
Az ipari automatizálás alapjai

Expertise – Passion – Automation 

A sűrített levegő és felhasználása   



Pneumatikus rendszerek 

ábrázolása



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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9. A pneumatikus rendszerek ábrázolása

A pneumatikus rendszerek ábrázolására és működésük leírására a következő módszereket le-
het használni:

- szöveges leírás
- a szerkezet technológiai elrendezésének vázlata, rajza
- rövidített leírás
- út-lépés diagram
- pneumatikus kapcsolási rajz

A rendszer működésének szöveges leírása

Egy pneumatikus kapcsolás működését legegyszerűbben szöveges leírással lehet ismertetni. 
Az összes funkció és azok összefüggéseinek érthető leírása azonban nagyon bonyolult, sőt, 
összetettebb kapcsolások esetén néha lehetetlen. Ezért ez a módszer csak a legegyszerűbb 
kapcsolások esetében tekinthető a többi módszer lehetséges alternatívájának.

A szerkezet technológiai elrendezésének vázlata

A szerkezet egyszerű vázlata áttekintést ad az egyes elemek elhelyezkedéséről és működéséről. 
Érthetővé akkor válik, ha mellette még más módot is alkalmazunk a szerkezet működésének 
ábrázolásához. A szerkezet technológiai elrendezésének vázlata valójában a szerkezet statikus 
képe, amelyből nem lehet kiolvasni a gép dinamikus viselkedését a technológiai folyamat 
végrehajtása során.

9.1 ábra Példa a szerkezet technológiai elrendezésének vázlatáról, egy munkaasztal felemeléséhez
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Rövidített leírás

A rövidített leírás, feljegyzés segitségével könnyen, gyorsan és érthetően le lehet írni a pneu-
matikus rendszer működését és sajátosságait. A rendszer minden egyes eleme az ábécé kis- 
vagy nagy betűivel van jelölve. A pneumatikus munkahengert például az ábécé nagybetűivel 
jelölik, míg annak véghelyzet-érzékelőit az ábécé kisbetűivel. Az ‚A‘ jelzésű pneumatikus 
munkahenger kitolt dugattyúrúdját ‚A+‘-szal jelölik, a behúzott dugattyúrudat pedig ‚A-‘-szal. 
Mindegyik pneumatikus munkahengernek és hajtásnak két véghelyzete van, melyeket 3/2-
utú, alaphelyzetben zárt, görgős szeleppel érzékelnek. Az ‚A‘ pneumatikus munkahenger 
dugattyúrúdjának behúzásakor aktiválódó szelepet ‚a

0
‘-val jelölik, azt a szelepet pedig, amely 

a dugattyúrúd kitolásakor aktiválódik, ‚a
1
‘-gyel. Például a ‚d

1
‘ véghelyzet-érzékelő (3/2-utú 

szelep) a D (D+) pneumatikus munkahenger dugattyúrúdjának kitolásakor aktiválódik. 

Út-lépés diagram

Az út-lépés diagramot a szerkezetek és gépi egységek működési folyamatának kifejezésére 
használják. Szemléletesen és áttekinthetően ábrázolják a rendszer egyes elemei és gépi 
mechanizmusai (hajtások, szelepek, végálláskapcsolók) közötti kapcsolatot a technológiai 
műveletek végrehajtásához szükséges sorrendben.

Az út-lépés diagram megkönnyíti a gépek, berendezések és szerkezeteik tervezését, valamint 
a rendszer vezérlésének leírását. Alapjául szolgál a pneumatikus és elektromos kapcsolások 
kidolgozásához. Az út-lépés diagram segitségével kifejezhetjük a gépek működési folyamatát 
az egyes munkafázisokban, vagy a gép működési folyamatát az idő függvényében.Az elemek 
jelöléséhez rövidített leírást használnak.

