nélküli, pneumatikus 
munkahenger azonos átmérővel és lökettel, körülbelül 700 mm hosszú. A dugattyúrúd nélküli 
munkahengereket ezért elsősorban ott használják, ahol hosszú löketre van szükség, korlátozott 
térben. A standard munkahenger az átmérőtől függően akár 2000 mm lökethosszal, de külön 
kérésre akár nagyobb lökethosszal is készülhet. 

Dugattyúrúd nélküli munkahengerek, az erő mágneses közvetítésével

A dugattyú mozgását és az erőt az erős állandó mágnesek továbbítják a szánra. A mágnesek 
ereje úgy van kialakítva, hogy a kocsi és a dugattyú közötti kapcsolatot fenntartsa a dugattyú 
maximális, megengedett terhelése mellett is.

Ezeknél a munkahengereknél előfordulhat, hogy ha a szán nagy sebességgel ütközik egy 
rögzített ütközőhöz a mozgási energia hatására a dugattyú leszakadhat, azaz a mágneses 
erővonalak kapcsolata, a henger károsodása nélkül megszakad.

Mivel a munkahenger szánját nem ajánlott közvetlenül összekötni a hajtott mechanizmussal, 
így azt saját vezetékkel lehet ellátni, ami egy kar segítségével kapcsolódik a munkahenger 
szánjához. Minél hosszabb a kar (L

1
), annál kisebb a hajtott mechanizmus megengedett 

tömege (W). 

közbenső 
acél gyűrűk

ellentétes polaritású állandó 
mágnesek

rozsdamentes acél cső, 
nem mágneses acélbólszán dugattyú
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6.22 ábra Dugattyúrúd nélküli munkahenger, az erő mágneses közvetítésével, külső vezetőegységgel, 
ütközővel és hidraulikus véghelyzet-csillapítással.

6.23 ábra Dugattyúrúd nélküli munkahenger, az erő mechanikus közvetítésével

Dugattyúrúd nélküli munkahengerek, az erő mágneses közvetítésével és külső 
vezetőegységgel

Azoknál a külső vezetőegységgel rendelkező, a dugattyúrúd nélküli munkahengereknél, melyek-
nél az erőt mágnes segitségével közvetítik, lehetőség van arra, hogy a hajtott mechanizmust 
közvetlenül a szánhoz kapcsolják. A tervezéskor figyelembe kell venni azt a nyomatékot, amely 
a vezetékre hat a mozgáskor és a véghelyzeteknél történő megálláskor. Nagy nyomatékoknál 
növekszik a súrlódás a vezetőhüvelyben, így annak elhasználódása is gyorsabb. A löket 
megválasztásakor döntő tényező a vezetőrudakra ható erő, mellyel a mozgatott tömeg hat 
a kívánt lökethossz közepénél.

Dugattyúrúd nélküli munkahengerek, az erő mechanikus közvetítésével és beépí-
tett vezetőegységgel

A dugattyú helyzetét annak mozgásakor, a munkahengertest profiljának hornyában való veze-
tés biztosítja. Ezt a hornyot rugalmas tömítőszalag borítja. A tömítés szerkezete viszonylag 
összetett és a mágnesdugattyús munkahengerekkel ellentétben nem szavatolják az abszolút 
tömítést, ezért ezeket a munkahengereket nem lehet kimondottan tiszta térben használni. 

vezető rúd

dugattyú

tartóelem az 
érzékelőknek

mágnesek
ütköző

hidraulikus csillapítás

véghelyzet-csillapító 
dugattyú

szán porvédő szalag

csillapító
 tömítés

tömítő szalag

dugattyú
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6.24 ábra Pneumatikus szán

Kombinált, pneumatikus munkahengerek – pneumatikus szánok

A kombinált, pneumatikus munkahengerek – kompakt, pneumatikus szánok – nagyon pontos 
lineáris hajtások. Kialakításuk révén tökéletesen megfelelnek robotos és manipulátoros fela-
datokhoz. Dupla dugattyúval és dugattyúrúddal rendelkeznek, melyek egyszerre megvezetés-
ként is szolgálnak, ezáltal kis helyigényű, kompakt szerkezetek kialakítását teszik lehetővé.

A pneumatikus szán házán található illesztőfuratok és pontosan megmunkált felületek 
segítségével lehet pozícionálni és rögzíteni a hajtást. A dugattyúrudak, amelyeket mint veze-
tőrudakat használnak, biztosítják a szerkezet mozgását.

A pneumatikus szánt a 6.24-es kép alapján kétféleképpen lehet rögzíteni:

a) Véglapok rögzítése és a szánegység háza mozog. A sűrített levegő betáplálása az A
1
 

és B
1
 jelzésű helyeken történik, 

b) A szánegység háza rögzített, dugattyúrúd és véglapok mozognak. A sűrített levegő 
betáplálása a az A

2
 és B

2
 jelzésű helyeken történik.

A b) módszer szerinti rögzítéskor a sűrített levegő betáplálása és a helyzetérzékelők a szánon 
találhatók. Az a) módszer szerinti rögzítéskor a sűrített levegő csatlakozója a dugattyúrúd 
végén található. A véghelyzetérzékelők egy érzékelőtartó sínre kerülnek rögzítésre, melyek 
összekötik mindkét véglapot. A véglapok közé egy ütköző csavart vagy egy hidraulikus lökés-
csillapítót lehet becsavarni. 

A pneumatikacső és a helyzetérzékelők nem megfelelő rögzítése az ismételt mozgások követ-
keztében a cső és a kábel sérülését idézhetik elő.

A2 B2

A1

B1
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6.25 ábra A kompakt szán kialakítása precíziós vezetőegységgel

6.26 ábra Két kompakt szán és egy megfogó kombinációja

Kompakt szánok precíziós vezetékkel

Ezek a szánok kompakt egységet alkotnak a pneumatikus munkahenger és precízós vezeték 
kombinációjából, golyós, görgős vagy keresztgörgős csapágyazással. A kompakt szánok 
komplex megoldást jelentenek, amelyek gyakran nagyon sok időt spórolnak meg a szerkezetek, 
berendezések és műszerek kialakításakor. A kompakt szánokat elsősorban ott használják, ahol 
pontos, lineáris mozgásokat szükséges biztositani, a mozgás tengelyétől a lehető legkisebb 
eltéréssel. A szánok nagysága, lökete és terheltsége alapján az eltérés csupán néhány század-
milliméter.

A kompakt szánok egyéb pneumatikus meghajtású elemekkel történő kombinációját gyakran 
használják, mint pl. megfogók, forgatók, vákuumkorongok stb.

vezetőelem

két dugattyú
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6.27 ábra Kombinált emelő-forgató egység

Kombinált emelő-forgató egység

Ez az összeállítás egy pneumatikus munkahenger és egy pneumatikus forgató kombinációja. 
A forgó mozgást végző hajtás a pneumatikus munkahenger dugattyúrúdján található. A moz-
gásokat külön is lehet vezérelni.

Ez a kombinált elem viszonylag kevés helyet igényel. Olyan esetekben használják, ahol a mun-
kadarab helyzetét 90 ° - 180 ° -kal el kell forgatni, illetve lineárisan is kell  tudni mozgatni.

6.28 ábra A kombinált emelő-forgató egység felhasználásának példái
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Munkahengerek alacsony sebességekhez

Az ilyen típusú munkahengerek képesek akár 0,5 mm/s sebességgel is folyamatosan mozogni 
és könnyen indulnak hosszabb állás után is. E munkahengerek sebességének beállítására 
alacsony sebesség szabályozásra alkalmas fojtószelepeket használunk. Többnyire ezeknél 
a típusoknál egyidejűleg be - és a kimeneti fojtást is használnak. A munkahengerek szükséges 
üzemi nyomása nagyon alacsony.

Alacsony súrlódású munkahengerek

Ezek a munkahengerek nagyon alacsony indítási nyomással  (0,005 MPa) és nagyon hosszú 
élettartammal (10 ezer km vagy 100 millió ciklus) rendelkeznek, képesek nagyon alacsony se-
bességgel (5 mm/s) is mozogni. Ezt a dugattyúrúd fém tömítésével és görgőscsapágyazásával 
érik el. 

6.29 ábra Az alacsony súrlódású munkahenger metszeti ábrája

Munkahengerek nagy sebességekhez

Ezekre a munkahengerekre nagyon hatékony véghelyzet-csillapítás jellemző. Akár húszszor 
hatékonyabban képesek csillapítani a nagy kinetikus energiát a löketek végén, mint a standard 
munkahengerek. Sebességük elérheti akár a 3 m/s-ot is.

6.30 ábra Nagy sebességű munkahenger metszeti ábrája
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Hidro-pneumatikus egységek

A hidro-pneumatikus egységek átalakítóból és integrált szelepből állnak. A sűrített levegő nyo-
mását alakítják  át hidraulikus nyomássá és felhasználják az olaj összenyomhatatlanságát, a 
munkahenger mozgásához. Ezek az egységek megoldást kínálnak a sűrített levegőnél felmerülő 
problémákra és biztosítják az állandó sebességet, ugrások nélkül, kis sebesség mellett is. Az 
egység tartalmazhat olyan szelepet, mely a köztes helyzetetben való megállítást teszi lehetővé, 
illetve egy másik szelepet a munkahenger mozgási sebességének megváltoztatására. 

1
2

3
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6.31 ábra Példák a hidro-pneumatikus egységek felhasználásra

sebességszabályzás egy irányban

megállás köztes helyzetben

hidraulikus hajtás csak egy oldalról

 teher felemelése / leengedése

átalakító

átalakító

hangtompító
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A hajtás méretének kiválasztása 

A munkafolyamat felgyorsításához és a megfelelő erőhatékonyság biztosításához nagyon 
fontos a hajtás méretének helyes megválasztása. A mozgatott egység tömege befolyásolja 
a megfelelő hajtás kiválasztását. A munkahenger nagyságát először gyakran csak becsléssel 
határozzuk meg. Ilyen esetekben segítségünkre lehet a terhelési faktor (összterheltség/a mun-
kahenger elméleti ereje).

A munkahengereknél az elméleti erő és a valós erő (súrlódással csökkentett tényleges teljesí-
tmény) közti arány nem állandó, éppen ezért lehetséges az elméleti erő és terhelési tényező 
szerinti kiválasztás is.

A pneumatikus munkahengerek méretezése

A pneumatikus munkahenger által kifejtett erő

Az erőt, amelyet a pneumatikus munkahenger kifejteni képes a dugattyú átmérőjének a felüle-
te, a levegő nyomása, illetve a dugattyú, a dugattyúrúd és ezek tömítései közötti súrlódás ha-
tározza meg.

A lineáris, pneumatikus hajtások - pneumatikus munkahengerek - az ISO 4393 szabvány 
alapján a következő átmérővel rendelkezhetnek: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125, 140, 160, 200, 250 és 320 mm. Ezeken kívül használatosak még a miniatűr 
munkahengerek is a következő átmérőkkel: 2,5, 4 és 6 mm.

