Distribuitoarele:
- sunt elemente pneumatice cu rolul de a dirija energia pneumatică pe anumite
circuite, în concordanţă cu comenzile primite.
- se compun din două părţi funcţionale: partea de distribuţie şi partea de comandă.
Distribuitorul are în componenţă:
• o parte fixă - corpul distribuitorului
• o parte mobilă - organul de distribuţie
Simbolizarea distribuitoarelor
Simbolul distribuitorului este un dreptunghi împărţit într-un număr de
căsuţe egal cu numărul de poziţii pe care poate comuta. În fiecare căsuţă este
reprezentată schema de conectare corespunzătoare.
ex.

Distribuitor 5/2

prima cifră arată numărul de căi, iar a doua, numărul de poziţii pe care se poate
comuta distribuitorul; cele două indicaţii sunt despărţite printr-o bară înclinată:

Distribuitoarele controleaza comutarea si
directia de curgere intr-un sistem
pneumatic. Distribuitoarele nu trebuie sa
asigure doar ajungerea aerului comprimat in
camera activa a motorului pneumatic ci si
evacuarea in atmosfera a acestuia din camera
inactiva.
In general exista doua tipuri principale de
distribuitoare, distribuitoarele 3/2 si
distribuitoarele 5/2 .
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Distribuitor 3/2 cu
actionare manuala
prin buton si
revenire cu arc.
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Distribuitoarele 3/2 sunt utilizate
indeosebi pentru actionarea
cilindrilor simpla actiune, ce au un
singur port, acesta fiind conectat la
portul 2 al distribuitorului. Aerul
comprimat se conecteaza la portul
1 iar portul 3 permite evacuarea
aerului in atmosfera.
Distribuitorul se numeste 3/2
pentru ca are 3 porturi de
conectare si 2 pozitii de
functionare.
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Distribuitoarele 5/2 sunt utilizate
indeosebi pentru actionarea
cilindrilor dubla actiune, ce au doua
porturi, acestea fiind conectate la
portul 2 si la portul 4 a
distribuitorului. Aerul comprimat se
conecteaza la portul 1 iar porturile 3
si 5 permit evacuarea aerului in
atmosfera.
Distribuitorul se numeste 5/2
pentru ca are 5 porturi de conectare
si 2 pozitii de functionare.
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Drosele
• sunt elemente ce permit reglarea vitezei motoarelor rotative
sau a cilindrilor prin reglarea debitului de alimentare.
• funcţionarea droselelor se bazează pe variaţia secţiunii de
curgere a fluidului, ceea ce duce la modificarea debitului
vehiculat prin drosel.
Droselele sunt de obicei reglabile şi se întâlnesc în două
variante:
• drosele simple - reglează debitul de fluid indiferent de sensul
de curgere al acestuia;
• drosele de cale - permit variaţia debitului pentru un singur
sens de curgere.

Introducand o rezistenta pneumatica (drosel) in circuitul de evacuare al
unui motor pneumatic, acesta se va deplasa cu o viteza mai mica deoarece
aerul comprimat trebuie sa treaca printr-o sectiune mai mica. Astfel, prin
utilizarea unui drosel de cale se realizeaza reglarea vitezei de operare al
unui motor pneumatic.

Drosel de cale

(Flow control valve)

O supapa dubla este utilizata pentru realizarea
functiei logice SAU in pneumatica. Aceasta
permite ca doua intrari sa fie conectate la o iesire
si oricare dintre ele sa controleze iesirea. Aceasta
functioneaza prin intermediul unei bile care poate
bloca una dintre intrari.

Supapa dubla (Shuttle valve)

Cilindrii convertesc energia aerului comprimat in miscare liniara. Aerul
comprimat intra in cilindru si impinge un piston dintr-un capat al cilindrului
catre celalt capat al acestuia. Exista doua tipuri principale de cilindri –
SIMPLA ACTIUNE si DUBLA ACTIUNE. Un cilindru simpla actiune are doar
un port de conexiune, in general pentru revenire utilizandu-se un arc, iar
cilindrul dubla actiune are doua porturi de conexiune si poate genera forte in
ambele directii.

La cilindrul simpla actiune pistonul
este pus in miscare de catre
presiunea aerului comprimat.
Cand nu se mai introduce aer
comprimat in camera pistonului, si
aerului ii este permisa evacuarea,
pistonul se deplaseaza inapoi
datorita unei forte elastice
generate de un arc.

Cilindrul dubla actiune are doua porturi. Cand aerul comprimat este aplicat
pe unul dintre porturi iar celuilalt port I se permite evacuarea in atmosfera ,
pistonul se va deplasa de la un capat la celalalt. Cand aerul comprimat este
aplicat celui de-al doilea port si primului I se permite evacuarea, pistonul se
va deplasa inapoi. Acest tip de cilindru genereaza forte in ambele sensuri si
permite blocarea in pozitiile de la ambele capete de cursa.

