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1.  WPROWADZENIE   
 

Poradnik będzie Ci pomocny w zdobywaniu podstawowej wiedzy o układach sterowania 
i automatyki wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 
− cele kształcenia tej jednostki modułowej, czyli wykaz umiejętności i wiedzy, które 

powinieneś opanować po zapoznaniu się z zamieszczonym w tym poradniku materiałem, 
− materiał nauczania (rozdział 4), który umoŜliwi Ci samodzielne przygotowanie się 

do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów, 
− sprawdzian osiągnięć,  
− literaturę, dzięki której moŜesz poszerzyć swoją wiedzę.  

JeŜeli będziesz mieć trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś 
nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W pracy musisz przestrzegać regulaminu pracowni, przepisów bhp i higieny pracy oraz 
instrukcji przeciwpoŜarowych. Szczególną uwagę musisz zwrócić na zasady bhp w czasie 
wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. W czasie przygotowywania stanowiska pracy zwróć 
uwagę na zasady ergonomii. 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE   
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− stosować się do przepisów bhp obowiązujących w czasie wykonywania ćwiczeń, 
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, 
− określać zastosowanie podstawowych procesów chemicznych i fizycznych w technologii 

chemicznej, 
− czytać proste schematy blokowe. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA  
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− wyjaśnić pojęcia: regulacja, obiekt regulacji, charakterystyka obiektu regulacji, regulator, 

siłownik, element wykonawczy, sterowanie układy sterowania, 
− scharakteryzować budowę i zasadę działania urządzeń regulacji i sterowania, 
− rozróŜnić znormalizowane symbole urządzeń regulacji i sterowania, 
− scharakteryzować zasady regulacji podstawowych parametrów procesowych, 
− zorganizować stanowisko pracy laboratoryjnej, 
− dokonać regulacji podstawowych parametrów procesowych, 
− określić zasady sterowania podstawowymi procesami fizycznymi i chemicznymi, 
− rozróŜnić na schematach urządzenia sterowania i regulacji, 
− określić przemysłowe zastosowanie urządzeń regulacji i sterowania, 
− podać przykłady stosowania urządzeń regulacji i sterowana w podstawowych procesach 

fizycznych i chemicznych przemysłu chemicznego, 
− zastosować wymagane przepisy bhp oraz ochrony przeciwpoŜarowej podczas 

wykonywania prac laboratoryjnych i w warunkach przemysłowych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA  
 

4.1. Podstawowe pojęcia automatyki  
 
4.1.1. Materiał nauczania  
 

Automatyka to dziedzina nauki i techniki, zajmująca się automatyzacją procesów 
przemysłowych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznym tworzeniem urządzeń 
automatyki.  

Do podstawowych pojęć automatyki naleŜą: sterowanie, obiekt sterowania, sygnał 
sterujący, sygnał regulowany, sygnał sterowany, błąd regulacji, sygnał wejściowy czy sygnał 
wyjściowy. 

Sterowanie to celowe oddziaływanie na określony obiekt (urządzenie lub proces), tak, 
aby osiągnąć poŜądane zachowanie obiektu (urządzenia lub procesu). 

Obiekt sterowania to urządzenie, w którym odbywa się sterowany proces. 

 
Rys. 1. Schemat blokowy układu sterowania: a) otwartego, b) zamkniętego; yo – cel sterowania (wartość 

zadana), y – sygnał sterowany (wielkość sterowana), u – sygnał sterujący, e – uchyb (odchyłka) 
regulacji, z – sygnał zakłócający (zakłócenia) 

 
W układzie sterowania otwartego (rys. 1a) urządzenie sterujące oddziałuje na obiekt nie 

mając informacji, jak jego działanie wpływa na zachowanie obiektu. 
Układ sterowania zamkniętego przedstawiony na rysunku 1b jest układem sterowania 

automatycznego, zwanym układem automatycznej regulacji. Urządzenie sterujące na bieŜąco 
dostaje informacje o stanie obiektu sterowania i na podstawie odchyłki regulacji, e = yo – y, 
odpowiednio nim steruje.  

Regulator – urządzenie sterujące, pracujące w układzie zamkniętym z ujemnym 
sprzęŜeniem zwrotnym. 

Regulacja – rodzaj sterowania, który ma za zadanie utrzymanie wartości określonej 
wielkości fizycznej obiektu na zadanym poziomie lub zakresie, na podstawie informacji 
uzyskanych ze sterowanego obiektu. 

Sygnał regulowany – w układzie automatycznej regulacji wielkość fizyczna, którą 
naleŜy utrzymywać na określonym poziomie wartości, by proces przebiegał prawidłowo. 

Wartość zadana – poŜądana wartość sygnału regulowanego lub inaczej cel sterowania, 
czyli efekt, jaki ma przynieść sterowanie. 
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Rys. 2. Układ sterowania ręcznego temperaturą pieca opalanego gazem [4, s. 8] 

 
Jednym z waŜnych parametrów róŜnych procesów chemicznych jest temperatura. Od jej 

wartości zaleŜy przebieg procesu, jakość otrzymanego produktu. Na przykład w produkcji 
fenolu zachodzi proces utleniania. Optymalny zakres temperatury do prowadzenia utleniania 
wynosi 110–120oC. W niŜszej temperaturze utlenianie przebiega zbyt wolno, w wyŜszej – 
następuje wybuchowy rozkład reagenta. Na rysunku 2 przedstawiono najprostszy sposób 
kontrolowania i sterowania temperatury pieca. Człowiek obserwuje wskazania termometru 
mierzącego temperaturę pieca, porównuje je z zadaną temperaturą i na tej podstawie zwiększa 
lub zmniejsza dopływ spalanego gazu odpowiednio zmieniając połoŜenie zaworu. Efektem 
takiego działania jest utrzymywanie właściwej temperatury pieca. 
 

 
Rys. 3. Układ automatycznego sterowania temperaturą pieca opalanego gazem: 1 – termometr, 2 – mieszek 

spręŜysty, 3 – dźwignia, 4 –dysza, 5 – siłownik membranowy, 6 – zawór, 7 – śruba do nastawiania 
wartości zadanej [4, s. 9] 

 
Rysunek 3 przedstawia równieŜ układ sterowania temperaturą pieca, tylko w tym 

przypadku człowiek został zastąpiony przez urządzenia. W układzie uŜyto termometru 
ciśnieniowego, tzn. termometru, w którym zmiany temperatury powodują zmiany ciśnienia 
cieczy lub gazu. Wzrost temperatury pieca powoduje zwiększenie ciśnienia w czujniku 
temperatury 1. Następuje wtedy rozszerzenie się mieszka 2 i przesunięcie dźwigni 3. Odsuwa 
się ona od dyszy 4. W ten sposób maleje ciśnienie działające na membranę siłownika 5. 
Wysunięcie trzpienia siłownika powoduje zamykanie zaworu 6, doprowadzającego gaz do 
pieca.  

Układ działa odwrotnie, gdy maleje temperatura pieca, a tym samym ciśnienie 
w czujniku temperatury. Otwierany jest wtedy zawór doprowadzający gaz. Powoduje to 
wzrost temperatury w piecu. 

Człowiek z występującymi na rysunku 2 elementami tworzą układ sterowania. 
Temperatura jest tu wielkością mierzoną i jednocześnie sygnałem sterowanym. Człowiek 
pełni rolę urządzenia sterującego – regulatora, bowiem obserwuje stan pieca (jego 
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temperaturę) i podejmuje decyzję dotyczącą zmiany aktualnego natęŜenia przepływu gazu 
spalanego w piecu. ZaleŜnie od jego działania wzrasta lub maleje temperatura pieca. Strumień 
doprowadzonego do pieca gazu jest sygnałem sterującym. Czujnik temperatury, termometr, 
jest elementem pomiarowym, który dostarcza informacji o stanie obiektu, czyli aktualnej 
temperaturze pieca. Temperatura, z którą człowiek porównuje temperaturę zmierzoną, jest 
wartością zadaną. Tak zbudowany układ nosi nazwę sterowania ręcznego.  

JeŜeli zamiast człowieka kontrolę nad procesem i sterowanie przejmie urządzenie, 
i ponadto sygnał sterujący będzie zaleŜał od aktualnego stanu procesu, to mamy do czynienia 
z zamkniętym układem sterowania, czyli układem automatycznej regulacji. 

Obok sygnałów uŜytecznych w układzie regulacji, sterującego i regulowanego, występują 
teŜ sygnały zaburzające działanie układu – sygnały zakłócające. Zadaniem urządzenia 
sterującego jest więc dodatkowo eliminowanie wpływu zakłóceń na działanie układu. 
W przykładach przedstawionych na rysunkach 2 i 3 takim zakłóceniem moŜe być np. zmienna 
kaloryczność gazu czy jego ciśnienie w systemie.  

 
Rys. 4. Układ automatycznego sterowania temperaturą pieca opalanego gazem: 1 – obiekt regulacji,  

2 – regulator, 3 – człon (element) pomiarowy, 4 – człon wykonawczy, X0 – wartość zadana [5, s. 12] 
 

Na rysunku 4 przedstawiono układ automatycznej regulacji temperatury pieca 
z zaznaczeniem poszczególnych elementów układu zgodnie z funkcją, jaką pełnią w układzie 
regulacji. 

PowyŜsze przykłady moŜna przedstawić w sposób uproszczony za pomocą schematu 
blokowego przedstawionego na rysunku 5.  
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Rys. 5. Schemat blokowy układu regulacji temperatury pieca ogrzewanego gazem [opracowanie własne na 
podstawie 4 s. 9, 10] 

 
Klasyfikacja układów regulacji 

Ze względu na cel sterowania (zadanie, efekt, jaki ma być uzyskany) układy regulacji 
moŜna podzielić na: 
− regulacja stałowartościowa – zadaniem układu jest utrzymywanie sygnału wyjściowego, 

czyli wielkość regulowanej na stałym, zadanym poziomie. Przykładem takiej regulacji 
moŜe być np. układ regulacji temperatury pieca (rys. 5), czy teŜ układ regulacji poziomu 
cieczy w zbiorniku, przedstawiony na rysunku do ćwiczenia 2, 

− regulacja programowa – stosowana jest wtedy, gdy sygnał wielkości regulowanej musi 
zmieniać się w zadany, ściśle określony sposób. Na przykład temperatura 
wulkanizowanej gumy musi zmieniać się w czasie wg ściśle określonego programu. 
Wielkością regulowaną jest więc temperatura, której aktualną wartość mierzy 
termoelement 1. Jego sygnał wyjściowy, napięcie UT jest porównywane z wartością 
zadaną, czyli napięciem potencjometru Uz (2). RóŜnica napięć Uz-UT, po wzmocnieniu 
we wzmacniaczu 3 porusza silnik 4, który zmienia połoŜenie zaworu 6. Dla ∆U>0 
otwiera zawór, dla ∆U<0 zamyka zawór. Wartość zadana, czyli napięcie Uz zmienia się 
w czasie zgodnie z połoŜeniem krzywki 8. Taki sposób regulacji stosowany jest głównie 
przy procesach nieciągłych (szarŜowych), 

 
Rys. 6. Układ regulacji programowej: 1 – termoelement, 2 – potencjometr do nastawiania napięcia Uz,  

3 – wzmacniacz elektryczny, 4 – silnik, 5 – reduktor obrotów, 6 – zawór nastawialny, 7 – mechanizm 
zegarowy, 8 – krzywka [11, s. 14] 
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− regulacja nadąŜna – stosowana jest wtedy, gdy wartość zadana ulega losowym zmianom, 
a wielkość sterowana musi nadąŜać za jej zmianami. W ten sposób działa układ 
sterowniczy samochodu. Śledzi on zmiany połoŜenia kierownicy (kiedy kierownicą kręci 
kierowca) i tak steruje samochodem, by powtarzał on ruchy kierownicy, 

− regulacja ekstremalna – wartość wielkości regulowanej utrzymywana jest na 
maksymalnym lub minimalnym poziomie, bez względu na pojawiające się zakłócenia. 
Przykładem moŜe być regulacja dozowania składnika A, reagującego egzotermicznie ze 
składnikiem B tak, by w końcowym produkcie nie było Ŝadnego z nich. Jeśli w trakcie 
zachodzącej reakcji uzyska się najwyŜszą temperaturę, to ilości składników będą dobrane 
zgodnie z równaniem stechiometrycznym. Nadmiar któregokolwiek ze składników 
spowoduje pojawienie się tego składnika w produkcie i obniŜy temperaturę reakcji, 

 
Rys. 7. Regulacja ekstremalna: 1 – czujnik temperatury, 2 – zawór nastawialny [11, s. 21] 

 
− regulacja adaptacyjna – zwana teŜ „samodostrajającą się”, stosowana jest, gdy parametry 

obiektu nie są stałe w czasie, lecz mogą ulegać zmianom. Wtedy w trakcie regulacji 
następuje równieŜ badanie obiektu regulacji, jego identyfikacja, a co za tym idzie zmiana 
nastaw regulatora. 

 
Znormalizowane symbole urządzeń regulacji i sterowania 

Oznaczenia i symbole graficzne elementów automatyki, jakie znaleźć moŜna 
na schematach znajdują się w normie PN-89/M-42007.01 „Automatyka i pomiary 
przemysłowe. Oznaczenia na schematach. Podstawowe symbole graficzne i postanowienia 
ogólne”. Norma ta została wycofana, jednak symbole te nadal są stosowane. Aktualnie nie 
wprowadzono nowej normy dotyczącej tego tematu. Wybrane symbole i oznaczenia 
przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wybrane symbole i oznaczenia stosowane w automatyce [PN-89/M-42007] 
Nazwa Symbol  

Zespół przyrządów pomiarowych lub (i) elementów automatyki do pomiarów 
miejscowych (odbiór informacji w pobliŜu miejsca poboru sygnału)  
Zespół przyrządów pomiarowych lub (i) elementów automatyki do pomiarów 
zdalnych (odbiór informacji np. na tablicy czy pulpicie sterowniczym)  

Punkt okresowego poboru sygnału 
 

Układ do pomiaru ze zdalną rejestracją zawartości tlenku węgla(IV) w spalinach 

 

Linia sygnałowa z podanym kierunkiem przekazywania sygnału 
 

Zespół zaworu prostego z siłownikiem: element zamykający zawór przy zaniku 
energii pomocniczej siłownika utrzymuje się w określonym połoŜeniu 

 

Symbol ogólny siłownika  
 

Siłownik elektromagnetyczny 
 

Wzmacniacz   
Zawór prosty  

Zawór zwrotny (umoŜliwiający przepływ czynnika tylko w jednym kierunku) 
 

Doprowadzenie sygnału- symbol podstawowy 
 

Miernik  
 

Regulator  
 

Rejestrator  
 

 

4.1.2. Pytania sprawdzające  
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie elementy wchodzą w skład układu sterowania? 
2. Jak moŜna zdefiniować obiekt regulacji? 
3. Co to jest wartość zadana? 
4. Jaka jest róŜnica między sterowaniem ręcznym a regulacją automatyczną? 
5. Jakie funkcje w układzie automatycznej regulacji pełnią jego poszczególne elementy? 
6. Jaka jest róŜnica między regulacją stałowartościową a programową? 
7. Gdzie odszukać moŜna znormalizowane symbole elementów automatyki? 
 

4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Na podstawie normy PN-89/M-42007.01 „Automatyka i pomiary przemysłowe. 
Oznaczenia na schematach. Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne” 
i schematu przedstawiającego automatyzację kolumny destylacyjnej, określ, jakie elementy 
automatyki wykorzystywane są do automatyzacji procesu destylacji.  
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Rysunek do ćwiczenia 1 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z normą PN-89/M-42007.01, 
2) zapoznać się ze schematem automatyzacji kolumny destylacyjnej,  
3) porównać symbole znajdujące się na schemacie z oznaczeniami zawartymi w normie, 
4) podać elementy automatyki oznaczone na schemacie, 
5) zakreślić miejsce na schemacie, w którym znajdują się elementy podane w punkcie 4, 
6) zapisać wnioski. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− norma PN-89/M-42007.01 „Automatyka i pomiary przemysłowe Oznaczenia na 
schematach. Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne”, 

− schemat automatyzacji kolumny destylacyjnej, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Na rysunku przedstawiono układ regulacji poziomu cieczy w zbiorniku, a w tabeli 
wymienione zostały elementy składowe układu oraz ich funkcje w układzie regulacji. Narysuj 
i uzupełnij schemat blokowy oraz przyporządkuj elementom układu ich funkcje.  