A pneumatikus munkahenger elméleti, statikus erejét a következő képlet alapján számíthatjuk 
ki:

F = A × p
F -  erő (N)
A -  a dugattyú felülete (m2)

p -  a munkahengerben lévő nyomás (Pa = N/m2)

A kettős működésű, pneumatikus munkahengereknél a dugattyúrúd kitolásakor a következő 
érvényes:

Fki = D2 × π/4 × p

D -  a dugattyú átmérője (m)

a dugattyú visszahúzásakor:

Fbe = [(D2 × π/4) – (d2 × π/4)] × p

d - a dugattyúrúd átmérője (m)

Az egyszeres működésű, alaphelyzetben behúzott, pneumatikus munkahengereknél érvényes: 

FE = (D2 × π/4 × p) – Fs

F
s
 - az összenyomott rugóerő a löket végén (N)



136

CímCím6. Lineáris pneumatikus hajtások

Példa:  

Határozza meg a kettős működésű, pneumatikus munkahenger elméleti méretét, melynek 0,6 
MPa levegőnyomás esetén, 1600 N erőt kell kifejtenie.

Az erő a dugattyúrúd kitolásakor:

Fki = D2 × π/4 × p

A fent említett képlet alapján kiszámítjuk a pneumatikus munkahenger elméleti méretét:

             
4 × Fki                4 × 1 600 N

D =     —————  =     —————————— = 0,0583 m = 58,3 mm 

              
π xp               π × 600 000 Pa

A pneumatikus munkahenger hatékonysága 80 és 90 % közötti, ezért a pneumatikus mun-
kahengerek közül a legközelebb álló, nagyobb méretet válasszuk, vagyis D = 63 mm. A D = 63 
mm munkahenger elméleti ereje  0,6 MPa nyomásnál 1870 N, az 1600 N ennek az értéknek 
85,56 %-a, vagyis D = 63 mm átmérőjű munkahengert használhatunk.

A pneumatikus munkahenger méretének kiválasztásához a következő diagramot is hasz-
nálhatjuk:

6.32 ábra 2,5-25 mm átmérőjű (bal oldali függőleges skála) és 32-300 mm átmérőjű (jobb oldali füg-
gőleges skála) pneumatikus hengerek F elméleti ereje (N) 0,5, 0,7 és 1,0 MPa nyomáson.
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6.33 ábra A teher által kifejtett erő

FR
FR = μ . FG

FG F

F = FG . (Sin + μ . Cos )

FG

A pneumatikus munkahenger hasznos ereje

A pneumatikus munkahenger által kifejthető hasznos erő a dugattyúrúddal összekapcsolt test 
tömegétől, a munkahenger tengelyének vízszintessel bezárt szögétől, a súrlódás és ko-pás 
mértékétől, a levegő nyomásától, valamint a pneumatikus munkahenger dugattyújának felüle-
tétől függ. Számolnunk kell továbbá a pneumatikus munkahenger mechanikus hatásfokával 
is, mely típus és nagyság szerint a munkahenger elméleti erejének 80 – 95 %-a között mozog.
A pneumatikus munkahenger hasznos erejének nagyságát elsősorban a következő tényezők 
befolyásolják:

• teher tömege (G) - a dugattyúrúd terhelése (6.33a ábra),
• a súrlódás (Fr) leküzdéséhez szükséges erő (6.33b ábra),
• a gyorsuláshoz (Fa) szükséges erő (6.33c ábra),
• az erő eloszlása a ferde síkon (6.33d ábra),
• a munkahengerben levő levegő nyomása,
• a munkahenger dugattyújának felülete,
• a munkahenger hatásfoka, amely a munkahenger típusától és nagyságától függően 80-95 

% körül alakul.

Az erőt, amelyet a talajon lévő teher a tömegével fejt ki az alátámasztásra, súlyerőnek hívjuk, 
mely a tömeg és az erő közötti arányszámmal, azaz a gravitációs gyorsulással (g = 9,81 
m/s2) áll közvetlen összefüggésben. Ha a teher tömegét m (kg) beszorozzuk a gravitációs 
gyorsulással, akkor megkapjuk a tömege által kifejtett erőt: F

G
 (N).

    FG = m x g (N)

Vízszintes mozgatáskor (a munkahenger tengelye a vízszintessel 0°-ot zár be) a teher teljes 
tömege a vízszintes felületre (alátámasztásra, többnyire a gép szerkezetére) hat. Ez lehetővé 
teszi a pneumatikus henger teljes erejének gyorsításra való felhasználását. Függőleges 
mozgáskor (a munkahenger tengelye a vízszintessel 90°-os szöget zár be) a pneumatikus mun-
kahengernek le kell küzdenie a teher tömege által kiváltott terhelést. A 0° és 90° közötti ferde 
síkok esetében a henger erejének kihasználása a terhelőerővel szemben 0 és 100 % között 
változik. Értéket a szög szinuszaként fejezik ki, mely vízszintes mozgás esetén 0, függőleges 
mozgás esetén 1. (6.33d. ábra).
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6.34 táblázat A súrlódási együttható értékei

Vízszintes mozgáskor (a munkahenger tengelyének szöge = 0°) csak a test és az alátámasztás 
közötti súrlódást kell leküzdeni. A súrlódás  leküzdéséhez szükséges erő (F

R
) a tömegerő (F

G
) 

és a súrlódási együttható (μ) szorzata által meghatározható (6.33b ábra). 

anyagok
kombinációja

dinamikus súrlódás 
szorzótényezője μ

statikus súrlódás 
szorzótényezője μ

száraz felszín kent felszín száraz felszín kent felszín

acél az acélon 0,1 - 0,15 0,05 0,15 - 0,2 0,1

acél az öntvényen 0,1 - 0,15 0,05 0,15 - 0,2 0,1

acél a bronzon 0,15 - 0,2 0,05 0,15 - 0,25 0,1

fém a műanyagon - - 0,2 - 0,3 -

acél a teflonon 0,05 - 0,25 - 0,05 - 0,25 -

műanyag a 
műanyagon

- - 0,25 - 0,4 -

6.35 ábra A munkahengerek hatékonysága
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6.36 táblázat A pneumatikus munkahenger dugattyúrúd terhelésének együtthatói, p = 0,5 MPa esetén

A dugattyúrúd terhelési együtthatója

A dugattyúrúd terhelési együtthatója százalékban fejezi ki a szükséges erő és a pneumatikus 
henger elméleti erejének arányát.

         
szükséges erő

k = —————————— x 100

           
elméleti erő

A pneumatikus munkahenger dugattyúrúdjának terhelése a munkahenger által kifejtett erő 
maximum 85 %-a lehet. Ha a dugattyúrúd mozgásának sebessége pontosabb szabályzást 
igényel, vagy változik a terhelés, a dugattyúrúd terhelésének együtthatója a munkahenger 
által kifejtett erő 60 és 70 %-a között kell, hogy mozogjon.

A táblázatban az Ø25 mm-től Ø100 mm-ig terjedő pneumatikus munkahengerek 
dugattyúrúdterhelési együtthatói vannak feltüntetve, p = 0,5 MPa esetén, különböző szögű 
mozgatás, és surlódási együtható mellett. (μ = 0,01 gördülő súrlódás esetén, μ = 0,2 csúszó 
súrlódás esetén). 

henger 

Ø
(mm)

Tömeg (kg)

függőle-
ges

60° 45° 30° vízszintes

μ 0,01 μ 0,2 μ 0,01 μ 0,2 μ 0,01 μ 0,2 μ 0,01 μ 0,2

25 100
50
25

12,5

-
-
-

51,8

-
-

(87,2)
43,6

-
-

(96,7)
48,3

-
-

71,5
35,7

-
-

84,9
34,2

-
-

50,9
25,4

-
-

67,4
33,7

4
2,2
1

0,5

80
40
20
10

32 180
90
45

22,5

-
-
-

54,9

-
-

(95,6)
47,8

-
-
-

53

-
-

78,4
39,2

-
-

(93,1)
46,6

-
-

55,8
27,9

-
-

73,9
37

4,4
2,2
1,1

0,55

-
43,9
22
11

40 250
125
65
35

-
-
-

54,6

-
-
-

47,6

-
-
-

52,8

-
-

72,4
39

-
-

(86)
46,3

-
(99,2)
51,6
27,8

-
-

68,3
36,8

3,9
2
1

0,5

78
39

20,3
10,9

50 400
200
100
50

-
-
-

50

-
-

87
43,5

-
-

(96,5)
48,3

-
-

71,3
35,7

 -
-

84,8
42,4

-
-

50,8
25,4

-
-

67,3
33,6

4
2
1

0,5

79,9
40
20
0

63 650
300
150
75

-
-

(94,4)
47,2

-
-

82,3
41,1

-
-

(91,2)
45,6

-
-

67,4
33,7

-
-

80,1
40,1

-
-

48
24

-
-

63,6
31,8

4,1
1,9
0,9
0,5

81,8
37,8
18,9
9,4

80 1000
500
250
125

-
-

(97,6)
48,8

-
-

85
42,5

-
-

(94,3)
47,1

-
-

69,7
34,8

-
-

82,8
41,4

-
-

49,6
24,8

-
-

65,7
32,8

3,9
2
1

0,5

78,1
39

19,5
9,8

100 1600
800
400
200

-
-
-

50

-
-

(87,0)
43,5

-
-

(96,5)
48,3

-
-

71,4
35,7

-
-

84,4
42,2

-
-

50,8
25,4

-
-

67,3
33,6

4
2
1

0,5

80
40
20
10
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6.37 táblázat A pneumatikus munkahenger (m) megengedett terhelése (kg), amely munkahenger p = 
0,5 MPa üzemelési nyomással és k = 85 % terhelési együtthatóval dolgozik.

A 6.37-es táblázatban az Ø25-100 mm-es munkahengerek maximális terhelési értékei 
láthatóak p = 0,5 MPa nyomás, k = 85 % terhelési együttható, és a súrlódási együttható két 
különböző értéke mellett (μ = 0,01 gördülő súrlódás esetén, μ = 0,2 csúszó súrlódás esetén).

henger Ø
(mm)

függő-
leges

60° 45° 30° vízszintes

- μ=0,01 μ=0,2 μ=0,01 μ=0,2 μ=0,01 μ=0,2 μ=0,01 μ=0,2

25 21,2 24,5 22 30 25 42,5 31,5 2123 106

32 39,2 45 40,5 54,8 46,2 77 58,2 3920 196

40 54,5 62,5 56,4 76,3 64,2 107 80,9 5450 272,5

50 85 97,7 88 119 100,2 167,3 126,4 8500 425

63 135 155 139,8 189 159,2 265,5 200,5 13500 675

80 217,7 250 225,5 305 256,7 428 323,5 21775 1089

100 340,2 390,5 390,8 352 476,2 669,2 505,5 34020 1701
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Példa:

Adott: teher tömege   100 kg
 rendszer nyomása  0,5 MPa
 munkahenger átmérője  32 mm
 súrlódási együttható  μ = 0,2
 a mozgás iránya  vízszintes

Keressük: A dugattyú elméleti sebességét 1 másodperc elteltével.

Megoldás: A 6.36 táblázatban megkeressük az adott hengerméretet és a dugattyúrúd 
terhelési együtthatót: k = 43,9 %, amely m = 90 kg terhelésnél érvényes.