A pneumatikus rendszer vázlata

Vázlat rajzolásakor a következő elveket kell betartani:

• a vázlatkészítéskor nem kell figyelembe venni az egyes elemek térbeli elhelyezkedését 
a gépen,

• a pneumatikus munkahengereket és az irányításukra szolgáló szelepeket mindig 
vízszintes helyzetben kell megrajzolni,

• a levegőtömlőket a lehető legközvetlenebbül és keresztezés nélkül kell rajzolni,

• a rajzon levő elemeket mindig lentről felfelé, az irányító jelek és az energia áramlásának 
irányában rajzoljuk meg,

• az elemeket balról jobbra, működésük időbeli sorrendje szerint rajzoljuk,

• a vázlaton levő összes elemet alapállapotban, üzemkész gépnek megfelelően kell 
megrajzolni, ami feltételezi, hogy a pneumatikus kapcsolások légnyomással, az elektro-
mos áramkörök pedig áram nélkül vannak megrajzolva.

Ezen elvek szerint a sűrített levegő forrása mindig a vázlatrajz bal alsó sarkában, az elsőként 
aktivált pneumatikus henger pedig mindig a vázlatrajz bal felső sarkában van. 
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9.2 ábra A pneumatikus elemek jelöléseinek rajzolási elvei a kapcsolási rajzon

A dugattyú elülső kamrája nyomás alatt:
a dugattyúrúd be van húzva.

Ez a tömlő van a szelep tápcsator-
nájára kötve, azaz ez a tömlő lesz 
nyomás alatt.

A hátsó hengertér ezen 
az ágon van leszellőz-
tetve.

Nyugalmi állapotban a terkercs soha nincs 
feszültség alatt, a szelep alaphelyzetét egy 
rugó biztosítja.

Mivel a szelep helyzetét a visszatérítő 
rugó biztosítja, a szelep bekötéseit az 
alaphelyzetet ábrázoló négyzethez 
rajzoljuk.
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9.3 ábra Az alaphelyzetben lévő szelepek rajzolásának szabályai, különböző vezérlési módok esetén

A szelep alaphelyzete

A mechanikusan működtetett szelepeket, amelyeket nyomógombok működtetnek, a megfele-
lő kapcsolási helyzetben kell megrajzolni. Működtetett szelep esetén a be- és kimeneti csat-
lakozásokat a szelep rajzjelének bal oldalán kell elhelyezni. Ilyenkor az alaphelyzetben zárt, 
3/2-es szelep kimenete, a szelep sűrített levegő bemenetéhez csatlakozik. Ez a szabály 
vonatkozik azokra a monostabil, levegővel működtetett szelepekre is, amelyeknél a vezérlőág 
nyomás alatt van.

Kézi működtetésű szelepek

nyomás
 nélkül

nyomás
 alatt

nyomás 
nélkül

nyomás 
nélkül

nyomás 
nélkül

nyomás
 alatt

nyomás
 alatt

nyomás
 alatt

a retesznek meg kell egyeznie a szelep helyzetével

a bistabil szelepeknél mindkét helyzet lehetségesa monostabil szelepek nem ábrázolhatóak aktiváltan

3/2 szelep (N.C.) 3/2 szelep (N.O.)

3/2 szelep 
(N.C.)

Elektromágnessel és levegővel működtetett szelepek

A levegővel működtetett szelepek alaphelyzetben is átállíthatóak.

Az elektromágnessel működtetett szelepek alaphelyzetben nincsenek aktiválva.

Mechanikus működtetésű szelepek

nem aktivált: nyomás 
nélkül

nyomás
 alatt

aktivált: nyomás 
nélkül

nyomás
 alatt

3/2 szelep 
(N.O.)
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A bemenő jel feldolgozása

Kimenő jel

Bemenő jel

9.4 ábra A jel áramlása a gép irányítási rendszerében

Jeláramlás és jelfeldolgozás ábrázolása

A gép vezérlésének tervezése előtt nagyon fontos alaposan leírni a gép működését, a mecha-
nizmusok viselkedését különböző körülmények között. Ennek során a gép vezérlőrendszerét 
három szintre - csoportra kell osztani, nevezetesen: 

A pneumatikus irányítású rendszereknél a bemenő jel forrásaként leggyakrabban 3/2-
utú mechanikusan működtetett szelepeket használnak, melyek működtető csapján görgő 
helyezkedik el. A bemenő jel, amit a gép mozgása aktivál, információval szolgál a mechanizmus 
helyzetéről. Ezeket az elemeket, ha lehetséges, a vázlat alsó részére rajzoljuk. 

A bemenő jel feldolgozására szolgáló elemek közé soroljuk például a visszacsapó szelepeket, 
a VAGY-, illetve ÉS-szelepeket, a memóriaszelepet (flip-flop) és további logikai funkciókkal 
rendelkező szelepeket. 

