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1. WPROWADZENIE  

 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o podstawowych układach 

sterowania i regulacji automatycznej i kształtowaniu umiejętności montowania i sprawdzania 
układów automatyki.  

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, 

abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie 

materiału całej jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych  

315[01].O3 
Podstawowe układy 

sterowania i regulacji 

315[01].O3.01 
Badanie układów 

elektrycznych  
i elektronicznych 

315[01].O3.02 
Montowanie i sprawdzanie 

układów automatyki 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– stosować jednostki układu SI, 
– przeliczać jednostki, 
– posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu statyki, dynamiki kinematyki, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– obsługiwać komputer, 
– współpracować w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− wyjaśnić róŜnicę między sterowaniem a regulacją, 
− rozróŜnić elementy układu automatycznej regulacji i określić ich funkcje w układzie, 
− sklasyfikować układy automatycznej regulacji, 
− rozróŜnić podstawowe wielkości charakteryzujące przepływ cieczy i gazów, 
− określić wady i zalety oraz zakres stosowania elektrycznych, pneumatycznych 

i hydraulicznych urządzeń automatyki, 
− rozróŜnić i scharakteryzować podstawowe przetworniki pomiarowe, 
− wyjaśnić działanie i zastosowanie elementów wykonawczych pneumatycznych, 

hydraulicznych i elektrycznych, 
− rozpoznać typy regulatorów i scharakteryzować ich podstawowe parametry, 
− wyjaśnić działanie układów regulacji temperatury, poziomu, ciśnienia, 
− opisać na podstawie schematów działanie wybranych układów sterowania 

pneumatycznego i elektropneumatycznego oraz hydraulicznego i elektrohydraulicznego, 
− zbudować na podstawie schematu układy sterowania lub układy automatycznej regulacji, 
− przetestować działanie układów sterowania i regulacji, 
− scharakteryzować wymagania dotyczące bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń 

ciśnieniowych, 
− zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Charakterystyka podstawowych układów sterowania i regulacji 

oraz czynników roboczych 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Rozwój przemysłu w pierwszym etapie wymusił konieczność wspomagania, a następnie 
zastępowania pracy mięśni ludzkich energią mechaniczną. Rola człowieka w procesie 
zmechanizowanym sprowadzała się głównie do kontroli oraz sterowania jego przebiegiem. 
Człowiek na podstawie obserwacji procesu oraz wskaźników decydował, jakie urządzenia 
naleŜy włączyć bądź wyłączyć. Rozwój techniki powodował w większym stopniu 
zastępowanie człowieka w procesach technologicznych coraz doskonalszymi urządzeniami. 
Procesy, w których kontrolę i sterowanie przejęły urządzenia, noszą nazwę procesów 
zautomatyzowanych. Jednym z podstawowych pojęć związanych z automatyzacją jest obiekt 
sterowania. 

Obiekt sterowania jest to urządzenie lub zespół urządzeń, w których przebiega proces 
technologiczny i w których przez zewnętrzne oddziaływanie sterujące realizuje się poŜądany 
algorytm (funkcję). Obiekt regulacji jest to obiekt sterowania w układzie regulacji. 
Oddziaływanie na obiekt odbywa się za pomocą sygnałów. 

Sygnał jest to przebieg określonej wielkości nośnej zawierającej pewną informację. 
Sygnałem moŜe być np. ciśnienie cieczy, napięcie lub natęŜenie prądu. W zaleŜności od 
wielkości nośnej sygnał określa się jako: wejściowy, wyjściowy, zadający, zakłócający. 

Informacja, jaką przekazuje sygnał, jest zawarta w jego wartości lub kształcie przebiegu. 
 
Na rysunku 1 pokazano przykłady obiektów regulacji. 
 

  
 

Rys. 1. Obiekty regulacji: a) o jednym sygnale wejściowym i jednym wyjściowym, b) o wielu sygnałach,  
O – obiekt regulacji, x – sygnał sterujący (wejściowy), z – sygnał zakłócający, y – sygnał wyjściowy 

[6, s. 6] 
 

Układ sterowania jest to zespół składający się z obiektu (obiektów) sterowania 
i oddziałującego na niego układu sterującego (regulatora). Sterowanie jest to oddziaływanie 
na obiekt regulacji w celu uzyskania określonego zachowania obiektu. WyróŜnia się dwa 
podstawowe rodzaje układów sterowania: 
− układ otwarty, 
− układ zamknięty. 

Układ sterowania otwarty (rys. 2a) jest to układ bez sprzęŜeń zwrotnych. W układzie 
sterowania rolę regulatora spełnia najczęściej człowiek. Zadaniem człowieka jest ciągła 
obserwacja wielkości sterowanej i porównanie jej z wartością zadaną. Na podstawie 
porównania podejmowana jest decyzja, dotycząca odpowiedniego oddziaływania na obiekt 
regulacji. Przykładem otwartego układu sterowania jest jazda samochodem, w którym rolę 
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regulatora spełnia osoba podejmująca decyzje, w którą stronę skręcić, gdzie się zatrzymać, 
z jaką prędkością jechać. 

 

 
 

Rys. 2. Podstawowe rodzaje układów sterowania: a) układ otwarty, b) układ zamknięty. O – obiekt regulacji,  
R – regulator, xo – wartość zadana, y – sygnał sterowany (regulowany), x – sygnał sterujący 

(nastawiający), z – zakłócenia, e – odchyłka regulacji [6, s. 7] 
 

W zamkniętym układzie sterowania (rys. 2b), zwanym równieŜ układem regulacji, 
wartość wielkości wyjściowej jest wprowadzana do urządzenia sterującego (regulatora) przez 
ujemne sprzęŜenie zwrotne. Sterowanie w zamkniętym układzie określamy jako regulację. 

JeŜeli aktualna wartość sygnału wyjściowego z obiektu y jest inna niŜ wartość zadana xo 

(jaką sygnał wyjściowy y powinien przyjmować), to powstaje róŜnica e = xo – y, zwana 
odchyłką regulacji. Zadaniem regulatora jest takie oddziaływanie na obiekt regulacji, aby 
odchyłka e była bliska zera. 
 
Klasyfikacja układów regulacji 
1. Uwzględniając sposób działania układu naleŜy wyróŜnić: 

− układy regulacji stałowartościowej, w których wartość zadana xo = const 
(np. utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu), 

− układy sterowania programowego, w których algorytm działania realizuje zmianę 
wielkości sterowanej według zadanego programu, np. utrzymanie w pomieszczeniu 
określonych przez uŜytkownika zmian temperatur w zaleŜności od pory dnia, 

− układy sterowania nadąŜnego, w których algorytm działania realizuje pewien 
przebieg wielkości sterowanej, przy czym przebieg nie jest znany, np. śledzenie 
przez radar obiektu latającego, 

− układy sterowania adaptacyjnego, w którym w przypadku zmian właściwości obiektu 
lub oddziaływań zewnętrznych następuje zmiana algorytmu sterowania, 
zapewniająca spełnienie określonego kryterium jakości sterowania, np. minimalne 
zuŜycie paliwa w samochodzie mimo zmieniających się warunków zewnętrznych – 
róŜna nawierzchnia drogi, oraz zmieniająca się prędkość jazdy, 

− układy sterowania optymalnego, w których układ sterowania realizuje algorytm 
według przyjętego wskaźnika jakości (ekstremum), np. sterowanie ciągiem silników 
samolotu tak, aby samolot osiągnął określony pułap przy realizacji określonego 
wskaźnika jakości, np. minimalne zuŜycie paliwa, 

− układy sterowania sekwencyjnego, w których załączanie i wyłączanie odpowiednich 
urządzeń procesu odbywa się wg określonej kolejności (sekwencji). 

2. Uwzględniając charakter sygnałów układu naleŜy wyróŜnić: 
− układy ciągłe, w których wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe są funkcjami 

ciągłymi, tzn. mogą przybierać dowolne wartości z obszaru swojej zmienności, 
− układy dyskretne – w których sygnały przybierają tylko wybrane, ściśle określone 

wartości z przedziału wartości dopuszczalnych. 
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Sygnały występujące w układach regulacji mogą najczęściej mieć postać: 
− sygnałów mechanicznych wytwarzanych za pomocą dźwigni, krzywek, 
− sygnałów pneumatycznych (napędy pneumatyczne), 
− sygnałów  hydraulicznych  ( napędy hydrauliczne), 
− sygnałów elektrycznych (napędy elektryczne), obecnie najpopularniejsze. 

Bardzo szybki rozwój elektroniki, a zwłaszcza mikroprocesorów spowodował, Ŝe coraz 
częściej jako urządzenia sterujące stosowane są sterowniki mikroprocesorowe, w których 
występują sygnały elektryczne. 

W napędach pneumatycznych i hydraulicznych czynnikiem roboczym są odpowiednio 
gazy i ciecze. Ciecze i gazy charakteryzują się płynnością. Oznacza to, Ŝe przybierają kształt 
naczynia, w którym się znajdują. W związku z tym ciecze i gazy określa się jedną nazwą – 
płyny. NajwaŜniejsze właściwości płynów to: 
− gęstość, 
− cięŜar właściwy, 
− ściśliwość, 
− lepkość. 

 

 Gęstość jest to masa jednostki objętości 
 

gdzie: 
ρ  – gęstość [kg/m³], 
m  – masa  [kg], 
V  – objętość [m³]. 
 

Gęstość powietrza, takŜe innych gazów zmienia się wraz z temperaturą i ciśnieniem 
zgodnie z  równaniem stanu gazu doskonałego: 
 

p ⋅ V = m ⋅ R ⋅ T 
 

a po przekształceniach: 
 
 
gdzie: 
R – stała gazowa, dla powietrza R = 287 [m²/(s²⋅ K)], 
T – temperatura [K], 
p – ciśnienie [Pa], 
ρ – gęstość [kg/ m³], 
m – masa [kg]. 
 

CięŜar właściwy jest to cięŜar jednostki objętości  
 
 
 
gdzie: 
γ – cięŜar właściwy [N/m3], 
G – cięŜar [N], 
V – objętość [m3]. 
 
Ściśliwość jest to zdolność do zmiany objętości pod wpływem zmian ciśnienia 

zewnętrznego. Ze względu na małą ściśliwość cieczy, przyjmuje się, Ŝe są one płynami 
nieściśliwymi. W przeciwieństwie do cieczy, gazy charakteryzują się duŜą ściśliwością. 
W gazach obowiązuje równanie stanu gazów wyraŜone zaleŜnością: 

m 
ρ =     

V 

p 
ρ =     

R ⋅ T 

G 
γ =    

V 
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W stałej temperaturze obowiązuje prawo Boyleَa–Mariotteَa (rys. 3): 
 
 p1 ·V1 =  p2 ·V2  = const 
  

 
Rys. 3. Zmiana objętości gazów przy stałej temperaturze [opracowanie własne] 

 
W stałym ciśnieniu powietrze zmienia swoją objętość pod wpływem zmian temperatury, 

zgodnie z prawem Gay–Lussaca: 
 
 
 
 
 

Lepkość jest to właściwość polegająca na tym, Ŝe podczas przemieszczania się płynu 
w przewodzie, pomiędzy sąsiednimi warstwami płynu występuje tarcie wewnętrzne 
i powstają napręŜenia styczne. Lepkość płynów w duŜym stopniu zaleŜy od temperatury. 
Wraz ze wzrostem temperatury lepkość gazów rośnie. Wzrost temperatury powoduje 
zwiększenie ruchliwości cząsteczek, które zderzając się, zmniejszają swoją ruchliwość, 
w wyniku, czego lepkość gazu rośnie. W przypadku cieczy lepkość wraz ze wzrostem 
temperatury maleje. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ruchliwość cieczy, a to 
umoŜliwia swobodniejsze przemieszczanie się warstw cieczy względem siebie. 

Ciśnienie płynu (rys. 4) jest to stosunek siły normalnej, działającej na powierzchnię, do 
wielkości tej powierzchni. 

 
 

 
 
 
gdzie: 
p – ciśnienie [N/m2], 
F – siła [N], 
S – powierzchnia [m2]. 

 V1         V2 
 ——   =      ——    =      const 
  T1         T2 

    p1 · V1           p2 · V2           p3 · V3  
—————   =       —————    =     —————   =  const 
     T1                 T2                  T3  

 F 
p =  

 S 
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Rys. 4. Przykład definiujący ciśnienie [opracowanie własne] 

 
Jednostkami ciśnienia w układzie SI są: 

1 Pa = 1 [N/m²], 
1 Pa = 10-5 [bar]. 

 
W przypadku cieczy występuje pojęcie – ciśnienie hydrostatyczne (rys. 5), wyraŜające się 

zaleŜnością: 
 

ph = h · γ + po   
 

gdzie: 
ph  – ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez słup cieczy [Pa], 
h   – wysokość słupa cieczy [m], 
po  –  ciśnienie zewnętrzne [Pa], 
γ   – cięŜar właściwy cieczy [N/m3]. 

 
 

Rys. 5. Ciśnienie statyczne w zbiorniku [opracowanie własne] 
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Prawo Pascala 
Ciśnienie wewnątrz płynu pozostającego w spoczynku, wywołane działaniem sił 

zewnętrznych, ma wartość jednakową we wszystkich punktach płynu (rys. 6). 

 
Rys. 6. Interpretacja prawa Pascala [opracowanie własne] 

 
Ciśnienie bezwzględne, nadciśnienie, podciśnienie 

Podczas pomiaru ciśnienia powietrza jest bardzo istotne, względem jakiej wartości 
mierzymy ciśnienie. Ciśnienie absolutne pa nazywane ciśnieniem bezwzględnym, jest to 
ciśnienie obliczone względem próŜni absolutnej. Ciśnienie absolutne równe 0 odpowiada 
próŜni absolutnej (rys. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Zasada określania rodzajów ciśnień [opracowanie własne] 
 
Ciśnienie odniesienia jest to ciśnienie, względem którego obliczono określone ciśnienie. 

Ciśnienie względne jest to róŜnica ciśnień absolutnego i odniesienia. Podciśnienie jest to 
ciśnienie względne w zakresie ciśnień mniejszych od ciśnienia odniesienia. Nadciśnienie jest 
to ciśnienie względne w zakresie ciśnień większych od ciśnienia odniesienia. Jako ciśnienie 
odniesienia często przyjmuje się ciśnienie atmosferyczne, zwane barometrycznym. 
 
Dynamika płynów 

Dwa prawa opisujące dynamikę płynów to: 
− prawo zachowania masy, 
− prawo zachowania energii. 

Prawo zachowania masy określa, Ŝe masa nie moŜe powstawać ani zanikać. Prawo 
zachowania masy odniesione do płynów nosi nazwę prawa ciągłości płynów i jest opisane 
równaniem ciągłości (rys. 8). 

S1 · v1· ρ1 = S2 · v2 · ρ2 – dla gazów,  
 

próŜnia 

pa nadciśnienie 

podciśnienie 

ciśnienie barometryczne 

S 

 F 
p = — 

 S 
p – ciśnienie [Pa], 
F – siła [N], 
S – powierzchnia [m2]. 
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gdzie: 
S1, S2 – przekroje poprzeczne [m2], 
ρ1, ρ2 – gęstości płynu odpowiednio w przekrojach S1, S2 [kg/m3], 
v1, v2 – prędkość płynu [m/s].  

