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MATERIALS WITH AN EXAMPLEOF A PNEUMATIC SERVO 

S t r e s z c z e n i e  
W konstrukcji nowych maszyn i urządzeń coraz częściej stosuje się elementy lub zespoły wykonane 
z tworzyw sztucznych. Dostępność nowych materiałów, o coraz lepszych parametrach wytrzymałościo-
wych i cieplnych stwarza dalsze możliwości poszerzenia zastosowań tworzyw sztucznych w przemyśle. 
Początkowo zastosowanie obejmowało elementy pomocnicze, takie jak osłony i zaślepki. Zadowalające 
wyniki spowodowały coraz szersze zastosowanie materiałów z tworzyw sztucznych, i w chwili obecnej 
obejmuje ono obciążone mechanicznie, hydraulicznie, a nawet temperaturowo elementy silnika. 
W artykule zestawiono wyniki analiz numerycznych projektowanego siłownika pneumatycznego wyko-
nanego z tworzyw sztucznych, z wykonanym metodą wtryskową modelem rzeczywistym. Opisano także 
stanowisko badawcze oraz charakterystykę wykonanego doświadczenia. 
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A b s t r a c t  
In construction of new machines and devices, elements or sub-assemblies made from plastic materials are 
used increasingly frequently. Availability of new materials with much better mechanical and thermal 
properties provide further possibility to extend the application of plastic materials in the industry. Initial 
applications were focused on auxiliary elements, such as shielding and stoppers. Satisfactory results caused 
broader application of plastic materials, which are used nowadays even engine elements with mechanical, 
hydraulic and even thermal loads. In this paper, we collected and compared results of a numeric analysis 
for a designed pneumatic servo made from plastic materials with a real model of the element 
manufactured using injection moulding technique. We have also described the examination station, 
together with the characteristics of the executed experiment. 
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1. Wstęp 

Szybki rozwój cywilizacyjny i przemysłowy wywiera na inżynierach konieczność two-
rzenia nowych, coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji. Do tego celu konieczne jest 
opracowanie innowacyjnych materiałów, które mogłyby spełniać wymagania tych zaawan-
sowanych technologicznie konstrukcji. Istnieje wiele metod projektowania materiałów 
konstrukcyjnych [1]. Jedną z nich jest łączenie kilku materiałów ze sobą, inną doskonalenie 
technologii ich wytwarzania. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie jednego 
z najnowszych materiałów w konstrukcji elementów dotychczasowo wykonanych tylko 
z metalu. Jako obiekt badań wybrany został siłownik pneumatyczny. Siłowniki pneuma-
tyczne są to elementy, które realizują przetworzenie energii czynnika na energię mecha-
niczną. Dzięki temu istnieje możliwość wprawienia w ruch mechanizmów i elementów 
maszyn. Istotą podczas projektowania siłowników pneumatycznych jest zapewnienie od-
powiedniego przyłącza, czyli poprawnego zamontowania siłownika. W kolejnym kroku 
należy doprowadzić do niego odpowiednią ilość właściwie przygotowanego powietrza [3]. 

2. Charakterystyka siłownika pneumatycznego 

2.1. Czynnik roboczy 

Czynnikiem roboczym wykorzystywanym najczęściej w siłownikach pneumatycznych 
jest sprzężone powietrze, może ono być także nazywane ,,nośnikiem energii” lub 
,,czynnikiem obiegowym”. Rola sprzężonego powietrza w napędach pneumatycznych jest 
zbliżona do roli cieczy roboczej w napędach hydraulicznych. Ogólnie rzecz biorąc, sprzę-
żone powietrze wywiera zasadniczy wpływ na pracę całego układu, gdyż od jego właści-
wości wprost proporcjonalnie zależą trwałość oraz sprawność elementów i zespołów two-
rzących układ pneumatyczny [3]. Podstawowymi funkcjami, które muszą być spełnione 
przez sprzężone powietrze, są [2]: 
– odprowadzanie naddatków ciepła, 
– przenoszenie sygnałów sterujących, 
– przenoszenie energii, 
– smarowanie powierzchni ruchowych – zmniejszenie zużycia ruchomych części układu. 

Podczas przygotowania sprzężonego powietrza do pracy w układach pneumatycznych 
należy usunąć różnego rodzaju zanieczyszczenia, zredukować ciśnienie robocze do 
wymaganej wartości, a także wprowadzić do powietrza czynnik smarujący. Ponadto 
oczyszczone powietrze stosowane w układach pneumatycznych powinno charakteryzować 
się brakiem wody w postaci kropel (woda w postaci pary jest dopuszczalna) [2]. 

2.2. Podział siłowników 

Siłowniki pneumatyczne można podzielić według różnych kryteriów. Podstawowym 
kryterium jest podział ze względu na stosowane w nich rozwiązania konstrukcyjne. 
Zgodnie z tym kryterium rozróżniamy siłowniki: 
– tłokowe, 
– membranowe, 
– mieszkowe, 
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– nurnikowe, 
– workowe, 
– dętkowe. 