A levegő áramlását  irányító útszelepeket mindig az adott pneumatikus hajtómű alá rajzoljuk. 

E szelepek és a pneumatikus működtetők között integrált visszacsapószelepekkel ellátott 
fojtószelepek találhatók. Ez a három elem (útszelep, fojtó-visszacsapó szelep, pneumatikus 
aktuátor) képezi a teljesítményegységet, és a kimeneti jelcsoportba sorolható. Az ábrán ezek 
nagybetűkkel vannak jelölve.

Az elektronikusan programozható logikai vezérlővel (PLC) irányított gépeknél a bemenő jel 
forrásaként a végálláskapcsolók szolgálnak (mechanikus, mágneses térrel vezérelt, induktív, 
kapacitív). A végálláskapcsoló aktiválása által előidézett jel (elektromos áram) a programozható 
vezérlő bemeneti egységébe kerül. A programozható vezérlőegység a bemenő jeleket 
kiértékeli, feldolgozza és jelet küld a kimenetre. A kimenő jel (elektromos áram) aktiválja a 
vezérlőszelep elektromágnesét, így a levegő útirányának változtatását. A vezérlőszelepeken 
átáramló sűrített levegő pedig a végrehajtó elemeket (munkahengerek, hajtások) a kívánt 
helyzetbe mozgatja.
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9.5 ábra A pneumatikus rendszer vezérlésének három szintje

A 9.5-ös ábrán a pneumatikus rendszer vezérlésének három szintjét láthatjuk

a gép első funkcionális 
lökete

Kimenő jel (végrehajtó szint)

a gép utolsó funkcionális 
lökete

A bemeneti jel feldolgozása (logikai szint)

START

Jelölés: a
0
 a

1´
 b

0
 b

1´
 c

0
 a c

1

Bemeneti jel (bemeneti szint)

A B C

A+ A- B+ B- C

 ... memória elemek, ÉS, VAGY stb.:
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mechanikus 
nyomásszabályzó

szárító kondenzátumleeresztő utóhűtő manométer

nyomáskapcsoló manométer 
nyomáskapcsolóval

hangtompító szűrő - 
hangtompító

nyomás-
fokozó

T-csatlakozó X-csatlakozó vezérelt
visszacsapó szelep

nyomásforrás légtartály

levegőelőkészítő  egység modulja:
szűrő kézi leeresztővel + 

 szabályzó + olajzó

levegőelőkészítő  egység modulja:
szűrő automata leeresztővel + 

szabályzó + olajzó

A pneumatikus elemek jelképi jelölései

Egy rendszer funkcionális kapcsolási rajzainak elkészítéséhez az alkatrészek jelöléseit, az 
ISO 1219-1 szabvány határozza meg. Mind a pneumatikus, mind a hidraulikus rendszerek 
ábrázolása esetén ez a szabvány az irányadó. A szimbólum csak az adott elem működését, 
funkcióját ábrázolja, nem a szerkezeti kialakítását. Például nincs megkülönböztetve a klasszikus 
dugattyús munkahenger a membrán munkahengertől. 

A levegő előkészítését végző egységek

A sűrített levegő olajzása, valamint a szűrők jelölése is egy-egy rombusz alakú jellel történik. 
A sűrített levegő áramlása a készülékeken feltüntetett nyilaknak megfelelően történik. A készü-
lék fukcióját a rombuszban elhelyezett szimbólum illusztrálja. 

A nyomásszabályzók jelölése négyzettel és az azon elhelyezett szimbólumok segítségével 
történik. Az illusztrációban a levegőáramlás a négyzet bal oldalától a jobb oldala felé történik. 

A levegő vagy a hő áramlását nyíllal jelöljük. A rugót egy cikkcakkos vonallal jelöljük. A rugó 
szimbólumát keresztező ferde nyíl a rugó előfeszítésének változtatási lehetőségét jelöli. 