 
Tabela do ćwiczenia 2 

Element Funkcja 
Czujnik poziomu Zamknięcie lub otwarcie dopływu cieczy do zbiornika 
Przetwornik pomiarowy Zmiana połoŜenia zaworu 
Regulator Zamiana zmierzonego czasu na sygnał prądowy 

Zawór 
Pomiar czasu potrzebnego na przebycie drogi od źródła do poziomu cieczy 
i z powrotem 

Układ sterowania zaworem Analiza uchybu, załączanie lub wyłączanie układu sterowania zaworem 
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Rysunek do ćwiczenia 2 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) dopasować na podstawie treści zadania, elementy układu automatycznej regulacji do ich 

oznaczeń na schemacie, 
2) narysować schemat blokowy układu regulacji poziomu cieczy w zbiorniku, wpisując 

w odpowiednie bloki nazwy elementów z tabeli,  
3) dopasować wymienionym elementom układu ich funkcje, np. połączyć kreskami, 
4) przedstawić wyniki pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− schemat regulacji dwustawnej poziomu, 
− papier milimetrowy, 
− przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
4.1.4. Sprawdzian postępów   

 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić pojęcia: sterowanie, regulacja, obiekt regulacji, charakterystyka 
obiektu regulacji? � � 

2) wyjaśnić pojęcia: regulator, siłownik, element wykonawczy? � � 
3) wymienić elementy składowe układu regulacji? � � 
4) określić funkcje poszczególnych elementów układu regulacji? � � 
5) rozróŜniać znormalizowane symbole urządzeń regulacji i sterowania? � � 
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4.2. Obiekty regulacji  
 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
W układzie regulacji, zgodnie z rysunkiem 8, moŜna wyróŜnić: 

− obiekt, 
− urządzenie pomiarowe, 
− urządzenie wykonawcze, 
− regulator. 

 

Obiekt 
regulacji 

Urządzenie pomiarowe 

Regulator 

Urządzenie 
wykonawcze 

sygnał standardowy 

sygnał  regulowany  

sygnał sterujący wartość zadana + 

_ 

uchyb 

sygnał 
zakłócający  

sygnał nastawczy 

 
Rys. 8. Schemat blokowy układu regulacji [opracowanie własne na podstawie 4, s. 10] 

 
Obiektem w automatyce moŜe być urządzenie, zespół urządzeń czy nawet proces 

technologiczny. Obiektem mogą być na przykład: kolumna destylacyjna, wcześniej 
wspomniany piec, reaktor chemiczny, suszarka bębnowa, zbiornik, silnik czy proces 
technologiczny produkcji papieru czy cukru. 

Na obiekt działają sygnały zewnętrzne (rys. 9), które powodują zmiany w jego 
zachowaniu (sygnał wyjściowy). JeŜeli wartość sygnału wejściowego przez dłuŜszy czas nie 
ulega zmianie, to wartość sygnału wyjściowego ustala się na poziomie zaleŜnym od 
właściwości obiektu. Taki stan nazywa się stanem ustalonym. JeŜeli sygnał wejściowy 
ulegnie zmianie, to obiekt zareaguje na to zmianą sygnału wyjściowego. Dopóki będą 
występowały zmiany sygnału wyjściowego, obiekt będzie w stanie nieustalonym, zwanym 
inaczej przejściowym. 

 

Obiekt  sygnał  wyjściowy  sygnał wejściowy 

sygnał  zakłócający 

 
Rys. 9. Sygnały oddziałujące na obiekt [opracowanie własne na podstawie 4, s. 10] 

 
ZaleŜności między sygnałami wejściowym i wyjściowym opisują charakterystyki 

statyczne i dynamiczne. Charakterystyka statyczna przedstawia zaleŜność sygnału 
wyjściowego od wejściowego w stanie ustalonym, a dynamiczna dotyczy stanu 
przejściowego.  

Charakterystyka statyczna obiektu opisuje zaleŜność między sygnałem wyjściowym 
a sygnałem wejściowym w stanie ustalonym (stan ustalony jest wtedy, gdy nie ma zmian ani 
sygnału wejściowego ani sygnału wyjściowego). 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 16

 
Rys. 10. Obiekt o liniowej charakterystyce statycznej [11, s. 39] 

 
Na rysunku 10 przedstawiono przykład obiektu o liniowej charakterystyce statycznej 

i jego charakterystykę. Na dno naczynia wywierane jest ciśnienie p, które jest sumą ciśnienia 
p0, wywieranego na powierzchnię cieczy, i ciśnienia zaleŜnego od wysokości h słupa cieczy. 

p = h · γ + po 

gdzie: 
po – ciśnienie na powierzchnię cieczy [Pa], 
p – ciśnienie na głębokości h [Pa], 
γ – cięŜar właściwy cieczy,  
γ = ρ⋅g (ρ – gęstość cieczy [kg/m3], g- przyśpieszenie ziemskie [m/s2]. 

Widać tu wyraźnie, Ŝe kaŜdy wzrost wysokości słupa cieczy o stałą wartość ∆h powoduje 
wzrost ciśnienia odpowiednio o ∆p. Stosunek zmiany ciśnienia ∆p do zmiany wysokości 
słupa cieczy ∆h ma taką samą wartość w kaŜdym punkcie charakterystyki.  

 
Rys. 11. Obiekt o nieliniowej charakterystyce statycznej [11, s. 39] 

 
Rysunek 11 przedstawia charakterystykę statyczną zaleŜności stęŜenia jonów 

wodorowych (pH) od stosunku stęŜeń substancji A i B. W tym przypadku nie widać 
zaleŜności liniowej. Zmiana stosunku stęŜeń o stałą wartość powoduje róŜne zmiany wartości 
pH. Taka charakterystyka nosi nazwę charakterystyki nieliniowej. 

Charakterystyka dynamiczna opisuje, jak w czasie zmienia się sygnał wyjściowy 
obiektu, jeŜeli sygnał wejściowy ulegnie zmianie. Do najwaŜniejszych charakterystyk 
dynamicznych w automatyce naleŜy charakterystyka zwana odpowiedzią skokową. 
Przedstawia ona zmiany sygnału wyjściowego przy skokowej zmianie sygnału wejściowego. 
JeŜeli termometr, znajdujący się początkowo w temperaturze pokojowej (ok. 20oC) 
umieścimy w mieszaninie wody z lodem (0oC), to słupek rtęci będzie się obniŜał, aŜ zatrzyma 
się wskazując aktualną temperaturę (0oC). Gwałtowna zmiana temperatury otoczenia 
termometru jest właśnie skokową zmianą jego wartości wejściowej, a zmniejszanie się 
wysokości słupka rtęci odbywa się zgodnie z charakterystyką dynamiczną – odpowiedzią 
skokową. 
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Rys. 12. Charakterystyka dynamiczna: a) skok jednostkowy, b) odpowiedź na skokową zmianę sygnału 

wejściowego [37]  
 
Zasadniczą róŜnicą między charakterystyką statyczną a dynamiczną jest to, Ŝe 

charakterystyka statyczna dotyczy zaleŜności sygnału wyjściowego obiektu od jego sygnału 
wejściowego w stanie ustalonym, a charakterystyka dynamiczna pokazuje jak zmienia się 
sygnał wyjściowy w czasie, czyli zaraz po zmianie sygnału wejściowego – w stanie 
nieustalonym. Wiedza ta jest niezbędna dla doboru właściwego regulatora i jego nastaw. 

W tabeli 2 przedstawiono nazwy i odpowiedzi skokowe kilku podstawowych obiektów 
automatyki, a takŜe przykłady takich obiektów. 

 
Tabela 2. Obiekty automatyki [opracowanie własne na podstawie 37, 4, s. 48; 11 s. 46, 50] 

Obiekt 
Charakterystyka 

dynamiczna 
Przykład 

bezinercyjny 
(proporcjonalny) 

 
 

− obiekt – elektryczny dzielnik 
napięcia – potencjometr, 

− sygnał wejściowy – połoŜenie 
potencjometru, 

− sygnał wyjściowy – napięcie. 

inercyjny I rzędu 

 

− obiekt – zbiornik o objętości V, 
stałym przepływie objętościowym 
VA, zmiennym stęŜeniu cA 
substancji, w zbiorniku substancja 
jest mieszana uzyskując jednolite 
stęŜenie, 

− sygnał wejściowy – stęŜenie cAwe 
substancji na dopływie, 

− sygnał wyjściowy – stęŜenie cAwy 
substancji na wypływie. 

inercyjny 
II rzędu 

 

− obiekt – dwa szeregowo 
połączone zbiorniki o objętościach 
odpowiednio V1 i V2, 

− sygnał wejściowy – stęŜenie 
medium na wlocie zniornika 1, 

− sygnał wyjściowy – stęŜenie 
medium na wylocie zbiornika 2, 

całkujący 
idealny (bez 

inercji) 

  

− obiekt – zbiornik cieczy 
z wymuszonym wypływem, 

− sygnał wejściowy – róŜnica 
natęŜeń między dopływem a 
wypływem cieczy (Q2(t) – Q1(t)), 

− sygnał wyjściowy – poziom 
cieczy w zbiorniku h(t). 

a) 
b) 
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4.2.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak moŜna zdefiniować obiekt regulacji? 
2. Jaka jest róŜnica między stanem ustalonym a nieustalonym? 
3. Jaka charakterystyka opisuje zaleŜność między sygnałem wyjściowym a sygnałem 

wejściowym obiektu? 
4. Jaka jest róŜnica między charakterystyką statyczną a dynamiczną? 
5. Czym charakteryzuje się liniowa charakterystyka statyczna? 
6. Jak moŜna podzielić obiekty regulacji? 
 
4.2.3. Ćwiczenia   
 

Ćwiczenie 1  
W celu określenia wyznaczenia optymalnych nastaw regulatora przeprowadzono pomiary 

zaleŜności temperatury pieca od czasu. Wyniki pomiarów przedstawione zostały w tabeli. 
Narysuj wykres ϑ = f(t) i określ rodzaj wykreślonej charakterystyki. 
 
Tabela do ćwiczenia 1 

Czas t [min] Temperatura pieca ϑϑϑϑ [oC]  Czas t [min] Temperatura pieca ϑϑϑϑ [oC] 
0 20  20 365 
1 24  25 387 
2 45  30 408 
3 74  35 422 
4 100  40 434 
5 133  45 441 
6 170  50 444 
7 195  55 451 
8 220  60 460 
9 242  70 460 
10 260  75 460 
15 321  80 460 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) określić na podstawie analizy treści zadania, w jakim stanie (ustalonym czy 
przejściowym) przeprowadzono pomiary, 

2) narysować wykres zmierzonej zaleŜności,  
3) określić rodzaj wykreślonej charakterystyki, 
4) przedstawić wyniki pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− papier milimetrowy, 
− przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów   
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić pojęcia: charakterystyka dynamiczna, charakterystyka statyczna? � � 
2) wyjaśnić pojęcia: stan ustalony, stan nieustalony? � � 
3) wymienić nazwy obiektów regulacji? � � 
4) podać przykłady obiektów inercyjnych? � � 
5) rozróŜniać liniową charakterystykę statyczną? � � 
6) rozróŜniać charakterystyki obiektów: inercyjnego I rzędu, całkującego bez 

inercji, róŜniczkującego z inercją, opóźniającego? � � 
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4.3. Urządzenia wykonawcze  
 
4.3.1. Materiał nauczania  

 
W układzie automatycznej regulacji regulator oddziałuje na przebieg procesu 

technologicznego poprzez urządzenie wykonawcze. W skład urządzenia wykonawczego 
wchodzi element napędowy i element nastawczy. Elementem napędowym moŜe być 
siłownik lub silnik. Dzięki niemu uzyskiwana jest niezbędna, do przestawienia elementu 
nastawczego, siła. Elementem nastawczym mogą być, np.: zawory, klapy, przepustnice, 
zasuwy czy podajniki. Oddziaływają one bezpośrednio na proces poprzez zmianę natęŜenia 
przepływu strumienia materii lub energii.  
 
Elementy napędowe – siłowniki 

Siłowniki to urządzenia, które zamieniają energię płynów (cieczy lub gazów) lub energię 
elektryczną na pracę mechaniczną. Wynikiem, zaleŜnie od konstrukcji siłownika, moŜe być 
ruch zarówno liniowy jak i obrotowy. W układach automatycznej regulacji stosowane są do 
nastawiania zaworów i przepustnic. 

Ze względu na źródło energii zasilającej rozróŜnia się siłowniki: 
− elektryczne, 
− hydrauliczne, 
− pneumatyczne, 
− mieszane (elektropneumatyczne, elektrohydrauliczne). 

Siłowniki pneumatyczne i hydrauliczne mogą być wykonane jako siłowniki 
jednostronnego działania (ze spręŜyną powrotną) lub siłowniki dwustronnego działania (bez 
spręŜyny powrotnej). W pierwszym przypadku ruch tłoczyska siłownika w jedną stronę 
wykonywany jest pod wpływem siły związanej z ciśnieniem płynu znajdującego się po jednej 
stronie tłoka, a w drugą – dzięki sile powrotnej spręŜyny. W drugim przypadku ruch tłoczyska 
siłownika w obu kierunkach odbywa się poprzez zmianę ciśnienia płynu w komorach po obu 
stronach tłoka. 

ZaleŜnie od stanu początkowego tłoczyska siłowniki jednostronnego działania dzielimy 
na siłowniki o działaniu: 
− prostym – pod wpływem wzrostu ciśnienia podawanego na tłok lub membranę tłoczysko 

siłownika wysuwa się, 
− odwrotnym – pod wpływem wzrostu ciśnienia podawanego na tłok lub membranę 

tłoczysko siłownika wsuwa się.  
Tłoczyska i trzpienie siłowników jednostronnego działania po zaniku ciśnienia 

sterującego zajmują połoŜenie początkowe. 
 
Siłowniki pneumatyczne 

Siłowniki pneumatyczne naleŜą do urządzeń wykonawczych najczęściej stosowanych 
w przemyśle chemicznym. ZaleŜnie od konstrukcji wyróŜnia się siłowniki: 
− membranowe, 
− tłokowe. 
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 a) b) 

 

 

 
Rys. 13. Siłowniki pneumatyczne membranowe o działaniu: prostym – typ 37, odwrotnym – typ 38: a) budowa; 

1 – jarzmo, 2 – spręŜyna, 3 – obudowa, 4 – membrana, 5 – śruba regulacyjna, 6 – płyta membrany 
(sztywny talerz), 7 – trzpień, 8 – ogranicznik, 9 – wskaźnik skoku, 10 – pochwa spręŜyny, 11 – kołpak 
ochronny, 12 – uszczelnienia dławnicy b) wygląd zewnętrzny [16] 

 

Rysunek 13a, przedstawia budowę siłowników membranowych ze spręŜyną powrotną. 
Pod wpływem ciśnienia sterującego następuje ugięcie spręŜystej membrany 4. Sztywny talerz 
6, znajdujący się między membraną 4 a spręŜyną 2, naciska na spręŜynę. W siłowniku typ 37 
spręŜyna jest ściskana i trzpień 7 siłownika wysuwa się. W przypadku siłownika o działaniu 
odwrotnym (typ 38) pod wpływem ugięcia membrany 4 równieŜ następuje ściśnięcie 
spręŜyny 2, lecz trzpień 7 siłownika zostaje wciągnięty do wewnątrz. Spadek ciśnienia 
sterującego w obu przypadkach powoduje rozkurczenie spręŜyny powrotnej i powrót trzpienia 
do pozycji początkowej (odpowiednio wsunięcie i wysunięcie). PołoŜenie trzpienia zaleŜy od 
wartości ciśnienia sterującego. Trzpień zatrzymuje się w pozycji, dla której następuje 
zrównowaŜenie sił oddziałujących między membraną a spręŜyną. Śruba regulacyjna 5 słuŜy 
do ustawiania wstępnego naciągu spręŜyny. Ogranicznik 8 ustala połoŜenie początkowe 
membrany. Wskaźnik skoku 9 pokazuje połoŜenie grzyba pomiędzy pełnym otwarciem 
a pełnym zamknięciem. Kołpak ochronny 11 słuŜy do ochrony śruby regulacyjnej.  