W artykule ograniczono się do przedstawienia działania siłownika tłokowego, dlatego 
dalszy podział będzie dotyczył już tej grupy siłowników. W siłownikach tłokowych 
możemy dokonać podziału w zależności od możliwości wywierania przez nie siły. Ze 
względu na to kryterium rozróżniamy [3]: 
– jednostronnego działania, 
– dwustronnego dziania. 

Istnieje jeszcze wiele kategorii według których możliwe jest dokonanie podziału 
siłowników pneumatycznych [2]: 
– ze względu na sposób zmiany siły działającej na element wykonawczy,  
– ze względu na liczbę ściśle określonych położeń roboczych tłoczysk siłowników,  
– ze względu na rodzaj ruchu realizowanego przez siłownik,  
– ze względu na sposób powiązania elementu napędzającego siłownika z elementem 

napędzanym,  
– ze względu na budowę konstrukcyjną tulei i tłoczyska.  

Rysunek 1 przedstawia budowę siłownika tłokowego dwustronnego działania [3]. 
 

 
Rys. 1. Podstawowe części siłownika tłokowego [3]: 1 – tuleja cylindrowa, 2 – pokrywa przednia,  

3 – pokrywa tylna, 4 – tłok, 5 – pierścień uszczelniający połączenie ruchowe tłoka,  
6 – tłoczysko, 7 – tuleja prowadząca tłoczysko, 8 – pierścień uszczelniający umieszczony 
 w pokrywie przedniej, 9 – pierścień zgarniający 

Fig. 1. Basic parts of piston actuator [3]: 1 – cylinder sleeve, 2 – front head, 3 – back head, 4 – piston, 
5 – piston gas ring, 6 – piston rod, 7 – pilot sleeve , 8 – packing ring located in front head,  
 9 – piston scraper ring 

3. Dobór materiału 

W pracach mających na celu stworzenie siłownika pneumatycznego wykonanego 
z tworzywa sztucznego zdecydowano się na wykorzystanie jednego z najnowszych mate-
riałów, jakim jest GRIVORY GV5H ((PA66+PA6I/6T)-GV50). Jest to kompozyt na bazie 
poliftalamidu (PPA) zawierający 50% włókna szklanego. Na rysunku 2 przedstawiono 
porównanie wytrzymałości na rozerwanie z popularnych materiałów wykorzystywanych 
w konstrukcji siłowników pneumatycznych z najnowszymi tworzywami sztucznymi. Z po-
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równania wynika, że dla zastosowań obejmujących pracę w temperaturach pokojowych 
istnieje duże uzasadnienie chęci zamienienia drogiego i kłopotliwego metalu przez nowo-
czesne tworzywa sztuczne [4]. 

 

 
Rys. 2. Wytrzymałość na rozciąganie tworzywa sztucznego w zestawieniu z metalami 

stosowanymi w produkcji siłowników pneumatycznych 

Fig. 2. Tensile strength of plastics materials in comparison with metals used in production 
of actuators 

 
Rys. 3. Porównanie kosztów produkcji elementu z odlewu Al i Grivory GV5H 

Fig. 3. Comparison of production costs for parts made from cast Al and Grivory GV5H 

Dodatkowym aspektem determinującym do zastępowania elementów metalowych 
wypraskami wykonanymi z tworzywa sztucznego jest koszt ich produkcji. Dla elementów 
wykonanych z tworzywa sztucznego największym kosztem jest sam materiał, innymi 
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kosztami będzie tutaj koszt produkcji formy wtryskowej oraz konieczności wykorzystania 
maszyn i urządzeń. W przypadku elementów wykonanych z metali, znaczny koszt generuje 
także obróbka mechaniczna elementu, który opuścił formę wtryskową. Przykładowe 
zestawienie kosztów produkcji pojedynczej wypraski z odlewów Al oraz GRIVORY GV50 
przedstawiono na rysunku 3. 

4. Obiekt badań 

Obiektem badań w niniejszym artykule jest siłownik pneumatyczny. Model tego siłow-
nika wykonano w systemie Unigraphics. Podczas projektowania przeprowadzono nie-
zbędne analizy geometryczne i wytrzymałościowe komponentu. Dzięki symulacjom 
uzyskano informacje na temat optymalnego punktu wtrysku tworzywa sztucznego, a także 
stwierdzono odpowiednie pochylenie ścianek, które umożliwi opuszczenie wypraski 
z formy wtryskowej. Na rysunku 4 przedstawiono model CAD projektowanego siłownika 
wraz z wygenerowaną w systemie Abaqus siatką MES. 

 

 
Rys. 4. Siatka MES wygenerowana w systemie Abaqus 

Fig. 4. FEM mesh generated by Abaqus software 

5. Stanowisko badawcze 

W celu przeprowadzenia badań doświadczalnych procesów i zjawisk zachodzących 
podczas pracy siłownika pneumatycznego zbudowano stanowisko, na którym wykonano 
wstępne testy na obiekcie rzeczywistym. Rysunek 5 przedstawia pierwszą część stanowi-
ska, którym jest układ zasilania oraz oczyszczania sprzężonego powietrza. Odpowiednio 
przygotowane powietrze w kolejnym etapie przekazane jest do części stanowiska, w której 
dokonywane są pomiary.  