1. A levegő előkészítésére szolgáló egységek
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olajzó lágyindító szelep 3/2-es, kézi működtetésű,
reteszelhető útszelep

elektropneumatikus 
nyomásszabályzó 

szelep

levegővel működtetett 
nyomásszabályzó

nyomásszabályzó
beépített visszacsapó 

szeleppel

szűrő kézi lee-
resztővel

szűrő automata 
leeresztővel

mikroszűrő kézi 
leeresztőval

szubmikroszűrő 
kézi 

leeresztővel

szubmikroszűrő 
automata 

leeresztővel

levegőelőkészítő egység modulja: 
szűrő kézi leeresztővel és 

nyomásszabályzóval

levegőelőkészítő egység modul: 
szűrő automata leeresztővel és 

nyomásszabályzóval

nyomás-
kapcsoló

manométer 
nyomáskapcsolóval

digitális nyomás / 
vákuum érzékelő

pneumatikus mérőszenzor

2. Nyomás és vákuum érzékelők

P P

S1

S2

S3

EXHP1

P2

SUP
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3. Útszelepek

A levegő áramlásának irányítására szolgáló szelep jelölésének alapját négyzetek képezik. Az 
útszelep lehetséges helyzeteinek számát a négyzetek számával jelölik. 

A négyzet belsejében levő nyíl a közeg áramlásának irányát mutatja. A négyzetben látható „T” 
jelölés az adott csatorna lezárását jelenti. 

A levegő betáplálását az útszelepbe és a levegő kiáramlását az útszelepből ahhoz a négyzethez 
rajzolják, amely az útszelep nyugalmi helyzetét ábrázolja. A levegő betáplálása és a levegő 
leszellőzése az útszelepből mindig a négyzet alsó oldalán látható, a levegő kimenete az 
útszelepből pedig mindig a négyzet felső oldalán található.

A táplevegőt mindig   -al, a hangtompítás nélküli leszellőztetést mindig jellel jelöljük. 

Ha a négyzetes jelölést vízszintesen eltoljuk, a szelep további lehetséges helyzetét (helyzeteit)
kapjuk.
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VAGY

kimenet csatlakoz-
tatva a leszellő-

zéshez

sűrítettlevegő-
bemenet

leszellőzés

mechanikus 
vezérlés

bemenet 
csatlakoztatva a 

kimenethez
visszatérítő 

rugó
mechanikus 

vezérlés
visszatérítő 

rugó

bemenet 
csatlakoztatva 
a kimenethez

kimenet 
csatlakoztatva 

a leszellőzéshez

kar

egyenes csap

elővezérelt
(közvetett vezérlésű)

közegnyomás közvetlen vezérlésűnyomógomb

pedál

* visszatérítő rugó és a 
közeg nyomása

* visszatérítő 
rugó

görgős kar

nyomással

Az útszelep vezérlési 
módjainak jelölései

elektromágnesselmechanikusanemberi erővel

9.6 ábra Szelepvezérlési módra vonatkozó jelölések

Az útszelep vezérlési módjainak jelölései

A sűrített levegő vagy folyadék kívánt áramlási irányát az útszelepek megfelelő helyzetbe 
állításával érhetjük el. Ez emberi erővel, mechanikusan, elektromágnessel, sűrített levegővel 
vagy folyadékkal valósítható meg. Az útszelepek irányítási módjainak jelölései egyformák a 
pneumatikus és a hidraulikus útszelepeknél. Az irányításhoz alább feltüntetett jelöléseket a bal 
oldalra rajzoljuk, de tükörképként fel lehetnek rajzolva az adott szelep jobb oldalára is.

* nem különálló vezérlők, hanem az útszelepbe beépített mechanizmusok.

9.7 ábra Az útszelep jelölésének összeállítása az alapjelölések segítségével

A 9.7-es ábra azt mutatja, hogyan áll össze a kívánt szelep komplett jele, az alapjelek egymás 
utáni összeillesztésével.
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2/2 közvetlen 
vezérlésű 

útszelep, N.C.

2/2 közvetett ve-
zérlésű útszelep, 

N.C.

2/2 elővezérelt 
útszelep, N.C., külső 

elővezérléssel

3/2 közvetlen 
vezérlésű útszelep, 

N.C.

3/2 közvetlen 
vezérlésű útszelep, 

N.O.

3/2 elővezérelt 
útszelep, N.C.

