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Μέρη και δομή ηλεκτροπνευματικών συστημάτων 

2.1 Γενικά Οι αυτοματισμοί εκείνοι που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για ενεργειακό 

μέσο και έχουν σαν αποτέλεσμα την παλινδρομική κίνηση η την περιστροφή ενός κινητήρα 

καλούνται πνευματικά συστήματα αυτοματισμού. Επιλύουν με εύκολο και οικονομικό 

τρόπο πολλά προβλήματα αυτοματισμού γι’ αυτό το λόγο υπάρχει και η μεγάλη διάδοση 

τους στις μέρες μας. Τα χαρακτηριστικά των πνευματικών συστημάτων είναι:  Μπορούν 

εύκολα να αποθηκεύσουν και να μεταφέρουν ενέργεια  Είναι εύκολο να ρυθμίσεις την 

ταχύτητα και την δύναμη τους  Παράγουν χαμηλού κόστους κίνηση με μεγάλες ταχύτητες 

(1-2 m/sec ) με μέγιστη απόσταση τα 2 m και μέγιστη δύναμη τα 3000 Kp. Πίεση καλείται το 

πηλίκο της δύναμης η οποία ασκείται πάνω σε μια επιφάνεια δια την επιφάνεια αυτή. Η 

πίεση δεν αποτελεί απόλυτο μέγεθος αλλά αναφέρεται σε μια πίεση αναφοράς, συνήθως 

αυτή είναι η ατμοσφαιρική πίεση ,η οποία εξαρτάται από το ύψος από την επιφάνεια της 

θάλασσας και υπολογίζεται ότι πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας είναι περίπου 1 atm. 

Απόλυτη πίεση ονομάζεται αυτή που υπολογίζουμε στο απόλυτο κενό. Γενικά 

ατμοσφαιρική πίεση καλούμαι την πίεση που ασκεί ο αέρας ενός κυβικού μέτρου στην 

επιφάνεια της γης και υπολογίζεται με την σχέση: Patm= p g h όπου p = η πυκνότητα του 

αέρα G = η επιτάχυνση της βαρύτητας H = το ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας 

Σύμφωνα με το διεθνές σύστημα μονάδων, μονάδα μέτρησης της πίεσης είναι το Pasqual ( 

Pa ) επειδή όμως η τιμή της μονάδας αυτής είναι πολύ μικρή για τις τιμές που λειτουργούν 

στα πνευματικά συστήματα χρησιμοποιούμε το πολλαπλάσιο της bar, όπου 1 bar = 105 Pa. 

Επίσης υπάρχει και η τεχνητή ατμόσφαιρα όπου έχει μονάδα μέτρησης at, 1 at = 98.066 Pa 

και η φυσική ατμόσφαιρα που έχει μονάδα μέτρησης atm, όπου 1 atm = 101.325 Pa 12 Οι 

συμβατικοί πνευματικοί αυτοματισμοί ( Pneumatics ) χρησιμοποιούν αέρα μέσης πίεσης 

1,5 - 12 At ενώ αυτοί της χαμηλής πίεσης ( Fluidics ) χρησιμοποιούν αέρα μικρότερης πίεσης 

των 1,5 At. 2.2 Αεροσυμπιεστές Για την λειτουργία των πνευματικών συστημάτων 

χρειάζεται ο αέρας να αποκτήσει την πίεση που απαιτείται για την λειτουργία του εκάστοτε 

συστήματος. Τον ρόλο αυτόν τον αναλαμβάνουν οι αεροσυμπιεστές . Στους 

αεροσυμπιεστές γίνεται η παραγωγή του πεπιεσμένου αέρα. Υπάρχουν τρεις βασικές 

κατηγορίες αεροσυμπιεστών, οι εμβολοφόροι, οι περιστροφικοί και οι αεροσυμπιεστές 

ροής. Στους εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές ο αέρας εισρέετε σε έναν θάλαμο και στην 

συνέχεια μειώνεται ο όγκος του θαλάμου με αποτέλεσμα ο αέρας να συμπιέζεται. Όσο 

αναφορά τους περιστροφικούς αεροσυμπιεστές με την βοήθεια συνήθως μιας φτερωτής η 

κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε στατική πίεση. Τέλος στους αεροσυμπιεστές ροής ο 

αέρας συμπιέζεται επιταχύνοντας τη μάζα του. Στις μέρες μας χρησιμοποιούμε 

περισσότερο τους περιστροφικούς και τους εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές. Ο αέρας που 

εισέρχεται μέσα τους θα πρέπει να είναι ψυχρός, ξηρός και ελεύθερος από σκόνη. Είναι 



πολύ καθοριστικό για την διάρκεια λειτουργία τους. 

