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1. ÚVOD 
 

              Obor pneumatiky a elektropneumaticky je dlouhodobě velmi 
využívanou oblastí zdroje energie pro použití ve strojírenství i v dalších 
technických odvětvích. Je dlouhodobě vyzkoušen jako součást ovládání, regulace 
nebo řízení v rámci automatizace.  

               V současném období jsou snahy inovovat a kombinovat zapojení 
pneumatických i elektropneumatických obvodů s cílem získání dalších 
energetických úspor.  Některé praktické aplikace ze strojírenství uvádí tato práce 
jako exemplární pro demonstraci žákům a studentům středních a vysokých 
technických škol tak, aby respektovala hloubku a rozsah jejich technických 
vědomostí a dovedností.  Jedná se o moderní a současná technická řešení, ve 
strojírenství právě zaváděná. Přinášejí totiž kromě energetických úspor při využití 
ve velkosériové a hromadné výrobě nezanedbatelných také uplatnění výhod 
různých technických řešení. Ke kladům také samozřejmě patří i zlepšení 
parametrů vlivu strojírenské výroby na životní prostředí. 

                Konkrétně práce uvádí pět nejčastějších řešení. Technicky 
nejužívanější řešení brzdění válce protitlakem je řešeno detailněji i s využitím 
výpočtů a hlubším popisem. 

                 V závěru práce jsou uvedeny i teoretické popisy využitých 
pneumatických a elektropneumatických prvků pro snadnější a především úplnější 
pochopení zapojení jednotlivých obvodů. 
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2. OBVODY SE ZESILOVAČEM TLAKU – 
multiplikátorem 

 

Zvýšený tlak při vysouvání válce 

‐ Zasunutí válce tlakem v rozvodu 
‐ Ovládání standardním 5/2 ventilem 

Zvětšení průtoku vzduchu 
Pneumatický válec velkého průměru vyžaduje velké množství vzduchu. Ventil, 
který svými parametry odpovídá maximální okamžité spotřebě vzduchu 
pneumatického válce, je nepřímo ovládán malým ventilem. Nepřímým ovládáním 
ventilu se vyloučí potřeba velké síly, nutné k přestavení ventilu. 
 
 
 
 
Toto zapojení se také nazývá „zesilovač proudu“ a je často využíván při 
dálkovém ovládání pneumatických prvků. Velký ventil je umístněn co nejblíže 
k pneumatickému pohonu (válci, kyvnému pohonu) a malý ventil je umístněn 
v rozvaděči.  
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3. POUŽITÍ 2 TLAKŮ PRO VYSUNUTÍ 
VÁLCE 

 

Toto zapojení umožňuje vysouvat válec s použitím dvou různých tlaků. Je takto 
možné například zavřít dveře nízkým tlakem kvůli případnému přivření obsluhy a 
po dojetí válce na snímač polohy zajistit zavřené dveře tlakem vyšším. Ovládání 
dvou tlaků umožňuje vložený 3/2 ventil V2, který pustí po sepnutí do horní 
komory válce tlak snížený regulátorem. Současně musí být sepnutý 5/2 ventil 
V1. Po vysunutí válce na snímač se 3/2 ventil V2 vypne a horní komora je 
naplněna vysokým tlakem. Pro pohyb zpět stačí vypnout 5/2 ventil V1.  
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4. BRŽDĚNÍ VÁLCE PROTITLAKEM 
 

Toto zapojení umožňuje utlumit buď velkou kinetickou energii pohybujících se 
hmot tím, že se na čidle polohy sepne protitlak (V2=ON) do válce nastavený na 
přesném regulátoru tlaku. Druhá možnost, kterou toto zapojení nabízí, je vyvážit 
hmotu umístěnou na válci a eliminovat tak vliv její hmotnost při manipulaci. To 
umožní např. velmi malou silou vysunout pístnici a potom naopak zatlačit silou 
vyšší. Vhodné například pro jednoúčelové stroje pro řezání závitů.  
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4.1. VÝPOČET 