3/2 elővezérelt út-
szelep, N.C., külső 

elővezérléssel

3/2 elővezérelt út-
szelep, N.O., külső

elővezérléssel

3/2 közvetlen 
vezérlésű útszelep 

(elosztó)

3/2 közvetlen 
vezérlésű útszelep, 

N.C.(kétirányú)

4/2 közvetlen vezérlésű, 
monostabil útszelep, 
mechanikus rugóval 

4/2 elővezérelt, monostabil útszelep 
légrugóval (a blokkban közös

leszellőzéssel)

4/2 elővezérelt, bistabil 
útszelep (a blokkban közös

leszellőzéssel)

3/3 elővezérelt útsze-
lep középhelyzetben
zárt, külső elővezérlé-

ssel

3/3 elővezérelt 
útszelep, közép-
helyzetben zárt

3a. A mágnesszelepek sematikus jelölései
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5/2 elővezérelt, 
monostabil útszelep 

légrugóval 

5/2 elővezérelt, monostabil 
útszelep légrugóval és 
mechanikus rugóval 

5/2 elővezérelt, 
bistabil útszelep

5/2 elővezérelt, monostabil útszelep 
légrugóval és külső elővezérléssel 

5/2 elővezérelt, bistabil 
útszelep, külső elővezérléssel

5/3 elővezérelt útszelep 
középhelyzetben zárva 

(a blokkban közös leszellőzéssel)

5/3 elővezérelt útszelep 
középhelyzetben leszellőztetve 

(a blokkban közös leszellőzéssel)

5/3 elővezérelt útszelep 
középhelyzetben megtáplálva 

(a blokkban közös leszellőzéssel)

5/3 elővezérelt útszelep középhely-
zetben zárva

5/3 elővezérelt útszelep középhely-
zetben leszellőztetve

5/3 elővezérelt útszelep középhely-
zetben megtáplálva

5/3 elővezérelt útszelep közép-
helyzetben zárva, külső elővezér-

léssel

5/3 elővezérelt útszelep közép-
helyzetben leszellőztetve, külső

 elővezérléssel

5/3 elővezérelt útszelep közép-
helyzetben megtáplálva, külső

 elővezérléssel

5/3 elővezérelt útszelep 
visszacsapó szeleppel

2x3/2 elővezérelt útszelep 
N.C. + N.C. (a blokkban közös

leszellőzéssel)

2x3/2 elővezérelt útszelep 
N.O. + N.O. (a blokkban közös

leszellőzéssel)

2x3/2 elővezérelt útszelep 
N.C. + N.O. (a blokkban közös

leszellőzéssel)
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2/2 útszelep N.C. 
egyenes csappal

2/2 útszelep N.C. 
nyomógombbal

2/2 útszelep N.C. gom-
bafejű nyomógombbal 

(ugyanaz a jelölés)

2/2 útszelep N.C. 
lábpedállal

2/2 útszelep N.C. 
karral (reteszelődő)

2/2 útszelep N.C. 
görgős karral

3/2 útszelep 
egyenes csappal 

(kétirányú)

3/2 útszelep N.C. 
nyomógombbal és 

beépített hangtompítóval

3/2 útszelep nyomó-
gombbal (kétirányú)

3/2 útszelep N.C. 
görgős karral 
és beépített 

hangtompítóval

3/2 útszelep 
görgős karral 

(kétirányú)

3/2 útszelep N.C. 
billenőgörgős 

karral és beépített 
hangtompítóval

3/2 útszelep 
billenőgörgős karral 

(kétirányú)

3/2 útszelep N.C. 
karral (reteszelődő)

3/2 útszelep 
karral (reteszelődő, 

kétirányú)

3/2 útszelep N.C. 
lábpedállal és beépített 

hangtompítóval

5/2 útszelep egyenes 
csappal, mechanikus és 

légrugóval

5/2 útszelep görgős 
karral, mechanikus és 

légrugóval

5/2 útszelep billenőgörgős 
karral, valamint mechanikus 

és légrugóval

5/2 útszelep 
nyomógombbal, 

mechanikus és légrugóval

5/2 útszelep karral 
(reteszelődő)

3/2 útszelep N.C. 
egyenes csappal és 

beépített hangtompítóval

3/3 útszelep karral 
középhelyzetben 

zárva

5/2 útszelep karral 
(reteszelődő), mechanikus 

és légrugóval

5/2 útszelep lábpe-
dállal

5/3 útszelep karral
(reteszelődő), közép-

helyzetben leszellőztetve

4/2 útszelep karral 
(reteszelődő)