W przypadku płynu nieściśliwego (ρ1 = ρ2 ) powyŜsza zaleŜność przyjmuje postać: 
S1 · v1 = S2 · v2           

  
Rys. 8. Prawo ciągłości płynów [opracowanie własne] 

 
 
 

Prawo zachowania energii (rys. 9) określa, Ŝe energia nie moŜe powstawać ani zanikać, 
moŜe jedynie następować przemiana z jednej postaci energii w drugą. W odniesieniu do 
płynów nosi nazwę twierdzenia Bernoullego, według którego suma energii kinetycznej, 
energii ciśnienia i energii połoŜenia jest stała. Twierdzenie Bernoullego jest opisane 
równaniem Bernoullego, które dla cieczy przyjmuje postać (rys. 10): 

 

 
  

gdzie: 
v1, v2    –  prędkości płynu odpowiednio w przekrojach 1-1, 2-2 [m/s], 
p1, p2   –  ciśnienia płynu odpowiednio w przekrojach 1-1, 2-2 [Pa], 
ρ              –  gęstość płynu [kg/m3], 
z1, z2   –  odległości osi przewodu od poziomu odniesienia [m], 
g         –  przyspieszenie ziemskie [m/s2]. 

 
 

 
Rys. 9. Przepływ strumienia cieczy między przekrojami 1-1 i 2-2 [opracowanie własne] 

 
Pierwszy człon równania określa energię kinetyczną płynu, drugi – energię ciśnienia, 

trzeci energię potencjalną (połoŜenia). W równaniu pominięto straty energii wynikające 
z przepływu płynu, spowodowane w duŜym stopniu lepkością płynów oraz zmianą kształtu 
kanałów przepływowych. 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

13

Równanie Bernoullego dla gazów ma postać: 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 

gdzie: 
cv    –       ciepło właściwe przy stałej objętości [m2/s2 · K], 
cp    –      ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu [m2/s2 · K]. 
 

Moc przepływającego płynu określa zaleŜność: 
P = Q · p 

gdzie: 
P – moc [Nm/s], 
Q – natęŜenie przepływu [m3/s], 
p – ciśnienie [Pa]. 
 
Rodzaje przepływów 

Obserwując strugę płynu (rys. 10), moŜna zaobserwować dwa rodzaje przepływów: 
a) laminarny (uwarstwowiony), 
b) turbulentny (burzliwy). 
 
 

 
 Rys. 10. Rozkład prędkości w strudze: a) przepływ laminarny, b) turbulentny [opracowanie własne] 
 
 
 

W przypadku przepływu laminarnego ruch wszystkich cząsteczek odbywa się wzdłuŜ linii 
równoległych do osi przewodu. Podczas przepływu turbulentnego nie moŜna wyodrębnić 
poszczególnych strug. Powstają silne zawirowania, powodujące duŜe straty ciśnienia. Rodzaj 
przepływu określa liczba Reynoldsa (Re): 

 

 
 
 

 
gdzie: 
vśr  – średnia prędkość przepływu [m/s], 
d  – średnica rury [m], 
µ  – współczynnik lepkości dynamicznej [N · s/m2], 
ρ  – gęstość płynu [kg/m3]. 
Liczba Reynoldsa określająca rodzaj przepływu ma wartość: 
Re < 2070 – przepływ laminarny, 
2070 > Re – przepływ turbulentny, 
2070 < Re< 2800 – moŜe wystąpić przepływ laminarny lub turbulentny. 

a) b) 

v2                          p  
—   +  cv ·  T +    —  = const 
 2                          ρ 

 v2 
 —   +  cp ·  T   = const 
  2 

 vśr · d· ρ 
Re = ————  – dla przewodów rurowych 

µ  
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W praktyce przyjmuje się wartość Rekr = 2300 jako wartość rozgraniczającą rodzaje 
przepływów. Charakter przepływu jest waŜny dla uŜytkownika. Przepływ laminarny jest 
ogólnie korzystniejszy, poniewaŜ powoduje mniejsze straty energii, jednak przepływ 
turbulentny jest wymogiem prawidłowej pracy niektórych urządzeń, np. wymienników ciepła. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak moŜna wyjaśnić pojęcie obiekt regulacji? 
2. Jakimi cechami charakteryzuje się otwarty układ sterowania? 
3. Jakimi cechami charakteryzuje się zamknięty układ sterowania? 
4. Jaka jest róŜnica między sterowaniem a regulacją? 
5. Jak klasyfikuje się układy regulacji? 
6. Jaka jest struktura układu regulacji? 
7. Jakie są podstawowe właściwości płynów? 
8. Co określa termin ciśnienie bezwzględne? 
9. Kiedy występuje nadciśnienie? 
10. Kiedy występuje podciśnienie? 
11. Jakie zaleŜności określa prawo Boyleَa i Mariotteَa? 
12. Jakie zaleŜności określa jak brzmi prawo Gay–Lussaca? 
13. Jak oblicza się ciśnienie hydrostatyczne? 
14. Jakie zaleŜności określa prawo Pascala? 
15. Jakie zaleŜności określa prawo ciągłości płynów? 
16. Jakie zaleŜności określa prawo zachowania energii? 
17. Jakie znasz rodzaje przepływów? 
18. Jaki parametr charakteryzuje liczba Reynoldsa? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Sklasyfikuj wskazane przez nauczyciela układy regulacji na podstawie opisu ich działania. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych kryteria klasyfikacji układów regulacji, 
2) dokonać analizy działania układów na podstawie opisów, 
3) rozpoznać rodzaje układów, 
4) zapisać przy rodzaju regulacji krótką jej charakterystykę i nazwy sklasyfikowanych 

układów. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− papier formatu A4, flamastry, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotyczącą klasyfikacji układów regulacji. 
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p1, V1 
T1 

p2, V2, 

T2 

Ćwiczenie 2 
Wartości trzech ciśnień absolutnych wynoszą odpowiednio p1 = 150 kPa, p2 = 50 kPa,  

p3 = 200 kPa. Oblicz, jakie są wartości nadciśnienia i podciśnienia, gdy jako ciśnienie 
odniesienia przyjęto ciśnienie p1, i gdy przyjęto ciśnienie p2. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać odpowiednie określenia, 
2) wykonać obliczenia, 
3) wykonać wykresy rozkładu ciśnień, 
4) przeanalizować otrzymane wyniki, 
5) uzasadnić róŜnice w otrzymanych wykresach. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− papier formatu A4, flamastry, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca obliczania ciśnienia. 
 
Ćwiczenie 3 

Na rysunku przedstawiono dwa stany gazu znajdującego się w zamkniętej komorze. 
Zapisz zaleŜność między parametrami gazu w obu stanach. 

 
Stan 1 Stan 2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rysunek do ćwiczenia 3 [opracowanie własne] 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzory, 
2) zapisać zaleŜność, 
3) opisać przedstawione na rysunkach zjawisko. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− papier formatu A4, flamastry, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca przemian gazowych. 
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Ćwiczenie 4 
Elastyczną, zamkniętą komorę wypełniono powietrzem o ciśnieniu 2 bary. Oblicz, jak 

zmieni się ciśnienie powietrza wypełniającego komorę o objętości 1 m³, jeśli komora pod 
wpływem działania sił zewnętrznych zmniejszyła objętość do 0,5 m³. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzory, 
2) wykonać obliczenia, 
3) opisać występujące zjawisko. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− papier formatu A4, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca przemian gazowych. 
 
Ćwiczenie 5 

Określ ciśnienie wywierane na dno naczynia przez dwie niemieszające się ciecze 
o cięŜarach właściwych γ1,  γ2. 

 

 
 

 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać zjawisko, 
2) odszukać wzór, 
3) zapisać zaleŜność określające ciśnienie panujące na dnie zbiornika. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca ciśnień, 
− papier formatu A4. 
 

Rysunek do ćwiczenia 5 [opracowanie własne] 
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Ćwiczenie 6 
Oblicz siłę F2 potrzebną do zrównowaŜenia działania siły F1. CięŜary tłoczków naleŜy 

pominąć. Dane: F1 = 100 N, S1 = 0,00785 m², S2 = 0,0314 m². 

  
Rysunek do ćwiczenia 6 [opracowanie własne] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać zjawisko, 
2) odszukać wzory, 
3) zapisać zaleŜność na wyliczenie siły F2, 
4) wykonać obliczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca równowagi cieczy w naczyniach 

połączonych, 
− papier formatu A4. 
 
Ćwiczenie 7 

Oblicz prędkości przepływu cieczy w przekrojach 2-2 i 3-3, jeśli prędkość przepływu 
cieczy w przekroju 1-1 wynosi v1 = 0,2 m/s. Powierzchnie przekrojów wynoszą odpowiednio: 
S1 = 0,012 m², S2 = 0,016 m², S3 = 0,008 m². 

 
Rysunek do ćwiczenia 7 [opracowanie własne] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać zjawisko, 
2) odszukać wzory, 
3) zapisać zaleŜność na wyliczenie prędkości przepływu, 
4) wykonać obliczenia dla przekrojów 2-2 i 3-3. 

S3 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca przepływu cieczy, 
− papier formatu A4. 
 
Ćwiczenie 8 

Zastosuj prawo zachowania energii dla układu przedstawionego na rysunku. Wprowadź 
potrzebne parametry. Rozpatrz przypadek, gdy czynnikiem płynącym w przewodzie jest 
ciecz.  

  
Rysunek do ćwiczenia 8 [opracowanie własne] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzór, 
2) wprowadzić brakujące parametry, 
3) podstawić parametry do wzorów, 
4) opisać występujące zjawisko. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca przepływu cieczy, 
− papier formatu A4. 
 

4.1.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) wyjaśnić pojęcie obiekt regulacji?  � � 
2) wyjaśnić pojęcie otwarty układ sterowania? � � 
3) wyjaśnić pojęcie zamknięty układ sterowania? � � 
4) określić róŜnice między sterowaniem a regulacją? � � 
5) sklasyfikować układy regulacji? � � 
6) określić strukturę układu regulacji? � � 
7) określić podstawowe właściwości płynów? � � 
8) rozróŜnić pojęcia: ciśnienie absolutne, nadciśnienie, podciśnienie? � � 
9) zastosować prawo Boyleَa i Mariotteَa? � � 
10) zastosować prawo Gay–Lussaca? � � 
11) zastosować prawo Pascala? � � 
12) zastosować prawo ciągłości płynów? � � 
13) zastosować prawo zachowania energii? � � 
14) określić rodzaje przepływów? � � 
15) zdefiniować liczbę Reynoldsa? � � 
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4.2. Elementy i urządzenia układów automatyki 
 
4.2.1 Materiał nauczania 

 
 Układy regulacji są budowane w wyniku połączenie wielu współpracujących elementów 

(rys. 11). Elementami składowymi układu są: 
−−−− obiekt regulacji (sterowania), 
−−−− urządzenia pomiarowe i wizyjne, 
−−−− regulator, sterownik, 
−−−− urządzenia wykonawcze (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne). 

 

 
 

Rys. 11. Ogólna struktura układu regulacji [opracowanie własne] 
 
Właściwości statyczne i dynamiczne obiektów regulacji 

W celu zaprojektowania bądź przeprowadzenia analizy układów regulacji niezbędna jest 
znajomość elementów wchodzących w ich skład. Istnieją modele matematyczne 
podstawowych obiektów regulacji. W niniejszym opracowaniu własności obiektów opisano 
na podstawie ich charakterystyk: statycznej i dynamicznej. 

Charakterystyka statyczna określa zaleŜność wartości wielkości wyjściowej od wartości 
wielkości wejściowej w określonych warunkach ustalonych. Za stan ustalony przyjmuje się 
stan, w którym po zadaniu określonej wartości sygnału wejściowego, sygnał wyjściowy ustali 
się i juŜ nie ulega zmianie lub zmiany mieszczą się w ustalonym przedziale. 

Charakterystyka dynamiczna określa zaleŜność sygnału wyjściowego w funkcji czasu po 
zadaniu określonego przebiegu sygnału wyjściowego, wyznaczona dla procesów 
przejściowych. Sygnałami wejściowymi najczęściej są: 
−−−− skok jednostkowy, 
−−−− sygnał narastający liniowo, 
−−−− sygnał impulsowy. 

 Podstawowymi członami (obiektami) regulacji są: 
−−−− człon proporcjonalny, 
−−−− człon inercyjny, 
−−−− człon całkujący, 
−−−− człon róŜniczkujący, 
−−−− człon oscylacyjny, 
−−−− człon opóźniający.  

W tabeli 1 przedstawiono charakterystyki statyczne i dynamiczne podstawowych 
członów oraz ich realizacje fizyczne. 
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Tabela 1. Charakterystyki statyczne i dynamiczne podstawowych członów [4, s. 25] 
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Tabela 1 ciąg dalszy 

  
 
Obiekty regulacji (urządzenia, instalacje technologiczne), w których przebiegają procesy 

podlegające regulacji charakteryzują się bardziej złoŜonymi właściwościami niŜ człony 
(elementy) przedstawione w tabeli 1. 

Ze względu na przebieg odpowiedzi skokowej obiekty regulacji dzielimy na: 
−−−− statyczne (z samowyrównywaniem), po wprowadzeniu wymuszenia skokowego osiągają 

stan ustalony (samodzielnie) bez pomocy regulatora (rys. 12), 
−−−− astatyczne (bez samowyrównywania), po wprowadzeniu wymuszenia skokowego 

samodzielnie (bez pomocy regulatora) nie osiągają równowagi trwałej (rys. 13). 
 

 

 
 

Rys. 12. Obiekt statyczny a) przykładowe charakterystyki skokowe, b) realizacja elektryczna, c) zastępcza 
charakterystyka obiektu statycznego: T0 – zastępczy czas opóźnienia, Tz – zastępcza stała czasowa [6, s. 33] 

 
 
 
 

a) b) 

c) 
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Rys. 13. Obiekt astatyczny a) przykładowe charakterystyki, b) charakterystyka zastępcza, c) realizacja 
fizyczna, d) przebieg zmian poziomu cieczy w układzie z rys c: T0 – zastępczy czas opóźnienia, 

Tc – zastępcza stała czasowa [6, s. 36] 
 
Regulatory 

Regulator jest to urządzenie, które w układzie regulacji określa odchyłkę regulacji przez 
porównanie wartości wielkości regulowanej z wartością zadaną i na podstawie odchyłki 
regulacji wypracowuje sygnał regulacji według określonego algorytmu sterowania. Odchyłka 
regulacji e powinna być jak najmniejsza. 

W zaleŜności od przyjętego kryterium regulatory dzielimy na róŜne grupy: 
1. Podział regulatorów ze względu na dostarczaną energię: 

−−−− regulatory bezpośredniego działania – nie wymagają dodatkowego zasilania, energię 
potrzebną do przestawiania urządzeń nastawczych czerpią bezpośrednio z czujnika 
pomiarowego, są mało dokładne, ale proste i tanie, 

−−−− regulatory pośredniego działania – korzystają ze źródła energii pomocniczej. 
2. Podział regulatorów ze względu na rodzaj nośnika energii: 

−−−− regulatory elektryczne, 
−−−− regulatory pneumatyczne, 
−−−− regulatory hydrauliczne.  