 Az m = 100 kg tömegre a terhelési együttható a következő:
                            

100 kg
 k = 43,9 %   ×   ————  =  48,8 %
                              

90 kg

 A megadott pneumatikus munkahenger elméleti ereje a dugattyúrúd kitolásakor 
F

T 
= 402 N. Kihasznált erő F = (F × k) / 100 = (402 N x 48,8%) / 100 = 196,2 N. 

A pneumatikus munkahenger 95 %-os hatékonysága mellett a gyorsuláshoz rendel-
kezésre álló erő a következő:

 Fa = 95 % - 48,8 % = 46,2 % 

 Fa = (402 N × 46,2 %) / 100 = 185,7 N

 A gyorsulás ereje = tömeg x gyorsulás

 Fa = m × a

 ebből

           
Fa        185,7 N

 a =  ——  =  ————— = 1,857 m/s2

          m         100 kg

 v = a × t = 1,857 m/s2 x 1 s = 2 m/s

A dugattyú elméletileg elérhető legnagyobb sebessége 1 másodperc eltelte után körülbelül 
v = 2 m/s. Azért elméleti ez az eredmény, mert a gyakorlatban a levegő a pneumatikus mun-
kahengerből korlátozott keresztmetszeten keresztül távozik. A levegő ellenállása a dugattyú 
mozgásával szemben ellentétes erővel hat, amelyet pneumatikus tehernek, terhelésnek 
hívunk. Minél nagyobb a dugattyú sebessége, annál nagyobb a pneumatikus terhelés, amely 
stabilizálja és egyben fékezi a dugattyú mozgásának sebességét.

Azoknál a pneumatikus munkahengereknél, ahol a dugattyúrúd terhelési együtthatója k = 
85% és hatásfoka 95%, a pneumatikus terhelésre – a dugattyú gyorsaságának stabilizálására 
- 10% erő marad. Ha a dugattyúrúd terhelése (mozgó testek tömege stb.) csak 5%-kal 
növekszik, a pneumatikus terhelés értéke a felére csökken. A dugattyúrúd k = 60%-os terhelési 
együtthatója esetén a dugattyúrúd mechanikus terhelésének változása minimális hatással 
lesz a pneumatikus terhelésre.
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6.38 ábra  A pneumatikus munkahenger dugattyúrúd-terhelésének 4 alap módja

1. 2.

3. 4.

A dugattyúrúd kihajlásának vizsgálata

A dugattyúrúd kihajlása akkor jön létre, ha a következő feltételek külön vagy együtt teljesülnek:

1. a dugattyúrúd nyomás általi terhelése,
2. ha a terhelt test (pl. pneumatikus munkahenger) viszonylag hosszú és vékony.

Az első feltétel akkor lép életbe, ha a pneumatikus munkahenger tengelye függőleges és a mun-
kahenger emeli a terhet, vagy nyomja azt, szintén függőleges irányba. A második feltétel akkor 
érvényesül, amikor a munkahenger túllépi azt a maximális löketet, amely a katalógusban a munka-
hengerméret, illetve a nyomás függvényében meg van határozva. 
A 6.39-es ábrán a pneumatikus munkahenger dugattyúrúd-terheléseinek négy alapesete látható:

1. a munkahenger szilárd rögzítése, a dugattyúrúd szilárd összekapcsolása a teherrel, a dugattyúrúd 
és teher megvezetése nélkül,

2. csukló mindkét oldalon,
3. a munkahenger szilárd rögzítése, a dugattyúrúd kapcsolódása a teherhez csuklóval, a teher 

megvezetésével,
4. a munkahenger szilárd elhelyezése, a dugattyúrúd szilárd összekapcsolása a teherrel, a teher 

megvezetésével.

Gyorsan megvalósítandó tervezési feladatok esetén egy, a gyakorlatból levezethető empirikus 
tapasztalat is felhasználható: az 50 mm-nél nagyobb munkahengerek lökete nem haladhatja 
meg az átmérő háromszorosát, a kisebb méretű munkahengerek esetén annak ötszörösét.
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A pneumatikus munkahenger levegőfogyasztása

A pneumatikus munkahengerek levegőfogyasztásának két fajtáját különböztetjük meg:

Az első adat a percenkénti átlagos levegőfogyasztás. Ez az adat szükséges a kompresszor 
teljesítményének és a táplevegőcső nagyságának meghatározásához, valamint az energia és 
az összköltség kiszámításához.

A második adat a pillanatnyi, maximális levegőfogyasztás. Ez az adat szükséges a szelep 
méretének, a cső keresztmetszetének, a menetes csatlakozók és a sűrített levegő előkészítésére 
szolgáló egységeknek a helyes meghatározásához. Értékét a dugattyú (dugattyúrúd) mozgási 
sebessége határozza meg. A gép levegőfogyasztását vagy egy önállóan működő henger 
maximális fogyasztása, vagy az összes, egyidejűleg működő henger maximális fogyasztásának 
összege határozza meg.

• Percenkénti átlagos levegőfogyasztás

Az átlagos levegőfogyasztást a következő szorzat definiálja:

a dugattyú felülete × a dugattyú lökethossza × abszolút légnyomás × percenkénti löketszám

 
1,4 × D2 × π/4 × H × (p + 0,1) × n

Q =     —————————————————————

 
105

Q - levegőfogyasztás (l
n
/min) 

1,4 -  konstans, amely szükséges a termodinamikus veszteségek kompenzálásához 

D -  a dugattyú átmérője (mm)

H -  a dugattyú lökete (mm)

p -  a munkahengerben levő levegő nyomása (MPa)

0,1   - az üzemi nyomás értékéhez hozzá kell számolni a 0,1 MPa atmoszférikus nyomás 
(pontosan 0,10135 MPa) értékét. Ha a dugattyú véghelyzetben van, a munkahengerben 
gyakorlatilag nincs levegő. Ha a munkahenger dugattyúrúdját kézzel húzzák ki a véghelyzetbe, 
a munkahenger levegővel töltődik meg, amelynek nyomása az atmoszferikus nyomásnak felel 
meg. 

n - az egyes löketek száma egy perc alatt (1/min)
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6.39 táblázat A 100 mm löketű, kettős működésű, pneumatikus munkahenger levegőfogyasztása 
(l

n
/perc)

A 6.39 táblázatban a 100 mm löketű, kettős működésű, pneumatikus munkahenger levegőfo-
gyasztása (l

n
/min) szerepel, összefüggésben a térfogat termodinamikus változásaira. 

Figyelembe kell vennünk továbbá:

- a táblázatban megadott levegőfogyasztásba nincs beleszámolva a munkahenger belsejé-
ben levő holttér térfogata és a csővezeték térfogata,

- a sűrített levegő szállítása (energiaátvitel) a gyakorlatban nem veszteségmentes.

Levegőfogyasztás a bemeneti csövek térfogata alapján

Amennyiben a szelep és a pneumatikus munkahenger között hosszú csővezetéket használ-
nak, melyek felváltva töltődnek fel, ill. ürülnek ki, úgy azok térfogatát is hozzá kell számolni az 
összesített levegőfogyasztáshoz. 

 
1,4 × dH

2 × π/4 × L × p × n
QH =   ———————————————————

 
105

Q
H
 - levegőfogyasztás a csővezetékben (l

n
/min) 

1,4 -  a termodinamikus veszteségek kompenzálásához szükséges konstans

d
H
 -  a cső belső átmérője (mm)

L -  a cső hossza (mm)

p -  a csőben levő levegő nyomása (MPa)

n - löketek száma egy perc alatt (1/min)

dugattyú 
Ø

(mm)

rendszer nyomása (MPa)

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

20 0,13 0,18 0,22 0,26 0,31 0,35

25 0,21 0,27 0,34 0,41 0,48 0,55

32 0,34 0,45 0,56 0,68 0,79 0,90

40 0,53 0,70 0,88 1,06 1,23 1,41

50 0,82 1,10 1,37 1,65 1,92 2,20

63 1,31 1,74 2,18 2,62 3,05 3,49

80 2,11 2,81 3,52 4,22 4,92 5,63

100 3,30 4,40 5,50 6,59 7,69 8,79
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Példa:

Határozzuk meg annak a D = 80 mm átmérőjű és H = 400 mm löketű, pneumatikus munka-
hengernek az egy óra alatti energiaköltségeit, amely 12 duplamozgást (a dugattyú kitolása és 
visszahúzása) végez egy perc alatt és p = 0,6 MPa légnyomáson üzemel.

A 6.39 táblázatban láthatjuk, hogy a megadott paraméterekkel rendelkező munkahenger 100 
mm mozgáshoz 4,92 liter levegőt igényel. Ezt az értéket használjuk fel az átlagos levegőfo-
gyasztás kiszámolásához:

Q = 100 mm lökethez szükséges levegő × a munkahenger lökethossza × a löketek száma

           
4,92 ln/min × 400 mm × 24

Q =    —————————————————— = 472 ln/min

 
100 mm

1 m3 levegő előállításához körülbelül 0,12 kW elektromos energia kerül felhasználásra. Ha 1 
kW energia 1,6 Forintba kerül, akkor 1 m3 levegő ára:

   1,6 Ft × 0,12 kWh/mn
3
 

  ——————————————  =  0,19 Ft / mn
3

 
1 kWh

Tehát a példa megoldása:

  472 ln/min = 0,472 mn
3/min = 28,32 mn

3/h

  28,32 mn
3/h0, x 0,19 Ft/mn

3  = 5,38 Ft/h
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6.40 táblázat  A kettős működésű, pneumatikus munkahenger maximális levegőfogyasztása (l
n
/min), 

p = 0,5 MPa üzemi nyomásnál

• Pillanatnyi maximális levegőfogyasztás

A pillanatnyi maximális levegőfogyasztást a következő szorzat definiálja: 

a dugattyú felülete × dugattyúsebesség × abszolút légnyomás 

 
1,4 × D2 × π/4 × v × (p + 0,1) × 60

Q =     ——————————————————————

 
105

Q -  maximális levegőfogyasztás (l
n
/min) 

1,4 - a termodinamikus veszteségek kompenzálásához szükséges konstans

D - a dugattyú átmérője (mm)

v - a dugattyú sebessége  (mm/s)

p - a munkahengerben levő levegő nyomása (MPa)

60 - átáramlás egy perc alatt

A 6.40 táblázatban a pneumatikus munkahengerek maximális levegőfogyasztása (l
n
/min) van 

megadva, a dugattyú különböző sebességei mellett, p = 0,5 MPa üzemi nyomásnál. A felt-
üntetett értékek magukba foglalják a térfogat termikus változásainak kompenzációját is. Más 
nyomásértékeknél a levegőfogyasztást a megfelelő módon kell korrigálni.

dugattyú

(mm)

dugattyú sebessége  v (mm/s)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

20 16 32 47 63 79 95 111 127 142 158

25 25 49 74 99 124 148 173 198 223 247

32 41 81 122 162 203 243 284 324 365 405

40 63 127 190 253 317 380 443 506 570 633

50 99 198 297 396 495 593 692 791 890 989

63 157 314 471 628 785 942 1099 1256 1413 1570

80 253 506 760 1013 1266 1519 1772 2026 2279 2532

100 396 791 1187 1583 1978 2374 2769 3165 3561 3956
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(mm)
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6.41 ábra A pneumatikus munkahenger max. levegőfogyasztásának meghatározására szolgáló grafikon

Példa:

Számolja ki a D = 63 mm átmérőjű, pneumatikus munkahenger maximális levegőfogyasztá-
sát, amelynek dugattyúrúdja v = 500 mm/s sebességgel mozog. Az üzemi nyomás p = 0,6 
MPa.