4/3 útszelep karral, 
középhelyzetben 

zárva

4/3 útszelep karral, 
középhelyzetben

leszellőztetve

3b. Mechanikusan vezérelt szelepek sematikus jelölései
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3c. Levegővel vezérelt szelepek sematikus jelölései

2/2 útszelep N.C. 3/2 útszelep mechanikus 
rugóval (kétirányú)

3/2 útszelep N.C. 
mechanikus és 

légrugóval

3/2 útszelep N.O. 
mechanikus és 

légrugóval

5/2 monostabil 
útszelep, mechanikus 

és légrugóval

5/2 monostabil 
útszelep légrugóval

5/2 bistabil útszelep

3/3 útszelep, középhe-
lyzetben zárva

5/3 útszelep, középhelyzetben 
zárva

5/3 útszelep, középhely-
zetben leszellőztetve

5/3 útszelep, középhely-
zetben megtáplálva

5/3 útszelep visszacsapó 
szelepekkel

3c. Levegővel vezérelt szelepek sematikus jelölései
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fojtó-visszacsapó 
szelep - kimeneti 

fojtás /in-line 
fojtó kivitel

fojtó-visszacsa-
pó szelep – be-
meneti fojtás 

fojtószelep 
hangtompí-

tóval

levegővel vezérelt  fojtó-
visszacsapó szelep 

visszacsa-
pó szelep

kettős fojtó-
visszacsapó 

szelep

nyomásszabályzó áramlásszabályzó
szelep

ÉS-szelep VAGY-szelep gyorsleürítő szelep

gyorsleürítő szelep fojtó, 
hangtompító funkcióval

gyorsleürítő szelep sze-
lep hangtompítóval

pneumatikus időtag nyomásmérő

lágyindító szelep - fojtás 
a bemeneten

lágyindító szelep - fojtás 
a kimeneten

kétkezes indító

3d. Fojtó, visszacsapó és logikai szelepek sematikus jelölései
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egyszeres működésű 
munkahenger, rugóval 