W celu poprawy parametrów siłownika stosowane są ustawniki pozycyjne. Zmniejszają 
one histerezę oraz wpływ sił obciąŜenia na połoŜenie trzpienia. W siłowniku idealny, 
w którym dla jednakowych wartości ciśnienia sterującego połoŜenie trzpienia przy jego 
wysuwie i wsuwie jest takie samo. W rzeczywistym siłowniku, przy takich samych 
wartościach ciśnienia, połoŜenie trzpienia jest nieco inne przy wysuwie i przy wsuwie.  

ZaleŜnie od zastosowanego zaworu i rodzaju siłownika jednostronnego działania 
ciśnienie sterujące moŜe zamykać lub otwierać połączony z nim zawór. Jest to szczególnie 
waŜne w przypadku wystąpienia awarii siłownika. Połączenie siłownika z zaworem, 
przedstawione na rysunku 14a, zapewnia w stanie spoczynkowym otwarcie zaworu 
i swobodny przepływ cieczy bądź gazu. W drugim przypadku (rys. 14b) zawór będzie 
zamknięty, a dopływ medium odcięty.  

 

ps 

ps 
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Rys. 14. Schemat połączeń siłownika pneumatycznego  Rys. 15. Siłownik pneumatyczny membranowy  

membranowego z zaworem: a) ciśnienie zamyka,  stosowany do sterowania zaworami 
b) ciśnienie otwiera [4, s. 139] regulacyjnymi [16] 

 
Na rysunkach 13 i 15 przedstawiono wygląd zewnętrzny siłowników membranowych 

spręŜynowych. Siłowniki te są stosowane do napędu zaworów i innych elementów 
nastawczych automatyki przemysłowej. Siłownik przedstawiony na rysunku 15, stosowany 
do sterowania zaworami regulacyjnymi, jest przystosowany do pracy w środowisku 
korozyjnym, wybuchowym i agresywnym chemicznie. Jest on wyposaŜony w inteligentny 
ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny.  

Siłowniki pneumatyczne membranowe charakteryzują się niewielkim skokiem trzpienia. 
Siłowniki tłokowe stosowane są tam, gdzie konieczne jest uzyskanie większych przesunięć.  
 

 
Rys. 16. Siłownik pneumatyczny tłokowy [17] 

 
Siłowniki hydrauliczne 

Siłowniki hydrauliczne wykonywane są jako siłowniki tłokowe i obrotowe. Do 
najpopularniejszych siłowników hydraulicznych naleŜą siłowniki tłokowe proste i korbowe. 
Siłowniki tłokowe proste (rys. 17) mają budowę podobną do siłowników pneumatycznych. 
RóŜnice w ich budowie spowodowane są duŜo wyŜszym ciśnieniem cieczy roboczych 
w siłownikach hydraulicznych oraz większymi wymaganiami dotyczącymi ich szczelności 
i smarowania. Na przykład wypływające z siłowników pneumatycznych powietrze 
odprowadzane jest wprost do atmosfery. Doprowadzona do siłowników hydraulicznych ciecz 
robocza ze względu na zanieczyszczenie otoczenia czy zagroŜenie poŜarowe musi być 
odprowadzona do zbiornika.  
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Rys. 17. Siłownik hydrauliczny tłokowy prosty 1 – tłok, 2 – tłoczysko, 3 – doprowadzenie ciśnienia sterującego, 

4 – cylinder, 5 – uszczelnienie [4, s. 146; 17] 
 

Siłowniki elektryczne 
Siłowniki elektryczne wykonywane są jako siłowniki: 

− silnikowe, 
− elektromagnetyczne. 

W siłownikach elektrycznych (rys. 18 i 19), w których elementem napędowym jest silnik 
elektryczny, konieczne jest stosowanie przekładni mechanicznych. Dzięki temu uzyskuje się 
duŜe siły i niewielkie prędkości, które są konieczne do przestawiania przepustnic i zaworów. 
Zaletą tych siłowników jest moŜliwość ustawienia elementów nastawczych w dowolnym 
połoŜeniu. Dodatkowym wyposaŜeniem siłowników elektrycznych są wyłączniki krańcowe, 
zabezpieczające silnik przez uszkodzeniem oraz elementy sygnalizujące połoŜenie trzpienia 
siłownika. 

 

   
Rys. 18. Siłownik elektryczny silnikowy Rys. 19. Siłownik elektryczny silnikowy [18] 

1 – silnik, 2 – przekładnia zębata,  
3 – nakrętka, 4 – śruba, 5 – wyłącznik  
krańcowy, 6 – styki przekaźników  
załączających silnik [4, s. 149] 

 
Siłowniki elektromagnetyczne (rys. 20) pozwalają na ustawienie zaworów jedynie 

w dwóch pozycjach  
− zawór zamknięty – całkowicie odcinający dopływ, 
− zawór otwarty – całkowicie otwierający dopływ.  

Prąd, płynący przez uzwojenie elektromagnesu, powoduje powstanie siły, która wciąga 
rdzeń – ruch w górę. SpręŜyna zostaje ściśnięta. Zawór zostaje całkowicie otwarty. 
Po wyłączenie prądu elektromagnesu, pod wpływem działania spręŜyny następuje 
opuszczenie rdzenia, zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu medium.  
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Rys. 20. Siłownik elektromagnetyczny: 1 – uzwojenie, 2 – rdzeń, 3 – spręŜyna zwrotna [4, s. 149] 

 
Organy nastawcze 
Zawory 

Zawory naleŜą do najczęściej stosowanych organów nastawczych w przemyśle 
chemicznym. UmoŜliwiają one zmianę natęŜenia przepływu strumienia cieczy, par lub gazów 
w przewodach rurowych lub teŜ zmianę kierunku przepływu. 

Jednym z ich podstawowych parametrów zaworów jest współczynnik przepływu, 
KV [m3/h]. Podaje on, jaka objętość wody przepływa przez zawór w jednostce czasu 
w określonej temperaturze przy spadku ciśnienia o 1 psi (1 psi = 6 894,75729 Pa). 

 
Rys. 21. Schematy konstrukcyjne zaworów: a) jednogniazdowy, b) dwugniazdowy, c) jednogniazdowy 

wysokociśnieniowy, d) jednogniazdowy wysokociśnieniowy kątowy, e) trójdroŜny mieszający, 
f, g) trójdroŜny rozdzielający [4, s. 123] 

 
Ze względu na konstrukcję zawory dzielone są na: 

− jednogniazdowe 
−−−− zwykłe – ciśnienie przepływającego płynu działa w kierunku otwarcia zaworu 

(rys. 21a), 
−−−− wysokociśnieniowe – wykonywane są jako proste (rys. 21c) lub kątowe (rys. 21d), 

ciśnienie przepływającego płynu działa w kierunku zamknięcia zaworu, 
− dwugniazdowe (rys. 21b), 
− trójdroŜne – mogą być wykorzystywane jako mieszające (rys. 21e) lub rozdzielające 

(rys. 21f, g). 
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Rys. 22. Budowa zaworów: a) jednogniazdowego, b) dwugniazdowego, 1 – korpus zaworu, 2 – gniazdo,  

3 – grzybek, 4 – prowadnica dolna, 5 – prowadnica górna, 6 – dławnica, 7 – wrzeciono, 8 – część 
korpusu siłownika, 9 – smarownica, 10 – podwójny grzybek; c) trójdroŜnego, 1 – grzybek, 2 – gniazdo 
górne, 3 – gniazdo dolne [4, s. 124, 125] 

 
W tradycyjnych zaworach, przedstawionych na rysunku 22a, b, zmianę natęŜenia 

przepływu uzyskuje się zmieniając połoŜenie grzybka względem gniazda zaworu. SłuŜy do 
tego wyprowadzone na zewnątrz wrzeciono. Utrzymanie grzybka w osi zapewniają połączone 
z nim prowadnice dolna i górna. Dławnica z pakunkiem uszczelniającym wykonanym 
z teflonu-azbestu, azbestu-grafitu lub teflonu pełni dwie funkcje. Zapewnia szczelność 
zaworu i zabezpiecza siłownik przed wysoką temperaturą przepływającego medium. 
Smarownica śrubowa z zaworem odcinającym smarując przechodzące przez dławicę 
wrzeciono zmniejsza tarcie między nim a uszczelnieniem. W zaworach jedno- 
i dwugniazdowych skrajne połoŜenia grzybka oznaczają pełne otwarcie lub zamknięcie drogi 
przepływu czynnika. W przypadku zaworu trójdroŜnego grzybek w skrajnych połoŜeniach 
zamyka tylko jedno z gniazd, dolne albo górne. Będąc w połoŜeniu pośrednim, oba gniazda są 
częściowo otwarte i umoŜliwiają rozdzielanie bądź mieszanie przepływających czynników. 

   
Rys. 23. Zawory grzybkowe: a) sposób mocowania, b) przekrój zaworu, c) z siłownikiem elektrycznym [20] 

 
Zawory grzybkowe mają skomplikowaną budowę. Mimo starannej obróbki gniazd 

i zaworów nie zapewniają pełnej szczelności. Łatwo gromadzą się w nich osady 
i zanieczyszczenia. Trudno je zabezpieczyć przed działaniem czynników Ŝrących. 

 
Rys. 24. Zawory typu Saunders: a) w stanie otwartym, b) w stanie zamkniętym; 1 – przepona, 2 – trzpień 

naciskający [4, s. 126] 

a) b) c) 
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Zawory typu Saunders (rys. 24), naleŜące do zaworów przeponowych nie mają wad 
zaworów tradycyjnych. Zapewniają pełne odseparowanie elementów ruchomych od 
płynącego w rurociągu czynnika, co z jednej strony chroni je przed jego agresywnym 
działaniem, a z drugiej – gwarantuje czystość czynnika i brak przecieków do atmosfery. 
Przepona, wykonywana obecnie z róŜnego rodzaju elastycznych tworzyw sztucznych, 
opuszczana pod naciskiem zewnętrznym, zmniejsza przepływ medium, by go zamknąć przy 
pełnym dociśnięciu do dolnej ściany. Zawory te charakteryzują się małym oporem przepływu 
czynnika przy pełnym otwarciu zaworu. 

Przedstawiony na rysunku 25 zawór membranowy Saunders charakteryzuje się 
stuprocentową szczelnością niskim kosztem eksploatacji. MoŜe być stosowany w zakładach 
chemicznych, w procesie uzdatniania wody, hutach, galwanizerniach, elektrowniach, 
oczyszczalniach ścieków czy browarach. 

 
Rys. 25. Zawór membranowy typu Saunders [22] 

 
Zawory kulowe, przedstawione na rysunku 26, stosowane są głównie jako zawory 

odcinające przepływ czynnika w instalacjach wody, pary, cieczy oleistych, rozpuszczalników, 
kwasów, roztworów soli i innych. Cechują je dobra szczelność i małe opory przepływu. 
Stosowane są w wielu gałęziach przemysłu jak ciepłownictwo, chemia, petrochemia 
farmaceutyka, przemysł spoŜywczy i inne. 

 
Rys. 26. Zawór kulowy: a) w stanie otwartym, b) w stanie zamkniętym; 1 – kula z otworem przelotowym,  

2 – obudowa [4, s. 127] 
 

Zawory kulowe moŜna montować w dowolnym połoŜeniu i dowolnym kierunku 
przepływu z wyjątkiem zaworów trójdrogowych i manometrycznych. Mogą one pracować 
tylko w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej.  
 

 
Rys. 27. Zawory kulowe [23] 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

27 

Na rysunku 27 pokazano trzy przykłady zaworów kulowych: 
− ciepłowniczy przeznaczony do przesyłania wody, pary, oleju, kwasów, ługów, soli, 

soków, lakierów, tłuszczów, cukrów i innych,  
− ceramiczny przeznaczony do przesyłania kwasów, ługów, soli, soków, lakierów, 

tłuszczów, cukrów i innych,  
− parowy opracowany dla instalacji, w których czynnikiem roboczym jest para 

średniopręŜna o temperaturze 200oC i ciśnieniu 2,5 MPa. 
 Wszystkie zawory wykonane są ze stali kwasoodpornej. 

W celu zapewnienia ciągłej pracy obiektu w czasie konserwacji lub wymiany zaworów 
nastawczych w instalacjach technologicznych konieczne jest zamontowanie przed i za nimi 
zaworów odcinających, a równolegle z nim zaworu bocznikującego. Przykładowy montaŜ 
przedstawia rysunek 28.  

 
Rys. 28. Sposób instalowania zaworu nastawczego: 1 – zawór nastawczy, 2 – zawór odcinający, 3 – zawór 

bocznikujący [4, s. 127] 
 
Inne elementy nastawcze 

Do regulacji natęŜenia przepływu cieczy lub gazów oprócz zaworów stosowane są teŜ 
przepustnice. Klapy dławiące (przepustnice obrotowe) stosowane są w rurociągach przy 
niewielkich spadkach ciśnienia. Przy pełnym otwarciu, płynący czynnik nie zmienia kierunku 
ruchu, płynie prawie całym przekrojem, stąd niewielki spadek ciśnienia. Do regulacji 
przepływu w rurociągach o duŜych przekrojach stosuje się przepustnice Ŝaluzjowe. Mogą 
one być szybko otwierane lub zamykane, nie zapewniają jednak całkowitego zamknięcia 
i szczelności. Stosowane są głównie do dławienia przepływu powietrza lub spalin, gdzie 
występuje podciśnienie. 

 
Rys. 29. Przepustnice: a) obrotowa (klapa dławiąca), b) Ŝaluzjowa: 2 – gniazdo, 3 – trzpień, 4 – korpus,  

6 – przesłona, 7 – dźwignia [11, s. 194] 
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Na rysunku 30. przedstawiono budowę przepustnicy szczelnej typ PRS firmy POLNA. 
Ze względu na wysoką szczelność zamknięcia stosowana jest jako element odcinający 
przepływ czynnika, ale moŜe teŜ regulować przepływ w zakresie otwarcia od 25o do 75o.  

 
Rys. 30. Budowa przepustnicy [15] 

 
RóŜnorodność odmian konstrukcyjnych i wykonań materiałowych sprawia, Ŝe 

przepustnice te są stosowane w wielu dziedzinach przemysłu takich jak: przemysł chemiczny, 
papierniczy, spoŜywczy, ciepłownictwo, energetyka, hutnictwo, górnictwo, itp. 

Opisane wyŜej zawory i przepustnice nie nadają się do regulacji przepływu materiałów 
sypkich. W tym celu stosowane są dozowniki taśmowe (rys. 31a) lub rynnowe (rys. 31b). 
Ilość dostarczanego materiału zaleŜy w obu przypadkach od połoŜenia zasuwy oraz 
odpowiednio od prędkości przesuwu taśmy lub częstotliwości wstrząsania rynny silnikiem 
elektromagnetycznym. PołoŜenie zasuwy regulowane jest za pomocą siłowników.  

 
Rys. 31. Dozowniki substancji sypkich: a) dozownik taśmowy, b) dozownik rynnowy [11, s. 195] 
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4.3.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak moŜna zdefiniować element nastawny? 
2. Jaka róŜnica między siłownikiem jednostronnego działania o działaniu prostym 

i odwrotnym? 
3. W jaki sposób sterują zaworem siłowniki elektromagnetyczne? 
4. Jaką rolę pełnią nastawniki pozycyjne? 
5. W co są dodatkowo wyposaŜone silnikowe siłowniki elektryczne? 
6. Co zapewni ciągłą pracę instalacji technologicznej w czasie wymiany zaworu 

nastawczego?  
7. Jakie urządzenia stosowane są do dozowania materiałów sypkich? 
 