1,4 × D2 × π / 4 × v × (p + 0,1) × 60
Qmax  =     —————————————————————  =  

105

  1,4 × 632 × π / 4 × 500 × (0,6 + 0,1) × 60
         =    ——————————————————————— = 916 ln/min

105

Az említett példában szereplő maximális sűrítettlevegő-fogyasztást a 6.41-es grafikonról is 
leolvashatjuk.

A megoldás menete:

1. A bal oldalról az 500 mm/s sebességi 
pontból húzunk egy vízszintes egyenest. 
A p = 0,6 MPa légnyomási ponttal metszett 
helyen kapjuk meg az “1”-es pontot.

2. Az “1”-es pontból húzunk egy függőleges 
egyenest. A D = 63 mm hengerátmérőjű 
egyenessel való metszéspontban kapjuk 
meg a “2”-es pontot.

3. A “2”-es pontból húzunk egy vízszintes 
egyenest. A bal vagy jobb oldalon levő 
skáláról leolvassuk a Q = 650 l

n
/min 

maximális levegőfogyasztást. 
4. Az említett diagram nem számol a ter-

modinamikus veszteségekkel, ezért a kapott 
értéket be kell szorozni az 1,4 -es állandóval.

 Q
max

 = 650 l
n
/min × 1,4 = 910 l

n
/min
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A dugattyú és a dugattyúrúd sebessége

A dugattyú és a dugattyúrúd sebessége a következő tényezőktől függ:
• a gyorsuláshoz szükséges erőtöbblettől (a dugattyúrúd terhelési együtthatójától),
• a sűrített levegő nyomásától,
• a dugattyú mögötti és a dugattyú előtti hengertérben, a dugattyú mozgásának irányában 

lévő nyomáskülönbségtől. Nagyságrendje elsősorban attól függ, hogy a dugattyú előtti 
légmennyiség milyen ütemben távozik a hengerből.

Minél kisebb a dugattyúrúd terhelési együtthatójának értéke, annál jobban szabályozható 
a dugattyúrúd mozgásának sebessége. A dugattyú gyorsaságának szabályzására főleg fojtó-
szelepeket használnak, beépített visszacsapó szeleppel. Pneumatikus munkahengereknél 
különbséget kell tenni a hengerbe belépő és a hengerből kilépő levegő fojtása között.

Gyorsleürítő szelep használata

A dugattyú nagy sebessége nemcsak a dugattyú mögötti levegő nyomásától, hanem a du-
gattyú előtti nyomás csökkenésétől is függ, vagyis a dugattyú előtti térből az atmoszférába 
történő gyors leszellőzéstől is. Erre a célra lettek kifejlesztve a gyorsleürítő szelepek (lásd 5. 
fejezet).
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Kinetikus/mozgási energia 

Ha a pneumatikus munkahenger dugattyúrúdján rögzített mechanizmus a löket végén egye-
nes vonalú, alternáló mozgást, vagy forgó, alternáló mozgást végez, melynek sebessége meg-
haladja az 500 mm/s-ot, fennáll a veszélye annak, hogy a szilárd ütközőbe való ütközéskor a 
felhalmozódó kinetikus energia miatt, a rögzített mechanizmus megsérül. Ezért a következő 
általános szabály érvényes: 500 mm/s, vagy annál nagyobb sebesség esetén mindig kell 
külső véghelyzet-csillapítást használni.

A pneumatikus hajtás által felvehető kinetikus energia megtalálható a vonatkozó termékka-
talógusokban.

Egyenesirányú mozgást végző test kinetikus energiája

          
m

Ek =  —— ×  v2

           
2

E
k
 - a mozgó test kinetikus energiája  (J = Nm = kgm2s-2)

m - a mozgó test tömege  (kg)

v       -    a mozgó test sebessége az ütközés pillanatában   (m/s)

Forgómozgást végző test kinetikus energiája

A forgó testek kinetikus energiájának kiszámítására szolgáló egyenlet hasonló, mint az 
egyenes irányú mozgást végző testekre vonatkozó, ebben az esetben azonban a képletben 
a testek tömege (m) helyett a tömeg tehetetlenségi nyomatékával (l), a sebesség helyett (v) 
pedig a szögsebességgel (ω) számolunk.

             
I

Eω =   —— ×  ω2

            
2

Eω - a forgó mozgást végző test kinetikus energiája (J = Nm = kgm2s-2)

I - a tömeg tehetetlenségi nyomatéka (kgm2)

ω - szögsebesség (rad/s)
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A kinetikus energia csillapításának különböző módjai

Rugalmas elemekkel történő véghelyzet-csillapítás 

A kinetikus energia csillapítására rugalmas anyagból (gumi, műanyag stb.) készült rugókat 
és ütközőket használunk. Ütközéskor a kinetikus energia felhalmozódik és ellentétes irányba 
visszahat a testre. A rugalmas elemekkel történő csillapítás kisebb szerkezeteknél alkalmas, 
ahol alacsonyabb a kinetikus energia.

Folyadék általi véghelyzet-csillapítás

A csillapító indulása kezdetén olaj áramlik egy csatornában, amelynek keresztmetszete 
az esetek többségében szabályozható. Ha az olaj áramlására szolgáló cső keresztmetszete 
hirtelen csökken, megnő az olaj nyomása. Néhány milliméteres pályán a kinetikus energia 
abszorbeálódik, amely a nyomás növekedésén kívül az olaj hőmérsékletének növekedésében 
is megnyilvánul. Ez a hőmérséklet a csillapító felszínén keresztül a környező térbe távozik. Az 
ellenkező irányba történő mozgáskor az olaj nyomása kitolja a csillapító dugattyúját a kiin-
dulási helyzetbe.

Levegővel történő véghelyzet-csillapítás

A pneumatikus munkahengereknek és forgatóknak többnyire elválaszthatatlan része a pneu-
matikus véghelyzet-csillapítás. A levegő sűríthetőségéből adódóan a kinetikus energiát csak 
a munkahenger dugattyúmozgásának véghelyzete előtt csillapítják. A levegő egy kis térben 
nagyon nagy nyomásra sűrítődik, és a tárolt energia segitségével erőt fejt ki a dugattyú 
mozgásirányával ellentétes irányba, amely ennek hatására lassul, vagy teljesen megáll. A hő, 
amely a levegő nyomásának megnövekedésével keletkezik a munkahengerfedél felületéről 
a környező térbe távozik.

Hidraulikus véghelyzet-csillapítás

Ezek a csillapítók a kinetikus energiát a csillapító mozgásának teljes hosszában, egyenletesen 
abszorbeálják. A hidraulikus csillapítók lényegesen kisebb erőt fejtenek ki a test megállítására, 
mint a hagyományos csillapító elemek (lásd 6.42 ábra). A hidraulikus csillapítókban a kinetikus 
energia hőenergiává alakul át. A kinetikus energia csillapításával egyidőben a csillapító 
a dugattyú mozgásának sebességét is csökkenti, egészen annak megállásáig. Ezt a fajta 
csillapítást optimális kinetikus energiacsillapításnak nevezzük.
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6.42 ábra A kinetikus energiacsökkentés többféle módja

A reakcióerő és a csillapítási út diagramja

A 6.42 ábrán az ipari használatra szánt lengéscsillapító működési jellemzőit hasonlítjuk össze, 
a kinetikus energia csökkentésére szolgáló más módszerekkel.

Az ipari használatra szolgáló véghelyzet-csillapítók helyes kiválasztásával a lehető legrövidebb 
pályán és a lehető legkisebb fékezőerővel tudjuk a kinetikus energiát abszorbeálni. A diagra-
mon, sötét felülettel ábrázolt ipari csillapítók által elvégzett munka  (W = F × s) jóval nagyobb, 
mint a többi csillapítási módnál. 

F (fékezőerő)

pneumatikus csillapítók

s
e
 (valós csillapítási úthossz)

folyadék csillapítás
(csak egy nyílás)

hidraulikus csillapító
elasztikus csillapítók
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6.43 ábra A hidraulikus véghelyzet-csillapító metszeti ábrája

A hidraulikus csillapítók működése

Nyugalmi állapotban a csillapító belső tere (1) olajjal van megtöltve. A mozgó test hatására a 
dugattyúrúd (2) az ütközés után jobbra nyomódik és a térfogat csökkenésével a dugattyúban 
(3) megnövekszik az olaj nyomása. A megnövekedett nyomású olaj a dugattyúban (3) levő 
nyílásokon (4) át az akkumulátorba (5) kerül. Az olaj sűrítésével hidraulikus erő lép fel, amely 
a dugattyú mozgásával ellentétesen hat és ezzel a kinetikus energia hatásának irányával 
szemben is, amely mindezek hatására fokozatosan elnyelődik.

A dugattyú mozgásának első szakaszában a csillapítóerő a test mozgásával szemben még 
kicsi, a csillapító dugattyúrúdjának elmozdulásával folyamatosan nő meg a maximális értékre. 
Ezzel elkerülhető, hogy a test csillapítóval való hirtelen ütközésekor sérüléseket szenvedjen, 
és biztosítható a test mozgásával ellentétesen ható, fokozatos csillapítóerő növekedés, amely 
fékezőerőként hat.

Az olaj a dugattyúban (3) levő nyílásokon (4) keresztül áramlik az akkumulátorba (5). Az akku-
mulátort szintetikus anyagból készült, rugalmas gyűrűk alkotják, melyek anyaga nagyon sok 
légbuborékot tartalmaz, ezáltal a gyűrűk elasztikusan viselkednek, az akkumulátorba vezetett 
olaj összenyomja őket és kitölti a teret.

Amikor a test az ellenkező irányba mozog, a dugattyúrúd (2) felszabadul, majd a testből egy 
rugó (6) kinyomja az eredeti helyzetébe. Ezzel csökken a nyomás a dugattyúrúdban (2), a 
dugattyú (3) alján kinyílik a visszacsapó szelep (7) és az olaj az akkumulátorból (5) ismét 
visszaáramlik a dugattyú és a dugattyúrúd terébe. A csillapító ezután készen áll a következő 
használatra.
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6.44 ábra A csillapító meghatározásához használt képletek áttekintése

6.45 táblázat A csillapítók kiválasztásához szükséges mennyiségek jelöléseinek áttekintése

Szimbólum Név Jel

v Sebesség m/s
g Gravitációs gyorsulás 9,81 m/s2

h Szabadesési magasság m
ω Szögsebesség rad/s
R Sugár m
m Tömeg kg
I Tehetetlenségi nyomaték kgm2

F Erő N
s Lengéscsillapító m
M Forgatónyomaték Nm
E Összenergia J = Nm
E

1
Mozgási energia J = Nm

E
2

A hajtóerő által végzett munka J = Nm
m

e
Tömeg kg

A csillapító kiválasztása

A csillapító helyes kiválasztásának feltétele a kinetika és kinematika ismerete. A feladat a test 
erejét, tömegét és mozgását leíró értékek helyes meghatározása, mely alapján megállapítható 
az a kinetikus energiamennyiség, amelyet a csillapítónak abszorbeálnia kell. A mozgó test 
csillapításánál a következő tényezők a meghatározóak:

• a mozgó test tömege,

• a sebesség az ütközés pillanatában,

• az erő, amivel a hajtás hat a mozgó testre,

• a csillapító időegység alatti munkaciklusainak száma.