behúzva

egyszeres működésű 
munkahenger, 

mágnesgyűrűvel, rugóval 
behúzva

egyszeres működésű 
munkahenger rugóval 

behúzva, elfordulás ellen 
biztosított dugattyúrúddal

egyszeres működésű 
munkahenger 

mágnesgyűrűvel, rugóval 
behúzva, elfordulás ellen 

biztosított dugattyúrúddal

egyszeres működésű 
munkahenger, rugóval 

kitolva

egyszeres működésű 
munkahenger 

mágnesgyűrűvel, rugóval 
kitolva

egyszeres működésű 
munkahenger rugóval kitolva, 

elfordulás ellen biztosított 
dugattyúrúddal

egyszeres működésű 
munkahenger 

mágnesgyűrűvel, rugóval 
kitolva, elfordulás ellen 

biztosított dugattyúrúddal

kettős működésű 
munkahenger 

mágnesgyűrű nélkül

kettős működésű 
munkahenger 

mágnesgyűrűvel

kettős működésű munkahenger 
mágnesgyűrű nélkül, állítható,

pneumatikus véghelyzet-csillapítással

kettős működésű munkahenger 
mágnesgyűrűvel, állítható,
pneumatikus véghelyzet-

csillapítással

kettős működésű 
munkahenger mágnesgyűrű 

nélkül és elfordulás ellen 
biztosított dugattyúrúddal

kettős működésű munkahenger 
mágnesgyűrű nélkül, állítható,

pneumatikus véghelyzet-
csillapítással és elfordulás ellen 

biztosított dugattyúrúddal

kettős működésű 
munkahenger 

mágnesgyűrűvel és 
elfordulás ellen biztosított 

dugattyúrúddal

kettős működésű munkahenger 
mágnesgyűrűvel, állítható, 

pneumatikus véghelyzet-csillapítással 
és elfordulás ellen biztosított 

dugattyúrúddal

kettős működésű 
munkahenger átmenő 

dugattyúrúddal,
mágnesgyűrű nélkül

Kettős működésű 
munkahenger átmenő 

dugattyúrúddal és 
mágnesgyűrűvel

kettős működésű munkahenger 
átmenő dugattyúrúddal, 
pneumatikus véghelyzet-

csillapítással, mágnesgyűrű
nélkül

kettős működésű 
munkahenger átmenő 

dugattyúrúddal, pneumatikus 
véghelyzet-csillapítással és 

mágnesgyűrűvel

kettős működésű munkahenger átmenő 
dugattyúrúddal, elfordulás ellen 

biztosítva és mágnessel

kettős működésű munkahenger 
mágnesgyűrűvel, állítható, pneumatikus

véghelyzet-csillapítással és kettős 
működésű fékkel

kettős működésű munkahenger 
mágnesgyűrűvel, állítható, pneumatikus

véghelyzet-csillapítással és egyszeres 
működésű fékkel

4. Pneumatikus hajtások

A pneumatikus munkahengereket legegyszerűbben a hosszmetszetükkel lehet ábrázolni. 
Az ábrázolás megkülönböztet szabványos munkahengert dugattyúval, valamint egyéb 
munkahengereket. A forgatóknak saját jelölésük van, ami a forgatólapátos és a fogaskerekes-
fogasléces hajtásokra is vonatkozik.

4b. Lineáris, kettős működésű, pneumatikus munkahengerek sematikus jelölései

4a. Lineáris, egyszeres működésű, pneumatikus munkahengerek sematikus 
jelölései
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tandemhenger többállású munkahen-
ger, két dugattyúrúddal 

(háromállású)

többütemű munkahenger, 
kétoldali dugattyúrúddal 

(négyállású)

mechanikus összeköttetésű,
dugattyúrúd nélküli henger,

állítható, pneumatikus
véghelyzet-csillapítással

mechanikus összeköttetésű, 
dugattyúrúd nélküli henger

mágneses összeköttetésű 
dugattyúrúd nélküli henger, 

állítható, pneumatikus
véghelyzet-csillapítással

ikerdugattyús munka-
henger

rögzítő munkahenger henger helyzet 
érzékelőkkel

hidro-pneumatikus 
nyomásfokozó

hidro-pneumatikus 
átalakító

forgatómű emelő-forgató egység forgató-megfogó kombi-
nált egység

3-állásu forgatómű

4c. Egyéb lineáris munkahengerek sematikus jelölései

4d. Forgatóművek sematikus jelölései
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P

1 2
1 2

1 2 21

3

V

P EXH

V

EXH
P

1

2

1

2

párhuzamos 
megfogó - kettős 

működésű

párhuzamos megfogó 
- egyszeres működésű, 
alaphelyzetben nyitott

párhuzamos megfogó 
- egyszeres működésű, 

alaphelyzetben zárt

szögmegfogó - 
kettős működésű

szögmegfogó - 
egyszeres működésű, 

alaphelyzetben 
nyitott

forgató-megfogó kom-
binált egység - kettős 

működésű

vákuummérő digitális nyomás / 
vákuum érzékelő

vákuum- 
szívókorong

harmonika 
vákuum- 

szívókorong

vákuum- 
szívókorong 

rugózott szárral

vákuumszűrő vízleválasztó 
vákuumhoz

precíziós 
vákuumszabályzó

elektropneumatikus 
vákuumszabályzó

vákuum vissza-
csapó szelep

vákuumtakarékos 
szelep

egyfokozatú 
ejektor

egyfokozatú ejektor, 
beépített hangtompí-

tóval

5. Megfogók

6. Elemek vákuumra
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V

P

P

V

P

V

P

P

V

P

P

V

P

P

P

V

V

P

V

P

P

V

P

V

P

V

P

P

egyfokozatú ejektor 
vákuumkapcsolóval

egyfokozatú ejektor szelepekkel 
és szűrővel

egyfokozatú ejektor,
szelepekkel, vákuumkapcsolóval

 és szűrővel

egyfokozatú ejektor
szelepekkel és vákuumkapcsolóval

kétfokozatú 
ejektor - általános 

kivitel

kétfokozatú ejektor 
- szelepekkel és 

vákuumkapcsolóval

háromfokozatú ejektor - 
általános kivitel

dupla 
háromfokozatú 

ejektor

dupla háromfokozatú 
ejektor, 

vákuumkapcsolóval

dupla 
háromfokozatú 

ejektor, 
manométerrel

háromfokozatú ejektor,
szelepekkel
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szivattyú beépített 
pulzáció-