4.3.3. Ćwiczenia   
 
Ćwiczenie 1  

W tabeli przedstawiono dane katalogowe zaleŜności współczynnika przepływu Kv [m3/h] 
od kąta otwarcia przepustnicy PRS. Oblicz i wpisz do tabeli względny współczynnik 
przepływu. Narysuj charakterystykę przepływu przepustnicy kv = f(α). Odczytaj 
z charakterystyki współczynnik przepływu dla kąta otwarcia równego 40o. 
 

Tabela do ćwiczenia 1 
Kąt otwarcia αααα 

[o] 
Współczynnik przepływu 

Kv [m 3/h] 
kv=K v/K vs [%], 

K vs = 69,9 [m3/h] 
25 2,6  
30 4,3  
40 9,5  
50 15,5  
60 22,5  
70 38,8  
75 47,5  
80 60,4  
90 69,0  

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) określić na podstawie analizy treści zadania, w jakim stanie (ustalonym czy 

przejściowym) przeprowadzono pomiary, 
2) obliczyć zgodnie z podanym w tabeli wzorem względny współczynnik przepływu 

i wpisać wyniki do tabeli, 
3) narysować wykres zmierzonej zaleŜności,  
4) określić rodzaj wykreślonej charakterystyki, 
5) przedstawić wyniki pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− papier w kratkę, 
− przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2  
NatęŜenie przepływu medium grzewczego zaleŜy od nastawy zaworu zamontowanego na 

rurociągu. Zmiany połoŜenia zaworu dokonuje siłownik elektryczny. PołoŜenie trzpienia 
siłownika zamieniane jest na wartość natęŜenia prądu. Przy pełnym wysunięciu trzpienia 
natęŜenie prądu, sygnalizującego połoŜenie trzpienia, wynosi 4 mA. Przy schowanym 
trzpieniu – 20 mA. Wykonaj pomiary natęŜenia prądu wyjściowego siłownika dla podanych 
w tabeli połoŜeń trzpienia. Wykreśl charakterystykę i określ jej rodzaj. 

 
Tabela do ćwiczenia 2 

PołoŜenie trzpienia [mm] NatęŜenie prądu [mA] 
0  
10  
20  
30  
40  

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) określić na podstawie treści zadania, w jakim stanie (ustalonym czy przejściowym) 
naleŜy dokonać pomiarów połoŜenia trzpienia siłownika, 

2) dokonać pomiarów natęŜenia prądu określającego połoŜenie trzpienia siłownika,  
3) narysować wykres zaleŜności natęŜenia prądu sygnalizacyjnego siłownika od połoŜenia 

trzpienia, 
4) określić, jaki rodzaj funkcji (liniowej czy innej) przedstawia przygotowany wykres, 
5) określić rodzaj wykreślonej charakterystyki, 
6) przedstawić wyniki pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− siłownik elektryczny, 
− układ sterowania połoŜeniem trzpienia siłownika, 
− miernik uniwersalny (miliamperomierz), 
− przymiar liniowy, 
− papier milimetrowy, 
− przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów   
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić pojęcia: siłownik, element nastawczy, siłownik jednostronnego 
działania, siłownik dwustronnego działania, siłownik o działaniu prostym, 
siłownik o działaniu odwrotnym? � � 

2) wyjaśnić zasadę działania zaworu grzybkowego, zaworu przeponowego, 
dozownika rynnowego? � � 

3) rozróŜniać siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania? � � 
4) rozpoznać siłownik o działaniu odwrotnym? � � 
5) wyjaśnić róŜnice między siłownikiem pneumatycznym a hydraulicznym? � � 
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4.4. Regulatory  
 
4.4.1. Materiał nauczania  
 

W układach automatycznej regulacji urządzenia sterujące, czyli regulatory, zastąpiły 
człowieka i przejęły większość jego funkcji. Do najwaŜniejszych funkcji regulatora naleŜą: 
− porównywanie wartości mierzonej wielkości regulowanej z wartością zadaną – określanie 

wartości odchyłki regulacji, 
− wytwarzanie sygnału sterującego zaleŜnie od wartości odchyłki, czasu jej występowania 

i szybkości jej zmian, 
− zapewnienie sygnałowi sterującemu postaci i mocy potrzebnej do uruchomienia urządzeń 

wykonawczych  
Ponadto regulatory posiadają: 

− zadajniki wartości zadanej, 
− przełączniki trybu pracy – praca automatyczna/praca ręczna, 
− układy śledzące sygnał wyjściowy regulatora, zapewniające bezzakłóceniowe 

przełączenie trybu pracy (bez dodatkowych czynności przygotowawczych), 
− mierniki mierzące wartości wielkości istotnych dla procesu, 
− elementy sygnalizacyjne (np.: lampki, wyświetlacze, linijki diodowe),  
− układy umoŜliwiające współpracę z komputerami, itp. 
 
Klasyfikacja regulatorów 

Ze względu na rodzaj energii zasilającej regulatory dzieli się na: 
− pneumatyczne, 
− hydrauliczne, 
− elektryczne. 

Ze względu na źródło energii zasilającej wyróŜnia się regulatory: 
− bezpośredniego działania, 
− pośredniego działania. 

Ze względu na postać sygnału wyjściowego moŜna wyróŜnić regulatory: 
− z sygnałem ciągłym, 
− z sygnałem nieciągłym, wśród których są: 

− regulatory dwustawne – działają na zasadzie „włącz/wyłącz”, 
− regulatory trójstawne – sygnał wyjściowy regulatora (sterujący) moŜe przyjąć 

jedynie trzy wartości; np. w przypadku regulacji temperatury odpowiada to 
następującym stanom obiektu: grzanie, stygnięcie, chłodzenie. 

− regulatory impulsowe (rzadko stosowane). 
Ze względu na sposób kształtowania sygnału wyjściowego wyróŜniane są regulatory: 

− P (proporcjonalny), 
− PI (proporcjonalno-całkujący), 
− PD (proporcjonalno-róŜniczkujący), 
− PID (proporcjonalno-róŜniczkowo-całkowy). 

Ponadto wśród regulatorów wyróŜnia się regulatory: 
− uniwersalne – pracują one z urządzeniami o standardowych sygnałach wejściowych 

i wyjściowych, co pozwala im na współpracę z róŜnymi czujnikami i przetwornikami 
oraz regulację wielu wielkości, 

− specjalizowane – przeznaczone są do regulacji tylko jednej wielkości, np. temperatury 
czy ciśnienia. 
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Regulatory bezpośredniego działania 
Regulatory bezpośredniego działania naleŜą do najstarszych regulatorów i charakteryzują 

się tym, Ŝe do swego działania nie potrzebują dodatkowego źródła energii. Energię potrzebną 
do przestawienia organu nastawczego pobierają z procesu, którym sterują.  

Zalety regulatorów bezpośredniego działania: 
− prosta i zwarta budowa, 
− niska cena,  
− duŜa niezawodność działania. 

Wady regulatorów bezpośredniego działania: 
− zastosowanie tylko do regulacji stałowartościowej, 
− mała dokładność. 

W przemyśle chemicznym znajdują zastosowanie przy regulacji prostych procesów 
technologicznych i nieskomplikowanej aparaturze. Najczęściej stosowane są do regulacji: 
− poziomu, 
− ciśnienia,  
− przepływu, 
− temperatury. 
 
Regulator poziomu 

Bezpośrednie regulatory poziomu stosowane są w regulacji stałowartościowej poziomu 
cieczy w zbiornikach otwartych lub ciśnieniowych. W układach tych do pomiaru poziomu 
najczęściej stosowany jest pływak. Jest on umieszczony w samym zbiorniku (otwarte) lub 
specjalnej komorze pływakowej (ciśnieniowe). JeŜeli natęŜenie Q1 dopływu cieczy do 
zbiornika jest równe natęŜeniu Q2 wypływu cieczy ze zbiornika, to poziom cieczy nie ulega 
zmianie. Jednak wzrost natęŜenia dopływu Q1 spowoduje wzrost poziomu cieczy w zbiorniku 
i zmianę połoŜenia pływaka. Ruch pływaka ku górze zostanie przeniesiony na dźwignię, która 
równieŜ zostanie podniesiona przestawiając zawór. Nastąpi wzrost natęŜenia wypływu Q2 
i poziom cieczy powróci do zadanego poziomu h. 

 
Rys. 32. Bezpośredni układ regulacji automatycznej poziomu cieczy w zbiorniku: 1 – pływak, 2 – dźwignia,  

3 – zawór [12, s. 20] 
 
Regulator ciśnienia 

Bezpośrednie regulatory ciśnienia stosowane są do utrzymywania stałej wartości 
ciśnienia cieczy lub gazów w rurociągach. ZaleŜnie od wymagań mogą regulować ciśnienie 
przed lub za zaworem nastawczym (na dopływie lub na odpływie).  
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Rys. 33. Schemat działania regulatora ciśnienia zainstalowanego za zaworem: 1 – grzybek zaworu 

dwugniazdowego, 2 – membrana regulatora,3 – spręŜyna nastawnika wartości zadanej [4, s. 185] 
 

Przedstawiony tu regulator (rys. 33) utrzymuje stałe ciśnienie za zaworem nastawczym – 
pomiar regulowanego ciśnienia odbywa się za zaworem. Organem wykonawczym jest zawór 
dwugniazdowy (1). Grzybek zaworu połączony jest sztywno z membraną (2), będącą 
elementem pomiarowym (czujnikiem ciśnienia). Ciśnienie doprowadzone pod membranę (2) 
wytwarza siłę działającą ku górze, czemu przeciwdziała siła spręŜyny (3), skierowana ku 
dołowi. Grzybek zaworu (1) ustala się w połoŜeniu równowagi obu sił. Wartość zadana 
ciśnienia ustawiana jest za pomocą pokrętła, które zmienia naciąg spręŜyny (3). W ten sposób 
zmieniana jest wartość regulowanego ciśnienia. Wzrost ciśnienia za zaworem spowoduje 
zamykanie zaworu, przepływ czynnika zostanie zdławiony i zmaleje ciśnienie za zaworem. 
Spadek ciśnienia spowoduje działanie odwrotne – zawór zostanie szerzej otwarty, zwiększy 
się przepływ czynnika i ciśnienie za zaworem wzrośnie. 
 

Regulator temperatury 
Regulatory temperatury bezpośredniego działania są stosowane m.in. w wymiennikach 

ciepła. Czujnikiem temperatury jest termometr manometryczny umieszczony w zbiorniku, 
którego temperatura jest regulowana. Wzrost temperatury w zbiorniku powoduje wzrost 
ciśnienia w czujniku i odkształcenie mieszka, który zmienia połoŜenie grzybka zaworu, 
zmniejszając przepływ czynnika. Prowadzi to do obniŜenia temperatury zbiornika.  

 
Rys. 34. Bezpośredni regulator temperatury: 1 – kapilara, 2 – mieszek spręŜynowy, 3 – spręŜyna, 4 – 

zawieradło, 5 – czujnik [13, s. 207] 
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Rys. 35. Regulator temperatury bezpośredniego działania [25] 

 
Przedstawiony na rysunku 35 regulator temperatury bezpośredniego działania stosowany 

jest w instalacjach chłodniczych z parą wodną, wodą lub cieczą nieagresywną. Jako czujnik 
temperatury zastosowany jest termometr manometryczny. Regulator ten zapewnia dokładność 
regulacji ±1oC. 

 

Regulator natęŜenia przepływu 
Bezpośrednie regulatory przepływu utrzymują stały strumień pary lub wody 

w instalacjach centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych. 
 

         
Rys. 36. Bezpośredni regulator natęŜenia przepływu: a) budowa, b) typ RQB, typ RQBm: 1 – korpus zaworu, 

2 – dławik, 3 – gniazdo zaworu, 4 – grzyb zaworu, 5 – zespół odciąŜający, 6 – wrzeciono zaworu,  
7 – przewód impulsowy, 8 – wrzeciono siłownika, 9 – spręŜyna, 10 – dyski siłownika, 11 – obudowa 
siłownika [25] 

 
Pokazane na rysunku 36 regulatory przepływu są regulatorami proporcjonalnymi 

sterowanymi przez czynnik regulowany. Zespół odciąŜający (5) odciąŜa ciśnieniowo grzyby 
zaworów (4) zapewniając stabilną regulację. Urządzenia składają się z dwóch połączonych ze 
sobą zespołów: 
− członu wykonawczego (zaworu): korpus zaworu, dławik, gniazdo, grzyb, zespół 

odciąŜający, wrzeciono zaworu, 
− członu regulacyjnego (siłownika): przewód impulsowy, wrzeciono siłownika, spręŜyna, 

dyski siłownika, obudowa siłownika. 

a) 

b) c) 
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W przedstawionym regulatorze regulacja strumienia odbywa się poprzez utrzymywanie 
stałej róŜnicy ciśnień. SpręŜyna (9) słuŜy do ustawiania wartości róŜnicy ciśnień (pA – pB), 
a dławik (2) ustala wielkość prześwitu między komorą A i B. Czynnik regulowany wpływa 
do komory A zaworu. Ciśnienie panujące w komorze A przekazywane jest za pomocą 
przewodu impulsowego (7) do komory C siłownika. Wartość ciśnienia panującego 
w komorze B poprzez otwory znajdujące się w grzybie (4) przekazywana jest do komory D. 
W wyniku utrzymywania stałej róŜnicy ciśnienia między komorą C i D (pC – pD) 
utrzymywany jest stały spadek ciśnienia między komorą A i B (pA – pB). Stały spadek 
ciśnienia między komorą A i B zapewnia stałą wartość przepływu czynnika przez zawór. 
Elementem wykonawczym jest grzyb (4). Wielkość regulowanego przepływu ustawia się za 
pomocą regulacji połoŜenia dławika (2). Przykładowy sposób montaŜu regulatorów 
strumienia pokazany został na rysunku 37. W przypadku przedstawionych tu regulatorów 
waŜne jest, by przepływ czynnika regulowanego był zgodny ze wskazaniem strzałki na 
korpusie. 

   
Rys. 37. MontaŜ regulatora; a) na zasilaniu, b) na powrocie [25] 

 
Regulatory pośredniego działania 

W przemyśle chemicznym najczęściej stosowane są pneumatyczne regulatory 
pośredniego działania. Jest to podyktowane środkami bezpieczeństwa. Coraz częściej jednak 
stosowane są teŜ regulatory elektryczne. Elektryczne układu regulacji zapewniają łatwiejsze 
i dokładniejsze pomiary oraz moŜliwość przesyłania wyników na duŜe odległości. 
Elektryczne układy regulacji muszą jednak spełniać wymagania iskrobezpieczeństwa, by 
w trakcie ich pracy nie doszło np. do zapalenia mieszaniny wybuchowej.  
 
Charakterystyki regulatorów 

W tej części omówione zostaną podstawowe algorytmy działania regulatorów. 
 
Regulator proporcjonalny P (typ P) 

Regulator proporcjonalny naleŜy do najprostszych regulatorów automatycznych. Jego 
działanie zostanie przedstawione na przykładzie pośredniego regulatora pneumatycznego. 

Rysunek 38 przedstawia przykład układu regulacji temperatury z regulatorem 
pneumatycznym typu P. Tworzą go: mieszek (2) (reagujący na zmiany ciśnienia 
manometrycznego czujnika temperatury), dźwignia (3) (ustawiająca się w stanie równowagi 
sił pochodzących od mieszka i spręŜyny), spręŜyna (4) (siła jej naciągu zaleŜy od wartości 
zadanej temperatury), wzmacniacz (5) (wzmacnia sygnał pochodzący od układu dysza – 
przysłona, czyli sygnał zaleŜny od połoŜenia dźwigni). Sygnał wyjściowy regulatora 
doprowadzony jest do siłownika pneumatycznego jednostronnego działania, którego trzpień, 
połączony z zaworem regulacyjnym, steruje jego połoŜeniem.  

a) 
b) 
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Rys. 38. Schemat układu regulacji temperatury z regulatorem typu P: 1 – czujnik termometru, 2 – mieszek,  

3 – dźwignia, 4 – spręŜyna, 5 – wzmacniacz, 6 – siłownik pneumatyczny, 7 – zawór, 8 – śruba 
regulacyjna, 9 – nagrzewnica, 10 – obiekt regulacji, 11 – regulator [4, s. 162] 

 
W stanie równowagi, tzn., gdy temperatura pieca jest równa temperaturze zadanej, 

wprowadzonej do układu poprzez siłę napiętej spręŜyny, sygnał wyjściowy regulatora nie ulega 
zmianie i stałe jest połoŜenie zaworu. Uchyb regulacji wynosi zero. Charakterystykę statyczną 
regulatora, wyskalowaną w % otwarcia zaworu, przedstawia rysunek 39. 
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Rys. 39. Charakterystyka statyczna regulatora P 

 
JeŜeli wzrośnie natęŜenie przepływu pary grzewczej, wzrośnie temperatura obiektu. 

