
Układ przygotowania 

powietrza roboczego



Cząstki rdzy transportowane rurociągiem mogą

powodować zakłócenia pracy urządzeń i 

dlatego muszą być z powietrza odfiltrowane.

Ciśnienie zasilania musi być zredukowane do 

ciśnienia roboczego danego odbiornika.

W wielu przypadkach wymagane jest również

smarowanie elementów układu. Wtedy 

sprężone powietrze jest nasycane mgłą

olejową.



Zespół przygotowania powietrza składa się z: 

• filtru, 

• zaworu redukcyjnego,

• smarownicy.



1. Filtr powietrza.

W filtrze powietrza wpływające z boku powietrze 

zostaje zawirowane. Duże zanieczyszczenia, jak czą-

steczki rdzy, krople wody lub oleju, pod wpływem siły 

odśrodkowej wyrzucane są na ściany zbiornika i płytę

oddzielającą i mogą być wydalone przez zawór spus-

towy znajdujący się w spodzie zbiornika.

We wkładzie filtrującym zostają

zatrzy-mane inne zanieczyszczenia, 

odpowiednio do wielkości porów. Wymienne 

wkłady filtrujące wykonywane są jako siatki z 

brązu, mosiądzu lub stali, a dla wyższych 

wymagań ze spieku metalowego, spiekanego 

sztucznego tworzy-wa lub ceramiki. 













2. Zawór redukcyjny.

Zadaniem zaworów redukcyjnych jest dostarczenie do 

odbiornika sprężonego powietrza o stałym ciśnieniu.

Działanie regulacyjne dokonuje się dzięki 

membranie, na którą z jednej strony działa 

ciśnienie robocze, z drugiej – siła sprężyny 

nastawiona za pomocą gwintowanego trzpienia. 

Kiedy ciśnienie robocze spadnie poniżej 

nastawionej wartości, sprężyna, naciskając ku 

górze membranę przez popychacz, odsuwa 

grzybek od gniazda. Przez powiększoną szczelinę

pierścieniową wpływa dodatkowe powie-trze, 

dopóki nie osiągnie ponownie właściwej wartości. 

W przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia 

roboczego membrana oddala się od popychacza, 

otwierając otwór do atmosfery (zawór redukcyjny 

z otworem odpowietrzającym). Wartość ciśnienia 

roboczego jest pokazywana przez manometr









3. Smarownice pneumatyczne.

Smarownice pneumatyczne służą

do wprowadzenia środka smarnego 

do sprężonego powietrza. 

Smarownice pneumatyczne działają na zasadzie 

zwężki Venturiego. 

W wyniku zmniejszenia przekroju przewodu 

(zwężenia) zwiększa się prędkość strumienia 

powietrza, wskutek czego w strumieniu tworzy się

podciśnienie. Efekt ten powoduje zassanie oleju ze 

zbiornika do rurki rozpylacza, z której wycieka on do 

strumienia powietrza, gdzie zostaje rozpylony. Za 

pomocą zaworu dozującego  można nastawiać liczbę

kropli oleju wprowadzanych do strumienia powietrza 

(mgła olejowa).









Przydatne linki

http://www.hafner.pl/podstawy-pneumatyki/przygotowanie-sprezonego-powietrza

http://slideplayer.pl/slide/417360/#

http://slideplayer.pl/slide/428551/

http://slideplayer.pl/slide/2267889/