3. Podział ze względu na rodzaj sygnału wyjściowego: 
−−−− analogowe – sygnał wyjściowy ma postać ciągła, 
−−−− dyskretne – sygnał wyjściowy ma postać nieciągłą. 
W zaleŜności od właściwości dynamicznych regulatory analogowe dzielą się na 

następujące grupy: 
−−−− P – regulatory proporcjonalne, 
−−−− I – regulatory całkujące, 
−−−− PI – regulatory proporcjonalno-całkujące, 
−−−− PD – regulatory proporcjonalno-róŜniczkujące, 
−−−− PID – regulatory proporcjonalno-całkująco-róŜniczkujące. 

 
W tabeli 2 przedstawiono charakterystyki dynamiczne regulatorów, oraz równania 

charakterystyki skokowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
b) c) d) 
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Tabela 2. Charakterystyki dynamiczne regulatorów [7, s. 41] 

 
 

Nazwy regulatorów są ściśle związane z ich własnościami dynamicznymi i określają, 
jakie nastawy są moŜliwe do zrealizowania w poszczególnych regulatorach. 

W regulatorze P sygnał wyjściowy x jest proporcjonalny do sygnału wejściowego 
e (odchyłki regulacji). Współczynnik proporcjonalności kp nosi nazwę wzmocnienie 
regulatora. Zamiast wzmocnienia często podawany jest zakres proporcjonalności 

 
1 

Xp =  — 100% 
kp 

 
 W regulatorze I , jako nastawa występuje czas zdwojenia Ti – stała czasowa całkowania. 
 W regulatorze PI nastawami są czas zdwojenia Ti oraz zakres proporcjonalności Xp. 
 W regulatorze PD nastawami są zakres proporcjonalności Xp oraz czas wyprzedzenia Td 
– stała czasowa róŜniczkowania. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

24

W regulatorze PID moŜliwe są trzy nastawy: działania proporcjonalnego Xp, działania 
całkującego Ti oraz działania róŜniczkującego Td. 

 
Elementy wykonawcze  

Elementami wykonawczymi w układach automatyki są najczęściej siłowniki i silniki. 
Siłowniki są to urządzenia przekształcające energię płynów na energię mechaniczną. Ze 
względu na rodzaj uzyskiwanego ruchu rozróŜnia się dwie grupy: 
−−−− siłowniki o ruchu liniowym, 
−−−− siłowniki o ruchu obrotowym. 

Ze względu na sposób wymuszenia ruchu tłoczyska siłowniki dzielimy na: 
– siłowniki jednostronnego działania, 
– siłowniki dwustronnego działania. 

W siłowniku jednostronnego działania (rys. 14) ruch tłoczyska w jedną stronę jest 
wymuszany przez ciśnienie czynnika roboczego, w drugą – przez siłę spręŜyny lub siłę 
cięŜaru tłoka. Siłowniki jednostronnego działania w zaleŜności od tego, czy podawane 
ciśnienie powoduje wysunięcie tłoczyska, czy wsunięcie – dzielą się odpowiednio na 
siłowniki o działaniu prostym lub odwrotnym. 

W siłownikach dwustronnego działania ruch tłoczyska w obu kierunkach wymuszany jest 
ciśnieniem czynnika podawanego przemiennie do komór siłownika (rys. 15). 
 

 
 

Rys. 14. Schematy konstrukcji siłowników jednostronnego działania: a) membranowy o działaniu prostym, 
b) membranowy o działaniu odwrotnym, c) tłokowy o działaniu prostym, d) tłokowy o działaniu odwrotnym,  

1 – tuleja/cylinder, 2 – tłoczysko, 3 – spręŜyna, 4 – tłok, 5 – zespół uszczelnień, 6 – membrana [5, s. 23] 
 

 
Rys. 15. Siłownik tłokowy dwustronnego działania [5, s. 24] 

px – sygnał wejściowy 
ciśnieniowy 

ly – sygnał wyjściowy 
(przesunięcie) 

F – siłą przenoszona 
przez tłoczysko 

a)
) 

b)
) 

c)
) 

d)
) 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

25

Siłowniki specjalnej konstrukcji o ruchu liniowym: 
−−−− siłowniki z tłoczyskiem dwustronnym, 
−−−− siłowniki wielopozycyjne, 
−−−− siłowniki udarowe, 
−−−− siłowniki beztłoczyskowe. 
 

W siłowniku beztłoczyskowym (rys. 16) tuleja 9 ma na całej swojej długości szczelinę, 
przez którą połączona jest za pomocą łącznika 8 z tłokiem 7 i suwakiem 1.  
 

 
 

Rys. 16. Siłownik beztłoczyskowy z przeciętą tuleją cylindrową: 1 – suwak, 2 i 3 – uszczelki, 
4 i 12 – wlot/wylot powietrza, 5 i 11 –pokrywa, 6 i 10 – tuleje [4, s. 43] 

  
Ciekawym rozwiązaniem elementu wykonawczego jest muskuł pneumatyczny 

przedstawiony na rys. 17. 
 

 
Rys. 17. Muskuł pneumatyczny: a) stan swobodny, b) stan po napełnieniu spręŜonym powietrzem, 1 – łącznik,  

2 – oplot z nylonowej siatki, 3 – pęcherz powietrzny [5, s. 44] 
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Muskuł zbudowany jest z elastycznego pęcherza, który po napełnieniu spręŜonym 
powietrzem, ulega pęcznieniu i skróceniu. Stosowany jest tam, gdzie wymagana jest duŜa 
szybkość działania przy małym skoku np. w napędach robotów kroczących. 

Najczęściej spotykane siłowniki o ruchu obrotowym: wahliwe zębate, wahliwe 
łopatkowe (rys. 18 a, b). 

  
Rys. 18. Elementy wykonawcze o ruchu obrotowym: a)słownik wahliwy, zębaty, b)siłownik wahliwy 

łopatkowy, c) silnik łopatkowy; 1 – wirnik, 2 – obudowa, 3 – łopatki [5, s. 25] 
 

W silnikach pneumatycznych energia zawarta w spręŜonym powietrzu zamieniana jest na 
energię ruchu obrotowego. Ze względu na konstrukcję silniki pneumatyczne dzielą się na: 
− tłokowe, 
− łopatkowe, 
− zębate. 

W silniku łopatkowym (rys. 18c) wirnik osadzony jest mimośrodowo względem 
obudowy. Wpływające pod ciśnieniem powietrze wymusza ruch obrotowy wirnika. Na skutek 
działania siły odśrodkowej łopatki dociskane są do obudowy zapewniając szczelność komór.  

Do najwaŜniejszych zalet silników pneumatycznych naleŜą: duŜa przeciąŜalność, łatwość 
uzyskania wysokich obrotów, bezstopniowa regulacja obrotów, krótka droga hamowania. 

Podstawowe parametry siłowników zostały przedstawione na przykładzie siłownika 
dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym (rys. 19). 
 

 
 
 

Rys. 19. Podstawowe parametry konstrukcyjne siłownika tłokowego [5, s. 26] 
 

Obliczanie sił w siłowniku dwustronnego działania 
Siła przenoszona przez tłoczysko, w zaleŜności od kierunku podawania płynu do komór 

siłownika, moŜe być siłą pchającą bądź ciągnącą (rys. 20). 
 

D – średnica tłoka 
d – średnica tłoczyska 
s – skok 
F – siła przenoszona 

przez tłoczysko 
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a)                            b) 
 

  
 

Rys. 20. Sposoby uzyskiwania siły przenoszonej przez tłoczysko: a) pchająca, b) ciągnąca [6, s. 26] 
  
Siła czynna, pchająca F = Fp , przy wysuwaniu 
 

Fp  =  p1 ·A1 ·ŋ 
gdzie: 
p1 ciśnienie robocze [Pa],  

π ٠ D² 
A1 = ――――, 

4 
ŋ – współczynnik sprawności, 
 
Siła czynna, ciągnąca F= Fc, przy wsuwaniu 
 

Fc  =  p1  A2 ŋ, 
gdzie: 
            π ٠ (D²  –  d²) 
A2 = ———————. [m2] 
                    4 
 
 
Obliczanie siły w siłowniku jednostronnego działania 
 Siła F czynna przenoszona przez tłoczysko: 
 

F= A ⋅ p ⋅η 
gdzie: 
A – powierzchnia tłoka [m2], 
p – ciśnienie w komorze siłownika [Pa], 
η – sprawność siłownika. 
 
Wyznaczanie zuŜycia powietrza  

W celu wyznaczenia zuŜycia powietrza, przy danym ciśnieniu roboczym, określonej 
średnicy tłoka i skoku siłownika stosuje się wzór: 
– dla siłownika jednostronnego działania, 
                                                           
                                                                       

  
 
 

 
A²                                                    

Q = s٠ n٠  —— ٠ pabs 
patm 
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– dla siłownika dwustronnego działania, 
 

   
 

 
 
 
gdzie: 
Q – objętościowe zuŜycie powietrza [m3/s], 
A – powierzchnia czynna tłoka [m2], 
s – skok [m], 
pabs – ciśnienie robocze absolutne [Pa], 
patm – ciśnienie atmosferyczne [Pa], 
n – liczba cykli pracy siłownika [1/s]. 
 

Elementami wykonawczymi elektrycznymi są najczęściej silniki – urządzenia 
zamieniające energię elektryczna na mechaniczną za pośrednictwem pola magnetycznego. 
Wśród występujących silników najwaŜniejszymi są: silniki prądu przemiennego, silniki prądu 
stałego, silniki krokowe oraz urządzenia z napędem elektromagnetycznym np. hamulce, 
sprzęgła. Silniki prądu przemiennego przedstawiono w jednostce modułowej 315[01].O3.01 
„Badanie układów elektrycznych i elektronicznych”. 
 
Silnik pr ądu stałego (rys. 21) 

 
 

Rys. 21 Silnik prądu stałego: 1 – jarzmo, 2 – rdzeń bieguna głównego, 3 – nadbiegunnik, 
4 – rdzeń bieguna komutacyjnego, 5 – uzwojenia bieguna głównego, 6 – uzwojenie bieguna 
komutacyjnego, 7 – wirnik, 8 – uzwojenie wirnika, 9 – komutator, 10 – szczotka [1, s. 180] 

 
Stojan składa się z cylindrycznego jarzma z zamocowanymi uzwojonymi biegunami 

głównymi wytwarzającymi główny strumień magnetyczny. Wirnik wykonany jest z cienkich 
blach osadzonych na stalowym wale. W wirniku znajdują się Ŝłobki na uzwojenie wirnika. Na 
wale osadzony jest komutator. JeŜeli uzwojenie wirnika, przez które płynie prąd stały 
znajdzie się w polu magnetycznym biegunów głównych, to będzie działać na nie siła, 
powodująca ruch obrotowy. W zaleŜności od sposobu wytwarzania pola stojana (rys. 22) 
rozróŜnia się silniki: bocznikowe, obcowzbudne, ze wzbudzeniem magnesami stałymi 
i szeregowe. 

 

                                                                                                 
                     A²                                                    
Q = 2·s٠ n٠  —— ٠ pabs 

                  patm                                                                           
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Rys. 22. Układy połączeń silników prądu stałego [9, s. 53] 
 
 

Na rys. 23 przedstawiono zaleŜności prędkości obrotowej od momentu dla róŜnych 
silników przy stałej wartości napięcia zasilającego. 

 
Rys. 23. Charakterystyki zewnętrzne silników prądu stałego: 1 – bocznikowego przy pominięciu 

oddziaływania twornika, 2 – obcowzbudnego: z uwzględnieniem oddziaływania twornika, 
3 – szeregowo-bocznikowego, 4 – szeregowego [opracowanie własne] 

 
Silniki prądu stałego wzbudzane szeregowo mają duŜy moment rozruchowy, dlatego 

stosuje się je jako rozruszniki w samochodach.  
Sterowanie prędkością obrotową w silniku prądu stałego uzyskuje się przez: zmianę 

napięcia zasilającego, zmianę rezystancji obwodu twornika przez włączenie rezystora 
dodatkowego oraz zmianę strumienia głównego. Zmianę kierunku wirowania uzyskuje się 
poprzez zmianę zwrotu prądu uzyskaną w wyniku przełączenia uzwojeń twornika. 

Silniki krokowe są elementami wykonawczymi, w których po kaŜdym impulsie 
elektrycznym następuje obrót o przesunięcie kątowe lub liniowe nazwane krokiem lub 
skokiem.  

Silniki bezszczotkowe prądu stałego (DC – brushless) charakteryzują się zastosowaniem 
magnesów stałych wykonanych z materiałów ziem rzadkich wytwarzających bardzo duŜe 
natęŜenie pola magnetycznego przy niewielkich rozmiarach tych magnesów. UmoŜliwiło to 
konstrukcję silników bezszczotkowych. Wirnik zbudowany jest z magnesów stałych, 
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uzwojenie mieści się na stojanie. Stojan ma uzwojenie wykonane na wzór silników prądu 
trójfazowego przemiennego. W silnikach tych nie występuje problem ze zuŜywającymi się i 
iskrzącymi szczotkami. Układ sterownia jest prosty, jak przy typowych silnikach prądu 
stałego. Silniki DC bezszczotkowe w porównaniu ze standardowymi są trwałe i niezawodne, 
jednak jakość ruchu przy wolnych obrotach nie jest jeszcze zadawalająca. 

W silnikach synchronicznych z magnesami stałymi (AC – brushless) uzyskuje się duŜe 
wartości momentu obrotowego takŜe przy małych prędkościach obrotowych. Silniki tego typu 
stosuje się w robotach. Więcej informacji na temat silników bezszczotkowych moŜna znaleźć 
w pozycji 3 spisu literatury.  
 
Przyrządy pomiarowe  
 Są to narzędzia pomiarowe słuŜące do przetwarzania wielkości mierzonej lub wielkości 
z nią związanej na wskazanie lub inną równowaŜna informację. Sygnał mierzony oddziałuje 
bezpośrednio na czujnik pomiarowy. W niewielu przyrządach sygnał z czujnika jest 
wielkością odczytywaną przez uŜytkownika, najczęściej zachodzi potrzeba przekształcenia 
sygnału na sygnał bardziej uŜyteczny do współpracy z innymi przyrządami (rys. 24).  

 
 

                         wielkość 
                 mierzona 

 
Rys. 24. Przekształcenie sygnału mierzonego [opracowanie własne] 

 
 Badając czujnik pomiarowy moŜemy wyznaczyć dwa rodzaje charakterystyk: 

1) charakterystykę statyczną – określającą zaleŜność sygnału wyjściowego z czujnika od 
sygnału wejściowego w stanach ustalonych, 

2) charakterystykę dynamiczną – określającą zaleŜność sygnału wyjściowego w funkcji 
czasu po zadaniu określonego przebiegu sygnału wejściowego. 
Czujniki dzielimy na róŜne grupy w zaleŜności od przyjętego kryterium. Ze względu na 

sposób czerpania energii do realizacji przetwarzania wielkości wejściowej na wyjściową, 
czujniki dzielimy je na:  
1) czujniki parametryczne (pasywne) – mierzona wielkość powoduje zmianę parametru 

elektrycznego takiego jak: rezystancja, indukcyjność, pojemność, wymagają dostarczenia 
do układu pomiarowego energii z zewnątrz, 

2) czujniki generacyjne (aktywne) – mierzona wielkość nieelektryczna powoduje 
wytworzenie siły elektromotorycznej, której wartość jest proporcjonalna do mierzonej 
wielkości. 
Ze względu na charakter mierzonej wielkości czujniki dzielimy na:  

−−−− analogowe, 
−−−− dwustanowe (binarne), 
−−−− cyfrowe. 