Az esetek 90 %-ában ezek az adatok elegendőek a megfelelő csillapító kiválasztásához. 
Az erőhatások ismeretében az alábbi táblázat alapján meg lehet határozni a csillapító típusát.

A katalógusokban fel van tüntetve a csillapítók által abszorbeált energia (E) vagy effektív 
tömeg (m

e
), a leggyakrabban használt esetekre kiszámolva. 

A terhelés 
módja

Tömeggel 
terhelt 
munkahenger

Lefele irányuló 
tömeggel 
terhelt 
munkahenger

Felfele irányuló 
tömeggel 
terhelt 
munkahenger

Szabad 
vízszintes 
lökés

Szabadon eső 
súly

Forgó tömeg 
meghajtó be-
rendezéssel

v v v v v √2xgxh ω

E1 m × g × h

E2 F × s F × s + m × g × s F × s - m × g × s – m × g × s

E E
1
 + E

2
E

1
 + E

2
E

1
 + E

2
E

1
E

1
 + E

2
E

1
 + E

2

me m  2E
 ———
 v2

 Iω2
 ———
 2

 m × v2
——————
 2

 m × v2
——————
 2

 m × v2
——————
 2

 m × v2
——————
 2

 M
 ——— × s R

 2E
 ———
 v2

 2E
 ———
 v2

 2E
 ———
 v2

 2E
 ———
 v2

sz
ám

ít
ás

i k
ép

le
te

k
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6.46 ábra Hidraulikus csillapító a löket korlátozására szolgáló anyával

löketet korlátozó anya

Fékező-/reakció erő

A csillapító ezt az erőt a rögzítésen keresztül, közvetlenül viszi át a gép szerkezetére. A követke-
ző egyenlet alapján számolható ki:

           
2 × E

Fb =    ———
              se

F
b
 - fékező-/reakció erő (N)

E - összenergia (J = Nm = kgm2s-2)

s
e
 - a csillapítás valós pályája (a csillapító lökete) (m)

Ajánlások a csillapító rögzítésére és használatára

A csillapító zavartalan üzemelésének biztosítása és élettartamának megnövelése érdekében, 
a csillapító méretének és típusának megfelelő kiszámítása mellett, a következő szabályokat is 
be kell tartani a rögzítés és szerelés során:

• Ne a katalógusban feltüntetett csillapítólöketet (s) használjuk a méretezésnél, hanem 
a lökethossznak megfelelően 0,5-1,5 mm-rel csökkentett értéket se = s – (0,5 ÷ 1,5). 
A csillapító teljes löketét külső ütközővel, vagy a löket korlátozására szolgáló anyával kell 
csillapítani, melyek hasonló funkciót látnak el, mint az ütközők.
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M

v3°

3°

R

s

6.47 ábra A test érintkezési szöge a csillapító tengelyéhez képest

• A csillapító tengelye és a csillapító által az „M” tömegre ható erő közötti szög nem haladhatja 
meg a 3°-ot. A karon lengő test mozgási energiájának csillapításakor a lengéscsillapító „s“ 
löketének és a kar „R“ sugarának aránya nem haladhatja meg a 0,05 értéket (s/R ≤ 0,05).

• A csillapító tengelye és a rá ható test erejének nagy szögeltérése az olaj kiszivárgásához 
vezet, mely csökkenti a kinetikus energia elnyelésének képességét. A dugattyúrúd felszínét 
védeni kell a mechanikus sérülésektől (karcolásoktól), mivel a sérült dugattyúrúd jelentősen 
csökkenti a csillapító élettartamát.
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Belső és külső ütközők

A pneumatikus hajtások mozgó részei (dugattyúrudak, forgatók tengelyei) nagy sebességet 
és magas munkafrekvenciát érhetnek el. A probléma elsősorban a csillapítás – a mozgó test 
kinetikus energiájának abszorbeálása. Alaposan mérlegelnünk kell azoknak az ütközőknek az 
előnyeit és hátrányait, amelyeket használhatunk. A gyakorlatban a következő megoldásokkal 
találkozhatunk:

Belső, rögzített ütköző

Előnyök:  egyszerű szerkezeti kialakítás.

Hátrányok:  a szükségesnél nagyobb hajtást kell választani. Általá-
nosan érvényes, hogy minél nagyobb a hajtás, annál 
nagyobb a kinetikus energia elnyelő képessége.

Belső ütköző, pneumatikus véghelyzet-csillapítással 

Előnyök:  pneumatikus véghelyzet-csillapítással akár tízszer na-
gyobb kinetikus energiát lehet abszorbeálni, mint a 
rögzített ütközővel.

Hátrányok: drágább, mint a rögzített ütköző. Kevésbé előnyös a 
kis löketű és a percenként nagy számú munkaciklust 
végrehajtó, pneumatikus munkahengerek esetén. 

Belső ütköző, hidraulikus lökéscsillapítóval

Előnyök:  némely pneumatikus hajtásba közvetlenül beszerelhető. 
Nagyobb kinetikus energiát abszorbeál, mint a pneuma-
tikus csillapítás.

Hátrányok: a kinetikus energia függvényében, a munkaciklusok 
(frekvencia) maximális értéke a csillapító által korlátozott 
(10 – 80 ciklus/perc).
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megvezetés

megvezetés

Külső, rögzített ütköző

Előnyök:  a hajtás nagyságának kiválasztásánál a 
gyorsuláshoz szükséges erő a meghatá-
rozó, ezért kisebb hajtást is lehet használni, 
mint a belső, rögzített ütközőknél.

Hátrányok: nagy helyigény. Az ütközőnek a tömeg 
súlypontjában kell hatnia, máskülönben 
nem kívánt hatások jelentkezhetnek, 
melyek károsíthatják a hajtást, továbbá 
vibráció léphet fel, mely szétrázhatja a gép 
szerkezetét. 

Külső ütköző, hidraulikus lökéscsillapítóval

Előnyök:  az előnyök megegyeznek az előbb említett 
csillapítás előnyeivel, azonban ez a típus 
nagyobb mennyiségű kinetikus energia 
abszorbeálásra is alkalmas. Ennél a mód-
szernél nem lép fel vibráció és a gép 
szerkezete sem rezonálhat.

Hátrányok: nagyobb a helyigénye, mint a belső, hid-
raulikus csillapítóknak. Az ütközőnek a tö-
meg súlypontjában kell hatnia, különben 
nem kívánt hatások léphetnek fel, amelyek 
károsíthatják a hajtást. A kinetikus energia 
függvényében, a munkaciklusok maximális 
értéke a csillapító által korlátozott (10 – 80 
ciklus/min).
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Forgatóművek

Forgólapátos forgatóművek Fogaskerekes, fogasléces forgatóművek

7.1 ábra Egylapátos forgatómű különböző forgatási szögekkel

7. Pneumatikus forgatóművek

A pneumatikus forgatóművek egyre fontosabb szerepet játszanak a manipulátorok építésénél. 
Egyéb elemekkel kombinálva alkalmazhatók forgatásra, fordításra, különböző szelepek nyitá-
sára, zárására. A követelmény az, hogy a pneumatikus forgatóműnek kis méretekkel, kis tö-
meggel és a kimeneti alkatrész egyenletes mozgásával kell rendelkeznie.

A forgatóműveket funkciójuk szerint két csoportba oszthatjuk:

Forgólapátos forgatómű

A sűrített levegő a szárny  (lapátok, lamellák) egy vagy két felületére hat, amelyek a gördülő-
csapágyazott tengelyhez kapcsolódnak. A szárny kerülete és a test között háromdimenziós 
elasztomer tömítés található. Az ilyen  típusú forgatóművek általában henger alakú, alumínium-
öntvényből készülnek. A forgatómű kimeneti elemeinek (tengelyek, karimák) forgó-lengő 
mozgása 90, 180 vagy 270 fok. A tengely szabad végére véghelyzetérzékelők és állítható 
ütközők szerelhetők, a tengely lengési szögének korlátozására. 

A forgatólapátos forgatóműveknek a fogaskerekes-fogasléces forgatóművekkel szemben a 
következő előnyei vannak:

• a forgatónyomaték közvetlen átvitele a tengelyre,

• egyszerű konstrukció, kevés alkatrész,

Gumiütköző

Szárny (lamella,lapát)

szimbólum
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7.2 ábra Fogaskerék-fogasléces forgatómű metszeti ábrája

• a hajtó és hajtott rész között nincs mechanikus áttétel.

A legnagyobb hátrányuk a lapátok és a test között fellépő szivárgás, mely következtében 

valamekkora (cm3/min) levegőveszteség állandóan fellép.

Fogaskerék-fogasléces forgatómű

A csapágyazott hajtótengely a fogaskerékkel egy egységet alkot. A fogaskerék fogazata a 
fogasléchez kapcsolódik, melyet a dugattyú segítségével mozgat a sűrített levegő. A hajtás 
testén a véghelyzetérzékelők rögzítésére szolgáló hornyok találhatók. E hajtások kimeneti ten-
gelyei 90° vagy 180°-os tartományban forgó-lengő mozgást végeznek. Ezek a forgatóművek 
nagyobb forgatónyomaték leadására képesek, mint a lapátos forgatóművek. 

szimbólum

fogasléc
golyóscsapágy

fogaskerék
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7.3 ábra Forgótányér fogaskerekes-fogasléces forgatóművel és forgatólapátos hajtással

A port

B port

Forgatómű forgótányérral

Napjainkban egyre nagyobb a kereslet a komplex kivitelű forgatóművek iránt. Ezen kéréseknek 
eleget téve fejlesztették ki a kompakt forgatómű asztalok két új típusát, melyek a forgatóművek 
két csoportjának szerkezeteiből indulnak ki. Kompakt kivitelüknek köszönhetően számos 
rögzítési módot lehetővé tesznek, a hajtott testet pedig közvetlenül a forgótányérra is fel lehet 
szerelni. A forgótányér csapágyakon fekszik, mely képes felfogni a test tömege által kifejtett  
radiális és axiális erőket.

Az előbb említett forgótányérok szinte egyformák, csupán a forgatónyomatékukban külön-
böznek. Kiválasztásuk további kritériuma a rögzítésük lehetősége, az adott helyen.

Meghatározó kritérium a megengedett tehetetlenségi nyomaték, mely a teher tömegéből, 
súlypontjának elhelyezkedéséből és a szögsebességből adódik. 

csatlakozó 
menet

csatlakozó 
menet
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A forgatómű kiválasztásának feltételei

A forgatómű típusának és kialakításának kiválasztásánál az alábbi feltételeket kell figyelembe 
venni:

• szivárgás a lapátos forgatóművek (7.1 ábra) a fogaskerekes-fogasléces forga-
tóművekkel (7.2 ábra) szemben nem teljesen tömítettek. A levegő 
szivárgását cm3/min-ben lehet kifejezni.