csillapítással

automata 
memránszivattyú

levegővel vezérelt 
membránszivattyú

membránszivattyú 
beépített 

mágnesszeleppel

levegővel vezérelt 
szivattyú

digitális 
áramlásmérő

7. A folyamatirányítás elemei
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9.8 ábra Az energiaátviteli csatornák sematikus jelölése

egyenes csatlakozó,
visszacsapó szeleppel

csatlakozási pont / 
menetes kötés

vakdugó csatlakozó pont / 
T-csatlakozó

csőcsatlakozó - 3-as 
elosztó

csőcsatlakozó - 4-es 
elosztó

csőcsatlakozó - 6-os 
elosztó

csatlakozódugó csatlakozóhüvely, 
visszacsapó szeleppel

spiráltömlő 2/2 kézi szelep visszacsapó szelepes 
T-csatlakozó

keresztidom elosztótömb,
6 leágazással

csőcsatlakozó 
elosztótömb,

10 leágazással

csőcsatlakozó 
elosztótömb,
3 leágazással

8. Csatlakozók és csövek

Amennyiben lehetséges, akkor a csöveket ábrázoló vonalakat egyenesen, kereszteződés 
nélkül kell ábrázolni.

munkalevegő-tömlő

vezérlőlevegő-tömlő

levegőellátás tömlője
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a1

a0
b0

b1

pneumatický valec A

pneumatický valec Bštart / stop to ítko

zásobník

Példa a pneumatikus kör ábrázolására

1. A funkció szöveges leírása
Feladat: A tárolóból az alkatrészt az A munkahenger tolja ki, majd a B munkahenger szorítja a 
gép alaplemezéhez. A vezérlésnek biztosítania kell, hogy semmilyen körülmények között nem 
jöhet létre a két munkahenger dugattyúrúdjának egyidejű mozgása.

2. A gép műszaki vázlata

9.9 ábra A gép technológiai elrendezésének rajza

adagoló

start/stop B pneumatikus munkahenger

A pneumatikus munkahenger
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A+

a0a1 b0b1

9.10 ábra A gépmozgás sorrendje

3. Rövid leírás

A+    a1    B+    b1    A-    a0    B-    b0

Az A és B munkahengerek véghelyzet érzékelésére, és azok vezérlésére az a
0
, a

1
, b

0
 és b

1
. 3/2-

es szelepek szolgálnak.

A gép munkafolyamatának elindításához – az A munkahenger A+ véghelyzetbe állítása – 
egy 3/2 N.C. szelepet használnak. A gép működéséhez ezt a szelepet tartósan a kapcsolt 
állapotban kell tartani. A kiindulóhelyzetbe való visszatérésnél a munkaciklus befejeződik, és 
a gép leáll (a b

0
 jel nem indít el egy új ciklust). Ebből az következik, hogy a gép indításához két 

jelre van szükségünk, mégpedig a b
0
 és a START jelre. Ezeket a jeleket sorba kell kötni, amivel 

megvalósul az ÉS logikai funkció.

Az egész folyamatot egy zárt vezérlési körrel lehet ábrázolni.

bemenő
jelek

kimenő
jelek B+ A- B-

start
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B
munka-
henger

A
munka-
henger

4. Út-lépés diagram

Az alábbiakban a bemeneti jelforrások szimbólumait és kapcsolataik grafikus ábrázolását 
találja, amelyeket a programlépések vagy az idő függvényében a lépésdiagramokban 
használnak.

Be

Ki

Be/Ki

Körkörös

Automatikus

Helyzetérzékelő

Nyomáskapcsoló

löket 1 2 3 4 5=1

a0

a1

b0

b1

9.11 ábra Az egyes lépéseket ábrázoló diagram

Elágazás

 
Jel inverzió 
(S2 inverzió szimbóluma)

VAGY feltétel
(disjunkció)

 
ÉS feltétel
(konjunkció)

Időtag40 kPa

jelforrás: a jeláramlás ábrázolása:
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5. A pneumatikus rendszer ábrája

A 9.12-es ábrán a gép irányítása az ISO1219 szabvány által használt jelölések segitségével 

került szemléltetésre.

9.12 ábra A pneumatikus rendszer kapcsolási rajza

Start
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