Výpočet síly válce a hmotnostní síly břemene 

Teoretická síla válce při zasouvání pístnice 

F = pdD 
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  tlak vzduchu v systému p=0,4 MPa  

F = 79,1 N 

 

Efektivní síla válce při zasouvání pístnice  

FE =  F  

…mechanická účinnost válce odečtena z grafu z literatury [2]      

 FE = 1,7977,0            (2) 

FE = 60,9 N 

Hmotnost zvedaného břemene  

m = 3 kg 

Hmotnostní síla  

G = m . g           (3) 

G =  3 . 9,81 

G = 29,4 N 

 

Aby mohl být válec řízen , musí být hmotnostní síla G menší, než efektivní síla FE. 

 

4.2. VÝVOJOVÝ DIAGRAM 
Vývojový diagram programu brzdění válce protitlakem 
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4.3. PRACOVNÍ CYKLUS 
V systému je nastaven pracovní tlak na 0,4 MPa. 
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Pracovní cyklus začíná v pozici, kdy pístnice válce je zasunutá a snímač S1 

umístěný v horní krajní pozici je sepnutý.  
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Při sepnutí ventilu V1 dochází k odvzdušnění prostoru válce na straně pístnice a 

tím dochází k vysouvání pístnice zatížené břemenem. Při přiblížení magnetického 

kroužku umístěného v pístu válce ke snímači S2, dojde k sepnutí tohoto snímače 

a přes PLC následně k sepnutí ventilu V2. Díky sepnutému ventilu V2 se prostor 

válce na straně pístnice zaplní protitlakem nastaveným na regulátoru R a zpomalí 

se pohyb pístnice zatížené břemenem.  

 

Protitlak 0,1 MPa je v našem případě nastaven až do druhé koncové polohy válce 

určené snímačem S3, ale může být nastaven buď časem a nebo  jinou pozicí 

snímače. 

Pro porovnání je první cyklus programu řízení válce bez protitlaku a druhý cyklus 

programu s protitlakem. 
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4.4. USPOŘÁDÁNÍ PNEUMATICKÝCH PRVKŮ 
Uspořádání pneumatických prvků umístěných na panelu Pneutrainer 200 
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Přestože průměr válce v sestavě výukového panelu je pouze 20 mm, nastavený 

protitlak v pneumatickém systému je oproti nastavenému tlaku v systému 0,4 

MPa relativně malý – pouze 0,1 MPa a zatížení válce asi 50%, je možno pouhým 

okem rozeznat, kdy začne protitlak v zatíženém válci působit.  

 

Díky výpočtu i názorné prezentaci prvků na výukovém panelu včetně vytvoření 

programu pro tento cyklus je možné se plně přiklonit ke skutečnosti, že metoda 

brzdění válce protitlakem je plně využitelná při tlumení kinetické energie i 

eliminaci vlivu hmotnosti nejenom u větších průměrů válců. Velkou výhodou této 

metody jsou rovněž nižší pořizovací nákupní náklady ve srovnání s hydraulickými 

nebo elektrickými pohony a systémy. Další nespornou výhodou je skutečnost, že 

stlačený vzduch negativně nezatěžuje okolní prostředí, přestože výroba 

tlakového vzduchu nepatří k nejlevnější záležitosti a řadí se k nejdražším 

energiím. Z tohoto důvodu může být tato metoda použita i v takovém prostředí, 

které vyžaduje nejvyšší čistotu jako je například potravinářský, farmaceutický 

nebo elektrotechnický průmysl ( clean room ). 
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5. PŘEPÍNÁNÍ DVOU RYCHLOSTÍ VÁLCE 
 

Toto zapojení dovoluje měnit rychlost pohybu válce po délce jeho zdvihu. 3/2 
ventil V2 přepíná odfuk do škrtícího ventilu, na kterém je nastaven menší průtok. 
Vhodné také k přibrzdění vysokých rychlostí na konci zdvihu, zejména u 
dlouhých válců. 
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6. PLYNULÝ ROZBĚH VÁLCE PO 
ODVZDUŠNĚNÍ OBVODU 

 

 

Problém:  

Po odvzdušnění obvodu je obvykle ve válci jen atmosférický tlak, který je 
nedostatečný pro správnou funkci škrtících ventilů a válec se pak rozjíždí 
neřízenou rychlostí. 