• üzemi nyomás a lapátos forgatóműveknek (7.1-es ábra) a fogaskerekes-fogasléces 
forgatóművekkel összehasonlítva nagyobb súrlódási veszteségük 
van. Működtetésükhöz ezért 0,1 MPa nyomással nagyobb üzemi 
nyomást kell biztosítani.

• munkaszög a munkaszög – a forgás szöge a lapátos kiviteleknél maximum 270°, 
a fogaskerekes-fogasléces kiviteleknél álltalában maximum 190° 
(speciális kivitel esetén akár 370°). 

• forgási  sebesség a forgás legkisebb és legnagyobb sebessége a forgatómű szerkezete 
és nagysága szerint 0,1- 2,0 s/90° között mozog.

• teher ingadozás mivel a levegő összenyomható, változó terhelésnél nem lehet elérni 
a forgatómű forgásának egyenletes sebességét.

• kinetikus energia a kinetikus energia a tehetetlenségi nyomaték által meghatározott, 
amely az alak, a súlypont helyzete, a teher tömege és a forgó mozgás 
végén levő szögsebesség által adott. 

• külső ütköző ha a kinetikus energia nagyobb, mint ami az adott típusú forgató-
műnél megengedett, külső ütközőkkel kell abszorbeálni, például 
csillapítókkal. 

• külső csapágy a forgótányérokon kívül (7.3-as ábra) nem szabad a forgatómű 
tengelyére dinamikus erőnek hatnia. A hajtással összekötött terhet 
megfelelően kell csapágyazni.
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A forgatómű kiválasztásának menete

Ahhoz, hogy a megfelelő forgatóművet ki tudjuk választani, a következő adatoknak kell a  
rendelkezésünkre állniuk:

• tömeg tehetetlenségi nyomatéka,

• forgatónyomaték,

• a forgó test kinetikus energiája.

Tehetetlenségi nyomaték

Ahogyan a lineáris mozgásnál, úgy a forgó mozgásnál is le kell győzni a test tömegének (m) 
tehetetlenségét ahhoz, hogy a testet mozgásba hozzuk. A forgással szembeni ellenállás a test 
tehetetlensége (tehetetlenségi nyomatéka) által adott. A lineáris mozgással ellentétben a forgó 
mozgás esetében nemcsak a test tömege az irányadó, hanem a tehetetlenségi nyomaték (J) 
is,  melyet a test tömege és súlypontja határoz meg.

Az r sugáron, m tömegű, forgó mozgást végző test, l tehetetlenségi nyomatéka az alábbiak 
szerint határozható meg:

I = m × r2

I - tömeg tehetetlenségi nyomatéka (kgm2)

m - tömeg (kg)

r - a súlypont távolsága a forgás tengelyétől (m)

A gyakorlatban nem egy pont forog a tengely körül, hanem valamilyen alakú test. Ebben az 
esetben a test minden egyes pontjában ki kell számolni a tehetetlenségi nyomatékot, mivel 
az egyes pontok különböző távolságra vannak a tengelytől. A 7.4-es ábrán minták láthatók a 
gyakorlatban használt alapformák tehetetlenségi nyomatékának kiszámolására. 

m

r
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7.4 ábra Különböző testek tehetetlenségi nyomatékának kiszámítása

I - tehetetlenségi nyomaték  (kgm2)
m - a test tömege (kg)

a, b, r - méretek                                       (m)

3 Vékony lemez (keskeny 
oldalán állva) centrikusan 
elhelyzve

                a2

 I = m × ——
               12

4 Téglalap alapú le-
mez (tetszőleges 
vastagság) excentri-
kusan elhelyezve

5 Téglalap alapú lemez 
(tetszőleges vastagság) 
centrikusan elhelyezve

              a2 + b2

 I = m × ————
                 12

6 Korong  alapú vékony 
lemez centrikusan elhe-
lyezve

                r2

 I = m × ——
                2

7 Gömb centrikusan 
elhelyezve

               2r2

 I = m × ——
                5

8 Korong  alapú vékony 
lemez (oldalán állva) cen-
trikusan elhelyezve

                r2

 I = m × ——
                4

9 Vékony rúd terheléssel

                a
1

2

 I = m
1
 × —— + m

2
 × a

2
2 + K

                 3
 Ha a kar végén gömb van (mint az ábrán), a K értéket a 7. képlet 

szerint kell kiszámítani:

                 2r2

 K = m
2
 × ——

                  5
 Ha pl. a tengely tárcsával felszerelt, akkor a K értéket a 6. vagy 8. 

képlet szerint kell kiszámítani.

2 Végony rúd centri-
kusan elhelyezve

                a2

 I = m × ——
               12

1 Vékony rúd excentrikusan 
elhelyezve

                 a
1

2                          a
2

2

 I = m
1
 ×  —— + m

2
 × ——

                 3                  3

               4a
1

2 + b2                         4a
2

2 + b2

 I = m
1
 × ————— + m

2
 ×  ——————

                     12                          12

10 Hajtómű

 Először a B fogaskerék tehetetlenségi nyomatékát kell kiszámolni (6. 
képlet), majd a következőt:

         a I
A
 = (—)

2

 × I
B         b

Fogszám = a

Fogszám = b
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a forgó test súlya és alakja 
(lásd 7.4 ábra)

forgási idő
t (s)

forgási szög
ϕ (rad)

a tömeg tehetetlenségi 
nyomatéka

 l (kgm2)

szöggyorsulás 
α (rad/s2)

a szükséges forgatónyomaték
M (Nm)

7.5 ábra 1 radián (rad) grafikus ábrázolása

A szükséges forgatónyomaték

A forgatónyomaték meghatározásához, amely ahhoz szükséges, hogy egy adott test egy adott 
időben a kívánt szögben elforduljon, ismernünk kell a következő adatokat:

A forgás szöge radiánban

A szögsebesség és szöggyorsulás kiszámításához használt értékeket nem fokokban (°), hanem 
radiánokban (rad) adják meg. Egy radián a sugárnyi ívhosszhoz tartozó középponti szög.

1 rad

r

r
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A forgás radiánban meghatározott szögét a görög ϕ (fí) betűvel szokás jelölni. A kör kerülete 
K= 2 π r. Ebből következik, hogy a 360°-ot radiánban a következő összefüggés szerint fejezzük 
ki:

        
2 π rϕ = ————  =  2 π  =  2 π rad

            
r

A radián átszámolását fokra a következő összefüggés szerint végezhetjük:

              
180°

1 rad  = ———  =  57,3°
                 

π

A fok átszámolását radiánra a következő összefüggés szerint tehetjük meg:

            π
1°  =  ———  =  0,01745 rad
          

180°

Szögsebesség

A pneumatikus forgatóműveknél forgásuk teljes terjedelmében szinte állandó a szöggyorsulás, 
ezért a mozgás végén az átlag szögsebesség kétszeresét érik el.

        
2 × ϕω = ————

            
t

ω - szögsebesség a mozgás végén (rad/s) 

ϕ - elfordulás szöge (rad)

t - ϕ szög elfordulásának időtartama (s)

7.6 ábra Szögsebesség

közepes szögsebesség

maximális szögsebesség

Szöggyorsulás

        
2 × ϕα  = ———

            
t2

α - szöggyorsulás (rad/s2) 

ϕ - elfordulás szöge (rad)

t - ϕ szög elfordulásának időtartama (s)
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• Statikus 
      forgatónyomaték(Mst)
A lemezre a forgatónyomaték 
alapján kiszámolt erő hat. 
Ennél az alkalmazásnál nem 
kell koefficienst használni.

Példa:

Mst = F × L (Nm)

F: erő (N)

L: Hajtókar hossza (m)

k = 1

ME = Mst

• Dinamikus 
      forgatónyomaték  (MD)
A hajtás a súllyal együtt 
elfordul. Le kell győzni a 
mechanizmus súrlódása 
által kiváltott ellenállást. 
A sebesség egyenletes 
szabályzásának lehetősége 
megengedi a k = 5 
koefficiens használatát. 

Példa:

F = μ × m × g

μ: súrlódási együttható 

m: tömeg (kg)

g: 9,81m/s2

MD = F × L (Nm)

k = 5

ME = MD × 5

• Forgás  (lengés)
(MT)

A teher gyorsulásához, 
vagyis a tömegtehetetlenségi 
nyomaték legyőzéséhez 
ajánlott a k = 10 koefficienst 
használni.

Példa:

MT  = I × α

M
T
 - elméleti forgatónyomaték 

(Nm)

I - a teher tehetetlenségi 
nyomatéka (kgm2)

α - szöggyorsulás (rad/s2)

k = 10

ME = MT × 10

7.7 ábra Koefficiensek a szükséges forgatónyomaték (M
E
) megállapításához

A forgatónyomaték elméleti értéke

MT  = I × α

M
T
 - elméleti forgatónyomaték (Nm)

I - tehetetlenségi nyomaték (kgm2)

α       - szöggyorsulás      (rad/s2)

Az elméleti forgatónyomaték értékének számításakor nem vesszük figyelembe a forgatómű 
belső súrlódásából adódó ellenállást, valamint az azzal összekötött mechanizmus által kifejtett 
ellenállást sem. A szükséges forgatónyomaték értéket (M

E
) úgy tudjuk meghatározni, ha a 

kiszámolt elméleti forgatónyomaték értékét (M
T
) beszorozzuk a hozzá illő, 7.7-es ábrán látható 

példa szerint kiválasztott k koefficienssel.

Kar

Forgásközpont
Forgásközpont

Ingahajtás
Kar

Teher

Teher
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7.8 ábra Diagram a forgatómű elméleti forgatónyomatékának meghatározásához

A forgatónyomaték, akárcsak a pneumatikus munkahengereknél, azon felület által adott, amely-
re a levegő nyomása hat. Mivel ezt a felületet nem lehet forgatómű fajtája alapján pontosan 
kiszámolni, ezért a választott forgatómű elméleti forgatónyomatékának megállapításához a 
katalógusban rögzített, megfelelő diagramot kell használni.

A forgómozgást végző test kinetikus energiája

A forgás végén levő tehetetlenségi nyomatékkal és a szögsebességgel összefüggésben, 
még kis forgatónyomaték is nagy kinetikus energiát idézhet elő. A forgás végén hirtelen 
megállított tárgynál a kinetikus energia károsíthatja a forgatómű  mechanizmusát, ezért a 
kinetikus energia nem haladhatja meg a forgatómű egyes típusainál megengedett értéket. 
Ha a kiszámolt kinetikus energia értéke nagyobb, mint a megengedett érték, a forgatómű 
védelme érdekében, a sérülés ellen külső ütközőt, esetenként hidraulikus csillapítással ellátott 
ütközőt kell használni.

