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SRA cu echipamente de execuţie pneumatice 

Sistemul de producere a aerului 

 Compresorul - aerul aspirat la presiunea atmosferica este comprimat şi furniză o presiune mai 

mare sistemului pneumatic. El transformă energia mecanică în energie pneumatică. 

 Motorul electric - furnizează puterea mecanică compresorului şi transformă energia electrică în 

energie mecanică. 

 Întrerupătorul de presiune - controlează motorul electric şi de asemenea presiunea în rezervor. El 

este folosit la o presiune maximă la care motorul va fi oprit şi la o presiune minimă la care se face 

distribuirea. 

 Rezervorul înmagazinează aerul comprimat. Volumul său este stabilit în funcţie de capacitatea 

compresorului.  

 Supapa de sens unic - permite trecerea aerului comprimat de la compresor la rezervor şi împiedică 

întoarcerea aerului când compresorul este închis. 

 Supapa de siguranţă - evacuează aerul comprimat dacă presiunea din rezervor creşte peste 

presiunea prevăzută. 

 Uscătorul – răceşte aerul comprimat şi condensează cea mai mare parte a umidităţii aerului. Astfel 

se va evita prezenţa apei de condens în sistemul din aval. 

 Filtrul de linie – poziţionat pe linia principală, trebuie să aibă o cădere de presiune minimă şi 

capacitate de a mişca din loc ceaţa de ulei. Acesta ajută la menţinerea la limita permisă a prafului, apei 

de condens şi a uleiului de ungere. 

1. Compresoare 

Compresoarele sunt utilizate pentru a comprima aerul, plecând de la o presiune  iniţială de intrare 

(presiunea atmosferică), până la o presiune de refulare superioară. 

Clasificarea compresoarelor  

a) Compresoarele volumetrice în care compresiunea este obţinută prin reducerea spaţiului care 

conţine aerul aspirat la presiunea atmosferică sunt: 

 Compresoare de tip alternativ: cu piston sau cu diafragmă; 

 Compresoare de tip rotativ: cu palete, cu şurub, cu angrenaje. 

           b) Compresoarele dinamice unde compresiunea este obţinută prin transformarea vitezei aerului 

aspirat în presiune: compresoare axiale, turbocompresoare, turbosuflante, ventilatoare. 

2. Motoare pneumatice 

 Într-o instalaţie de acţionare pneumatică, elementul de acţionare propriu-zis este motorul 

pneumatic (cilindrul pneumatic). Cilindrii pneumatici transformă energia pneumatică în energie 

mecanică, pe care o furnizează apoi mecanismului acţionat. 

Motoarele de execuţie pneumatice se folosesc foarte mult pentru că prezintă următoarele 

avantaje: 

 Fluidul folosit (aerul) nu prezintă pericol de incendiu; 

 După utilizare, aerul este evacuat în atmosferă, nefiind necesare conducte de întoarcere ca la cele 

hidraulice; 

 Pierderile de aer în anumite limite, datorate neetanşietăţii, nu produc deranjamente; 

 Sunt simple, robuste, sigure în funcţionare şi necesită cheltuieli de întreţinere reduse. 

Dezavantajele acestor motoare sunt următoarele: 

 Viteza de răspuns este mică (în medie 1/3 – 1/4  din viteza de răspuns a motoarelor hidraulice); 

 Precizia motoarelor pneumatice este redusă; 
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 Se recomandă folosirea servomotoarelor pneumatice în următoarele cazuri: 

- Servomotorul are greutate redusă; 

- Temperatura mediului ambiant este ridicată şi cu variaţii mari; 

- Mediul ambiant este exploziv; 

- Nu se cere precizie mare; 

- Nu se cer viteze de lucru mari. 

Motoarele pneumatice pot fi: rotative şi liniare (cu piston sau cu membrană). 

2.1. Motoarele pneumatice rotative se realizează de obicei cu 

palete. Ele  sunt compuse dintr-un stator cilindric şi un rotor 

cilindric cu o serie de palete plasate oblic în nişte crestături ale 

rotorului.  

În funcţionare, datorită forţelor centrifuge paletele sunt 

proiectate spre periferie, absorbind aerul din galeria de admisie şi 

comprimându-l spre camera de ieşire. 

2.2. Motoarele pneumatice liniare cu piston: 

După tipul constructiv, se poate face o clasificare generală a cilindrilor: 

 Cilindri cu simplu efect: 

 Cilindri cu dublu efect: 

Atunci când este  necesară  o forţă  mare de acţionare  a organului de reglare, deci când sunt 

necesare deplasări mai mari  ale tijei, se folosesc elementele cu piston. 

Elementele cu piston pot fi executate în două variante constructive şi anume cu o faţă a pistonului 

activă (fig.1.a) si cu ambele fete ale pistonului active (fig.1.b). 

                              

                                                                Fig.1. Cilindru cu piston  

                   a) cu o faţă a pistonului activă                                b) cu ambele feţe ale pistonului active 

1. Corp element de acţionare;                                                 1. Corp element de acţionare; 

2. Resort;                                                                                 2. Piston; 

3. Tijă de acţionare;                                                                 3. Tijă de acţionare; 

4. Piston;                                                                                  4. Orificiu intrare aer. 

5. Orificiu intrare aer. 
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La cilindrul cu o faţă activă, poziţia tijei depinde de presiunea aerului comprimat, deplasarea 

înapoi a tijei făcându-se prin scoaterea aerului din cilindru, în timp ce la cel cu două feţe active, poziţia 

tijei depinde de diferenţa de presiune aplicată celor două feţe ale pistonului. 

 Forţa unui cilindru este dată de valoarea presiunii de alimentare şi de suprafaţa pistonului.  

Motor pneumatice liniar cu membrană 

Elementele de execuţie pneumatice cu membrană transformă energia potenţială a aerului sub 

presiune în energie mecanică, la deplasarea liniară a unui organ de execuţie cu care se face intervenţia în 

procesul automat. 

 

 

 

 

 

C – capsulă manometrică 
M – membrană 
D – disc metalic 
T – tijă 
R – resort antagonist 

 

                                            

Aerul comprimat adus de la regulator sau convertor la 

presiunea 0,2 - 1daN/cm
2
, apasă asupra membranei învingând 

rezistenţa resortului antagonist şi apăsând tija în jos. În funcţie 

de presiunea aerului comprimat, poziţia tijei variază continuu între două limite. 

După cum aerul sub presiune poate să acţioneze pe o singură faţă sau pe ambele feţe ale 

membranei elastice, deosebim elemente de execuţie proporţionale sau integrale. 

Cilindru cu membrană elastică 

1 – capac 

2 - cămaşă  

3 -  membrană  

4 - resort metalic 

5 -  tija  

 

Aerul comprimat, adus prin conducta P, apasă asupra membranei şi, învingând rezistenţa 

resortului antagonist, împinge tija. Poziţia tijei, adică a organului de execuţie pe care îl comandă, variază 

continuu (între două limite) în funcţie de presiunea aerului. Aerul comprimat are o presiune cuprinsă între 

0,2 şi 1 atmosferă, iar cursa tijei este de 1 – 6 cm.                     


