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1.,Pneumatikus elemek kiválasztása
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PROBLÉMA vagy FELADAT:
A pneumatikus elemek kiválasztása során célszerő bizonyos elveket szem
elıtt tartani ahhoz, hogy a rendszer mőködése optimális legyen, megfeleljen az
elvárt paramétereknek és ezt a leghatékonyabb energiafelhasználás és
költségráfordítás mellett tegye.

OK vagy TÉNY:
A pneumatika két alapvetı értéke a nyomás és az áramlási mennyiség. A
nyomás jele p, mértékegysége [bar] [Pa]. Az áramlási mennyiség –
térfogatáram - jele Qv, mértékegysége [Nl/min] [m3/sec]. A pneumatikus
rendszerekben a sőrített levegı mennyiségét Nl/min, azaz normál liter per
percben mérjük. Ez azt jelenti, hogy a ténylegesen átáramló mennyiséget
légköri nyomású és hımérséklető állapotra vetítjük vissza. Vagyis ha egy 1liter
térfogatú henger 10 oda-vissza ciklust végez egy perc alatt, akkor ez 20 liter
térfogat; ám, ha a henger 5 bar nyomáson képes megfelelı munkát végezni,
akkor
ez
percenként
100
normál
liter
fogyasztást
jelent.
(pl. ez 6,5 bar-on => 130 Nl/min 30% túlfogyasztás !!!)

MEGOLDÁS vagy ELHÁRÍTÁS:
Mire kell tehát mindenképen figyelemmel legyünk?
• Nyomás – A megfelelı nyomás megválasztása biztosítja a megfelelı
mőködést! Egy munkahenger esetében az erı a dugattyú felület és a nyomás
szorzata ( F=A x p [N] ) Az alacsonyra választott nyomás nem állítja elı a
megfelelı erıt. A túl magasra választott nyomás felesleges levegı
fogyasztást generál.
• Térfogatáram – A pneumatikus elemeket sosem geometriai méretük alapján,
hanem a rájuk jellemzı levegı áteresztés [Nl/min] alapján kell megválasztani,
vagyis azért mert egy munkahenger csatlakozója 1/2˝-os menető, korántsem
biztos, hogy 1/2˝-os szelep vagy levegı elıkészítı szükséges a
mőködtetéshez. A fogyasztáshoz kell igazítani a rendszerelemeket!

JAVASOLT TERMÉK:
A MW katalógusokban minden terméknél fel van tüntetve az áteresztés –
ez alapján válasszon!
Használja a fıkatalógus segédleteit: hengerek
erıkifejtése különbözı nyomásokon, hengerek fogyasztása.
Használja ingyenes méretezı programunkat, mellyel méretezheti a
munkahengert és a hozzávaló szelepre és levegı elıkészítıre is kap ajánlást.

ÖSSZEFOGLALÓ vagy TANULSÁG:
Ha
optimális
rendszert,
illetve
energiavagy
költségmegtakarítást szeretne, ne a megszokások vezéreljék, hanem
méretezzen, vagy a fenti elvek szerint válassza ki a pneumatikus
rendszer komponenseit! Nem a méret számít, hanem a teljesítmény!
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