 

Řešení může být několik, například:  

Použití dvoustupňového bezpečnostního ventilu (soft – start) 
‐ Do obvodu se dostává přes škrtící jehlu tlak pomalu a až po jeho naplnění 

se ventil otevře na plný průtok 
 

‐ Nevhodné pro 5/3 ventily odvzdušněné a uzavřené 
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7. POUŽITÉ PNEUMATICKÉ PRVKY 
 

7.1. VZDUŠNÍK 
Vzdušníky vyrovnávají kolísání tlaku a zajišťují plynulé zásobování rozvodné sítě 
stlačeným vzduchem. Ochlazením vzduchu ve vzdušníku se vyloučí část vody ze 
vzduchu v podobě kondenzátu. Je-li součin objemu vzdušníku V (dm3) a přetlaku 
p (MPa) větší jak 10 (V x p > 10), pak je vzdušník považován v souladu 
s normou ČSN 69 0010 za tlakovou nádobu a podléhá pravidelným revizím a 
tlakovým zkouškám.  

Vzdušník musí být vybaven předepsanou armaturou, tj. manometrem, 
přetlakovým ventilem a odpouštěním kondenzátu a u velkých vzdušníků ještě 
průlezem pro možnost kontroly vnitřního povrchu vzdušníku.  

Velikost, tj. objem vzdušníku, závisí na:  

 Výkonu kompresoru 
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 Maximálním povoleném rozdílu tlaků 

 Velikostí rozvodného potrubí 

 Spotřebě stlačeného vzduchu 

Kompresorové stanice určené pro zásobování rozvodných sítí v průmyslových 
podnicích jsou vybaveny kompresory s automatických zapínáním chodu hnacího 
motoru při poklesu tlaku pod spodní hranici a vypínáním hnacího motoru při 
dosažení horní hranice tlaku ve vzdušníku. Objem vzdušníku podstatně ovlivňuje 
interval mezi provozem a klidem kompresoru.  

 

 

 

 

 

 

 

7.2. JEDNOČINNÉ PNEUMATICKÉ VÁLCE 
Síla vyvinutá tlakem vzduchu na plochu pístu jednočinného válce působí pouze 
v jednom směru. Podle provedení válce ji lze využít jako sílu tažnou nebo jako 
sílu tlačnou. Po přerušení přívodu stlačeného vzduchu do válce je pístnice 
vrácena do výchozí polohy silou pružiny. Existují dvě základní provedení 
jednočinných válců: 

 S pístnicí v klidové poloze zasunutou 

 S pístnicí v klidové poloze vysunou 
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Jednočinné pneumatické válce je možné použít k upínání polotovarů, jako 
vyhazovače u různých přípravků, k podávání polotovarů, jejich zvedání a 
k realizaci řady dalších operací. Ve srovnání s dvojčinnými pneumatickými válci 
stejných rozměrů mají menší spotřebu vzduchu. Síla šroubové pružiny působí 
proti síle vyvinuté tlakem vzduchu na plochu pístu, takže využitelná síla je menší 
o sílu pružiny. Doraz ve válci brání dosednutí závitů pružiny. Šroubová pružina 
má také svoji délku, proto jsou jednočinné válce proti dvojčinným válců se 
stejným průměrem a zdvihem delší.  
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7.3. DVOJČINNÉ PNEUMATICKÉ VÁLCE 
Síla vyvinutá tlakem vzduchu na plochu pístu dvojčinného válce působí podle 
přívodu vzduchu střídavě v obou směrech pohybu pístu. Dvojčinné pneumatické 
válce se používají tam, kde mechanizmus i při zpětném pohybu má vykonávat 
práci. Zdvih dvojčinných pneumatických válců je teoreticky omezen pouze 
s ohledem na průhyb a vzpěrnou délku pístnice. 