W czujnikach analogowych sygnał wyjściowy ma postać ciągłą (rys. 25). 
Charakterystyka czujnika jest niejednoznaczna, występuje zjawisko histerezy. JeŜeli wartość 
sygnału wejściowego rośnie, to krzywa 1 jest wykresem zmian wartości wielkości 
wyjściowej, a jeśli wartość wielkości wejściowej maleje – krzywa 2. Powoduje to, Ŝe dla tej 
samej wartości wejściowej uzyskuje się róŜne wartości wielkości wyjściowej. Wartości te 
zaleŜą od kierunku zmian wielkości wejściowej. Histereza jest zjawiskiem niepoŜądanym, ale 
nie da się jej całkowicie wyeliminować. 

Czujnik Przetwornik Wynik 
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Rys. 25. Charakterystyka statyczna czujnika analogowego [4, s. 58] 

 
W czujnikach dwustanowych sygnał wyjściowy przyjmuje dwie wartości dolną (stan 

niski), i górną (stan wysoki). Odpowiednio poszczególnym stanom mogą odpowiadać np. 
napięcie 0 V/24 V, natęŜenie prądu 0 mA/ 20 mA, wyłączenie/załączenie. Czujniki binarne 
budowane są jako przekaźniki dwustanowe (rys. 26), lub jako czujniki analogowe 
z przełączaniem progowym po przekroczeniu odpowiednich wartości sygnału wejściowego 
(rys. 27). Cechą charakterystyczną czujników binarnych jest pętla histerezy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 26. Charakterystyka statyczna czujnika dwustanowego [opracowanie własne] 

 
Rys. 27. Czujnik dwustanowy z przełączaniem progowym: a) charakterystyka statyczna, 

b) zmiana sygnału na wyjściu [4, s. 57] 
 
W czujnikach cyfrowych charakterystyka zaleŜności sygnału wyjściowego od 

wejściowego (charakterystyka statyczna) ma postać schodkową (rys. 28). Zakres zmian 
wartości wejściowych jest podzielony na skończoną liczbę poziomów. KaŜdemu poziomowi 
przyporządkowana jest liczba w kodzie zero-jedynkowym. 

Przełączanie 
0 → 1 

Przełą-
czanie 
1 → 0 

0 

1 

histereza 

x 

y 
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Rys. 28. Charakterystyka statyczna czujnika cyfrowego [4, s. 58] 

 
Właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych 

Do najwaŜniejszych cech metrologicznych przyrządów pomiarowych naleŜą: 
−−−− działka elementarna w przypadku przyrządów analogowych, 
−−−− jednostka najmniej znaczącej pozycji zapisu dziesiętnego w przypadku przyrządów 

cyfrowych, 
−−−− zakres pomiarowy, określony przez róŜnicę między maksymalną a minimalną wartością, 

jaką moŜna danym przyrządem zmierzyć w ramach określonej dla danego przyrządu 
klasy dokładności, 

−−−− klasa dokładności przyrządu, 
−−−− nacisk pomiarowy, określa siłę z jaką element pomiarowy przyrządu działa na przedmiot 

mierzony (występuje w przypadku przyrządów stykowych), 
−−−− strefa nieczułości przyrządu – określa największą wartość sygnału mierzonego, która nie 

spowoduje widocznej zmiany sygnału wyjściowego przyrządu, 
−−−− charakterystyka statyczna – określa zaleŜność wielkości wyjściowej przyrządu w funkcji 

wielkości wejściowej (mierzonej) w stanach ustalonych,  
−−−− histereza, oznacza niejednoznaczność charakterystyki statycznej. 
 
Standardowe sygnały 

Ujednolicenie sygnałów ułatwia budowę systemów pomiarowych i automatyki. Istota 
standaryzacji polega na przypisaniu pewnemu zakresowi zmian wielkości mierzonej 
określonego zakresu proporcjonalnego innej wielkości, łatwej do przetworzenia i przesyłania. 
 Podstawowe sygnały standardowe: 
−−−− prądowe w zakresie od 4–20 mA, 
−−−− napięciowe w zakresie 0–5 V lub 0–10 V, 
−−−− pneumatyczne w zakresie od 20 do 100 kPa, 
−−−− cyfrowe szeregowe i równoległe, interfejsy RS 232, RS 483, konwertery GPIB-LAN, 

magistrale procesowe np. FIELDBUS. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 

1. Jakie są podstawowe elementy układu regulacji automatycznej? 
2. Jakie są podstawowe obiekty regulacji? 
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3. Jakie parametry charakteryzują podstawowe obiekty regulacji? 
4. Jak klasyfikuje się regulatory względu na sposób działania? 
5. Jakie nastawy występują w regulatorach? 
6. Jakie są elementy wykonawcze pneumatyczne? 
7. Jakie są elementy wykonawcze hydrauliczne? 
8. Jakie są elementy wykonawcze elektryczne? 
9. Jakie są standardowe sygnały w automatyce? 
10. Jak klasyfikuje się czujniki? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wyznacz parametry podstawowych członów i obiektów regulacji na podstawie ich 
charakterystyk skokowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zamodelować człon wskazany przez prowadzącego na stanowisku do modelowania 
obiektów regulacji, 

2) połączyć układ zgodnie ze schematem, 
3) włączyć generator i oscyloskop, 
4) dobrać częstotliwość generatora tak, aby na ekranie oscyloskopu była widoczna 

odpowiedź w zakresie całego skoku sygnału wymuszającego, 
5) zarejestrować przebiegi, 
6) określić parametry członu na podstawie otrzymanych przebiegów, 
7) obliczyć parametry członu na podstawie parametrów elementów uŜytych do jego 

modelowania, 
8) porównać otrzymane wyniki, 
9) uzasadnić ewentualne róŜnice, 
10) wykonać czynności od 1 do 9 dla pozostałych podstawowych członów i dla obiektów 

złoŜonych. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy:  
– stanowisko do modelowania podstawowych członów automatyki, 
– oscyloskop dwukanałowy, 
– generator funkcji prostokątnych. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj siłowniki. Określ ich zasadę działania i parametry techniczne. Narysuj ich 
symbole graficzne. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obejrzeć siłowniki, 
2) zidentyfikować siłowniki posługując się kartami katalogowymi, 
3) określić sposób działania siłowników, 
4) narysować symbole graficzne rozpoznanych siłowników, 
5) odczytać parametry techniczne siłowników z kart katalogowych, 
6) zanotować odczytane parametry przy odpowiednich symbolach graficznych. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy:  
−−−− róŜne siłowniki, 
−−−− karty katalogowe siłowników, 
−−−− norma symboli graficznych elementów pneumatycznych. 
 
Ćwiczenie 3 

Oblicz siłę pchającą w siłowniku dwustronnego działania, jeśli ciśnienie robocze wynosi 
3 bary, średnica tłoka D = 0,025 m. NaleŜy przyjąć współczynnik sprawności η = 85%. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) obliczyć siłę pchająca dla zadanych warunków pracy, 
2) zanotować wyniki. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca obliczeń siłowników, 
– kalkulator. 
 
Ćwiczenie 4 

Rozpoznaj silniki, określ ich parametry. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać silniki posługując się katalogami, 
2) odczytać tabliczki znamionowe silników, 
3) zinterpretować dane zamieszczone na tabliczkach znamionowych,  
4) zapisać nazwy silników i ich parametry. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

−−−− róŜne silniki, 
−−−− karty katalogowe silników. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) określić podstawowe elementy układu regulacji? � � 
2) wyznaczyć parametry podstawowych obiektów regulacji? � � 
3) sklasyfikować regulatory? � � 
4) określić parametry regulatorów? � � 
5) rozpoznać elementy wykonawcze pneumatyczne? � � 
6) rozpoznać elementy wykonawcze hydrauliczne? � � 
7) rozpoznać elementy wykonawcze elektryczne? � � 
8) określić parametry elementów wykonawczych? � � 
9) sklasyfikować przetworniki pomiarowe? � � 
10) określić standardowe sygnały stosowane w automatyce? � � 
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4.3. Podstawowe układy regulacji 
 
4.3.1. Materiał nauczania  
 

Podstawowymi układami sterowania w automatyce są: 
– układy sterowania poziomem, 
– układy sterowania ciśnieniem, 
– układy sterowania temperaturą. 
 
Układy sterowania poziomem 

Przykład prostej regulacji poziomu przedstawiono na rys. 29. Zadaniem układu jest 
utrzymanie stałego poziomu w zbiorniku. Czujnikiem pomiarowym jest pływak 1, 
umieszczony w zbiorniku 7. Ruch pływaka za pośrednictwem dźwigni 2 i 4 jest przenoszony 
na przemieszczenie grzybka 5 zaworu regulującego dopływ cieczy do zbiornika. Opadający 
w dół pływak powoduje otwarcie zaworu. Podnoszący się poziom cieczy w zbiorniku unosi 
pływak do góry i po osiągnięciu określonego poziomu, następuje odcięcie dopływu cieczy do 
zbiornika. 

  
 

Rys. 29. Regulator poziomu: 1 – pływak, 2 – dźwignia, 3 – cięgno, 
4 – dźwignia, 5 – zawór, 6 – zbiornik, 7 – zbiorniczek [6, s. 54] 

 
Układ regulacji poziomu z pięcioma elektrodami przedstawiono na rys. 30. W układzie 

zastosowano konduktometryczne czujniki elektryczne. Działanie czujników oparte jest na 
pomiarze przewodności elektrolitów zmieniających się wraz ze zmiana stęŜenia mierzonego 
roztworu. 
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Rys. 30. Schemat pięciopunktowego układu regulacji poziomu wody [10]: 1 – czteropunktowy czujnik 
poziomu typ CPW-41, 2 – czujnik poziomu typ CPW-7, 3 – króciec przyłącza, 4 – płaszcz zbiornika, 

5 – rura osłaniająca, 6 – elektrody pomiarowe, 7 – otwór odpowietrzający 
 
Układ jest przeznaczony do utrzymywania poziomu cieczy przewodzącej (np. wody) 

w zbiorniku w granicach określonych długością elektrod A, B, C lub miejscem ich 
umieszczenia w bocznej ścianie zbiornika. Regulacja poziomu wody polega na sterowaniu 
pracą elektrozaworu i pompy lub zestawu innych urządzeń. Regulator po wynurzeniu 
elektrody czujnika D lub zanurzeniu elektrody czujnika W generuje alarm optyczny oraz 
zwiera zestyk bezpotencjałowy przekaźnika ALARM. Dodatkowo regulator zabezpieczenia 
układ przed pracą pompy bez czynnika roboczego. Poziom wody (5 punktów) oraz praca 
urządzeń wykonawczych są sygnalizowane optycznie.  
Układ znalazł powszechne zastosowanie do regulacji poziomu wody w zbiornikach 
magazynowych za stacją uzdatniania. W przypadku zmniejszonej wydajności układu lub przy 
większych potrzebach technologicznych, gdy woda spadnie poniŜej elektrody czujnika C, 
następuje załączenie elektrozaworu podającego wodę bezpośrednio ze stacji zmiękczania do 
zbiornika wody.  
 
Układy sterowania temperaturą 

W układzie regulacji temperatury (rys. 31) z obiektem o duŜej bezwładności cieplnej 
zastosowano termometr kontaktowy. 

Poziom elektrody pomiarowej W 
Poziom elektrody pomiarowej A 

Zakres poziomu dla  
pozostałych, dwóch elektrod 
pomiarowych B i C 
Poziom elektrody pomiarowej D 
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Rys. 31 Regulacja temperatury w układzie zawierającym termometr kontaktowy: a) budowa termometru 

kontaktowego 1 – pokrętło magnetyczne nastawy wartości zadanej, 2 – gniazdo wtykowe, 
3 – skala wartości zadanej, 4- wskaźnik wartości zadanej, 5 – elektroda ruchoma, 6 – skala pomiarowa: 
b)przebieg regulacji w czasie, ya, – temperatura otoczenia, yo – wartość zadana temperatury [1, s. 360] 

 
Termometr wraz z przekaźnikiem tworzy regulator dwustanowy. Termometr kontaktowy 

jest termometrem rtęciowym z zanurzonym w rtęci drucikiem stanowiącym jedną z elektrod. 
Druga elektroda umieszczona jest w kapilarze termometru. Styki elektrod wyprowadzone są 
na zewnątrz. JeŜeli zostanie w obiekcie przekroczona temperatura ustawiona na termometrze 
pokrętłem magnetycznym, wówczas podnosząca się do góry rtęć zamyka obwód, rozwierają 
się zestyki przekaźnika. Przebieg zmian temperatury w układzie przedstawiono na rys. 38 c. 

W układzie na rys 32 pokazano schemat stycznikowo-przekaźnikowego układu regulacji 
z zastosowaniem przekaźnika temperatury. Układ steruje pracą grzejnika trójfazowego 
zasilanego przez stycznik S. W obwodzie sterowania przekaźnik temperaturowy RPT zamyka 
zestyk po przekroczeniu nastawionej temperatury. Przekaźnik PP1 słuŜy do automatycznego 
załączania układu. Przekaźnik PP2 zmienia impuls zwierny podawany przez przekaźnik RPT 
na impuls rozwierny. 
 

 
Rys. 32 Stycznikowo przekaźnikowy układ regulacji temperatury: a) obwód siłowy, b) obwód sterowania,  

1 – przycisk zwierny do załączania, O – przycisk rozwierny do wyłączania, RPT – regulacyjny 
przekaźnik temperatury, PP1, PP2 – przekaźniki pomocnicze [1, s. 362] 

 
 Uruchomienie układu następuje przyciskiem I. Wówczas wzbudza się cewka przekaźnika 
PP1 i jeśli temperatura w układzie nie przekroczyła wartości nastawionej, wzbudzona zostaje 
równieŜ cewka stycznika S. Zestyki S w obwodzie siłowym zamykają się, rozpoczyna się 
grzanie. Po osiągnięciu zadanej w układzie temperatury zamyka się zestyk przekaźnika 
temperatury RPT. Powoduje to pobudzenie cewki przekaźnika PP2 i otwarcie jego zestyku 
rozwiernego. Cewka przekaźnika S przestaje być wzbudzona, odłączony zostaje od zasilania 
grzejnik. Układ moŜna w kaŜdej chwili wyłączyć naciskając przycisk O. 
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Układy regulacji ciśnienia 
Zadaniem przedstawionego na rys 33 układu jest utrzymanie stałego ciśnienia za 

zaworem. 

 
 

Rys. 33 Układ regulacji ciśnienia z regulatorem bezpośredniego działania: 1 – nastawnik, 2 – siłownik, 
3 – zawór, 4, 5 – komory siłownik, 6 – trzpień, 7 – grzybek zaworu [6, s. 47] 

 
Podstawowymi zespołami układu są: 

−−−− nastawnik 1, słuŜący do nastawiania w układzie zadanego ciśnienia, 
−−−− siłownik 2, sterujący zaworem, 
−−−− zawór 3. 