Pojawi się uchyb regulacji róŜny od zera, a dokładnie mniejszy niŜ zero. Regulator, zgodnie 
z charakterystyką, powinien zmniejszyć otwarcie zaworu. Analizując działanie układu widać, 
Ŝe wzrost temperatury pieca powoduje zwiększenie ciśnienia w czujniku manometrycznym, 
zmniejszenie ciśnienia wyjściowego regulatora, przymknięcie zaworu i w efekcie 
zmniejszenie dopływu pary. Ustala się nowy punkt równowagi, temperatura pieca ma nową 
wartość, nieco róŜną od wartości zadanej. NaleŜy tu zauwaŜyć, Ŝe regulacja temperatury nie 
jest moŜliwa przy pełnym zamknięciu czy otwarciu zaworu. W takim przypadku sygnał 
wyjściowy regulatora wchodzi w stan nasycenia. 

Odpowiedź skokową regulatora P przedstawia rysunek 40. 
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Rys. 40. Odpowiedź skokowa regulatora proporcjonalnego 
 

Układ regulacji z regulatorem P charakteryzuje się szybkimi przebiegami przejściowymi, 
występowaniem błędu ustalonego. Zwiększenie współczynnika wzmocnienia kp zmniejsza 
błąd ustalony, lecz prowadzi, przy zbyt duŜym wzmocnieniu kp do niestabilności układu. 
 

Regulator całkowy (typ I) 
Zamieniając układ dysza-przysłona, sterujący siłownikiem pneumatycznym, na 

hydrauliczny rozdzielacz suwakowy, sterujący siłownikiem hydraulicznym, uzyskuje się 
regulator całkowy (typu I). W stanie równowagi, gdy temperatura pieca i temperatura zadana 
są sobie równe, e = 0, suwak rozdzielacza znajduje się w połoŜeniu środkowym, a siłownik 
jest nieruchomy.  

JeŜeli zmaleje natęŜenie przepływu pary grzewczej, spadnie temperatura obiektu. Pojawi 
się uchyb regulacji róŜny od zera, a dokładnie większy niŜ zero. Dźwignia (3) spowoduje 
przesunięcie suwaka rozdzielacza (5) ku górze. Olej zacznie wpływać do górnej komory 
siłownika (6), naciskając na tłok. Tłok będzie się przesuwał, zmieniając połoŜenie grzybka 
zaworu (7). Dopóki w układzie będzie występował uchyb, temperatura pieca będzie róŜna od 
temperatury zadanej, suwak nie wróci do połoŜenia równowagi, czyli pozycji środkowej.  

 
Rys. 41. Schemat układu regulacji temperatury z regulatorem całkowym: 1 – czujnik termometru, 2 – mieszek, 

3 – dźwignia, 4 – spręŜyna, 5 – suwak rozrządczy, 6 – siłownik hydrauliczny, 7 – zawór, 8 – śruba 
regulacyjna, 9 – obiekt regulacji, 10 – regulator [4, s. 166] 

 
Zaletą układów z regulatorem I jest zerowy uchyb regulacji w stanie ustalonym. Wadą 

zaś jest długi czas regulacji, gdyŜ zmiany sygnału wyjściowego regulatora są zdecydowanie 
wolniejsze niŜ w regulatorze typu P. 
 
Regulator proporcjonalno-całkowy (typ PI) 

Regulator PI powstaje przez połączenie elementów typu P i typu I, łącząc cechy obu 
regulatorów. Dodanie do regulatora P członu całkującego I prowadzi do: 
− zerowego uchybu regulacji w stanie ustalonym, 
− zmniejszenia częstotliwość oscylacji w przypadku przebiegów oscylacyjnych, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 38

− wydłuŜenia czasu regulacji w stosunku do układu tylko z regulatorem typu P, lecz 
znacznego skrócenia tego czasu w stosunku do układu z regulatorem typu I. 
Jednym z parametrów regulatora PI jest czas zdwojenia Ti. Czas zdwojenia to czas, po 

którym sygnał wyjściowy tego regulatora, po wymuszeniu skokowym, osiąga dwukrotnie 
większą wartość niŜ w regulatorze typu P.  

2kpe

kpe

u(t) 

t 

Ti 

Odpowiedź 
regulatora PI 

Odpowiedź 
regulatora P 

 
Rys. 42. Odpowiedź skokowa regulatora proporcjonalno-całkowego 

 

Regulator proporcjonalno-róŜniczkowy (typ PD) 
Dodając do regulatora P element wyprzedzający D (róŜniczkujący) uzyskuje się regulator 

PD. Element wyprzedzający D reaguje na szybkość zmian uchybu regulacji, a nie zaleŜy od 
wartości uchybu. Dzięki temu regulator PD przeciwdziała wzrostowi odchyłki regulacji 
wcześniej niŜ wynikałoby to z jej aktualnej wartości.  

Jednym z parametrów regulatora PD jest czas wyprzedzenia Td. Jest to czas, po którym 
sygnał wyjściowy części P regulatora, przy wymuszeniu liniowo narastającym, osiąga 
wartość równą sygnałowi wyjściowemu części D. 
 
Regulator proporcjonalno-całkowo-róŜniczkowy (typ PID) 

Regulator typu PID naleŜy do najbardziej uniwersalnych regulatorów. Ma największe 
moŜliwości regulacyjne i moŜe być stosowany w układach o bardzo wysokich wymaganiach 
dotyczących jakości regulacji. ZaleŜnie od wartości jego nastaw (parametrów: wzmocnienia 
kp, czasu zdwojenia Ti, czasu wyprzedzenia Td) moŜe realizować jeden z algorytmów 
regulacji: P, PI, PD i PID. 
 
Regulatory nieciągłe 

Opisane wcześniej regulatory charakteryzują się ciągłymi sygnałami wejściowymi 
i wyjściowymi. Oznacza to, Ŝe sygnał wejściowy regulatora (uchyb) i sygnał sterujący mogą 
przyjąć kaŜdą wartość z dopuszczalnego zakresu. I tak w układzie regulacji temperatury pieca 
z regulatorem P (rys. 40, 41), przy całkowitym zamknięciu zaworu i odcięciu dopływu gazu, 
wartość temperatury pieca mogła być równa temperaturze otoczenia. Przy pełnym otwarciu 
zaworu piec ogrzewał się do temperatury maksymalnej, zaleŜnej od kaloryczności gazu czy 
temperatury otoczenia. Dla pośrednich połoŜeń zaworu temperatura pieca przyjmowała 
wartość między temperaturą minimalną a maksymalną. W efekcie takich zmian temperatury 
ciśnienie sterujące wysunięciem trzpienia siłownika powodowało płynną zmianę połoŜenia 
zaworu i natęŜenia przepływu gazu. Zawór mógł przyjąć kaŜdą z pozycji od całkowicie 
zamknięty do całkowicie otwarty.  

Sygnały wyjściowe regulatorów nieciągłych w odróŜnieniu od regulatorów ciągłych 
mogą przyjąć tylko niektóre wybrane wartości. Do regulatorów nieciągłych zaliczamy 
regulatory: 
− dwustawne,  
− trójstawne. 
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Sygnał wyjściowy regulatora dwustawnego, zgodnie z jego nazwą, moŜe przyjąć tylko 
dwie wartości, umownie nazywane 1 i 0. Czasami uŜywa się teŜ określeń on/off lub 
włącz/wyłącz. Sygnał wyjściowy równy 1 oznacza dostarczenie energii do obiektu, włączenie 
urządzenia czy otwieranie zaworu. Sygnał wyjściowy 0 powoduje odcięcie dopływu energii 
do obiektu, wyłączenie urządzenia lub zamknięcie zaworu.  

Regulatory dwustawne stosowane są w układach, w których dopuszczalne są okresowe 
zmiany wielkości regulowanej. Takie zachowanie wielkości wyjściowej obiektu związane jest 
z działaniem regulatora. Działanie regulatora dwustawnego zostanie omówione na 
przykładzie bezpośredniego regulatora temperatury – termometru rtęciowego kontaktowego. 

 
Rys. 43. Regulator dwustawny temperatury; 1 – zbiornik rtęci, 2 – elektroda stała, 3 – rurka, 4 – elektroda 

ruchoma, 5 – nakrętka, 6 – śruba, 7 – magnes zewnętrzny [26] 
 

W zbiorniku rtęci (1) zatopiona jest trwale elektroda (2). PołoŜenie elektrody ruchomej 
(4) względem elektrody nieruchomej moŜna zmieniać za pomocą śruby (6) i magnesu 
zewnętrznego (7). W ten sposób ustawia się wartość zadaną regulowanej temperatury. 
Regulator umieszczony jest w piecu, którego temperaturę reguluje. Do jego elektrod 
podłączony jest przekaźnik pośredniczący, którego zestyki załączają lub wyłączają grzałkę 
pieca. Ze wzrostem temperatury pieca rtęć się rozszerza, jej poziom się podnosi łącząc obie 
elektrody i zamykając obwód zasilania przekaźnika. Zestyki przekaźnika rozwierają się 
i wyłączają grzałkę pieca.  
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CA 
Wartość u zaleŜna 
od historii obiektu 

CB 
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DA 
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z 0 na 1 

 
Rys. 44. Charakterystyka statyczna regulatora dwustawnego; e – uchyb regulacji, yo – wartość zadana,  

y – wielkość regulowana, u – sygnał sterujący, H – szerokość pętli histerezy 
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Gdy piec jest uruchamiany, jego temperatura jest znacznie niŜsza niŜ temperatura zadana. 
śeby temperatura wzrosła, sygnał wyjściowy regulatora przyjmuje wartość 1, czyli załącza 
grzałkę. Uchyb regulacji jest duŜo większy od zera. Odpowiada to części A charakterystyki 
regulatora. PoniewaŜ grzałka ogrzewa piec, jego temperatura rośnie, a uchyb maleje – 
odcinek CA charakterystyki. Gdy temperatura pieca przekroczy określoną wartość, nastąpi 
zwarcie elektrod regulatora bimetalowego i obwód zasilania grzałki zostanie rozwarty 
(zadziała przekaźnik pośredniczący) – charakterystyka DB, sygnał wyjściowy jest równy 0. 
Gdy temperatura stygnącego pieca obniŜy się – charakterystyka CB, ponownie zostanie 
załączona grzałka – część DA charakterystyki. Grzałka pieca wyłączana jest przy 
temperaturze wyŜszej i załączana przy temperaturze niŜszej niŜ zadana. RóŜnica między 
punktami załączania i wyłączania, oznaczona na charakterystyce literą H, to szerokość pętli 
histerezy. W tym obszarze sygnał wyjściowy regulatora zaleŜy od tego, jaką wartość miał ten 
sygnał wcześniej.  

 
Rys. 45. Elektryczny dwustawny regulator poziomu: a) wygląd zewnętrzny, b) schemat połączeń elektrycznych [19] 

 
Na rysunku 45 przedstawiono elektryczny dwustawny regulator poziomu oraz 

przykładowy schemat połączeń elektrycznych. Regulator ten jest przeznaczony do 
sygnalizacji poziomów granicznych cieczy lub regulacji dwustanowej poziomu cieczy 
w zbiornikach otwartych i zamkniętych ciśnieniowych, w atmosferze zagroŜonej wybuchem. 
MoŜe on pracować w cieczach agresywnych, niedziałających na stal, z której został 
wykonany. 

 
Rys. 46. Układ regulacji temperatury z regulatorem trójstawnym: 1 – grzejnik, 2 – chłodnica, 3 – czujnik 

temperatury, A – przekaźnik, B – elektromagnes [4, s. 237] 
 

Sygnał wyjściowy regulatora trójstawnego, jak wskazuje nazwa, moŜe przyjąć trzy stany. 
Oprócz opisanych wcześniej stanów 1 i 0 pojawia się stan -1. W układzie regulacji 
temperatury stan równy 1 odpowiada grzaniu obiektu, stan równy 0 oznacza stygnięcie 
obiektu, a stan dodatkowy –1 jest odpowiedzialny za chłodzenie obiektu. Na rysunku 50 
przedstawiony został układ stabilizacji temperatury wody w wannie do hartowania wyrobów 
stalowych. Początkowa temperatura wody jest za niska, więc regulator załącza grzejnik, 
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uruchamiany za pomocą przekaźnika A. Wyłączenie grzejnika nastąpi, gdy temperatura wody 
osiągnie właściwą wartość. W wannie zanurzane są gorące elementy, co powoduje równieŜ 
podgrzewanie wody. Jeśli jej temperatura zbytnio wzrośnie, regulator otworzy zawór 
doprowadzający wodę chłodzącą, uruchamiając przekaźnik B.  
 
4.4.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie funkcje w układzie automatycznej regulacji spełniają regulatory? 
2. Jaka jest róŜnica między regulatorem bezpośredniego działania a pośrednim? 
3. Jakie funkcje w układzie automatycznej regulacji pełnią jego poszczególne elementy? 
4. Który z regulatorów zapewnia zerowy uchyb regulacji w stanie ustalonym? 
5. Jakie są zalety, a jakie wady regulatorów bezpośredniego działania? 
6. Do regulacji, jakich parametrów stosuje się regulatory bezpośredniego działania? 
 
4.4.3. Ćwiczenia   
 
Ćwiczenie 1  

W układzie regulacji dwustawnej poziomu, przedstawiony na rysunku, zastosowano 
przetwornik poziomu z czujnikiem ultradźwiękowym. Zarejestruj i wydrukuj przebiegi 
sygnału sterowanego dla trzech róŜnych wartości zadanych i dwóch róŜnych wartości 
szerokości pętli histerezy regulatora. Zaznacz, na otrzymanych przebiegach, odpowiednią 
wartość zadaną i histerezę regulatora. Porównaj otrzymane przebiegi. 

 

Układ sterowania 
zaworem 

h 

Regulator 

-H /2      H /2 

y0 u e 

y 

woda 

mA PC 

Układ regulacji poziomu z czujnikiem ultradźwiękowym 

   t  
       I 

C 

 
Rysunek do ćwiczenia 1 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) określić na podstawie treści zadania, w jakim stanie (ustalonym czy przejściowym) 
naleŜy przeprowadzić rejestrację, 

2) ustawić wartość zadaną i histerezę regulatora, 
3) zarejestrować przebiegi w układzie regulacji, 
4) powtórzyć punkty 3 i 4 dla innych nastaw regulatora, 
5) wydrukować zarejestrowane przebiegi, 
6) wrysować odpowiednie wartości zadane i histerezy regulatora, 
7) przedstawić wyniki pracy. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– zbiornik z przymiarem liniowym i odpływem,  
– układ sterowania zaworem doprowadzającym wodę do zbiornika, z moŜliwością 

podłączenia sygnału wyjściowego z regulatora dwustawnego, 
– przetwornik ultradźwiękowy z prądowym sygnałem wyjściowym, 
– regulator dwustawny ze standardowym sygnałem wejściowym (np. 4–20 mA) 

i dwustawnym sygnałem wyjściowym, oba sygnały dostosowane do urządzeń 
współpracujących – przetwornika i układu sterowania zaworem, 

– miernik uniwersalny współpracujący z komputerem, 
– komputer PC z drukarką i oprogramowaniem do rejestracji przebiegów dynamicznych 

(współpracujący z zastosowanym miernikiem), 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
4.4.4. Sprawdzian postępów   
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) podać przykłady zastosowania regulatorów bezpośredniego działania? � � 
2) nazwać sygnały w układzie regulacji? � � 
3) wymienić funkcje regulatorów w układach automatycznej regulacji? � � 
4) rozróŜniać regulatory bezpośredniego i pośredniego działania? � � 
5) wyjaśnić działanie regulatora typu P? � � 
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4.5. Układy pomiarowe  
 
4.5.1. Materiał nauczania  
 
Urządzenia pomiarowe  

Zadaniem urządzenia pomiarowego w układzie automatyki jest dostarczanie informacji 
o aktualnej wartości wielkości regulowanej. Urządzenie pomiarowe składa się, zaleŜnie od 
wymagań, z samego czujnika lub teŜ czujnika i przetwornika pomiarowego. Czujnik 
przetwarza jedną wielkość fizyczną na inną, taką, która moŜe być wykorzystana przez kolejny 
element układu regulacji, np. przetwornik. Przetwornik pomiarowy dostosowuje sygnał 
z czujnika do postaci przyjmowanej przez regulator. Na przykład popularny termometr 
szklany zamienia temperaturę na poziom słupka rtęci czy alkoholu. Poziom słupka rtęci nie 
jest jednak dobrym sygnałem do dalszej obróbki w układzie regulacji, dlatego czujniki te 
stosowane są głównie jako wskaźniki. W układach automatycznej regulacji do pomiaru 
temperatury stosowane są innego typu czujniki. 
 