Při zasouvání pístnice vyvinou dvojčinné pneumatické válce menší sílu než při 
vysouvání, protože účinná plocha pístu je menší o plochu danou průměrem 
pístnice. To je třeba vzít v úvahu, pokud má válec pracovat se stejným zatížením 
pístnice v obou směrech. 
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7.4. LOGICKÉ VENTILY „NEBO“ 
Pneumostatický ventil s funkcí logického součtu – „NEBO“ propouští průtok 
stlačeného vzduchu pouze, je-li tlak v jednom ze vstupních kanálů a současně je 
působením tohoto tlak druhý vstupní kanál uzavřen. Při nestejném tlaku vzduchu 
na vstupech propustí na výstup proud vzduchu s vyšším tlakem. V podstatě jej 
tvoří zdvojený zpětný ventil. Těleso tohoto ventilu má dva vstupní a jeden 
výstupní kanál. Je-li přiveden tlak vzduchu na jeden ze vstupních kanálů (p1 nebo 
p2), proudí vzduch z tohoto kanálu výstupním kanálem A.  

 

 

7.5. VENTIL 3/2 - ROZVÁDĚČ 
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7.6. VENTIL 5/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

22 
 

 

 

 

8. ZÁVĚR 
Prezentované praktické aplikace zapojení pneumatických obvodů demonstrují 
využití nových trendů realizace, sledujících v úvodu vytčené cíle.  Tento vývoj, 
který je v praxi využíván, je součástí komplexu opatření jak minimalizovat 
náklady a zvyšovat tak rentabilitu výsledného produktu.  Přitom je z příkladů 
patrné, že je toho možné dosáhnout aplikacemi jednoduchých zásahů do obvodu 
a využitím všech možností jednotlivých prvků i jejich kombinací v rámci 
pneumatického obvodu. 

 

Tato cesta bývá v praxi obvyklá a nevyhnutelná právě vzhledem k velkému 
využití stlačeného vzduchu jako nosiče tlakové a kinetické energie i jako nosiče 
informace ve strojírenství. Je proto vhodné, aby studenti tyto jemné nuance 
v zapojování pneumatických obvodů chápali, rozuměli jim a dokázali s nimi 
pracovat.  Tento materiál je měl v tomto snažení nasměrovat a poskytnout 
několik reálných praktických příkladů.  



INOVAČNÍ TRENDY V ZAPOJOVÁNÍ

PNEUMATICKÝCH OBVODŮ



 Obvody se zesilovačem vzduchu‐
multiplikátorem

Základní zapojení:
• suchý nemazaný vzduch
• BY‐PASS pro rychlé plnění obvodu
• vzdušník jako zásoba tlaku 
a ustálení tlaku
• v případě nutnosti maznice
až za zesilovačem



 Příklad: Dálkové řízení 
multiplikátoru pro kalové čerpadlo  



 Použití 2 tlaků pro vysunutí válce

Toto zapojení umožňuje vysouvat válec s použitím
dvou různých tlaků. Je takto možné například zavřít
dveře nízkým tlakem kvůli případnému přivření
obsluhy a po dojetí válce na snímač polohy zajistit
zavřené dveře tlakem vyšším. Ovládání dvou tlaků
umožňuje vložený 3/2 ventil V2, který pustí po
sepnutí do horní komory válce tlak snížený
regulátorem. Současně musí být sepnutý 5/2 ventil
V1. Po vysunutí válce na snímač se 3/2 ventil V2. 
vypne a horní komora je naplněna vysokým tlakem.
Pro pohyb zpět stačí vypnout 5/2 ventil V1.