Czujnikiem w układzie jest membrana, na którą od dołu działa siła pochodząca od 
ciśnienia za zaworem, od góry siła pochodząca od spręŜyny. Membrana połączona jest 
sztywno z grzybkiem zaworu. Nastawnikiem ciśnienia 1 ustawiane jest napięcie spręŜyny. 
Zmiany ciśnienia w rurociągu powodują wygięcie membrany ku górze lub ku dołowi 
i odpowiednio przymknięcie lub otwarcie zaworu. Powoduje to taką zmianę ciśnienie za 
zaworem, aby była równa (bliska) nastawionej wartości. 

DwupołoŜeniowy układ regulacji ciśnienia w hydroforze przedstawiono na rys. 34. Woda 
ze studni doprowadzana jest do zbiornika 3. Ciśnienie w instalacji utrzymywane jest za 
pomocą łącznika ciśnieniowego 4 w zakresie pmax – pmin. JeŜeli ciśnienie spadnie poniŜej 
wartości minimalnej, wówczas załącza się silnik 5 napędzający pompę 2. JeŜeli ciśnienie 
osiągnie wartość maksymalną nastąpi wyłączenie silnika. 
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Rys. 34. Układ dwupołoŜeniowej regulacji ciśnienia w hydroforze: 1 – silnik 2 – pompa, 
3 – łącznik ciśnieniowy, 4 – zbiornik, 5 – studnia [opracowanie własne] 

 

4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. W jaki sposób moŜna zrealizować układ regulacji temperatury? 
2. W jaki sposób moŜna zrealizować układ regulacji poziomu cieczy? 
3. W jaki sposób moŜna zrealizować układ regulacji ciśnienia? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zbadaj działanie układu regulacji poziomu cieczy w zbiorniku przedstawiony na 
poniŜszym rysunku. 

  
Rysunek do ćwiczenia 1: 1 – zbiornik z poziomowskazami, 2 – hydrostat, 3 – elektrozawór, 4 – pompka,  
5 – odpływ wody, 6 – zestaw przełączników, 7 – zawór odcinający, S1 – załącznik pompy, S2 – załącznik 

elektrozaworu, P1, P2, P3, P4, P5, P6 – poziomy umieszczani hydrostatu [opracowanie własne] 
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Uwaga 
Poprawność pracy układu będzie zapewniona w przypadku prawidłowego dobrania 

wydajności pompki. Wydajność pompki musi być mniejsza niŜ natęŜenie przepływu cieczy 
przez elektrozawór. Napełnianie zbiornika do zadanego poziomu odbywa się przy pomocy 
elektrozaworu i hydrostatu, obniŜanie poziomu cieczy (wprowadzanie zakłóceń) – za pomocą 
pompki. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) połączyć układ według schematu, 
2) umieścić hydrostat na poziomie P1, 
3) przełącznikiem S2 włączyć elektrozawór, 
4) zmierzyć poziom cieczy h1 po włączeniu elektrozaworu na wskazanym przez 

prowadzącego poziomowskazie umieszczonym w zbiorniki, będzie to wartość zadana, 
5) włączyć pompkę i stoper, 
6) odczytywać w funkcji czasu poziom cieczy w zbiorniku zwracając szczególną uwagę na 

momenty włączania się i wyłączania elektrozaworu, 
7) zanotować wyniki w tabeli, 
8) umieścić hydrostat na poziomach P2, P3, P4 i P5, 
9) powtórzyć czynności punkty 3 do 7, 
10) wykonać wykres h= f(t) oraz wykres załączeń i wyłączeń elektrozaworu w funkcji czasu. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– zbiornik o pojemności około 20 l, 
– pompka elektryczna, 
– elektrozawór, 
– hydrostat, 
– stoper. 
 
Ćwiczenie 2  

Zbadaj działanie układu regulacji temperatury zastosowanego w Ŝelazku elektrycznym.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustawić wartość zadaną na Ŝelazku, 
2) zamontować czujnik temperatury stopy Ŝelazka, 
3) włączyć Ŝelazko do źródła zasilania, 
4) włączyć stoper, 
5) obserwować stan pracy urządzenia i notować temperaturę w funkcji czasu ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na stany załączania i wyłączania, 
6) powtórzyć czynności punkty od 1 do 5 dla innej wartości zadanej, 
7) wykonać wykresy zaleŜności temperatury w funkcji czasu, 
8) zinterpretować otrzymane wykresy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– Ŝelazko z regulatorem dwustanowym i sygnalizacją załączenia i wyłączenia, 
– termometr cyfrowy z sondą pomiarową, 
– instrukcja obsługi termometru. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) określić budowę i działanie układu regulacji poziomu?  � � 
2) określić budowę i działanie układu regulacji temperatury? � � 
3) określić budowę i działanie układu regulacji ciśnienia? � � 
4) zbadać dwustanowy układ regulacji poziomu? � � 
5) zbadać dwustanowy układ regulacji temperatury? � � 
6) określić charakterystyczne parametry regulacji dwustanowej? � � 
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4.4. Układy sterowania pneumatycznego 
 
4.4.1. Materiał nauczania 

 
Zasilanie układów pneumatycznych 

W układach pneumatycznych występuje otwarty obieg czynnika roboczego. Powietrze 
pobierane z atmosfery po wykonaniu cyklu roboczego upuszczane jest z powrotem do 
atmosfery. W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń pneumatycznych powietrze 
w układach pneumatycznych musi spełniać następujące warunki: 
1) musi mieć odpowiednie ciśnienie, 
2) nie moŜe zawierać zanieczyszczeń stałych (pył, rdza) oraz płynnych (woda, 

zanieczyszczony olej pochodzący ze spręŜarki), 
3) musi mieć odpowiednią wilgotność (osuszone), 
4) musi być nasycone mgłą olejową z wyjątkiem układów, w których zastosowano elementy 

nie wymagające smarowania. 
Zadaniem spręŜarki jest spręŜenie zassanego powietrza do Ŝądanego ciśnienia. Schemat 

układu wytwarzania spręŜonego powietrza przedstawiono na rys. 35. Powietrze z atmosfery 
zasysane poprzez filtr ssawny 6 przez spręŜarkę 13 ulega spręŜaniu do wartości 
charakterystycznej dla danej spręŜarki. Temperatura spręŜonego powietrza, na skutek 
spręŜania wzrasta, o kilkanaście stopni. SpręŜone powietrze przepływa przez chłodnicę 5, 
w której po ochłodzeniu jest usuwany kondensat wodny. Do odprowadzenia kondensatu słuŜą 
zawory spustowe 10. Następnie powietrze wpływa do zbiornika 11, w którym zostaje 
dodatkowe ochłodzone i ponownie usunięty zostaje nagromadzony kondensat. Zbiornik 11 
zabezpiecza utrzymanie stałego ciśnienia i jest wyposaŜony w manometr 3 i zawór 
bezpieczeństwa 4. Dodatkowo spręŜone powietrze osuszane jest w osuszaczach 2. 
W pomieszczeniach produkcyjnych instalacja rozprowadzająca spręŜone powietrze musi mieć 
spadek 1% w kierunku przepływu. Instalacja zakładowa wyposaŜona jest w zbiorniki 
odwadniające, do usuwania gromadzącego się w przewodach kondensatu wody. Usunięcie 
wody jest jednym z podstawowych wymogów prawidłowej pracy układów pneumatycznych. 
JeŜeli powietrze nie będzie właściwie osuszone, wówczas przy spadkach temperatur moŜe 
dochodzić do wykroplenia się wody, która moŜe powodować korozję elementów. 

 

  
Rys. 35. Schemat wytwarzania spręŜonego powietrza [4, s. 100] 
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SpręŜone powietrze przesyłane do urządzeń automatyki przepływa przez stację 
przygotowania powietrza (rys. 36). W skład stacji wchodzi zawór odcinający 4, filtr 3, 
którego zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń stałych, zawór redukcyjny 2 z manometrem 7 
do ustawiania odpowiedniej wartości spręŜonego powietrza, oraz smarownica 1 do nasycenia 
mgłą olejową. 

 
Rys. 36. Podstawowe zestawy przygotowania spręŜonego powietrza: a) zestaw ze smarownicą, b) zestaw bez 

smarownicy, c), d), symbole, e) uproszczony symbol zestawu: 1 – smarownica, 2 – zawór redukcyjny, 3 – filtr, 
4 – zawór odcinający, 5 – wkład filtrujący, 6 – spust, 7 – manometr, 8 – zbiornik smarownicy [4, s. 102] 

 
 Przedstawiony podstawowy układ przygotowania spręŜonego powietrza wymaga 
okresowego oczyszczenia filtru oraz uzupełnienia oleju w smarownicy. 

 
Zasady rysowania schematów układów pneumatycznych 

Na rys. 37 przedstawiono zasady prawidłowego rozmieszczania elementów przy 
rysowaniu schematów układów pneumatycznych. Rozmieszczenie elementów na schemacie 
nie odzwierciedla przestrzennego ich usytuowania, ale pozwala na stworzenie przejrzystego, 
czytelnego schematu. 

 
 

Rys. 37. Rozmieszczanie elementów na schematach pneumatycznych [opracowanie własne] 
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Zawory są to elementy sterujące przepływem płynów. Sterowanie moŜe odbywać się 
poprzez wpływ na ciśnienie czynnika, jego natęŜenie lub kierunek przepływu. Stąd podział 
zaworów na: 
– zawory sterujące ciśnieniem ( bezpieczeństwa, redukcyjne), 
– zawory sterujące natęŜeniem przepływu (dławiki), 
– zawory sterujące kierunkiem przepływu (rozdzielające, zwrotne, odcinające, realizujące 

funkcje logiczne). 
 
Zawory sterujące ciśnieniem  

Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest zabezpieczenie układu przed przeciąŜeniem. 
PrzeciąŜenie w układach pneumatycznych oznacza przekroczenie ciśnienia ponad 
dopuszczalną wartość. Zawór bezpieczeństwa przy wzroście ciśnienia ponad dopuszczalną 
wartość, samoczynnie otwiera się, część powietrza przepływa przez zawór do atmosfery, 
w ten sposób zmniejszając wartość ciśnienia w układzie.  

 

 
Rys. 38. Zawór redukcyjny: a) schemat ogólny, b) symbol zaworu; 

1 – membrana, 2 – spręŜyna, 3 – pokrętło [5, s. 29] 
 

Zadaniem zawór redukcyjnego jest redukcja ciśnienia i utrzymanie jego stałej wartości za 
zaworem (rys. 38). Czujnikiem w zaworze jest membrana 1 ustawiająca się zawsze 
w połoŜeniu równowagi dwóch sił. Od dołu działa na membranę siła pochodząca od ciśnienia 
czynnika roboczego panującego za zaworem, od góry siła pochodząca od spręŜyny 2 
(nastawiana przez uŜytkownika pokrętłem 3). Z membraną na sztywno połączony jest 
grzybek zaworu. Jeśli ciśnienia za zaworem spadnie poniŜej nastawionej wartości, wówczas 
membrana wygnie się ku dołowi zwiększając powierzchnię przepływu czynnika roboczego 
przez zawór. W przypadku wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość, membrana wygina 
się ku górze zmniejszając powierzchnię przepływu przez zawór. 

Zawory sterujące kierunkiem przepływu w zaleŜności od realizowanych funkcji dzielą się 
na następujące grupy: 
− zawory odcinające, 
− zawory zwrotne,  
− zawory szybkiego spustu, 
− przełączniki obiegu (alternatywy), 
− podwójnego sygnału (koniunkcji), 
− zawory rozdzielające. 

Zawór odcinający – jego zadaniem jest zamykanie/otwieranie przepływu czynnika 
roboczego przez przewód (rys. 39). 
 
 
 

Rys. 39. Symbol zaworu odcinającego [opracowanie własne] 

a) b) 
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Zawór zwrotny – umoŜliwia przepływ czynnika roboczego tylko w ściśle określonym 
kierunku (rys. 40). 
   a)                                                        b) 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 40 Zawór zwrotny: a) symbol zaworu nieobciąŜonego, 
b) symbol i schemat działania zaworu obciąŜonego [5, s. 32] 

 
Przełącznik obiegu (rys. 41) popularnie jest zwany zaworem alternatywy (LUB). Zawór 

ma dwa kanały wlotowe 1 i jeden kanał wylotowy 2. Funkcję realizowaną przez zawór 
przedstawiono w tabeli (rys. 17 b). 

a)         b) 

  
 

Rys. 41. Przełącznik obiegu a) schemat działania, b) tabela stanów [5, s. 33] 
 
Zawór podwójnego sygnału realizuje funkcję koniunkcji (mnoŜenia). 
 

     

          
 

  
 

 
Zawór szybkiego spustu (rys. 43) – w przypadku doprowadzenia czynnika roboczego do 

kanału 1 umoŜliwia wypływ tego czynnika kanałem 2. JeŜeli w kanale 1 ciśnienie spadnie, 
wówczas nastąpi wypływ czynnika roboczego kanałem 3.  

x1 x2 y 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 

x1 x2 y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 
        x1, x2 – sygnały wejściowe do zaworu 
         y –  sygnał wyjściowy  
          
Stany             1 – obecność czynnika roboczego  
                   0 – brak czynnika roboczego 

a) b) c) 

Rys. 42. Zawór podwójnego sygnału: a) symbol, b) konstrukcja: 1 – kanał wlotowy, 2 – kanał wylotowy, 
3 – korpus, 4 – tarcza, 5 – trzpień, c) tabela stanów [6, s. 33] 

 

x1 x2 

y 

x1 x2 

y 
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Rys. 43. Zawór szybkiego spustu: a) schemat działania, b) symbol graficzny [5, s. 34] 

 
Zawór rozdzielający – zadaniem zaworu jest kierowanie przepływu płynów do ściśle 

określonych odbiorników.  
 
 

  
 

Rys. 44. Sposoby oznaczania: a) liczby połoŜeń zaworu rozdzielającego, b) zaworu rozdzielającego [5, s. 34] 
 

Zawory rozdzielające mogą być sterowane: 
– siłą mięśni, 
– mechanicznie, 
– elektrycznie, 
– poprzez spadek lub wzrost ciśnienia. 

W zaworze rozdzielającym w zaleŜności od połoŜenia elementu ruchomego uzyskuje się 
róŜne połączenia między kanałami (rys. 45). 

 
 

Rys. 45. Zasada działania zaworu rozdzielającego [5, s. 35] 

 

a) 

b) 

a) b) 
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Zawory sterujące natęŜeniem przepływu oddziałują na ilość przepływającego czynnika. 
Zawory sterujących natęŜeniem przepływu w zaleŜności od funkcji, dzielą się na grupy: 
− zawory dławiące, 
− zawory dławiąco-zwrotne.  

 
Zawór dławiąco-zwrotny – w zaleŜności od kierunku podawania czynnika roboczego 

pracuje jako zawór dławiący lub jako zawór zwrotny (rys. 46). 