W skład układu pomiarowego zbudowanego dla celów doświadczenia zalicza się ma-
szynę wytrzymałościową firmy Zwick wyposażoną w głowicę pomiarową o zakresie po-
miarowym 500 N. Innymi elementami należącymi do układu pomiarowego są elementy 
konstrukcyjne zapewniające odpowiednią sztywność oraz poprawne zamocowanie obiektu 
badań (rys. 6). 
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Rys. 5. Układ przygotowania sprzężonego powietrza 

Fig. 5. Preparation of compressed air 

 
Rys. 6. Układ pomiarowy 

Fig. 6. Measurement system 
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6. Projekt stanowiska badawczego do badania sprawności 
siłownika pneumatycznego 

Schemat stanowiska do badania sprawności siłownika pneumatycznego przedstawiono 
na rys. 11. Czynnikiem w omawianym układzie pomiarowym jest powietrze, które zostało 
wstępnie oczyszczone z pary wodnej oraz oleju pochodzącego ze sprężarki. 

Przedstawiony na schemacie zawór (A) steruje dopływem sprzężonego powietrza do 
układu przygotowania powietrza. Dzięki zastosowaniu filtra (B) czynnik roboczy zostaje 
dokładnie oczyszczony i skierowany na zawór redukcyjny (C). Zadaniem tego elementu 
jest dostosowanie parametrów wyjściowych sprzężonego powietrza do parametrów 
określonych w normach. Przygotowany w ten sposób czynnik roboczy przekazany jest do 
rozdzielacza (D), który dzięki zastosowaniu wyłączników krańcowych steruje sprzężonym 
powietrzem. W część układu roboczego projektowanego stanowiska badawczego wchodzić 
będzie projektowany siłownik pneumatyczny wykonany z tworzyw sztucznych (E), który 
zostanie obciążony standardowym siłownikiem pneumatycznym z metalu (F). Układ 
obciążenia stanowiska badawczego będzie sterowany zadanym ciśnieniem na wejścia 
siłownika (P1, P2). Pomiar wielkości będzie realizowany przy pomocy przetworników 
ciśnienia (G) oraz siły (H). 

 

 
Rys. 7. Schemat stanowiska badawczego 

Fig. 7. Scheme of test stand 
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7. Dyskusja na temat rozwiązań 

W systemie Abaqus przeprowadzono cztery analizy wytrzymałościowe. Dwie z nich 
były przeprowadzone na modelu izotropowym, natomiast pozostałe dwie na modelu orto-
tropowym. Modele ortotropowe powstały wskutek podziału komponentu na elementy, 
w których kierunek ułożenia włókien był podobny. Stosując to kryterium, podzielono 
model pierwszy na 8 elementów, natomiast model drugi na 15 elementów. W każdym 
z tych elementów zdefiniowano ortotropową budowę za pomocą systemu Abaqus. 

Rysunek 7 przedstawia odpowiednio naprężenie i odkształcenie siłownika pneumatycz-
nego podczas działania ciśnienia 10 MPa. Dla porównania, w trakcie kolejnej symulacji 
regulowano ciśnieniem przyłożonym do wnętrza siłownika, aby uzyskać maksymalne 
możliwe ciśnienie przy z góry założonych odkształceniach. Z obliczeń przeprowadzonych 
w systemie Abaqus wynika, że korpus siłownika pneumatycznego powinien wytrzymać 
ciśnienie 16 MPa. Pozostałe dwie symulacje dotyczyły modeli ortotropowych. Zaobserwo-
wano, że włókna szklane ułożone wzdłuż korpusu siłownika spowodowały zwiększenie 
wytrzymałości komponentu. W projektowanym korpusie, w którym punkt wtrysku był 
umiejscowiony wzdłuż korpusu siłownika, obserwujemy znaczny spadek odkształceń na 
obwodzie siłownika, jednakże słabym punktem tego rozwiązania jest dość duża linia łącze-
nia, która spowodowała lokalny wzrost naprężeń i odkształceń. 

 
a) b) 

 
Rys. 7. a – naprężenia siłownika podczas symulacji w systemie Abaqus, b – odkształcenia siłownika 

podczas symulacji w systemie Abaqus 

Fig. 7. a – stress in actuator during simulation in Abaqus system, b – strain in actuator during 
simulation in Abaqus system 

Na podstawie symulacji wytrzymałościowych przeprowadzonych w systemie Abaqus 
określono wartości maksymalnych ciśnień roboczych badanego korpusu siłownika pneu-
matycznego. Dzięki doświadczeniu odczytano siłę (rys. 8), jaką wywarło na głowicę 
pomiarową tłoczysko, działające wskutek doprowadzonego do niego ciśnienia. Badanie 
przeprowadzono w trzech próbach, w których zmieniane było uszczelnienie prześwitu po-
między tłoczyskiem a korpusem siłownika.  
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Rys. 8. Zależność siły od ciśnienia podczas badania siłownika pneumatycznego 

wykonanego z tworzyw sztucznych 

Fig. 8. Relationship between force and pressure during tests on actuator made from plastics materials 
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