 Brždění válce protitlakem

Toto zapojení umožňuje tlumit buď velkou
kinetickou energii pohybujících se hmot tím, že se
na čidle polohy sepne protitlak (V2=ON) do válce
nastavený na přesném regulátoru tlaku. Druhá
možnost, kterou toto zapojení nabízí, je vyvážit
hmotu umístěnou na válci a eliminovat tak vliv její
hmotnost při manipulaci. To umožní např. velmi 
malou silou vysunout pístnici a potom naopak
zatlačit silou vyšší. Vhodné například pro 

jednoúčelové stroje pro řezání závitů.



 Přepínání dvou rychlostí válce

Toto zapojení dovoluje měnit rychlost pohybu válce
po délce jeho zdvihu. 3/2 ventil V2 přepíná odfuk do
škrtící ventilu, na kterém je nastaven menší průtok.
Vhodné také k přibrzdění vysokých rychlostí na konci 
zdvihu, zejména u dlouhých válců.



 Plynulý rozběh válce po 
odvzdušnění obvodu

Problém: 
Po odvzdušnění obvodu je obvykle ve válci jen atmosférický tlak, který je
nedostatečný pro správnou funkci škrtících ventilů a válec se pak rozjíždí

neřízenou rychlostí.

Řešení může být několik:
1) Použití dvoustupňového bezpečnostního ventilu (soft – start)
• Do obvodu se dostává přes škrtící jehlu tlak pomalu a až po jeho 
Naplnění se ventil otevře na plný průtok.
• Nevhodné pro 5/3 ventily odvzdušněné a uzavřené



 Jednočinný pneumatický válec
Co to je jednočinný pneumatický válec? 

Síla vyvinutá tlakem vzduchu na plochu pístu jednočinného pneumatického válce
působí pouze v jednom směru. Podle provedení válce ji lze využít jo sílu tažnou, 

nebo jako sílu tlačnou. Po přerušení přívodu stlačeného vzduchu do válce je pístnice 
vrácena do výchozí polohy silou pružiny.



 Dvojčinný pneumatický válec
Co je to dvojčinný pneumatický válec? 

Síla vyvinutá tlakem vzduchu na plochu pístu dvojčinného válce působí podle přívodu 
vzduchu střídavě v obou směrech pohybu pístu. Dvojčinné pneumatické válce se 
požívají tam, kde mechanizmus i při zpětném pohybu má vykonávat práci. Zdvih 
dvojčinných pneumatických válců je teoreticky omezen s ohledem na průhyb 

a vzpěrnou délku pístnice. 



 Rychloodvzdušňovací ventil
Velká rychlost pístu není závislá pouze na tlaku vzduchu za pístem, ale také na rychlém 
snížení tlaku před pístem, tedy na rychlém odvedení vzduchu z prostoru před pístem 
do atmosféry. K tomu účelu byli vyvinuty tzv. rychloodvzdušňovací ventily. Tyto ventily 
se montují přímo na pneumatický válec, takže odpadá vliv odporů hadic, ventilů a 

tlumičů hluku. Velký průřez umožní rychlé odvzdušnění komory pneumatického válce a 
tím i dosažení velké rychlosti pístu. 



 Rozvaděč ventilový 3/2 „tlačítko“

Použití: 
3/2 ventil v klidové poloze 
uzavřený nebo otevřený: 
‐ Jednočinné válce, 
ovládací signály



 Rozvaděč ventilový 5/2 „tlačítko“
Použití:
5/2 ventil s impulsním ovládáním 
‐ dvojčinné pohony, zůstane
v poloze dané posledním
ovládacím impulsem
5/2 ventil se střední polohou
uzavřenou:
‐ dvojčinné pohony, s možností 
zastavení v libovolné poloze
5/2 ventil se střední polohou
otevřenou: 
‐dvojčinné pohony, s možností 
odvzdušnění obou komor pohonu
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