 
 

Rys. 46. Zawór dławiąco-zwrotny pracujący: a) jako dławik, b) jako zawór zwrotny [5, s. 41] 
 

Zawory elektropneumatyczne 
W zaworach elektropneumatycznych zmianę połoŜenia suwaka wymusza sygnał 

elektryczny działający na cewkę elektromagnesu zaworu. Sygnałem elektrycznym jest 
napięcie. Produkowane są odpowiednio elektrozawory o napięciu stałym zasilającym 
elektromagnes: DC – 12 V, 24 V oraz przemiennym AC – 110 V, 230 V.  

Ze względu na utrzymanie narzuconego połoŜenia zawory dzielimy na: 
– monostabilne – zawór powraca do stanu początkowego po zaniku sygnału sterującego, 
– bistabilne – zawór utrzymuje wymuszony stan (połoŜenie) po zaniku sygnału sterującego. 

Na rys. 47 przedstawiono elektrozawór 5/2 bistabilny, sterowany obustronnie pośrednio 
przez dwa elektromagnesy.  

 
Rys. 47. Zawór 5/2 sterowany obustronnie elektrycznie pośrednio: a) schemat zaworu b) symbol graficzny: 

1 – dławica do mocowania kabla, 2 i 5 – kanały doprowadzające powietrze do tłoczków suwaka, 
3 – suwak, 4 – korpus zaworu, 6 i 15 – kanały odpowietrzające, 7 i 14 – uszczelki gumowe, 

8 i 16 – cewki elektromagnesów, 9 i 13 – rdzenie elektromagnesów, 10 i 12 – spręŜyny zwrotne, 
11 – kanał doprowadzenia ciśnienia zasilania do układów wspomagania sterowania ruchami 

suwaka, 1P – kanał zasilający, 5R i 3S – kanały wypływu powietrza do atmosfery, 
4A i 2B – otwory do połączenia z komorami siłownika pneumatycznego [4, s. 49] 

Symbol 
graficzny 
zaworu 

a) 
b) 
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JeŜeli suwak zaworu zajmuje połoŜenie lewe, wówczas po załączeniu napięcia na cewkę 
8 elektromagnesu, rdzeń 9 pokonuje opór spręŜyny 10 i przesuwa się w prawo odcinając 
uszczelką 7 kanał odpowietrzający 6. Jednocześnie zostaje otwarte połączenie między 
kanałem 11 i 5. Wpływające kanałem 5 spręŜone powietrze powoduje przesunięcie suwaka 3 
w prawo. Wówczas połączone zostają kanały 2B z 1P (z zasilaniem pneumatycznym) i 4A Z 
z 5R (połączenie z atmosferą). JeŜeli sygnał elektryczny działający na cewkę 8 zaniknie, 
suwak zaworu nie zmieni połoŜenie do momentu aŜ zostanie podane napięcie na cewkę 16. 

Na rysunku 48 przedstawiono podłączenie elektrozaworu do zasilania elektrycznego. 
Naciśnięcie przycisku zamyka obwód, przez cewkę przekaźnika zaczyna płynąć prąd, zamyka 
się zestyk zwierny przekaźnika i zostaje podany sygnał sterujący na elektrozawór. 

 

 
 
 

Rys. 48 Schemat połączenia elektrozaworu z częścią sterującą [opracowanie własne] 
 
Realizacja funkcji logicznych  

Sposoby realizacji sumy logicznej (alternatywy) dwóch sygnałów Y = X1 v X2 
przedstawiono na rys. 49. 

   
 

Rys. 49. Realizacja alternatywy a) zawór alternatywy, b) za pomocą elementów 
przekaźnikowych [opracowanie własne] 

 
Alternatywę stosujemy wtedy, gdy zachodzi konieczność sterowania siłownikiem 

kilkoma niezaleŜnymi od siebie sygnałami wejściowymi np. X1 lub X2. 

a) b) 

element sterujący 
 (cewka przekaźnik) 

przycisk 

styk roboczy 
przekaźnika 

cewka elektrozaworu 

Y 

Y 
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Na rys. 50 przedstawiono sposoby realizacji koniunkcji (mnoŜenia) sygnałów logicznych. 

 
Rys. 50. Realizacja koniunkcji a) element koniunkcji, b) za pomocą elementów pneumatycznych, 

c) za pomocą elementów elektrycznych [opracowanie własne] 
 

Iloczyn logiczny (koniunkcję) stosujemy wtedy, gdy zachodzi konieczność sterowania 
siłownikiem przy jednoczesnym istnieniu kilku sygnałów wejściowych. Na przykład, gdy 
musi być spełniony warunek, Ŝe ruch tłoczyska siłownika jest moŜliwy po naciśnięciu dwóch 
przycisków X1 i X2. Układy wykonawcze w zaleŜności od realizowanego zadania dzielimy 
na: 
– układy sterowane w funkcji drogi (połoŜenia), 
– układu sterowane w funkcji ciśnienia (siły), 
– układy sterowane w funkcji czasu. 

W pneumatycznych układach sterowanych w funkcji połoŜenia (rys. 51) montowane są 
zawory krańcowe, oddziaływujące na zawór sterujący siłownikiem. Na przedstawionym 
rysunku zmiana połoŜenia zaworu sterującego nastąpi w momencie, gdy tłoczysko wysuwając 
się zajmie połoŜenie określone umiejscowieniem zaworu krańcowego (punkt A). 

 
 
 

 
W układach sterowania siłownika w funkcji ciśnienia (siły) zmiana połoŜenia zaworu 

sterującego siłownikiem następuje po osiągnięciu w układzie określonej wartości ciśnienia 
(rys. 52).  

Rys. 51. Sterowanie siłownikiem w funkcji drogi [opracowanie własne] 
 

a) b) c) 
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Rys. 52. Sterowanie w funkcji ciśnienia [opracowanie własne] 

 
W układach sterowania siłownikiem w funkcji czasu, sygnał zmieniający połoŜenie 

zaworu sterującego siłownikiem pojawi się po upływie określonego czasu. 
W przedstawionym na rys. 53 układzie wsunięcie tłoczyska siłownika nastąpi po upływie 
określonego czasu od naciśnięcie przez wysunięte tłoczysko zaworu drogowego 
umieszczonego w punkcie A. 

 
 
 
 

 
 
                     
 
 
 
 
                               
 
 

Rys. 53. Sterowanie siłownikiem w funkcji czasu [opracowanie własne] 
 
Układy sterowania automatycznego 

Zastosowanie zaworów krańcowych S1 i S2 umoŜliwia pracę układów pneumatycznych 
w cyklu automatycznym (rys. 54). Zawory krańcowe w układzie rzeczywistym są 
umieszczone w pobliŜu tłoczyska siłownika. Gdy tłoczysko jest wsunięte, wówczas naciśnięta 
jest rolka zaworu S1 i po przełączeniu zaworu START spręŜone powietrze dopływa do 
zaworów S1, S2 i zaworu sterującego. Zawór S1 wymusza zmianę połoŜenia zaworu 
sterującego (5/2), do lewej komory siłownika wpływa spręŜone powietrze, z prawej komory 
powietrza wypływa do atmosfery, tłoczysko siłownika zaczyna się wysuwać. Wysunięte 
tłoczysko naciska na rolkę zaworu S2 zmieniając jego połoŜenie. Zawór S2 wymusza z kolei 
zmianę stanu zaworu 5/2, spręŜone powietrze wpływa do prawej komory siłownika, z lewej 
wypływa do atmosfery, tłoczysko siłownika zaczyna się wsuwać. 
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5
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Rys. 54. Układ sterowania siłownikiem dwustronnego działania pracującym w cyklu automatycznym  

a) schemat pneumatyczny, b) pierwszy cykl pracy układu [opracowanie własne] 
 
Układy elektropneumatyczne  

Układy elektropneumatyczne oprócz podstawowego podziału na układy sterowane 
pośrednio i bezpośrednio, moŜna podobnie podzielić, jak układy pneumatyczne, ze względu 
na realizowane funkcje na: 
– układy sterujące w funkcji drogi, 
– układy sterujące w funkcji czasu, 
– układy sterujące w funkcji ciśnienia. 

Na rys. 55a przedstawiono przykłady realizacji sterowania w funkcji drogi. Po 
naciśnięciu przycisku START tłoczysko siłownika wysunie się i po osiągnięciu punktu 1.3 
i zwolnieniu przycisku START wsunie się. 

Na rys. 55b przedstawiono sterowanie w funkcji czasu. Schemat części pneumatycznej 
jest taki sam w obu przypadkach. Tłoczysko siłownika zacznie się wysuwać, gdy wciśnięty 
będzie przycisk START i upłynie czas określony nastawą przekaźnika czasowego T1. 

 
Rys. 55. Elektropneumatyczny układ sterowania: a) w funkcji drogi, b) w funkcji czasu [opracowanie własne] 

 
Na rys. 56 przedstawiony jest elektropneumatyczny układ sterowania w funkcji ciśnienia. 

Po naciśnięciu przycisku START tłoczysko siłownika wysunie się. Gdy ciśnienie w lewej 
komorze siłownika osiągnie odpowiednią wartość, wówczas zostanie wzbudzona cewka 

a) b) 
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przekaźnika elektropneumatycznego K2. Zestyk przekaźnika K2 (nz) przejdzie w stan 
rozwarty, zestyk no zewrze się, wzbudzając cewkę elektrozaworu Y2. Zawór sterujący zmieni 
połoŜenie, tłoczysko siłownika zacznie się wsuwać. 

 
 

Rys. 56. Elektropneumatyczny układ sterowania w funkcji ciśnienia [opracowanie własne] 
 

Zastosowanie czujników połoŜenia tłoczyska umoŜliwia pracę układu 
elektropneumatycznego w cyklu automatycznym. Czujniki połoŜenia S1 i S2 spełniają 
podobną rolę, jak zawory krańcowe pokazane na rys. 57. Schemat pneumatyczny dla obu 
układów sterowania b i c jest taki sam. Na rys 57b występuje bezpośrednie działanie 
sygnałem z czujników na cewki Y1 i Y2 elektrozaworu, zaś na rys. 57c oddziaływanie 
odbywa się za pośrednictwem styków zwiernych przekaźników K1 i K2.  

 
 

Rys. 57. Schemat elektropneumatycznego układu pracującego w cyklu automatycznym: 
a) schemat obwodu pneumatycznego, b) sterowanie bezpośrednie elektrozaworem, 

c) sterowanie pośrednie przekaźnikowo-stycznikowe [opracowanie własne] 

a) 
b) 

c) 

START 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. Jak zbudowany jest układ przygotowania spręŜonego powietrza? 
2. Jaka jest struktura układu pneumatycznego? 
3. Na czym polega sterowanie pneumatyczne bezpośrednie siłownikiem? 
4. Na czym polega sterowanie pneumatyczne pośrednie siłownikiem? 
5. W jaki sposób wpływa zawór dławiąco-zwrotny na prędkość ruchu tłoczyska? 
6. W jaki sposób wpływa zawór szybkiego spustu na prędkość ruchu tłoczyska? 
7. Jaka jest struktura układu elektropneumatycznego?  
8. Na czym polega sterowanie elektropneumatyczne bezpośrednie? 
9. Na czym polega sterowanie elektropneumatyczne pośrednie (stykowo-przekaźnikowe)? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zamodeluj na komputerze, korzystając z programu komputerowego do symulacji 
układów pneumatycznych, układy przedstawione na rysunkach.  

 
Rysunek 1 do ćwiczenia 1 

 

 
Rysunek 2 do ćwiczenia 1 
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Rysunek 3 do ćwiczenia 1 
 
 
 

  
 

Rysunek 4 do ćwiczenia 1 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zamodelować wskazany przez nauczyciela układ przy pomocy oprogramowania 
komputerowego,  

2) zidentyfikować elementy układu, 
3) przeanalizować działanie układu, 
4) sprawdzić działanie układu poprzez symulację komputerową.  

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– stanowisko komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, 
– katalogi. 
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Ćwiczenie 2 
Zbadaj działanie rzeczywistych układów pneumatycznych przedstawionych na rysunkach 

z ćwiczenia 1. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) połączyć na stanowisku laboratoryjnym układ wg schematu przedstawionego na rysunku 1 
z ćwiczenia 1, 

2) sprawdzić działanie układu, 
3) porównać działanie układu rzeczywistego z wynikami symulacji komputerowej, 
4) uzasadnić ewentualne róŜnice w pracy układu rzeczywistego i układu zamodelowanego 

na komputerze, 
5) powtórzyć czynności od 1 do 4 dla układów przedstawionych na rysunkach 2, 3, 4 

z ćwiczenia 1.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– elementy pneumatyczne, 
– stanowisko do montaŜu układów, 
– stanowisko komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem,  
– karty katalogowe. 
 
Ćwiczenie 3 

Zamodeluj na komputerze, korzystając z programu komputerowego do symulacji 
układów elektropneumatycznych, układy przedstawione na rysunkach.  

 
Rysunek 1 do ćwiczenia 2 

 
Rysunek 2 do ćwiczenia 2 
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Rysunek 3 do ćwiczenia 2 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zamodelować układ przedstawiony na rysunku 1 przy pomocy oprogramowania 
komputerowego,  

2) zidentyfikować elementy układu, 
3) przeanalizować działanie układu, 
4) sprawdzić działanie układu poprzez symulację komputerową,  
5) powtórzyć czynności od 1 do 4 dla układów przedstawionych na rysunkach 2 i 3. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– stanowisko komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, 
– katalogi. 
 
Ćwiczenie 4 

Zbadaj działanie rzeczywistych układów elektropneumatycznych przedstawionych na 
rysunkach z ćwiczenia 3. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) połączyć na stanowisku laboratoryjnym układ wg schematu przedstawionego na rysunku 
1 z ćwiczenia 3, 

2) sprawdzić działanie układu, 
3) porównać działanie układu rzeczywistego z wynikami symulacji komputerowej, 
4) uzasadnić ewentualne róŜnice w pracy układu rzeczywistego i układu zamodelowanego 

na komputerze, 
5) powtórzyć czynności od 1 do 4 dla układów przedstawionych na rysunkach 2 i 3 

z ćwiczenia 3.  
 

a) 
b) 

c) 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– elementy pneumatyczne i elektropneumatyczne, 
– stanowisko do montaŜu układów, 
– stanowisko komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem,  
– karty katalogowe. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wyjaśnić działanie stacji przygotowania spręŜonego powietrza? � � 
2) określić strukturę układu pneumatycznego? � � 
3) rozróŜnić układy pneumatyczne sterowania bezpośredniego? � � 
4) rozróŜnić układy pneumatyczne sterowania pośredniego? � � 
5) dobrać elementy do układów pneumatycznych zgodnie ze 

schematem? � � 
6) połączyć proste układy pneumatyczne na podstawie schematów? � � 
7) określić strukturę układu elektropneumatycznego? � � 
8) rozróŜnić układy elektropneumatyczne sterowania bezpośredniego? � � 
9) rozróŜnić układy elektropneumatyczne sterowania pośredniego? � � 
10) dobrać elementy do układów elektropneumatycznych zgodnie ze 

schematem? � � 
11) połączyć proste układy elektropneumatyczne na podstawie 

schematów? � � 
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4.5. Układy sterowania hydraulicznego  
 

4.5.1. Materiał nauczania 
 
Zasilanie układów hydraulicznych 

Na rys. 58 przedstawiono schemat układu hydraulicznego. Czynnik roboczy, którym jest 
najczęściej olej, musi spełnić poniŜsze warunki: 
−−−− nie moŜe zawierać zanieczyszczeń stałych, powietrza oraz wody, 
−−−− musi mieć odpowiednią temperaturę. 