Nemcsak az egyenes vonalú mozgásnál keletkezhet kinetikus energia, hanem a forgó 
mozgásnál is. Az egyenes vonalú mozgást végző test kinetikus energiáját az alábbi képlet 
szerint számíthatjuk ki:

           
m

Ek =   —— × v2

            2

A forgó mozgást végző test kinetikus energiáját az alábbi összefüggés fejezi:

            
I

Eω=   —— × ω2

           2

Eω - forgó mozgást végző részek kinetikus energiája (J = Nm)  

I - tömeg tehetetlenségi nyomatéka (kgm2)

ω - szögsebesség a forgó mozgás végén (rad/s)

Ha külső ütközőt használnak a forgó test kinetikus energiájának elnyelésére, a forgatómű 
nagyságának meghatározására elég csak a forgatónyomatékot kiszámolni.

Fo
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at
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m
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 (N
m

)

Üzemi nyomás (MPa)
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7.9 ábra Diagram, amely a tehetetlenségi nyomaték és a 90°-os elfordulás idejének összefüggését 
fejezi ki

Diagram a forgás legrövidebb idejének meghatározására
A forgatóművek technikai tájékoztatóiban diagramok vannak feltüntetve, amelyekből az 
adott típusra és méretre meg lehet állapítani a kinetikus energia maximális, megengedett 
értékét. Ha ismert a tehetetlenségi nyomaték, a diagramból levezethetjük a forgatómű forga-
tónyomatékkal terhelt részének (tengely, asztal) megfordulásához szükséges időt is. A diagram 
az alábbi egyenlet grafikus kifejezése:

            
I

Eω =  —— × ω2

           
2

A 90°-kal történő elfordulásához szükséges maximális időt adja meg, a tömeg tehetetlenségi 
nyomatékának függvényében.

A 7.9-es ábrán következő példa látható:

a forgó mozgást végző test tehetetlenségi nyomatéka I = 2 × 10-5 kgm2 (0,00002 kgm2)

A vízszintes tengely skáláján bejelöljük a tehetetlenségi nyomatékot, ebből a pontból 
függőleges vonalat húzunk, míg az nem metszi a diagram ívét, és ebből a metszéspontból 
húzunk egy vízszintes vonalat, melynek a függőleges tengellyel való metszéspontjában leol-
vashatjuk a 90°-os elforduláshoz szükséges időt, ami = 0,5 s. 

Ha a hajtással összekapcsolt testnek gyorsabban kell forognia, akkor nagyobb forgatóművet 
kell használnunk vagy csökkentenünk kell a tehetetlenség értéket, illetve a forgó test kinetikus 
energiáját külső ütközővel kell abszorbeálni. 
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7.10 ábra A külső ütköző elhelyezésének lehetőségei

Ajánlások a forgatóművek alkalmazásához

Külső ütközők

Ha a kiszámolt kinetikus energia értéke nagyobb, mint az adott típusú forgatómű számára 
megengedett érték, a forgó mozgást végző test kinetikus energiáját külső ütközőkkel lehet 
abszorbeálni. Az ütközőt a 7.10a ábrán látható módon helyezhetjük el, ahol súlypontjának 
tengelyében érintkezik a testtel.

A 7.10b ábrán az ütköző érintkezik a karral és ezzel a forgó mozgást végző test súlypontján kívül 
hat. Az ütköző egy kar forgáspontjaként hat és a test kinetikus energiája nemkivánatos erőt 
hoz létre, mely a forgatómű lapátjára és csapágyaira hat. Ez jelentősen csökkenti a forgatómű 
élettartamát.

A 7.10c ábrán látható megoldás az ütköző elhelyezésére legkevésbé előnyös kivitel. Csak 
a forgatómű gyártójával történő előzetes egyeztetés után használható. A kinetikus energia 
értékének alacsonyabbnak vagy maximum egyenlőnek kell lennie az adott meghajtónál 
megengedett értékkel.

a c

b

7.11 ábra A lapátok dinamikus terhelésének szerkezeti megoldása

A forgatótengely dinamikus terhelése

A különböző típusú forgatóművek használatakor - a forgótányérokat kivéve - a forgó mozgást 
végző testeket  külön csapágyazással kell megvezetni. A forgatóművek csapágyait bizonyos 
korlátok között radiális és axiális erőkkel is meg lehet terhelni. A 7.11-es ábrán különböző 
szerkezeti megoldásokat láthatunk az adott problémára. 

sila

Teher

Csapágy

Flexibilis 
kuplung

Csapágy
Teher

Ütköző Ütköző

Megállító kar

Ütköző Ütköző

Ütköző
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Számítási példa a forgatómű kiválasztására

Ez a példa a forgatómű méretének és típusának ellenőrzésére szolgál. A következő paraméte-
rekkel rendelkező forgatóművet választottuk:

a meghajtás típusa:  egylapátos

kinetikus energia :  Eω  =  max. 0,084 J (Nm)

üzemi nyomás:  p  =  0,5 MPa

forgásszög:  ϕ  =  180° =  3,14 rad

forgásidő, ϕ forgásszög esetén  t  =  1,2 s/180°

Diagram a forgatónyomaték a levegő belső nyomásának függvényében:

A központban elhelyezett, forgó mozgást végző test tömege, alakja, méretei:

a tárcsa tömege  m  =  400 g  =  0,4 kg

a tárcsa sugara              r  =  150 mm  =  0,15 m

Fo
rg

at
ón

yo
m

at
ék

 (N
m

)

Üzemi nyomás (MPa)
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1. lépés
Először ki kell számolni a tehetetlenségi nyomatékot a megadott példára, amely egy tengelyen 
elhelyezett vékony korong. A 7.4-es ábra alapján a 6-os számú képletet alkalmazzuk.

                
r2                       0,152

I = m × —— = 0,4 kg × ——— = 0,0045 kgm2

               
2                          2

2. lépés
A 7.7-es ábrán feltüntetett k koefficiens segitségével kiszámoljuk azt a forgatónyomatékot, 
amely a tárcsa egy bizonyos fokú elfordulásához szükséges, egy adott idő alatt.

MT = I × α

         
2 × ϕ        2 × 3,14

 
α =  ———— = —————— = 4,36 rad/s2

             
t2               1,22

ME = MT × k  = I × α ×  k  =  0,0045 × 4,36 × 10  =  0,1962  0,2 Nm

A 0,4 kg tömegű test 180°-ban történő elfordulásához, t = 1,2 s/180 fok idő alatt az szükséges, 
hogy a forgatómű M

e
 = 0,2 Nm forgatónyomatékot fejtsen ki. A kiválasztott forgatómű a 

diagram szerint  p = 0,5 Mpa nyomás mellett M
e
 = 1,9 Nm forgatónyomatékot ér el, amely 

9,5x nagyobb, mint a kiszámolt nyomaték (M
e
). 

A fentiek ellenére mégsem fogunk azonnal olyan, kisebb forgatóművet használni, melynél 
kisebb a különbség a kiszámolt és a használt forgatónyomaték között, hanem elvégezzük a 
3. lépést. A 3. lépésben megvizsgáljuk, hogy a kiválasztott meghajtó belső ütközői képesek-e 
abszorbeálni a generált kinetikus energiát.

3. lépés
A hajtás által abszorbeált kinetikus energia ellenőrzése.

          
2 × ϕ      2 × 3,14

 
ω =  ———— =  ————— = 5,2 rad/s
              

t                1,2

           
I                    0,0045

Eω =  —— ×  ω2  = ————— × 5,22  = 0,06 J = 0,06 Nm
           

2                       2

A kiszámolt kinetikus energia értéke kisebb, mint a választott hajtás (0,084 J) kinetikus 
energiájának maximálisan megengedett értéke. A választott hajtás megfelel az üzemelési 
követelményeknek. Ha külső ütközőt is alkalmaznánk, úgy kisebb méretű forgatóművet is 
lehetne használni. 

7. Pneumatikus forgatóművek
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zárt ujjak
nyitott ujjak

 (egydugattyús mechanizmus)

oldalsó dugattyú

fődugattyú

8.1 ábra A megfogók felosztása az ujjak száma és mozgása szerint

8.2 ábra 2-ujjas szögmegfogók

8. Pneumatikus megfogók

A pneumatikus megfogókat leggyakrabban alkatrészek manipulálására és szerelési műveletek 
megvalósítására használják. A manipulátorok szerkezetére ható, dinamikus erők csökkentésére 
való törekvés vezetett ahhoz, hogy kisebb és könnyebb szerkezetű megfogókat fejlesztettek ki. 
A megfogók hatékonyságát úgy lehet kifejezni, mint a Newtonban kifejezett megfogóerő és a 
grammokban megadott tömegének arányát. Cél az 1:1-hez arány megközelítése. 

A pneumatikus megfogók egy sor szerkezeti megoldása (kivitelezése) létezik, melyeket két 
alapcsoportba sorolhatunk:

A legtöbb megfogónál lehetőség van az ujjak helyzetének, érzékelővel történő visszajelzésére. 
Ez lehetővé teszi a kommunikációt a vezérléssel és ezáltal megvédi a manipulátort a sérüléstől. 

Szögmegfogók

40°-os nyitási szögű szögmegfogók

Ez a leggyakrabban alkalmazott kivitel. Lehetnek egyszeres vagy kétszeres működésűek, 
rotációs vagy párhuzamos mozgású ujjakkal.

A szögmegfogók egyszerűbb kialakításúak, mint a párhuzamos megfogók, ebből kifolyólag 
áruk is kedvezőbb. Az ujjak fogási nyomatéka csökken az ujjak szárainak hosszával. A 8.2-es 
ábrán 40° nyitási szögű ujjal rendelkező megfogó látható. A szerkezet alapját egy dugattyú 
alkotja, mely két ellentétes irányban mozoghat és ez adja az ujjak mozgásának irányát 
(zárás, nyitás). Ez a megoldás viszonylag kis méretek mellett, az ujjak viszonylag nagy fogási 
nyomatékát teszi lehetővé.

Megfogók

2 ujjas
180°-os

Szögmegfogók Párhuzamos-megfogók

2 ujjas
40°-os

2 ujjas 4 ujjas3 ujjas

8. Pneumatikus megfogók
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8.3 ábra A 180° nyitási szögű megfogók használatának két példája

180°-os nyitási szögű pneumatikus megfogók

A 180°  nyitási szögű szögmegfogók jól használhatók a magasságban korlátozott helyeken, s 
így megspórolhatjuk a függőleges mozgásra szánt költségeket is ( Z tengely), ezzel egyidejűleg 
pedig  a manipulációra szánt idő is lecsökken.

8.4 ábra Hosszú löketű, párhuzamos-megfogó

Párhuzamos-megfogók 

Párhuzamos, kétujjas megfogók

Nagy méretű tárgyak mozgatásához megfelelő típusú megfogókat kell alkalmazni. A lenti tí-
pus ujjainak lökete 200 mm, és akár 450 mm hosszúságú tárgyakat is képesek megfogni.

8. Pneumatikus megfogók
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4 pofás, párhuzamos- megfogó

A csúszóprizmás, 4 pofás megfogókat főleg a négyzet keresztmetszetű termékek (például 
hasáb formájú alkatrészek) megfogására használják.

8.6 ábra 4 pofás, párhuzamos-megfogó

8.5 ábra 3 ujjas, párhuzamos megfogó

3 ujjas, párhuzamos megfogó
A csúszóprizmás megvezetésű, 3 ujjas megfogókat főleg a kör keresztmetszetű termékek, 
azaz korong, henger és gömb alakú alkatrészek megfogására használják.

