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NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE 

Diagramy funkcyjne i cyklogramy pracy 

1. Cyklogramy pracy 

Rolą cyklogramu pracy (ang Functional Diagram) jest przedstawienie kolejnych 

etapów ruchu elementów wykonawczych (oraz sygnałów sterujących) w cyklu pracy 

układu pneumatycznego, Przedstawia się go w formie graficznej, na osi odciętych 

(poziomej) odkłada się jednakowe odległości symbolizujące kolejne takty w cyklu 

pracy. Na osi rzędnych (pionowej) zamieszcza się jedynie istotne elementy układów, 

tzn. elementy robocze, zawory sterujące, których zmiana stanu jest istotna dla 

działania całego układu.  

Dla elementów roboczych na osi rzędnych nanosi się oznaczenia położenia, czyli 

przebytej drogi, dla zaworów natomiast stany przesterowania pozycji. Istotą 

cyklogramu pracy jest przedstawienie przyczynowo skutkowe działania 

projektowanego układu w pełnym cyklu pracy, z podziałem na takty. Na tej podstawie 

można dobrać zarówno niezbędne elementy wykonawcze i sterowania, jak i w 

późniejszej fazie projektu prowadzić obliczenia np. chwilowych wymaganych natężeń 

przepływu w instalacji. 

 

 
 

Rys.1. Cyklogram pracy dwóch siłowników. 

 

Przykład cyklogramu pracy dwóch siłowników pneumatycznych A i B pokazano na 

rys. 1. Cykl pracy składa się z czterech taktów. W „pierwszym” (0-1) takcie nic się nie  

wydarzyło z elementami roboczymi, więc nie jest zliczany. Odcinki współrzędnej 

czasu na cyklogramie nie odpowiadają rzeczywistym czasom działań mechanizmów. 

Cyklogram ma znaczenie jedynie poglądowe. Pogrubione linie poziome na 

cyklogramie oznaczają stany stabilne, w tym przypadku siłowników, zaś pogrubione 

linie pochyłe lub pionowe zmianę stanu, w tym przypadku ruch elementów 

wykonawczych. Cyklogram pracy, aby w pełni opisywał zależności pomiędzy 

elementami roboczymi a elementami sterowania, powinien być uzupełniony o kolejne 

wiersze, w których należałoby oznaczyć położenia istotnych zaworów 

rozdzielających, sterujących pracą siłowników.  

W celu łatwiejszego odczytywania zaprojektowanej, a dokładnie ujmując narysowanej  
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logiki działania układu, umożliwia się nanoszenie na cyklogramy pracy dodatkowych 

oznaczeń. Są to przebiegi sygnałów sterowania, pokazują np. które i w jaki sposób 

sygnały wejściowe podane z łączników drogowych lub przycisków powodują ruch w 

kolejnym takcie. Cyklogram pracy może być uzupełniony o graficzne symbole 

pomocnicze, dodatkowo uszczegółowiające zasadę działania projektowanego układu. 

Oznaczenia symboli pomocniczych zestawiono w tabeli 1. Tak jak w rysunku 

technicznym, tak i w rysowaniu zarówno schematów pneumatycznych jak i ich 

cyklogramów pracy unika się opisów słownych, bazując na przyjętych standardach 

zapisu. Pozwala to uniknąć błędów w próbie słownego opisu działania układu. 

 

Tabela 1. Symbole pomocnicze nanoszone na cyklogramy pracy 
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Na rys. 2 pokazano cyklogram pracy z rys. 1 uzupełniony o informację o położeniu 

zaworów rozdzielających, sterujących siłownikami A i B, oraz o położeniu  

łączników drogowych umieszczonych w pozycjach a0, a1, b0, i b1. Na cyklogramie 

pracy naniesiono dodatkowo symbole pomocnicze, informujące, który z sygnałów 

wejściowych powoduje przesterowanie zaworu rozdzielającego i w konsekwencji ruch 

siłowników. 

 
 

Rys. 2. Cyklogram pracy dwóch siłowników uzupełniony o elementy sterowania i 

symbole pomocnicze. 