 
Rys. 58. Budowa układu hydraulicznego [8, s. 344] 

 
Olej do układu pobierany jest przez pompę ze zbiornika. PoniewaŜ głównym źródłem 

zanieczyszczeń oleju jest układ roboczy, przygotowanie oleju do pracy odbywa się 
w zbiorniku, do którego spływa zanieczyszczony w układzie olej. Do najwaŜniejszych zadań 
zbiornika naleŜy: 
−−−− gromadzenie oleju – objętość zbiornika dobiera się, jako krotność wydajności 

zainstalowanych pomp, 
−−−− odpowietrzanie oleju – przegroda umieszczona na dnie zbiornika oddziela objętość 

zbiornika, do którego spływa zapowietrzony i zanieczyszczony olej z układu 
hydraulicznego, od objętości, z której olej jest zasysany, 

−−−− oczyszczanie oleju – większe zanieczyszczenia osiadają na dnie zbiornika, 
−−−− chłodzenie lub grzanie oleju – w zaleŜności od warunków pracy instaluje się w zbiorniku 

dodatkowo chłodnicę lub nagrzewnicę. 
 W układach hydraulicznych, podobnie jak w pneumatycznych, występują 
zanieczyszczenia stałe oleju. Zanieczyszczenia te są usuwane za pomocą filtrów. 

Zasady rysowania schematów hydraulicznych są podobne do zasad obowiązujących przy 
rysowaniu układów pneumatycznych. W układach elektrohydraulicznych, podobnie jak w 
elektropneumatycznych rysuje się dwa obwody: 
−−−− hydrauliczny z elektrozaworami, w którym czynnikiem roboczym jest ciecz hydrauliczna, 
−−−− elektryczny obwód sterujący. 
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Zasada rysowania elektrycznego obwodu sterującego jest taka sama, jak w przypadku 
układów elektropneumatycznych. Na rys. 59 przedstawiono podstawowy układ 
elektrohydraulicznego sterowania siłownikiem dwustronnego działania. Na rys 60 
przedstawiono układ sterowania silnikiem hydraulicznym. PołoŜenie elektrozaworu decyduje 
o kierunku obrotów silnika. Przy połoŜeniu 1 silnik obraca się w prawo, przy połoŜeniu 2 – 
obraca w lewo. 

  

 
Rys. 59. Podstawowy hydrauliczny układ sterowania elektropneumatycznego siłownikiem dwustronnego 

działania: a) schemat obwodu hydraulicznego, b) obwód elektryczny – sterowanie bezpośredni 
 cewkami elektrozaworu, c) obwód elektryczny – sterowanie pośrednie stykowo 

stykowo-przekaźnikowe [opracowanie własne] 

                                                                  
Rys. 60. Elektropneumatyczny układ sterowania silnikiem hydraulicznym [3, s. 26] 

       
W układach hydraulicznych zmianę prędkości tłoczyska siłownika lub zmianę prędkości 

obrotowej silnika uzyskuje się poprzez zmianę natęŜenie przepływu czynnika roboczego 
doprowadzanego do układu wykonawczego. W zaleŜności od rodzaju zastosowanego 
sterowania, zmianę zatęŜenia uzyskuje się instalując w układzie odpowiednio następujące 
elementy: 
−−−− przy sterowaniu dławieniowym: – zawory dławiące, zawory dławiąco-zwrotne zawory 

dławiące z regulatorami przepływu, zawory o działaniu ciągłym, 
−−−− przy sterowaniu objętościowym (wypornościowym) – pompy o zmiennej objętości, 

silniki o zmiennej chłonności lub podłączenie do układu kilku pomp włączanych 
stopniowo. 
Na poniŜszych rysunkach przedstawiono przykłady układów umoŜliwiających zmianę 

prędkości tłoczyska (rys. 61) lub utrzymanie stałej prędkości bez względu na zmieniające się 

Y1 
Y2 

a) 
b) c) 
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obciąŜenie (rys. 62). Utrzymanie stałej prędkości umoŜliwiają regulatory przepływu: 
dwudrogowy lub trójdrogowy. Przy rysowaniu schematów pominięto (ze względu na 
ograniczoną objętość poradnika) elektryczne obwody sterujące, których zasady rysowania, jak 
juŜ wspomniano, są takie same jak dla układów elektropneumatycznych. 

 
 

Rys. 61. Schemat elektrohydraulicznego układu sterowania umoŜliwiający zmniejszenie 
prędkości ruchu tłoczyska przy wsuwaniu i wysuwaniu [opracowanie własne] 

 
 

        
 

Rys. 62. Schematy układów elektrohydraulicznych z regulatorem przepływu: a) z dwudrogowym na 
przewodzie zasilającym elektrozawór, b) z trójdrogowych na przewodzie 

dopływowym do siłownika [opracowanie własne] 

a) b) 
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Rys. 63. Schematy układów elektrohydraulicznych z regulatorem przepływu: a) trójdrogowym na przewodzie 

odpływowym z siłownika, b) dwudrogowym na przewodzie zlewowym [opracowanie własne] 
 
Praca układów z regulatorami przepływu zainstalowanymi (rys. 63) na przewodzie 

zlewowym lub na odpływowym z siłownika zapewniająca utrzymanie wysokiego ciśnienia 
w obu komorach siłownika jest korzystniejsza (redukuje skokową pracę tłoczyska) 
w porównaniu z układami, w których regulator przepływu (rys. 62) znajduje się na 
przewodzie dopływowym do siłownika lub zasilającym zawór rozdzielający. Zastosowanie 
czujników połoŜenia tłoczyska umoŜliwia pracę układu elektrohydraulicznego w cyklu 
automatycznym (rys. 64).     
 

 
 

Rys. 64. Elektrohydrauliczny układ sterowania siłownikiem dwustronnego działania w cyklu automatycznym: 
a) obwód hydrauliczny, b) obwód elektryczny, sterowanie bezpośrednie, 

c) obwód elektryczny sterowanie pośrednie przekaźnikowo-stykowe [opracowanie własne] 
 
 
 
 

a) b) 
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4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń 
1. Jakie warunki musi spełniać czynnik roboczy w układach hydraulicznych? 
2. Jak rozmieszczane są elementy na schemacie układu hydraulicznego? 
3. Przy pomocy, jakich elementów moŜna zmieniać prędkość ruchu tłoczyska? 
4. Przy pomocy, jakich elementów moŜna utrzymać stałą prędkości tłoczyska bez względu 

na zmieniające się obciąŜenie? 
5. W jaki sposób realizuje się sterowanie elektrohydrauliczne siłownikiem w cyklu 

automatycznym? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zamodeluj na komputerze, korzystając z programu komputerowego do projektowania 
układów hydraulicznych, układy pokazane na rysunkach 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

  

 
 

Rysunek 1 do ćwiczenia 1 

                                                                  
 

Rysunek 2 do ćwiczenia 1 
 
 
 

Y1 Y2 

a) 
b) c) 
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Rysunek 3 do ćwiczenia 1 
 

 

        
 

Rysunek 4 do ćwiczenia 1 

a) b) 
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Rysunek 5 do ćwiczenia 1 

 
 

 
 

Rysunek 6 do ćwiczenia 1 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać elementy układu, 
2) narysować obwód elektryczny, 
3) zamodelować układ przy pomocy oprogramowania komputerowego, 
4) przeanalizować działanie układu, 
5) przeprowadzić symulację pracy układu. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– stanowisko komputerowe do symulacji pracy układów hydraulicznych, 

a) b) 
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– katalogi, 
– normy symboli, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca układów sterowania hydraulicznego.  
 
Ćwiczenie 2 

Zbadaj działanie rzeczywistych układów hydraulicznych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) połączyć na stanowisku laboratoryjnym układy według schematów z ćwiczenia 1, 
2) sprawdzić działanie układów, 
3) porównać z cyklogramami z ćwiczenia 1, 
4) ewentualne róŜnice pomiędzy nimi uzasadnić. 
 

 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne,  
– stanowisko laboratoryjne do łączenia rzeczywistych układów elektrohydraulicznych, 
– katalogi, 
– normy symboli. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) rozmieścić elementy na schemacie układu hydraulicznego? � � 
2) określić jakie elementy zmieniają prędkość ruchu tłoczyska? � � 
3) określić jakie elementów pozwalają utrzymać stałą prędkości 

tłoczyska bez względu na zmieniające się obciąŜenie? � � 
4) określić jaki sposób realizuje się sterowanie elektrohydrauliczne 

siłownikiem w cyklu automatycznym? � � 
5) przeanalizować działanie układu elektrohydraulicznego? � � 
6) dobrać elementy hydrauliczne zgodnie ze schematem? � � 
7) połączyć układ elektrohydrauliczny zgodnie ze schematem? � � 
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4.6. Montowanie układów automatyki  
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

MontaŜem nazywa się całokształt wykonywanych w określonej kolejności operacji 
ustalenia gotowych części we wzajemnym połoŜeniu, łączenia i mocowania w celu 
otrzymania podzespołów, zespołów, całego urządzenia lub układu. 

Urządzenia i układy automatyki powinny być montowane przez wyspecjalizowane osoby 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpiecznej pracy na danym stanowisku. 
Montowanie urządzeń musi być poprzedzone planowaniem i przygotowaniem elementów do 
montaŜu. Montowanie i uruchamianie musi odbywać się zgodnie z załączoną do układu, czy 
teŜ urządzenia dokumentacją. 

Aparaturę regulacyjną montuje się w specjalnych szafach często w pobliŜu obiektów 
podlegających regulacji. Urządzenia te naraŜone są na działanie czynników zewnętrznych 
takich jak wilgoć, zanieczyszczenia, zmienna temperatura. Stosowane są róŜne rodzaje osłon, 
uszczelnień, które naleŜy montować zgodnie z zaleceniem producenta i projektanta układu. 
Do urządzeń automatyki doprowadzone są kable zasilające i sygnałowe. Kable naleŜy 
poprowadzić zgodnie z dokumentacją. UmoŜliwia to łatwe usuwanie ewentualnych 
uszkodzeń, a takŜe zabezpiecza przed prowadzeniem przewodów sygnałowych obok 
zasilających. Czynności montaŜowe układów automatyki obejmują głównie montaŜ części 
hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych. 
MontaŜ połączeń z wciskiem 

Połączenia wtłaczane montuje się na prasach ogólnego przeznaczenia lub specjalnych. 
Przed przystąpieniem do montaŜu dokładnie sprawdza się wymiary czopa i otworu oraz stan 
ich powierzchni. Części przeznaczone do połączenia ustawia się na stole prasy i wtłacza 
z równomiernym naciskiem. Drobne elementy moŜna wtłaczać ręcznie, uŜywając młotka 
i odpowiednich podkładek, czasem z uŜyciem imadła, wkładając między szczęki łączone 
elementy. Połączenia te moŜna wykonywać ręcznie lub maszynowo. 
MontaŜ połączeń gwintowych 
 Do łączników gwintowych zalicza się znormalizowane śruby, wkręty i nakrętki. Podczas 
nakręcania nakrętek oczyszcza się powierzchnie gwintowane otworu oraz zwoje gwintu 
śruby, nakłada na śruby podkładki zwykłe lub spręŜynujące, zaleŜnie od wymagań, nakręca 
nakrętki palcami aŜ do oporu, sprawdzając jednocześnie, czy powierzchnia czołowa nakrętki 
jest prostopadła do osi śruby. JeŜeli nie jest, to nakrętkę wymienia się na inną. Nakrętkę 
dokręca się do oporu kluczem. NaleŜy przestrzegać zalecanej kolejności dokręcania nakrętek 
dobranym kluczem. Aby zapobiec samoczynnemu odkręcaniu się połączeń gwintowych, 
stosuje się róŜnego rodzaju zabezpieczenia.  
MontaŜ połączeń kształtowych 

Przed przystąpieniem do montaŜu połączeń wpustowych naleŜy sprawdzić prawidłowość 
wykonania rowka w czopie wału i piaście. Następnie osadza się wpust w rowku wału lekkimi 
uderzeniami młotka miedzianego, naciskiem prasy lub specjalnymi przyrządami. 
MontaŜ elementów podatnych 

SpręŜyny są montowane w stanie odkształconym i trzeba przy ich osadzaniu pokonać 
niekiedy znaczne siły. Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić, czy wymiary 
i kształt spręŜyny są właściwe oraz czy nie mają pęknięć. Przed przystąpieniem do montaŜu 
połączeń gumowych i gumowo-metalowych naleŜy sprawdzić, czy stosowany typ łącznika 
jest zgodny z dokumentacją konstrukcyjną lub instrukcją montaŜu. Podczas montaŜu 
elementów spręŜystych układów pneumatycznych i hydraulicznych naleŜy zapewnienie 
szczelności układu. Wszelkie nieszczelności mogą powodować nieprawidłową pracę 
układów. Po montaŜu naleŜy dokonać próby szczelności, zgodnie z instrukcją montaŜu.  
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MontaŜ połączeń rurowych 
W czasie montaŜu przewodów rurowych muszą być spełnione ogólne warunki techniczne: 

− poszczególne elementy rurociągu nie powinny mieć Ŝadnych uszkodzeń zewnętrznych 
ani wewnętrznych, 

− połączenia rurociągu i urządzenia zamykające muszą być szczelne, 
− materiał, z którego są wykonane części rurociągu oraz uszczelki i materiały 

uszczelniające muszą być dostosowane do rodzaju przewodzonych cieczy lub gazów oraz 
ich temperatury i ciśnienia, 

− wszystkie elementy przewodów rurowych do tlenu muszą być dokładnie odtłuszczane, 
gdyŜ przy zetknięciu spręŜanego tlenu z tłuszczem moŜe nastąpić wybuch, 

− w przewodach rurowych przenoszących substancje o wysokiej temperaturze naleŜy 
zwrócić uwagę na właściwe zamontowanie kompensatorów, czyli urządzeń 
zabezpieczających przewody przed uszkodzeniami powstającymi wskutek zmiany ich 
długości pod wpływem temperatury, 

− przewody rurowe do produktów łatwo palnych muszą być bardzo szczelne ze względu na 
moŜliwość zapalenia, 

− przewody cieplne naleŜy dobrze izolować, aby zabezpieczyć je przed utratą ciepła. 
 W zaleŜności od rodzaju połączenia przewody rurowe montuje się róŜnymi metodami. 
RozróŜnia się połączenia: spawane, kielichowe, kołnierzowe, skręcane (gwintowe, skrętowe). 
Połączenia gwintowe rur stosuje się w przewodach wodnych, gazowych, parowych, 
powietrznych i wiertniczych. Połączenie polega na nacięciu gwintu na zakończeniach rur 
i zastosowaniu łączników z gwintem wewnętrznym. W połączeniach gwintowych rur stosuje 
się róŜnego rodzaju złączki zwykłe i dwuzłączki. W systemach spręŜonego powietrza do 
zasilania maszyn i urządzeń coraz częściej stosuje się szybkozłączki (rys. 65). 