Csúszópriz-
más megve-
zetés

Megfogó ujj

Dugattyú
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8.7 ábra A tartóerő nagysága az ujj hosszának és a levegő nyomásának függvényében

Szögmegfogók

Ezeknek a megfogóknak az ujjai, csapok körül fordulnak el a megfogó testében. Általános 
kivi-telezés esetén az ujjak elfordulásának szöge -10 - +30°-os tartományban mozog. Kivételt 
ez alól azok a megfogók képeznek, amelyeknél mindegyik ujj 90°-ot fordul el, és így az ujjak 
mozgásának tartománya 0°-tól 180°-ig terjed. A megfogók ezen típusa csakis kétujjas válto-
zatban kapható. Összehasonlítva a párhuzamos megfogókkal, ezek ára jelentősen kedvezőbb, 
mivel szerkezeti kialakításuk egyszerűbb. A technikai dokumentációkban feltüntetett tartóerő 
mindig csak 1 ujjra érvényes. A párhuzamos megfogókkal összehasonlítva, a tartóerő az ujjak 
hosszával arányosan csökken, tehát minél rövidebb az ujj szára, annál erősebb a megfogó.

8.8 ábra Szögmegfogó (egydugattyús változat)

csap (az ujjak 
forgástengelye)

8. Pneumatikus megfogók
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8.9 ábra A tartóerő nagysága az ujj hosszának és a levegő nyomásának függvényében (párhuzamos 
típus)

megfogás a belső 
felületen

megfogás a 
külső felületen

Párhuzamos-megfogók

Ezeknél a típusú megfogóknál az ujjak merőlegesen mozognak a megfogó tengelyéhez 
képest. Az ujjak tartóereje az ujj hosszával szinte alig változik. Az ilyen típusú megfogóujjaknak 
nagyrészt görgős megvezetésük van. Szerkezetük összetettebb, ezért az áruk álltalában 
magasabb, mint a szögmegfogóké.A párhuzamos megfogókat 2, 3 és 4 pofás kivitelben 
gyártják. A technikai dokumentációkban feltüntetett tartóerő mindig csak 1 ujjra érvényes.

8.10 ábra Párhuzamos-megfogó (kétdugattyús változat)

mellék dugattyú

fő dugattyú
görgős megvezetés

csap (a kar forgástengelye)

kétoldalú kar
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•Akkor is, ha a megfogott elem és 
a megfogóujj között súrlódás lép 
fel *( μ = 0,1 – 0,2), mindenképpen 
figyelembe kell venni az ujj 
kiválasztását megelőző számításoknál 
a táblázatba afoglalt biztonsági 
tényezőket:

Ujjak 
száma μ = 0,1 μ = 0,2

2 20× 10×

3 13× 7×

4 10× 5×

• Ha működés közben nagy 
gyorsulások és lökések léphetnek 
fel, további biztonsági tényezőt kell 
figyelembe venni.

• A tényleges tartóerő a megadott 
adatokkal való számítás  után:

 F
ú
 = 0,4 kg × 9,81 m/s2 × 20 =

78,48 N > elméleti erő

Feltételek

Megfogás 
módja: külső 
megfogás, 
súrlódási 
tényező:
μ = 0,2

Tartóerő kiszámolása Típus kiválasztása a diagram alapján

Elem 
tömege: 
0,4 kg

Ujj hossza L = 20 mm

Megfogóuj-
jak száma: 
2

Üzemi nyomás: p = 0,4 MPa

MHS2-32D

•Ha a nyomás p = 0,4 MPa és a kar 
hossza L= 20 mm, akkor a szükséges 
megfogóerő Fú = 92 N.

• A megfogó két megfogóujjal rendelkezik, így 
az eredő erő, melyet kifejt 184N. Ez az erő 
több, mint kétszerese a szükségesnek.

A megfogók kiválasztása

Tartóerő

A mozgatott tárgyak biztonságos megfogásához szükséges erőket a dinamikus hatások befo-
lyásolják.

Dinamikus terhelésű megfogók kiválasztása

8.11 táblázat A μ súrlódási együttható különböző anyagkombinációknál

Anyagok kombinációja
ujj/tárgy

Súrlódási tényező

száraz felszín kent felszín

acél-acél 0,15 - 0,20 0,1

acél-vas öntvény 0,18 - 0,25 0,1

acél-bronz 0,18 - 0,25 -

fém-műanyag 0,20 - 0,30 -

acél-teflon 0,05 - 0,25 -

műanyag-műanyag 0,25 - 0,40 -

A magasabb értékeket durva felületnél, az alacsonyabb értékeket pedig finomabb felületnél kell 
alkalmazni. 

* súrlódási együttható μ (lásd 8.11 táblázat)

8. Pneumatikus megfogók
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Fv

My

H

Mp

L

Mr

L

8.13 ábra A tárgy megfogásának pontja

8.12 ábra A megfogókat károsító erőhatások

A tárgyak mozgatása során fellépő, nem kívánt erőhatások

Az alkatrészek mozgatása során feltétlenül meg kell akadályoznunk azon erőknek vagy 
nyomatékoknak a megfogóra való átvitelét, melyeket a megfogott alkatrésszel történő 
érintkezés vagy az alkatrész más tárgyal történő érintkezése vált ki.

A tárgy megfogásának pontja

A megfogóerő hatásának pontja

A megfogóerőnek lehetőség szerint a tárgy súlypontjában kell hatnia. Ezzel kizárhatóak a 
nemkívánatos, mellékes erők és nyomatékok, amelyek az ujjakra és ezzel a megfogóra hatnak.

Erőbehatás

Megfogási pont = súlypont

8. Pneumatikus megfogók
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8.14 ábra Példa egy henger alakú tárgy különböző megfogására

a b

Kritériumok a megfogók kiválasztásához

Az optimális típusú és nagyságú megfogók kiválasztásához a következő adatokat kell ismernünk:

• a mozgatott tárgy pozícióját a megfogásnál
• a mozgatott tárgy tömegét, méreteit és geometriai alakját
• a levegő nyomását az üzemben
• a megfogó által kifejtett erőhatás helyét (pont, felület)
• a megfogás ismétlési pontosságának követelményeit
• a megfogás típusát (alakkal vagy erővel)
• a mozgatott alkatrészek és megfogó anyagát, a súrlódási együtthatók miatt

A mozgatott tárgy elhelyezése a megfogásnál

A legtöbb esetben az üzemi körülmények határozzák meg a mozgatandó tárgy megfogásához 
rendelkezésre álló helyet.

Például egy hengeres alkatrészt kétféleképpen lehet megfogni, annak helyzetétől függően, 
vagy oldalról egy kétujjas megfogóval (8.14a. ábra; a megfogó tengelye merőleges az alkatrész 
tengelyére), vagy elölről egy háromujjas megfogóval (8.14b. ábra; a megfogó tengelye meg-
egyezik az alkatrész tengelyével).

8. Pneumatikus megfogók
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8.16 ábra Diagram a karhosszúság (L) és súlyponteltolódás (H) arányának megállapítására, adott 
nyomás mellett (p)

8.15 ábra Az ujj hosszának és a tárgy súlypontjának aránya

A tárgy megfogásának súlypontja a megfogó tengelyén kívül

A megfogott tárgy súlypontja és a tartóerő támadáspontja a bizonyos terjedelemben a meg-fogó 
tengelyén kívülre is eshet. Ennek mértékét a ujj hosszának és a tárgy súlypontjának elhelyezkedése 
közötti arány határoz meg. Ez a műszaki dokumentációban található diagramról leolvasható egy 
adott típusú és méretű megfogónál, a légnyomás függvényében. Az ajánlott adatok figyelmen 
kívül hagyása a megfogóujjak illesztésének és vezetésének károsodásához vezethet.

A 8.16. ábrához hasonló diagramokon a kiválasztott típusú és méretű megfogófej esetében 
olvassa le az L karhosszúság és a H súlyponteltolódás megengedett arányát, a megfelelő p 
légnyomás mellett.

H és  L aránya megfelelő L túl hosszú

H túl hosszú

8. Pneumatikus megfogók
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L

+ 0,01

- 0,01

0

L
(m

m
)

t

8.17 ábra Megfogó nagy központossággal

8.18 ábra Pontosság az ismételt megfogások során

Központosság és ismétlési pontosság

A központosság 

A forgólapátos forgatómű tengelye csapágyazott, a forgórész pedig egy hornyokkal ellátott 
tárcsával van összeszerelve. A tárcsa forgásakor a hornyokban görgők mozognak. A görgők 
a tárcsa forgó mozgását az ujjak egyenesvonalú mozgásává alakítják. Az ujjak játék nélküli, 
keresztgörgőkkel ellátott vezetékbe vannak szerelve. Ez a kialakítás biztosítja a ± 0,05 mm-es 
központosságot az ismételt megfogások során.

A megfogás ismétlési pontossága

Az alkatrész ismételt megfogásai során jelentkező távolságeltérést L (8.18-as ábra) ismétlési 
pontosságnak nevezzük. Ez az eltérés a megfogó típustól és nagyságtól függően   ± 0,01mm 
között mozog. 

A központosító csap 
tengelye

Középponti 
pontosság

A nyitott ill. zárt ujjak 
tengelye

8. Pneumatikus megfogók
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8.20 ábra A megfogóujjak szerelése

8.19 ábra A megfogó ujjainak tehermentesítése

Tanácsok az összeszereléshez és az üzemeltetéshez

• Az ujjak mozgásának nagy sebessége a megfogásnál csökkenti a megfogók elméleti 
élettartamát, ezért a fojtószelepekkel be kell állítani a legalacsonyabb, optimális sebességet 
az ujjak nyitásánál és zárásánál.

• Az élettartam növelésének érdekében minél rövidebb és könnyebb karokat kell az ujjakra 
rögzíteni, a kinetikus energia és a nyomaték csökkentésére.  

• A kisméretű tárgyak megfogásánál az ujjak között helynek kell maradnia, így biztosítható 
a tárgy megbízható és pontos megfogása.

• Szereléskor ügyelni kell arra, hogy a rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka ne terjedjen át 
az ujjak megvezetésére.

ujj

henger, tárcsa

rés rés

lemez
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8.21 ábra  Megfogók porvédővel

• A megfogókat nem használhatjuk olyan környezetben, ahol a hőmérséklet meghaladja 
a 60 °C-ot.

• A különböző folyadékok, a hegesztési szikra (esetleg forgács) minden fajtája károsíthatja 
a megfogókat. Ezekre a környezetekre a megfogók speciális változatai állnak rendelkezésre, 
melyeken porvédő sapka burkolja az ujjak megvezetését.  A porvédő a következő anya-
gokból készülhet:

 - kloroprén kaucsuk (CR) – poros környezetben használják

 - szilikon kaucsuk (Si) – élelmiszeriparban használják

 - fluorizált kaucsuk (FKM)– olaj, hűtővíz stb. elleni védelemnél.

A porvédő megakadályozza a különböző szennyeződések bejutását a megfogók mechaniz-
musába.

8. Pneumatikus megfogók
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