Czujniki temperatury 

Do powszechnie stosowanych czujników temperatury naleŜą czujniki: 
− ciśnieniowe, 
− rozszerzalnościowe, 
− rezystancyjne  
− termoelektryczne, 
− pirometryczne. 
Pierwsze cztery typy termometrów wymagają bezpośredniego kontaktu z obiektem, którego 
temperaturą mierzą – stąd ich nazwa – stykowe. Ostatnie, pirometry, stosowane są do 
pomiarów zdalnych. 

Ciśnieniowe czujniki temperatury, zwane teŜ manometrycznymi, wykorzystują 
zjawisko rozszerzalności termicznej gazu. 

 
Rys. 47. Termometry gazowe ze zdalnym odczytem [24] 

 
Czujnik składa się ze zbiornika wypełnionego gazem, kapilary i elementu spręŜystego 

(rurka Bourdona). W temperaturze mierzonej umieszczany jest zbiornik. Zmiana temperatury 
medium powoduje powstanie wewnętrznego ciśnienia, mierzonego przez układ z rurką 
Bourdona. Termometry (rys. 47) mogą być stosowane w przemyśle chemicznym, 
petrochemicznym i spoŜywczym. Wykonanie ze stali nierdzewnej umoŜliwia stosowanie ich 
do pomiarów w środowisku korozyjnym. 

Termometry rozszerzalnościowe wykorzystują zjawisko rozszerzalności cieplej ciał 
stałych i cieczy. Termometry (rys. 48a) nastawne ze stykiem kontaktowym umoŜliwiają 
regulację temperatury. Pracują one w połączeniu ze stycznikiem lub przekaźnikiem 
o obciąŜeniu elektrycznym (regulator dwustawny temperatury, rozdz. 4.4.1). W termometrze 
bimetalicznym (rys. 48b) wykorzystane jest zjawisko róŜnej rozszerzalności termicznej 
metali. Czujnik bimetaliczny stanowi spirala skręcona nierozdzielnie z dwóch taśm metali 
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o róŜnej wartości współczynnika rozszerzalności temperaturowej. Pod wpływem temperatury 
taśma wygina się w kierunku metalu o mniejszej rozszerzalności. ZaleŜnie od wykonania 
termometry te mogą być stosowane w systemach cieplnych, kotłach parowych, systemach 
wodociągowych, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i spoŜywczym. Wykonanie ze 
stali nierdzewnej umoŜliwia stosowanie termometru do pomiarów w środowisku korozyjnym. 

 

a) 

 
Rys. 48. Termometry rozszerzalnościowe a) kontaktowe, b) bimetaliczny [24] 

 
W termometrach rezystancyjnych zmiana temperatury powoduje zmianę oporności 

czujnika. WyróŜniamy wśród nich rezystancyjne czujniki metalowe i półprzewodnikowe – 
termistory. Termometry metalowe produkowane są z platyny, miedzi i niklu (np.: Pt100, 
Cu100, Ni100). Największą dokładnością, liniowością i stabilnością pomiarów odznacza się 
czujnik platynowy. Produkowany jest w wersji Pt100, Pt500 lub Pt1000. Pt – oznacza 
materiał (czyli platynę), z jakiego czujnik został wykonany, a liczba 100 – jego rezystancję 
w temperaturze 0oC, czyli 100 Ω.  

 

a) 

              

b) 

 
 

Rys. 49. Czujniki temperatury: a) typ TPO... – PFVD..., b) TOPSIO [25] 
 

Czujniki przedstawione na rysunku 49a stosowane są do pomiarów temperatury 
środowisk silnie Ŝrących zasad, soli i kwasów. Elementem pomiarowym moŜe być czujnik 
Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny. Czujnik TOPSIO przeznaczony jest do pomiarów temperatury 
w środowiskach silnie Ŝrących i agresywnych: w zasadach, solach, kwasach organicznych 
i nieorganicznych, z wyjątkiem kwasów fosforowego i fluorowodorowego. 

b) 
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Czujniki termoelektryczne wykorzystują powstanie siły elektrodynamicznej na styku 
dwóch róŜnych metali lub stopów metali, gdy znajdują się one w róŜnych temperaturach. 
Miejsce, w którym ramiona termopary są ze sobą zespawane, nosi nazwę spoiny pomiarowej 
i jest umieszczane w temperaturze mierzonej. Czujniki termoelektryczne oznaczone są 
wielkimi literami, np. J lub K (rys. 50). 

 

 
Rys. 50. Czujniki temperatury: a) budowa termoelementu [35], b) seria CS7 [24] 

 

Pirometry  wykorzystują zaleŜność spektralnego rozkładu promieniowania emitowanego 
od temperatury ciała emitującego. Przeznaczone są do pomiarów zdalnych. 

 
Rys. 51. Pirometr przenośny [23] 

 
Pirometry serii PT-5LD i PT-7LD (rys. 51) mają antyseptyczną i wodoszczelną obudowę. 

Wskaźnik laserowy słuŜy do dokładnego określania miejsca pomiaru. Stosowane są 
w przemyśle spoŜywczym, a takŜe w wielu innych zastosowaniach w przemyśle. 
 
Czujniki ci śnienia 

Wśród czujników ciśnienia wyróŜniamy manometry: 
− cieczowe, w których ciśnienie lub róŜnica ciśnień przetwarzana jest na róŜnicę poziomu 

cieczy, 
− z elementami spręŜystymi, przetwarzające ciśnienie na przesunięcie; naleŜą do nich 

między innymi rurki Bourdona, mieszki, membrana, 
− autokompensacyjne, które działają na zasadzie kompensacji sił. 
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Na rysunku 52 pokazany został manometr puszkowy. 
 

a) b) 

 
Rys. 52. Manometr puszkowy: a) wygląd zewnętrzny, b) budowa; 1 – szczelna komora, 2 – puszka,  

3 – wskaźnik [24] 
 
Czujniki przepływu 

Pomiary przepływu słuŜą do określenia ilości cieczy i gazów przepływających 
w rurociągach. ZaleŜnie od wymagań technologicznych stosowane są róŜne typy 
przepływomierzy. Najpopularniejsze z nich to przepływomierze: zwęŜkowe, indukcyjne, 
termiczne czy dozujące.  

Przepływomierze zwęŜkowe (kryzy, dysze, zwęŜki) umieszczane są wewnątrz 
rurociągów, którymi transportowany jest mierzony czynnik. Do pomiaru natęŜenia przepływu 
wykorzystują metodę zmiennego spadku ciśnienia.  
 Współczesne przetworniki róŜnicy ciśnień pozwalają uzyskać bardzo wysoką dokładność 
przepływu na typowych kryzach. Przepływomierze zwęŜkowe przedstawione na rysunku 53 
stosowane są do pomiarów strumienia objętości lub masy, cieczy, pary i gazów w rurociągach 
o średnicach od 10 do 50 mm. 
 

 
Rys. 53. Przepływomierze zwęŜkowe [24] 

 
Do przepływomierzy zwęŜkowych zaliczany jest teŜ przepływomierz V-Cone (rys. 54). 

MoŜe być on stosowany do pomiaru przepływu w szerokim zakresie liczb Reynoldsa, we 
wszystkich warunkach i z rozmaitymi płynami. Jego zasada działania jest taka sama, jak 
omówionych wcześniej przepływomierzy zwęŜkowych. Właściwością tej konstrukcji jest 
centralne umiejscowienie stoŜka wewnątrz rury. Kształt i umiejscowienie powodują 
powstanie obszaru z niskim ciśnieniem zaraz za stoŜkiem, a takŜe zapewniają duŜą 
dokładność pomiaru. RóŜnica ciśnień ∆p, stworzona przez V-Cone zwiększa się lub maleje 
wykładniczo w zaleŜności od prędkości przepływu. Do jej pomiaru wykorzystuje się czujnik 
róŜnicy ciśnień. 
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 a) 

  
 

b) 

 
Rys. 54. Przepływomierz V-Cone: a) wygląd, b) sposób montaŜu i pomiaru [24] 

 

Jednopunktowy przepływomierz masowy serii GF, przedstawiony na rys. 55, naleŜy do 
przepływomierzy termicznych (kalorymetrycznych). Zbudowany jest z czujnika 
i przetwornika (nadajnika przepływu). Czujnik zbudowany jest z dwóch rezystancyjnych 
czujników temperatury i grzejnika. Jeden z termorezystorów, umieszczony blisko grzejnika, 
jest przez niego ogrzewany, ma więc wyŜszą niŜ czynnik temperaturę. Drugi termorezystor, 
będący czujnikiem odniesienia, ma temperaturę płynącego czynnika. Między czujnikami 
ogrzewanym i nieogrzewanym występuje róŜnica temperatur i odpowiadająca jej róŜnica 
rezystancji. Jeśli medium w rurociągu nie płynie, róŜnica temperatur, i jednocześnie 
rezystancji, jest największa. Czynnik opływając grzany termorezystor schładza go. Zmienia 
się róŜnica temperatur między oboma rezystorami pomiarowymi. Zmiana temperatur i zmiana 
rezystancji zaleŜy od prędkości przepływu badanego czynnika. 
 

 
Rys. 55. Termiczny jednopunktowy przepływomierz masowy serii GF; montaŜ i budowa [24] 

 
Nadajnik przepływu (przetwornik) zapewnia zasilanie układu pomiarowego czujnika, 

mierzy róŜnicę temperatur poprzez pomiar rezystancji, wzmacnia sygnał, linearyzuje go 
i zapewnia odpowiednią wartość standardowego sygnału wyjściowego. Opisany 
przepływomierz słuŜy do pomiaru przepływu i temperatury gazów w trudnych aplikacjach, 
przy ciśnieniu medium do 68,9 bar i temperaturze do 454°C. 
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Przepływomierze indukcyjne stosowane są do pomiaru przepływu cieczy 
przewodzących. Znajdują zastosowanie w: 
− gospodarce wodno-ściekowej do pomiarów wody pitnej, środków chemicznych, ścieków, 

osadu, 
− przemyśle spoŜywczym do pomiarów produktów mlecznych, piwa, wina, napojów, 

soków, czy pulpy owocowej, 
− przemyśle chemicznym do pomiarów detergentów, farmaceutyków, kwasów, zasad, 

a takŜe w ciepłownictwie, pomiarach pulpy papierniczej czy wód kopalnianych. 
W rurociągu umieszcza się czujnik, zbudowany z izolowanej elektrycznie rury 

z umieszczonymi na jej obwodzie elektrodami pomiarowymi i cewkami, wytwarzającymi 
pole magnetyczne. Płynąca przez czujnik ciecz przewodząca zachowuje się jak przewodnik 
poruszający się w polu magnetycznym – na elektrodach indukuje się napięcie (siła 
elektromotoryczna) proporcjonalne do prędkości przepływu cieczy. 

Przedstawiony przepływomierz MAGFLO (rys. 56) składa się z czujnika przepływu 
i przetwornika. Do zadań przetwornika naleŜy m.in. przetworzenie sygnału z czujnika na 
standardowy sygnał automatyki, sygnalizowanie stanów awaryjnych czy zmianę kierunku 
przepływu. 

. 
Rys. 56. Przepływomierze elektromagnetyczne MAGFLO [24] 

 
Przepływomierze ultradźwiękowe (przykład rys. 57) naleŜą do bezinwazyjnych 

czujników przepływu. Zasada pomiaru polega na pomiarze czasu pomiędzy wysłaniem, 
a odebraniem sygnału ultradźwiękowego. 

Dwa czujniki, będące zarówno nadajnikami jak i odbiornikami sygnału 
ultradźwiękowego, są umieszczone na górze i dole rurociągu. KaŜdy z nich wysyła sygnał 
ultradźwiękowy i mierzy czas, jaki upłynie od momentu wysłania swojego sygnału do 
momentu odebrania sygnału z drugiego czujnika. RóŜnica pomiędzy mierzonymi czasami jest 
proporcjonalna do prędkości przepływu mierzonego płynu.  

 
Rys. 57. Stacjonarny przepływomierz TIME DELTA S: a) wygląd, b) moŜliwe konfiguracje układu [24] 
 
Wśród przepływomierzy wiatraczkowych wyróŜnia się dwie grupy – skrzydełkowe 

i turbinkowe. Płynące rurociągiem medium obraca wiatraczek, nadając mu prędkość 
proporcjonalną do prędkości przepływu. 

Przepływomierze dozujące zliczają stałe porcje przepływającego przez nie medium. 
Przedstawiony na rysunku 58 przepływomierz systemu DOMINO zbudowany jest z cylindra 
i tłoka, usytuowanego mimośrodowo wewnątrz. W cylindrze są dwa otwory, wlotowy 
i wylotowy, oddzielone przegrodą, wzdłuŜ której porusza się tłok. 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 58. Przepływomierze objętościowe systemu DOMINO: a) wygląd, b) zasada działania [24] 

 
Działanie czujnika przedstawia rys. 58.b) Przez otwór wlotowy czynnik wpływa do 

cylindra i powoduje ruch tłoka (1, 2). Ruch tłoka powoduje przesuwanie czynnika, który 
opuszcza cylinder przez otwór wylotowy (3, 4). KaŜdy taki obrót oznacza odmierzenie jednej 
porcji czynnika roboczego. Przemieszczanie się wirującego tłoka jest przekazywane do 
układów zliczania i odczytu za pomocą sprzęgła magnetycznego. 

Czujniki te mogą być stosowane do pomiaru przepływu prawie cieczy chemicznych 
niezawierających zanieczyszczeń. Zapewniają duŜą dokładność pomiaru. Do prawidłowego 
pomiaru nie wymagają prostych odcinków rurociągu.  
 
Czujniki poziomu 

Pomiar poziomu zrealizowany moŜe być przez czujniki działające na róŜnych zasadach, 
zaleŜnie od wymagań technologicznych. 

 
Hydrostatyczne czujniki poziomu wykorzystują zaleŜność ciśnienia przy dnie zbiornika 

od poziomu cieczy. W przedstawionym na rysunku 59 hydrostatycznym przetworniku 
poziomu elementem pomiarowym jest cela pomiarowa Czujnik umieszczany jest przy dnie 
zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne badanej cieczy odkształca membranę. Odkształcenie 
membrany poprzez ciecz izolującą zmienia pojemność elektryczną celi pomiarowej. Sygnał 
z celi pomiarowej przekształcany jest w przetworniku na standardowy sygnał prądowy. 
Przetwornik VEGABAR 65 (rys. 59) jest przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu 
(ciśnienia) produktów o wysokiej lepkości, agresywnych, zanieczyszczonych 
mechanicznie, przede wszystkim w przemysłach spoŜywczym, farmaceutycznym 
i chemicznym. 