 
 

Rys. 65. Szybkozłączki [10] 
 
Podczas montaŜu przewodów giętkich naleŜy zwracać uwagę, aby nie uległy one 

skręceniu podczas montaŜu oraz, aby nie ocierały o części obrotowe maszyn i urządzeń, co 
mogłoby spowodować ich zniszczenie. Nie stosować zbyt małego promienia zaginania 
przewodów. 

Po zakończeniu montaŜu naleŜy dokładnie obejrzeć przewody rurowe w celu ustalenia, 
czy nie ma wad zewnętrznych, jak skrzywienia rur, wgniecenia lub skaleczenia rur. 
Szczególnie dokładnie naleŜy sprawdzić połączenia rur. Następnie naleŜy sprawdzić 
szczelność zmontowanych przewodów rurowych. Podczas montaŜu połączeń rurowych, 
naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpiecznej pracy. 
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MontaŜ układów hydraulicznych 
W czasie montaŜu układów hydraulicznych naleŜy dotrzymać następujących warunków: 

− musi być zachowana czystość, aby do montowanego układu nie dostały się 
zanieczyszczenia w postaci kurzu i ciał obcych, które mogłyby spowodować usterki 
w działaniu urządzeń hydraulicznych, 

− wszystkie elementy urządzeń hydraulicznych przed ostatecznym zamontowaniem muszą 
być bardzo starannie oczyszczone i przedmuchane spręŜonym powietrzem, 

− wszystkie uszczelnienia muszą być bardzo dokładnie zmontowane, 
− instrukcja zawarta w dokumentacji technologicznej montaŜu i dokumentacji techniczno-

ruchowej montowanego urządzenia musi być bezwzględnie przestrzegana, 
− próby szczelności po montaŜu naleŜy dokonywać zgodnie z warunkami odbioru 

technicznego (WOT). 
 MontaŜ musi być wykonany bardzo dokładnie, poniewaŜ części napędów hydraulicznych 
pracują przewaŜnie pod duŜym ciśnieniem. Przewody naleŜy przed montaŜem dokładnie 
umyć i oczyścić. Po zmontowaniu układu hydraulicznego naleŜy wyregulować zawory 
i rozdzielacze, sprawdzić działanie układu i dokonać próby szczelności. W tym celu naleŜy 
wprowadzić do układu olej o ciśnieniu większym o 50% od ciśnienia roboczego układu 
i przetrzymać go pod tym ciśnieniem przez czas przewidziany warunkami odbioru, ale nie 
krócej niŜ 60 sekund. Niedopuszczalne są przy tym przecieki oleju przez uszczelnienia, 
ścianki i gwinty połączeń. 
 
MontaŜ układów pneumatycznych 

Warunki techniczne i zasady montaŜu urządzeń pneumatycznych są takie same jak 
urządzeń hydraulicznych. 
 
Przykład montaŜu siłownika pneumatycznego 

MontaŜ siłownika pneumatycznego dwustronnego działania, przedstawionego na rysunku 
66, rozpoczyna się osadzeniem tłoka 5 oraz amortyzatorów 14 na tłoczysku 4. Elementy te 
mocuje się nakrętką 15. Montując ten zespół naleŜy szczególnie dokładnie załoŜyć pierścienie 
uszczelniające tłoka 6 i amortyzatorów 7. Następnie przystępuje się do montaŜu cylindra 
pneumatycznego. MontaŜ rozpoczyna się od wciśnięcia pokrywy 2 w tuleję cylindra 3 po 
uprzednim załoŜeniu uszczelki 8. 

 
  

Rys. 66. Siłownik pneumatyczny tłokowy dwustronnego działania [2, s. 302] 
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 W dalszej kolejności osadza się w pokrywie 1 tuleję 10 prowadzącą tłoczysko oraz 
uszczelki 9 i 11 i po osłonięciu wszystkich ostrych krawędzi zakończenia tłoczyska – 
wprowadza pokrywę l w tłoczysko 4, następnie wciska pokrywę 1 w tuleję cylindrową 3 
Ostatnim etapem montaŜu jest wkręcenie zaworów zwrotnych 12 i dławików amortyzatora 
13. Podczas montaŜu naleŜy zachować czystość i ściśle przestrzegać instrukcji montaŜu 
zawartej w dokumentacji technicznej urządzenia. Warunki odbioru technicznego (WOT) 
przewidują równieŜ dokonanie prób szczelności i określają ciśnienie podczas próby, którego 
wartość przewaŜnie jest o 50% wyŜsza od ciśnienia roboczego układu. 
 
MontaŜ instalacji elektrycznej 

Przewody elektryczne są prowadzone przewaŜnie w rurkach izolacyjnych stalowych. 
Instalacje doprowadzone od góry wykonuje się najczęściej przy odgałęzieniu od przewodów 
szynowych lub od linii w rurkach izolacyjnych stalowych albo gazowych, prowadzonych na 
ścianach lub na konstrukcjach stalowych budynków. Przewody elektryczne doprowadzone do 
urządzenia podłącza się do tabliczki zaciskowej, zgodnie z instrukcją i schematem ideowym i 
montaŜowym zawartym w DTR danej maszyny. W niektórych urządzeniach instalacja 
elektryczna sterownicza znajduje się w szafie sterowniczej i naleŜy wykonać doprowadzenie 
przewodów pomiędzy nimi.  

W celu zabezpieczenia przed poraŜeniem elektrycznym naleŜy urządzenia uziemić lub 
zerować. Sposób wykonania instalacji uziemiających lub zerujących zawarty jest w instrukcji 
dotyczącej instalowania danej maszyny lub urządzenia. Po podłączeniu urządzenia do sieci 
elektrycznej i uziemieniu lub wyzerowaniu naleŜy sprawdzić skuteczność ochrony przed 
poraŜeniem. Skuteczność uziemienia lub zerowania jest sprawdzana za pomocą specjalnych 
przyrządów przez osoby do tego uprawnione. 
 
Podłączanie elementów systemu sterowania 

Element systemu sterowania moŜe być podłączony za pośrednictwem przyłącza 
indywidualnego, wielowtyku, magistrali. 

 
4.6.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 

1. Jakie zasady obowiązują podczas montaŜu układów pneumatycznych? 
2. Jakie zasady obowiązują podczas montaŜu układów hydraulicznych? 
3. Jakie zasady obowiązują podczas montaŜu układów elektrycznych? 
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4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Połącz układ pneumatyczny zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. 
Sprawdź działanie układu. Sporządź na podstawie schematu opis pracy układu, wykazy 
elementów i sprzętu oraz kolejności czynności montaŜowych. 

 
Rysunek do ćwiczenia 1 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś 

1) sporządzić harmonogramu wykonywanego zadania,  
harmonogram powinien zawierać:  
−−−− opis pracy układu sporządzony na podstawie schematu,  
−−−− wykaz zawierający urządzenia i sprzęt potrzebny do wykonania zadania,  
−−−− zaplanowanie kolejności montaŜu, 

2) przygotować stanowiska do pracy – sprawdzić wykaz sprzętu zgodnie ze schematem, 
3) wybrać z zestawu potrzebne elementy pneumatyczne zgodnie z wykazem, 
4) zamocować elementy, 
5) połączyć przewodami elementy, 
6) podłączyć zasilanie pneumatycznego do układu, 
7) sprawdzić poprawność działania układu, 
8) uporządkować stanowiska pracy. 
 

WyposaŜenie stanowiska: 
– siłownik, 
– elementy pneumatyczne, 
– przewody, 
– złączki, 
– zasilanie pneumatyczne. 
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4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) wyjaśnić pojęcie montaŜ?  � � 
2) określić zasady obowiązujące przy montaŜu układów 

pneumatycznych? � � 
3) określić zasady obowiązujące przy montaŜu układów hydraulicznych? � � 
4) określić zasady obowiązujące przy montaŜu układów elektrycznych? � � 
5) przeprowadzić montaŜ prostych układów automatyki? � � 
6) stosować zasady bezpiecznej pracy przy montaŜu? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 24 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Zadania wymagają prostych obliczeń, które powinieneś wykonać przed wskazaniem 
poprawnego wyniku. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
9. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

 
Powodzenia! 

 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Cechą charakterystyczną układu regulacji jest  

a) brak sprzęŜenia zwrotnego. 
b) dodatnie sprzęŜenie zwrotne. 
c) ujemne sprzęŜenie zwrotne. 
d) dodatnie lub ujemne sprzęŜenie zwrotne. 

 
2. Układ regulacji, w którym wartość zadana xo = const, określamy jako układ sterownia 

a) stałowartościowego. 
b) programowego. 
c) adaptacyjnego. 
d) nadąŜnego. 

 
3. Na schemacie bloki 1 i 2 obrazują 

   
a) 1 – urządzenia pomiarowe, 2 – regulator. 
b) 1 – urządzenia wykonawcze, 2 – regulator. 
c) 1 – regulator, 2 – urządzeni pomiarowe. 
d) 1 – regulator, 2 – urządzenia wykonawcze.  
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4. Sygnały zaznaczone na rysunku z zadania 3 oznaczają odpowiednio 
a) xo – wartość zadana, y – sygnał sterowany, e – odchyłkę regulacji. 
b)  xo – odchyłkę regulacji, y – sygnał sterowany, e – sygnał sterujący. 
c)  xo – sygnał sterowany, y – sygnał sterujący, e – odchyłkę regulacji. 
d)  xo – sygnał sterujący, y – odchyłkę regulacji, e – sygnał sterowany. 

 
5. Powietrze jako czynnik roboczy jest 

a) ściśliwe, a lepkość rośnie wraz ze wzrostem temperatury. 
b) nieściśliwe, a gęstość maleje wraz ze wzrostem temperatury. 
c) ściśliwe, a lepkość maleje wraz ze wzrostem temperatury. 
d) nieściśliwe, a gęstość rośnie wraz ze wzrostem temperatury. 

 
6. Powietrze o masie m, ciśnieniu p, temperaturze T1, przy stałej objętości, zostało oziębione 

do temperatury T2. Ciśnienie powietrza 
a) trudno określić.  
b) uległo zmniejszeniu. 
c) nie zmieniło się. 
d) uległo zwiększeniu. 

 
7. Na rysunku przedstawiono 

 

a) symbol zasilania elektrycznego. 
b) symbol zasilania hydraulicznego. 
c) symbol połączenia z atmosferą. 
d) symbol zasilania pneumatycznego. 

 
8. W pusty blok schematu przedstawiającego przekształcenie sygnału mierzonego naleŜy 

wpisać  
 

wielkość 
 
mierzona 

 
a) regulator. 
b) przetwornik. 
c) siłownik. 
d) silnik. 

 
9. Czujnik wymagający dostarczenia energii z zewnątrz określamy, jako 

a) binarny. 
b) pasywny. 
c) generacyjny. 
d) analogowy. 

 
10. Na rysunku przedstawiono symbol 

 
a) siłownika jednostronnego działania o działaniu prostym. 
b) siłownika dwustronnego działania. 
c) silnika pneumatycznego. 
d) siłownika jednostronnego działania o działaniu odwrotnym. 

czujnik  wynik 
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11. Wraz ze wzrostem temperatury lepkość w cieczach 
a) wzrasta powodując większe przecieki. 
b) maleje powodując mniejsze przecieki. 
c) wzrasta powodując mniejsze przecieki. 
d) maleje powodując większe przecieki. 

 
12. W przedstawionym na schemacie układzie, w zaleŜności od połoŜenia zaworu 

rozdzielającego, moŜliwe jest 

 
a) szybkie wysuwanie tłoczyska. 
b) wolne wsuwanie tłoczyska. 
c) wolne wysuwanie tłoczyska. 
d) szybkie wsuwanie tłoczyska. 

 
13. Ciśnienie bezwzględne mierzone jest względem 

a) ciśnienia odniesienia. 
b) dowolnie przyjętego ciśnienia. 
c) ciśnienia atmosferycznego. 
d) próŜni. 

 
14. Ściśliwość jest to zdolność do zmiany 

a) ciśnienia pod wpływem zmian temperatury. 
b) objętości pod wpływem zmian temperatury. 
c) gęstości pod wpływem działających sił zewnętrznych. 
d) objętości pod wpływem działających sił zewnętrznych. 

 
15. Na wykresie przedstawiono charakterystykę dynamiczną regulatora 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) proporcjonalnego. 
b) proporcjonalno-całkującego. 
c) całkującego. 
d) proporcjonalno-róŜniczkującego. 

e 

x 
x e 

t 
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16. Współczynnik wzmocnienia regulatora o zakresie proporcjonalności 200% wynosi 
a) 2. 
b) 0,25. 
c) 4. 
d) 0,5. 

 
17. Standardowe sygnały prądowe są o wartościach 

a) 0÷4 mA. 
b) 5÷10 mA. 
c) 4÷20 mA. 
d) 10÷30 mA. 

 
18. Przedstawiony na schemacie zawór 1 jest zaworem 

 
a) rozdzielającym. 
b) szybkiego spustu. 
c) dławiącym. 
d) koniunkcji. 
 

19. W regulatorze PD moŜna nastawić 
a) czas zdwojenia. 
b) czas wyprzedzenia. 
c) czas wyprzedzenia i czas zdwojenia. 
d) zakres proporcjonalności i czas wyprzedzenia. 

 
20. Na rysunku przedstawiono zestaw przygotowania spręŜonego powietrza. Cyframi 

oznaczono odpowiednio 

 
a) 1 – reduktor, 2 – smarownica, 3 – zawór odcinający, 4 – filtr. 
b) 1 – zawór odcinający, 2 – reduktor, 3 – filtr, 4 – smarownica. 
c) 1 – smarownica, 2 – reduktor, 3 – filtr, 4 – zawór odcinający. 
d) 1 – filtr, 2 – zawór odcinający, 3 – smarownica, 4 – reduktor. 

 
 

1 
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21. Przedstawiony na rysunku zawór umoŜliwia 

 
 
 
22. Po naciśnięciu przycisku START tłoczysko 
 

 
a) siłownika dwustronnego działania pozostanie nieruchome. 
b) siłownika jednostronnego działania pozostanie nieruchome. 
c) siłownika dwustronnego działania wysunie się. 
d) siłownika jednostronnego działania wysunie się. 

 
23. Na rysunku przedstawiono symbol 

 
a) elektrozaworu dwupołoŜeniowego czterodrogowego sterowanego elektrycznie. 
b) elektrozaworu trójpołoŜeniowego pięciodrogowego sterowanego pneumatycznie. 
c) zaworu dwupołoŜeniowego pięciodrogowego sterowanego pneumatycznie. 
d) elektrozaworu dwupołoŜeniowego pięciodrogowego sterowanego elektrycznie 

 
24. Pneumatyczny zbiornik ciśnieniowy powinien być wyposaŜony w zawór 

a) rozdzielający. 
b) dławiący. 
c) szybkiego spustu. 
d) bezpieczeństwa. 

 

a) dodawanie dwóch sygnałów pneumatycznych. 
b) odejmowanie dwóch sygnałów elektrycznych. 
c) mnoŜenie dwóch sygnałów pneumatycznych. 
d) mnoŜenie dwóch sygnałów elektrycznych. 

START 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
 Montowanie i sprawdzanie układów automatyki 
 

 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr  
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  
21 a b c d  
22 a b c d  
23 a b c d  
24 a b c d  

Razem:  
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