 

Z przedstawionego cyklogramu wynika, że cykl pracy rozpoczyna siłownik A po  

podaniu sygnału START pod warunkiem, że istnieją także sygnały a0 i b0 (iloczyn  
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logiczny sygnałów START, a0 i b0). Ruch tłoczyska siłownika B w takcie drugim jest 

wywołany sygnałem a1. Po zakończeniu ruchu i pojawieniu się sygnału wejściowego 

b1 przewidziana jest zwłoka czasowa ∆t. W takcie trzecim realizowany jest ruch 

powrotny tłoczyska siłownika A. Ruch powrotny tłoczyska siłownika B, w trakcie 

czwartym, może się rozpocząć, o ile zaistnieją dwa sygnały a0 i b1.  

Na podstawie rozszerzonego i uzupełnionego cyklogramu można przystąpić do  

sporządzenia schematu pneumatycznego. Podstawową grupę elementów stanowi tzw.  

zespół wykonawczy złożony z siłownika, zaworu rozdzielającego oraz wyłączników  

drogowych. Wyjścia z zaworu rozdzielającego łączy się z siłownikiem. Wyjścia z  

przycisków, wyłączników drogowych, ew. z przekaźników czasowych, łączy się z  

wejściami zaworów rozdzielających sterujących siłownikami. Jeśli w układzie mają 

być zrealizowane funkcje logiczne (alternatywy lub koniunkcji), to na ogół zawory 

alternatywy są umieszczane na wejściu zaworów rozdzielających sterujących 

siłownikami, zaś elementy koniunkcji są osadzane na wyjściu z wyłączników 

drogowych tych zespołów, które działają kilkakrotnie. 

 

 
Rys. 3. Schemat układu pneumatycznego realizującego pracę dwóch siłowników A i B 

wg cyklogramu pokazanego na rys. 2. 
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Rys. 4. Wygenerowany diagram pracy (ang. State Diagram) układu ze schematu z rys. 

3 w programie FluidSIM_P. 

 

Opis pracy układu zamieszczonego na schemacie na rys. 3.  

Po podaniu sygnału START, przy spełnionym warunku, że tłoczyska siłowników A i 

B są wsunięte (łączniki drogowe a0 i b0 są przesterowane), zostaje przesterowany 

zawór rozdzielający V1 siłownika A. W tym przypadku jedną koniunkcję spełniono 

poprzez szeregowe połączenie przycisku START z wyłącznikiem drogowym b0, zaś 

drugą koniunkcję a0 i b0 uzyskano wprowadzając zawór koniunkcji. Tłoczysko 

siłownika zaczyna się wysuwać, wykonuje ruch A+. W pierwszym takcie ruch do 

przodu wykonuje tłoczysko siłownika A. W położeniu wysuniętym sygnał z  

łącznika drogowego a1 przesterowuje zwór rozdzielający V2 siłownika B. W takcie 

drugim wysuwane jest tłoczysko siłownika B, tłoczysko wykonuje ruch B+. W 

położeniu krańcowym sygnał z wyłącznika b1 jest doprowadzony do przekaźnika 

czasowego V3. Po upływie nastawionego czasu ∆t przesterowany zostaje zawór V1 

siłownika A. W takcie trzecim tłoczysko siłownika A wykonuje ruch powrotny, ruch 

A-. Przy spełnionym warunku, że tłoczysko siłownika A jest wsunięte (sygnał z 

wyłącznika a0) i jednocześnie tłoczysko siłownika B pozostaje wysunięte (sygnał z 

wyłącznika b1), a zatem dla iloczynu logicznego sygnałów a0 i b1, następuje 

przesterowanie zaworu V2 siłownika B do położenia początkowego, i w takcie 

czwartym jest realizowany ruch powrotny tłoczyska siłownika B, ruch B-.  

Opracowany schemat układu pneumatycznego wymaga na ogół sprawdzenia 

zgodności jego działania z cyklogramem. Częstym błędem jest równoczesne 

pojawienie się dwóch sprzecznych sygnałów sterujących jednym bistabilnym 

zaworem rozdzielającym. 
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2. Zadanie. 

 

1. Zbudować schemat układu pneumatycznego – rys. 3 w aplikacji FluidSim 

Pneumatics.  

2. Przeprowadzić symulację działania pracy układu, wygenerować diagram pracy 

układu. 

3. Sprawdzić zgodność działania zmontowanego układu z cyklogramem i diagramem  

pracy układu.  