    
Rys. 59. Przetwornik poziomu VEGABAR 65: a) wygląd, b) sposób montaŜu [23] 

a) b) 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 50

     
Rys. 60. Zasada działania kondensatora [23]  Rys. 61. Sonda pojemnościowa VEGACAL 69 [23] 

 
Zasadę działania pojemnościowych czujników poziomu przedstawia rysunek 60. 

Zmianę pojemności kondensatora płytkowego moŜna uzyskać poprzez zmianę odległości 
okładek kondensatora, zmianę powierzchni okładek lub poprzez zmianę przenikalności 
dielektrycznej ośrodka między okładkami kondensatora. 
W pojemnościowych czujnikach poziomu sonda i ścianki zbiornika tworzą kondensator. 
Medium, którego poziom jest mierzony ma większą przenikalność dielektryczną niŜ 
powietrze. Pojemność tak utworzonego kondensatora wzrasta ze wzrostem zapełnienia 
zbiornika. Dołączony do czujnika przetwornik zamienia mierzoną pojemność na sygnał 
standardowy automatyki odpowiadający poziomowi mierzonego medium.  
Sonda pojemnościowa VEGACAL 69 (rys. 61) jest przeznaczona do ciągłego pomiaru 
poziomu cieczy bardzo agresywnych, zarówno w zbiornikach metalowych, jak i wykonanych 
z tworzyw sztucznych.  

Do pomiaru poziomu materiałów sypkich w zbiornikach stosowane są czujniki  
ultrad źwiękowe. W górnej ściance zbiornika montowany jest czujnik, który jest zarówno 
nadajnikiem jak i odbiornikiem sygnału ultradźwiękowego. Czujnik wysyła impuls 
ultradźwiękowy i mierzy czas od momentu wysłania do momentu odebrania impulsu 
odbitego. Zmierzony czas jest proporcjonalny do poziomu medium w zbiorniku. Zmierzony 
w ten sposób poziom zamieniany jest na standardowy sygnał prądowy. PoniewaŜ czujnik 
pełni rolę zarówno nadajnika jak odbiornika, wymaga czasu na zmianę aktualnie realizowanej 
funkcji. W ten sposób bezpośrednio pod czujnikiem pojawia się „strefa martwa” (rys. 63). 
Zakres pomiarowy czujnika to róŜnica odległości czujnika od poziomu zero i strefy 
blokującej. 

  
Rys. 62. Ultraźwiękowa sonda  Rys. 63. Zakres pomiarowy oraz maksymalna odległość pomiarowa: 

VEGASON 64 [24] 1 – pełno (do wysokości martwej strefy), 2 – pusto 
(maksymalny zakres działania), 3 – zakres pomiarowy,  
4 – punkt odniesienia [24 
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VEGASON 64 to sonda ultradźwiękowa przeznaczona do ciągłego pomiaru poziomu 
W szczególności znajduje zastosowanie do pomiarów substancji sypkich, ale równieŜ 
płynnych. 
 

Czujniki parametrów chemicznych 
Czujniki chemiczne posiadają ogromne moŜliwości pomiarowe. Sprawia to, Ŝe są 

wykorzystywane do analizy chemicznej wielu róŜnych substancji w prawie wszystkich 
dziedzinach Ŝycia. Stosowane są między innymi w: 
− rolnictwie do oznaczania zawartości: 

−−−− wapnia, chlorowców, sodu, potasu, azotanów w paszach, 
−−−− wapnia, azotanów, sodu, potasu, boru i chlorowców w glebach, 
−−−− azotu, azotanów, potasu i wapnia w nawozach sztucznych, 

− medycynie: 
−−−− do pomiaru zawartości potasu, wapnia, chlorków i fluorków w krwi i surowicy, 
−−−− do pomiaru zawartości jodków, fluorków, wapnia i jonów amonowych w moczu, 
−−−− analizy śliny, potu, kultur bakterii i próbek biologicznych, 

− przemyśle spoŜywczym do oznaczania zawartości: 
−−−− azotanów (III) i (V) oraz fluorków (w celu ustalenia zawartości niektórych toksyn) 

w rybach, 
−−−− azotanów (III) i (V) w mięsie, 
−−−− chlorków w serach, maśle, lodach, 
−−−− fluorków i jodków w celu sprawdzenia zawartości niektórych toksyn w mleku i jego 

przetworach, 
−−−− potasu, sodu, węglanów, fluorków i bromków w napojach alkoholowych,  

− przemyśle papierniczo-celulozowym do pomiaru zawartości: 
−−−− sodu, wapnia, siarczków srebra i chlorków, 

− geologii i górnictwie do pomiaru zawartości: 
−−−− fluorków, chlorków, wapnia w róŜnych rodzajach minerałów, 

− metalurgii do pomiaru zawartości: 
−−−− miedzi, kadmu, cyjanków, fluorków, fluoroboranów, azotanów i amonu, 

− analizie produktów leczniczych do oznaczania: 
−−−− fluorków w witaminach, 
−−−− fluorków w pastach do zębów, 
−−−− chlorowców, miedzi, azotanów i wapnia w lekach, 

− analizie wody i ścieków do oznaczania zawartości: 
−−−− wapnia, potasu, sodu, srebra, ołowiu, kadmu, chlorowców, azotu amonowego oraz 

jonów siarczkowych i węglanowych w wodach naturalnych, 
−−−− fluorków i azotanów w wodzie pitnej, 
−−−− jonów fluorowców, azotanów, potasu i sodu w wodzie morskiej, 
−−−− miedzi, srebra, cyjanków, amonu oraz azotu po obróbce metodą Kjeldahla 

w ściekach, 
− analizie gazów do pomiarów: 

−−−− składu mieszanin gazowych, 
−−−− koncentracji gazów i oparów, 
−−−− ochronie przeciwwybuchowej. 
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Klasyfikacja czujników chemicznych 
Klasyfikację czujników chemicznych moŜna przedstawić zgodnie z rysunkiem 64. 

 
Rys. 64. Klasyfikacja czujników chemicznych 

 
Czujniki natlenienia 

Do najbardziej rozpowszechnionych i najczulszych metod pomiaru stęŜenia tlenu 
w wodzie naleŜy metoda elektrochemiczna. Polega ona na pomiarze prądu lub napięcia, które 
powstaje na katodzie wskutek redukcji tlenu do jonów OH-. W efekcie przy elektrodzie 
powstaje obszar zuboŜony w cząsteczki tlenu. W celu wyrównania „zuŜycia tlenu“ potrzebna 
jest ciągła dyfuzja cząsteczek tlenu w elektrolitach poprzez wymuszony napływ próbki 
w kierunku czujnika. 

      
Rys. 65. Dwuprzewodowy przetwornik tlenu O2X1 [24] Rys. 66. Sonda Lange LDO [24] 

 
Dwuprzewodowy przetwornik tlenu O2X1 stosowany jest w układach obróbki 

termicznej, układach monitorowania czystości węglowodorów, kontroli gazów osłonowych 
w układach spawalniczych, kontroli szczelności komór hermetycznych, czy do 
monitorowania atmosfery. UmoŜliwia on pomiar (zawartości tlenu w czterech zakresach skali 
ppm (10, 100, 1000 i 10 000 ppm) oraz trzech zakresach skali procentowej (1%, 10% i 25%). 
Wykorzystany w nim czujnik tlenu to nowoczesne ogniwo galwaniczne, zapewniające 
doskonałą wydajność, dokładność, stabilność i długi czas uŜytkowania. Ogniwo jest 
niewraŜliwe na inne gazy tła lub węglowodory i jest odporne na gazy kwaśne.  
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Sonda Lange LDO do pomiaru rozpuszczonego tlenu wykorzystuje zjawisko 
luminescencji. Polega ono na emitowaniu światła przez określony materiał (luminofor), 
wywołane innym rodzajem energii, w tym przypadku światłem. Sonda zbudowana jest z: 
− diody niebieskiej – jej światło pobudza luminofor, 
− diody czerwonej – słuŜy do diagnostyki i kontroli układu pomiarowego, 
− fotodiody – elementu światłoczułego, 
− nasadki pokrytej luminoforem, wraŜliwym na obecność tlenu. 

Im więcej tlenu tym słabszy i krótszy efekt świecenia luminoforu, wywołany błyskami 
diody niebieskiej. Czasu trwania efektu luminescencji, zaleŜny od stęŜenia tlenu, przeliczany 
jest na zawartość tlenu rozpuszczonego.  

Sonda LDO jest coraz częściej stosowana, gdyŜ nie ma wad metody elektrochemicznej. 
Sonda nie wymaga kalibracji, wymiany membrany czy elektrolitu ani regularnej konserwacji 
przez uŜytkownika. Zapewnia duŜą dokładność pomiarów, nawet przy małym stęŜeniu tlenu, 
jest niewraŜliwa na zanieczyszczenia i odporna na szkodliwe działanie H2S.  
 
Czujniki pH 

WaŜnym parametrem przebiegu reakcji chemicznych jest stęŜenie jonów wodorowych. 
Informuje ono o stanie reakcji, jej kierunku i szybkości.  

Czujniki serii PC (do pomiaru pH) i czujniki kombinowane serii RC (do pomiaru 
potencjału redoks) są idealne do pomiarów zarówno mediów agresywnych, jak teŜ 
obojętnych. Czujniki serii PC do pomiaru pH są produkowane z sensorami temperatury Pt 
1000W RTD lub bez, natomiast czujniki serii RC do pomiaru potencjału REDOX bez sensora 
temperatury. Czujniki te przeznaczone są do pracy w zanurzeniu, jak teŜ w przepływie. Mogą 
być stosowane w procesach, w których wymagane jest zachowanie wysokiej czystości, 
w takich przemysłach, jak: mleczarski, spoŜywczy i farmaceutyczny. 

  
Rys. 67. Kombinowane czujniki Rys. 68. Przetwornik PRO-P3 do podłączenia sondy pH 
 pH / REDOX [24] lub REDOX [24] 

 
Czujniki te mogą współpracować z przetwornikami, które dostosowują ich sygnał 

wyjściowy do wymagań standardów automatyki. Przykładowy przetworniki współpracujący 
z czujnikami pH lub REDOX przedstawia rysunek 68. 
 
Czujniki konduktometryczne 

Pomiary przewodności prowadzone są w celu określenia stęŜenia wodnych roztworów 
elektrolitów takich jak: sole, kwasy i zasady. Szerokie zastosowanie znajdują w procesie 
oczyszczania wody, a takŜe pomiarach poziomu stęŜenia w roztworach. 

Zestaw pomiarowy, przedstawiony na rysunku 70, słuŜy do ciągłego pomiaru 
konduktywności cieczy. Zbudowany jest z sondy pomiarowej, przetwornika pomiarowego 
i przedwzmacniacza pomiarowego. Sonda pomiarowa, zanurzana w cieczy, zainstalowana 
moŜe być w głowicy przepływowej lub nurnikowej. Przedwzmacniacz pomiarowy umoŜliwia 
oddalenie sondy pomiarowej od przetwornika na odległość do 200m.  
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Rys. 70. Aparatura do pomiaru konduktywności  Rys. 69. Czujnik konduktometryczny CKTI 2000 [32] 
 cieczy [31]  

 
Czujnik konduktometryczny indukcyjny CKTI 2000 (rys. 69) jest przeznaczony do 

pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej roztworów wodnych metodą 
bezkontaktową. Czujnik składa się z dwóch cewek indukcyjnych umieszczonych we wspólnej 
obudowie. Generowane przez jedną z cewek pole elektromagnetyczne indukuje prąd 
w drugiej cewce. Prąd ten zaleŜy od przewodności badanego roztworu. Zastosowany 
w układzie czujnik temperatury kompensuje wpływ temperatury na wynik pomiaru.  
 
4.5.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest funkcja układów pomiarowych? 
2. Z jakich elementów składają się układy pomiarowe? 
3. Które z termometrów słuŜą do zdalnego pomiaru temperatury? 
4. Jak moŜna podzielić czujniki chemiczne? 
5. Jaka jest zasada działania czujników ultradźwiękowych poziomu? 
6. Co wpływa na zmianę pojemności elektrycznej pojemnościowych czujników poziomu? 
7. Na czym polega metoda elektrotechniczna pomiaru stęŜenia tlenu w wodzie? 
 
4.5.3. Ćwiczenia   
 
Ćwiczenie 1  

Przeprowadź kalibrację automatyczną pH-metru. Wykonaj pomiary kontrolne dla dwóch 
roztworów buforowych o znanym pH. Wykonaj pomiary pH nieznanych roztworów.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z instrukcją obsługi pH-metru, 
2) dokonać kalibracji pH-metru, 
3) wykonać pomiary kontrolne dla roztworów o znanym pH, 
4) wykonać pomiary pH nieznanych roztworów, 
5) przedstawić wyniki pracy. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− pH-metr,  
− płyny buforowe, 
− instrukcja obsługi pH-metru, 
− miernik uniwersalny dla pH-metru z wyjściem prądowym, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2  

Utrzymanie odpowiedniej zawartości tlenu w wodzie jest bardzo waŜnym parametrem 
w procesie oczyszczania ścieków. W czasach ogromnego zuŜycia wody, a co za tym idzie 
i duŜej produkcji ścieków automatyzacja procesu oczyszczania przy minimalizacji kosztów 
i zuŜycia elementów jest powaŜnym problemem. Stosowana dotąd regulacja dwustawna 
zawartości tlenu powoduje szybkie zuŜycie silników aeratorów i jest energochłonna. Stosując 
regulator ciągły PID i przetwornicę częstotliwości do sterowania silnikami uzyskuje się 
płynną regulację zmian natlenienia i duŜe oszczędności energii elektrycznej.  
 Na rysunku przedstawiono układ regulacji zawartości tlenu, realizowany przez regulator 
ciągły PID, wykorzystujący przetwornicę częstotliwości jako element wykonawczy, 
która reguluje wydajność napowietrzania wentylatora. Pomiar zawartości tlenu jest sygnałem 
sprzęŜenia zwrotnego dla regulatora PID i jest rejestrowany na włączonym w układzie 
rejestratorze. Zadany poziom tlenu nastawiany jest w regulatorze. 

Zarejestruj działanie układu regulacji natlenienia w układzie przedstawionym na rysunku. 

 
 

Rysunek do ćwiczenia 2. Schemat układu regulacji natlenienia 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z instrukcją obsługi tlenomierza, 
2) zapoznać się z instrukcją regulatora, 
3) wprowadzić nastawy regulatora, 
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4) uruchomić układ regulacji, 
5) zarejestrować przebiegi w układzie regulacji, 
6) przedstawić wyniki pracy w postaci sprawozdania. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− tlenomierz,  
− falownik, 
− regulator PID, 
− silnik połączony z dmuchawą, sterowany falownikiem, 
− zbiornik z zamontowanym tlenomierzem i dmuchawą, 
− miernik uniwersalny współpracujący z komputerem, 
− komputer PC z drukarką i oprogramowaniem do rejestracji przebiegów dynamicznych 

(współpracujący z zastosowanym miernikiem), 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Zapoznaj się ze stosowanymi układami automatycznej regulacji w oczyszczalni ścieków. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z obowiązującymi na terenie oddziału przepisami bhp i stosować się do 
nich, 

2) pobrać od nauczyciela instrukcję i kartę obserwacji, 
3) zapoznać się z istniejącymi w zakładzie układami automatycznej regulacji, 
4) wypisać urządzenia potrzebne do realizacji pracujących tam układów regulacji 

parametrów chemicznych i fizycznych, 
5) zebrać maksimum informacji o stosowanych urządzeniach do regulacji parametrów 

chemicznych i fizycznych, 
6) zaprezentować wyniki pracy w postaci sprawozdania. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− karta obserwacji, 
− instrukcja dla ucznia. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów   
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) podać przykłady czujników temperatury? � � 
2) podać przykłady stykowych czujników temperatury? � � 
3) podać przykłady czujników poziomu? � � 
4) podać przykłady czujników natęŜenia przepływu? � � 
5) podać przykłady czujników parametrów chemicznych? � � 
6) sklasyfikować czujniki chemiczne? � � 
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4.6. Zasilanie układów regulacji. Zabezpieczenia, sygnalizacje 
i blokady stosowane w układach regulacji 

 
4.6.1. Materiał nauczania  
 
Zasilanie urządzeń pneumatycznych 

Źródłem energii urządzeń w układach pneumatycznych jest spręŜone powietrze 
doprowadzane do urządzeń poprzez specjalnie przygotowaną instalację. JednakŜe powietrze 
potrzebne do pracy tych urządzeń musi być specjalnie przygotowane. Proces przygotowania 
powietrza polega na:  
− oczyszczeniu (usunięciu zanieczyszczeń mechanicznych), 
− osuszeniu (usunięciu nadmiaru wilgoci), 
− odoliwieniu (usunięcie drobin oleju), 
− spręŜeniu do odpowiedniego ciśnienie. 