 

Εικόνα 3: Αεροφυλάκιο πεπιεσμένου αέρα 13 Ο πεπιεσμένος αέρας έπειτα μέσω 

σωληνώσεων, που συνήθως είναι κατασκευασμένες από σίδηρο ή χαλκό, πηγαίνει στον 

αεροθάλαμο, όπου και αποθηκεύεται. Οι σωληνώσεις έχουν διατομή κυλινδρικής μορφής 

και είναι σωστό να τοποθετούνται με κλίση προς τα κάτω της τάξεως του 1-2% ξεκινώντας 

από το μέρος που έχουμε τον αεροσυμπιεστή ώστε η υγρασία που υπάρχει μέσα στο 

σύστημα να μην πηγαίνει προς τις καταναλώσεις και να οδηγείται προς το χαμηλότερο 

σημείο του δικτύου όπου τοποθετείται μια βάνα για την αποστράγγιση. Επίσης οι 

οριζόντιες διακλαδώσεις είναι της μορφής ‘Η’ . Είναι σημαντικό να τηρούνται αυτές οι 

προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζουμαι ότι το σύστημα είναι αξιόπιστο και αποδοτικό στην 

καλύτερη απόδοση λειτουργείας του. Ενδεικτικό είναι ότι για μια πτώση της πίεσης για 1 

bar θα έχει σαν αποτέλεσμα ο αεροσυμπιεστής να χρειαστεί 7% περισσότερο ρεύμα. Ο 

αεροθάλαμος η αλλιώς συσσωρευτής που συνδέεται σε σειρά απευθείας με τον 

αεροσυμπιεστή αποτελεί την αποθήκη του πεπιεσμένου αέρα για το δίκτυο. Είναι συνήθως 

κυλινδρικής μορφής, κατασκευάζεται από χάλυβα και λόγο της μεγάλης επιφάνειας του 

διευκολύνει στην ψύξη του αέρα και έτσι ένα ποσοστό της υγρασίας θα απομακρυνθεί και 

επιτυγχάνεται μια εξομάλυνση των διακυμάνσεων της πίεσης στο δίκτυο. Ο αέρας που 

υπάρχει μέσα στο δίκτυο μπορεί να περιέχει ακαθαρσίες που είτε έχουν εισέλθει από τον 

συμπιεστή όταν απορρόφα αέρα είτε από τις σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά του αέρα. Επίσης μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, όπως αναφέραμε, με την 

υγρασία η με υπερβολική χρήση λιπαντικού. Αυτά τα στοιχεία θα προκαλούσαν πρόβλημα 

στον εξοπλισμό του συστήματος, κυρίως διαταραχές, αλλά πολλές φορές και βλάβες στα 

δομικά στοιχεία του. Αυτή την δουλειά την έχουν αναλάβει ο ρυθμιστής πίεσης, το φίλτρο 

και ο λιπαντήρας, υποσυστήματα που πρέπει να εμπεριέχει κάθε τυπικό πνευματικό 

σύστημα. Ο ρυθμιστής πίεσης αυτό που καλείται να κάνει είναι να κρατάει σταθερή την 

πίεση λειτουργίας του συστήματος ανεξάρτητα από την κατανάλωση που γίνεται. Σκοπός 

του φίλτρου είναι να απομακρύνει κάθε ακαθαρσία που εμπεριέχει ο πεπιεσμένος αέρας 



καθώς επίσης και του νερού που διέρχεται μέσα στο δίκτυο. Ο λιπαντήρας καλείται να 

τροφοδοτήσει το πνευματικό σύστημα με λιπαντικό μέσο ώστε να διατηρείται η τριβή σε 

χαμηλά επίπεδα, και κατεπέκταση να περιορίζεται η φθορά, των κινούμενων μέσων του 

συστήματος. Επίσης ο λιπαντήρας είναι αυτός που προστατεύει τα στοιχεία του 

συστήματος από διάβρωση. 

 

  Πνευματικοί κύλινδροι 

Για να είναι πλήρης ένα πνευματικό σύστημα εκτός από αυτά που αναφέραμε πρέπει να 

απαρτίζεται από όλων των ειδών τα πνευματικά στοιχεία, τα οποία χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: τα στοιχεία κίνησης και τα στοιχεία ελέγχου. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι 

πνευματικοί κύλινδροι και οι κινητήρες και στην δεύτερη ανήκουν οι βαλβίδες ελέγχου. 

Οι πνευματικοί κύλινδροι ή αλλιώς έμβολα αέρος, είναι υπεύθυνοι για την μετατροπή της 

πνευματικής ισχύς του πεπιεσμένου αέρα σε μηχανική όπου συνήθως μπορεί να είναι η 

ανύψωση ή η ώθηση αντικειμένων η οποιαδήποτε ευθύγραμμη κίνηση ακόμα και για 

ενεργοποίηση κάποιου άλλου συστήματος. Οι πνευματικοί κύλινδροι χωρίζονται σε τρεις 

βασικές κατηγορίες: 

ενέργειας 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Πηγή: 

http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4398/%ce%a0%cf%84%cf

%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%20%ce%86%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%c

e%b7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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