SpręŜarka (1) zasysa powietrze z otoczenia poprzez filtr wejściowy (2), eliminując w ten 
sposób zanieczyszczenia mechaniczne. Ciśnienie powietrza, zgromadzonego w zbiorniku (3), 
regulowane jest za pomocą regulatora dwustawnego (10). Załącza on spręŜarkę, gdy ciśnienie 
w zbiorniku obniŜy się do wartości dopuszczalnej, a wyłącza, gdy osiągnie wartość zadaną. 
Reduktor (4) wstępnie obniŜa ciśnienie powietrza płynącego ze zbiornika do chłodnicy (5), 
gdzie poprzez skroplenie pary wodnej usuwany jest nadmiar wilgoci. W odoliwiaczu (6) 
i filtrze (7) następuje oczyszczenie powietrza z cząstek oleju i pozostałych zanieczyszczeń 
mechanicznych, a odwadniacz końcowy dokonuje ostatecznego osuszenia. Dopływające do 
urządzeń pneumatycznych powietrze musi mieć odpowiednie, stałe ciśnienie. Zapewnia to 
zawór redukcyjny (9). W układzie za odwadniaczem moŜe być zamontowany tylko jeden 
reduktor ciśnienia. Wadą takiego rozwiązania są zmiany ciśnienia zasilającego związane 
z poborem powietrza przez inne urządzenia. Zastosowanie osobnych zaworów dla kilku 
urządzeń eliminuje tę wadę. 

 
 

Rys. 71. Schemat wyposaŜenia pneumatycznej stacji zasilającej: 1 – spręŜarka, 2 – filtr wejściowy, 3 – zbiornik, 
4 – reduktor, 5 – chłodnica, 6 – odoliwiacz, 7 – filtr, 8 – odwadniacz końcowy, 9 – reduktor ciśnienia, 
10 – dwustawny regulator ciśnienia [4, s. 378] 

 
Zasilanie urządzeń hydraulicznych 

Źródłem energii w układach hydraulicznych jest znajdująca się pod duŜym ciśnieniem 
ciecz robocza, najczęściej olej mineralny. Instalacje hydrauliczne w odróŜnieniu od instalacji 
pneumatycznych muszą spełniać wyŜsze wymagania. Wynika to stąd, Ŝe: 
− w układach hydraulicznych stosowane jest znacznie wyŜsze ciśnienie, 1000...6000 kPa, 
− olej, w przeciwieństwie do powietrza nie moŜe zostać wypuszczony do atmosfery, lecz 

musi być odprowadzony do zbiornika – instalacje dwuprzewodowe, 
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− wymagana jest duŜa szczelność instalacji ze względu na zanieczyszczenie otoczenia 
przez wyciekający olej czy teŜ groźbę wystąpienia poŜaru, 

− ciecz robocza jest praktycznie nieściśliwa. 
Z tego powodu zamiast ogólnych hydraulicznych sieci zasilających stosuje się lokalne 

układy zasilające urządzenia pracujące blisko siebie. 

 
Rys. 72. Hydrauliczny układ zasilający: 1 – pompa, 2 – silnik, 3 – zbiornik, 4 – filtr wejściowy, 5 – filtr 

wyjściowy, 6 – zawór odcinający, 7 – zawór spustowy, 8 – zawór przelotowy, 9 – manometr [4, s. 382] 
 

Silnik elektryczny (2) napędza pompę (1), która poprzez filtr wejściowy (4) zasysa olej 
ze zbiornika (3). Olej, poprzez filtr wyjściowy (5), doprowadzany jest do odbiorników. 
Nadmiar oleju, poprzez zawór przelotowy (8), wraca do zbiornika. Filtry (4) i (5) słuŜą 
jedynie do wstępnego oczyszczenia oleju. Właściwe oczyszczenie dokonywane jest dopiero 
w filtrach zasilanych urządzeń. Zawór odcinający (6) pozwala na odłączenie układu 
zasilającego od pozostałych urządzeń, a zawory spustowe (7) słuŜą do opróŜniania zbiornika.  

W celu zapewnienia płynnej pracy układu hydraulicznego konieczne jest, by pojemność 
zbiornika była równa co najmniej kilkuminutowej wydajności pompy oraz zamontowanie 
akumulatora oleju pod wysokim ciśnieniem, dostarczającego oleju w przypadku 
zwiększonego zapotrzebowania. 

 

Zasilanie urządzeń elektrycznych  
ZaleŜnie od wykonania elektryczne urządzenia automatyki zasilane są napięciem stałym 

o niezmiennej wartości lub napięciem przemiennym 230 V/50 Hz. Źródłem napięcia stałego 
jest zasilacz stabilizowany, który zapewnia stałą wartość napięcia mimo wahań napięcia sieci 
i zmian obciąŜenia. Jest on wyposaŜony w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, chroniące 
zasilacz przed uszkodzeniem, oraz układy zabezpieczające przed przekroczeniem napięcia 
wyjściowego. Układy te zabezpieczają zasilane urządzenia przed uszkodzeniem. 
 
Zabezpieczenia, sygnalizacje i blokady stosowane w układach regulacji 

Ze względu na bezpieczeństwo urządzeń, procesu technologicznego i ludzi pracujących 
przy danych procesie technologicznym układy automatycznej regulacji wyposaŜone są 
dodatkowo w urządzenia zapewniające automatyczne: 
− automatyczną kontrolę, 
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− automatyczną sygnalizację, 
− automatyczne zabezpieczenia i blokady. 

Układy realizujące automatyczną kontrol ę zbierają na bieŜąco informacje o sterowanym 
obiekcie (procesie) i przekazują je w odpowiedniej postaci do operatora systemu. 
Konieczność stosowania kontroli wynika z faktu, Ŝe na procesy technologiczne działają 
róŜnego typu zakłócenia. Szczególnie w procesach chemicznych błędne działanie 
poszczególnych elementów moŜe doprowadzić do bardzo groźnych sytuacji (poŜar, wybuch). 
WaŜne jest więc szybkie zauwaŜenie nieprawidłowości i podjęcie kroków zaradczych.  

Wyniki pomiarów są pokazywane, przetwarzane i rejestrowane. Do prezentowania 
wyników pomiarów stosowane są lampki sygnalizacyjne, wskaźniki analogowe 
(wskazówkowe) i cyfrowe lub monitory, na których moŜna wyświetlić teksty, liczby, a nawet 
wykresy. 

W układach kontrolno-pomiarowych stosowane są czujniki, przetworniki pomiarowe, 
układy porównujące, przekształcające, wskaźniki i rejestratory. 

Układy sygnalizacji automatycznej w sposób ciągły kontrolują i mierzą sygnały 
wejściowe i wyjściowe (za pomocą elementów pomiarowych). Ich zadaniem jest 
informowanie obsługi za pomocą sygnałów optycznych i akustycznych o aktualnym stanie 
procesu. MoŜe to być sygnalizacja: 
− zakłóceń, czyli zaistniałych nieprawidłowości, które wymagają reakcji obsługi, 
− awarii, np. przekroczenia wartości granicznych parametrów procesu, 
− ostrzegawcza, poprzedzająca np. rozruch urządzenia, 
− informacyjna – przekazuje informacje np. o wartościach parametrów fizycznych 

i chemicznych z wyróŜnieniem wybranych stanów. 
W sygnalizatorach optycznych istotna jest barwa wskaźnika. Powszechnie stosowane jest 

sześć barw: czerwoną, pomarańczową, zieloną, niebieską, Ŝółtą i białą, przy czym kolor 
czerwony słuŜy do informowania o awarii, a zielony – o prawidłowym przebiegu procesu czy 
stanie urządzeń. Do sygnalizacji akustycznej stosowane są: dzwonki, brzęczyki, buczki czy 
syreny. Trzy pierwsze elementy sygnalizacyjne mają z reguły zasięg lokalny, natomiast 
syreny uŜywane są do sygnalizacji o duŜym zasięgu. 

Układy zabezpieczeń i blokad mierzą i kontrolują sygnały wejściowe i wyjściowe 
układów automatyki, jednocześnie pilnując, by niedopuszczalne wartości wielkości 
sterujących i sterowanych nie spowodowały awarii lub uszkodzenia urządzeń, systemu czy 
teŜ niebezpiecznego oddziaływania na środowisko.  

Urządzenia stosowane w układach sterowania często współpracują z innymi 
urządzeniami, są elementami większych zespołów, współpracują ze sobą. Często taka 
współpraca wymaga od nich konkretnego zachowania w poszczególnych etapach procesu, np. 
kolejności zadziałania. Przykładem moŜe być układ blokady kaskadowej stosowanej przy 
sterowaniu trzech taśmociągów. Taśmociąg A (rys. 73) zbiera materiał, taśmociąg C oddaje 
materiał. Kolejność załączania taśmociągów jest następująca C – B – A, a wyłączania zaś A – 
B – C. Układ sterowania daje moŜliwość załączania (wyłączania) wszystkich lub niektórych 
taśmociągów, uniemoŜliwia zaś ich załączanie czy wyłączanie w nieodpowiedniej kolejności. 
Próby załączenia niewłaściwego taśmociągu są automatycznie blokowane i uniemoŜliwiane. 

 A 

B 

C 

 
Rys. 72. Układ trzech taśmociągów 
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Urządzenia pracujące w układach automatycznej regulacji nie są urządzeniami 
bezawaryjnymi. Na przykład uszkodzenie w układzie sterowania procesu chemicznego moŜe 
doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu temperatury lub ciśnienia. Taka sytuacja jest groźna 
zarówno dla aparatury jak i dla ludzi. W celu eliminacji zagroŜeń stosuje się róŜnego rodzaju 
zabezpieczenia. Układy sterujące procesami chemicznymi wyposaŜa się w dodatkową 
ochronę dla przechwycenia i zamknięcia produktów niekontrolowanej reakcji. Urządzenia 
sterujące (regulatory, sterowniki, komputery) wyposaŜane są w dodatkowe źródła zasilania. 
Oprócz właściwych komputerów, sterujących aparaturą, w układzie umieszcza się komputery 
dodatkowe, które na bieŜąco śledzą proces i przejmują sterowanie w przypadku pierwszego 
komputera. Takie układy dwukomputerowe zapewniają ciągłość sterowania, co jest 
szczególnie waŜne w przemyśle chemicznym. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające  
  

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie właściwości musi mieć powietrze stosowane w układach pneumatycznych? 
2. Jakie są róŜnice między instalacją spręŜonego powietrza a instalacją hydrauliczną? 
3. Jaka funkcję w pneumatycznym układzie zasilającym pełni zawór redukcyjny? 
4. Który z zaworów hydraulicznego układu zasilającego odpowiada za właściwe ciśnienie 

cieczy roboczej? 
5. Jaką funkcję pełnią układy automatycznej kontroli? 
6. Jaką funkcję pełnią układy automatycznej sygnalizacji? 
7. Jaką funkcję pełnią układy automatycznego zabezpieczenia i blokady? 
 
4.6.3. Ćwiczenia   
 
Ćwiczenie 1  

Na rysunku przedstawiono sposoby łączenia siłowników pneumatycznych z zaworami 
stosowane w układach regulacji. W przypadku awarii układu doprowadzającego spręŜone 
powietrze do siłownika zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego zawór moŜe 
całkowicie zamykać lub otwierać przepływ. Podaj przykłady zastosowania poszczególnych 
połączeń trzpień siłownika – zawór. 

 
Rysunek do ćwiczenia 1 
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Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) rozpoznać na podstawie rysunku działanie układu siłownik–zawór, 
2) podać przykłady układów regulacji, w których siłownik w sytuacji awaryjnej powinien 

odcinać dopływ substancji, 
3) podać przykłady układów regulacji, w których siłownik w sytuacji awaryjnej powinien 

otwierać dopływ substancji, 
4) przedstawić wyniki pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− papier w kratkę, 
− przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2  

Na rysunku przedstawiono fragment układu regulacji ciśnienia wody w zbiorniku. 
Dopływ wody do zbiornika jest zaleŜny od obrotów silnika. WskaŜ, który z elementów 
układu przedstawiony na rysunku spełnia zadania automatycznego zabezpieczenia, a który 
automatycznej blokady. 

 
Rysunek do ćwiczenia 2 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) rozpoznać na podstawie rysunku działanie wyłącznika ciśnieniowego i wyłącznika 

przeciąŜeniowego, 
2) wskazać element automatycznej blokady, 
3) wskazać element automatycznego zabezpieczenia, 
4) przedstawić wyniki pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela. 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 62

4.6.4. Sprawdzian postępów   
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) wymienić zadania realizowane przez elementy automatycznej kontroli  
i  automatycznej sygnalizacji? � � 

2) wymienić zadania realizowane przez elementy automatycznej blokady  
i zabezpieczeń? � � 

3) uzasadnić stosowanie automatycznych zabezpieczeń i blokady? � � 
4) wymienić elementy automatyki stosowane w układach kontroli 

automatycznej? � � 
5) wyjaśnić róŜnicę między układami automatycznej sygnalizacji a układami 

automatycznego zabezpieczenia i blokady? � � 
6) rozróŜniać układy zabezpieczeń, blokady i sygnalizacji? � � 
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4.7. Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych  
 
4.7.1. Materiał nauczania  
 

Rozwój techniki cyfrowej spowodował duŜe zmiany w układach automatyki. Wśród 
komputerowych układów sterowania wyróŜnia się dwa rodzaje: 
− układy bezpośredniego sterowania cyfrowego, 
− układy sterowania nadrzędnego. 

W pierwszym przypadku komputer zastąpił regulator konwencjonalny, a nawet wiele 
regulatorów. Poprzez urządzenia wejściowe zbiera dane z czujników na temat sterowanego 
procesu, analizuje je i poprzez urządzenia wyjściowe bezpośrednio steruje urządzeniami 
wykonawczymi.  

Do zalet bezpośredniej regulacji cyfrowej  naleŜy łatwość zmiany realizowanego 
algorytmu regulacji. Rysunek 74 przedstawia układy regulacji kolumny destylacyjnej 
niezbędnej przy jej pracy stacjonarnej. Linią ciągłą zaznaczono układy regulacji: 
− natęŜenia przepływu pary FC w funkcji natęŜenia dopływu surówki FC, 
− poziomu cieczy wyczerpanej LC, 
− poziomu destylatu w zbiorniku LC, 
− składu destylatu AC. 

 
Rys. 74. Podstawowe układy regulacji kolumny destylacyjnej w warunkach stacjonarnych [7, s. 254] 

 
W układzie tym linią przerywaną zaznaczono oddziaływania dodatkowe, które są 

konieczne przy rozruchu kolumny z tzw. stanu mokrego. Dzięki zastosowaniu bezpośredniej 
regulacji cyfrowej wprowadzenie takich zmian wymaga jedynie modyfikacji istniejącego 
oprogramowania.  

Zastosowanie komputera pozwala dodatkowo na rejestrację wyników pomiarów, 
wykrywanie przekroczeń, sygnalizowanie ich, przetwarzanie danych z obiektu do postaci 
wygodnej dla operatora. 

W sterowaniu nadrzędnym, jak sama nazwa wskazuje, komputer pełni funkcje 
nadrzędne. Na podstawie informacji o procesie oblicza wartości zadane dla poszczególnych 
układów regulacji, ale uwzględnia tu wiele róŜnych zmiennych procesowych. Na rysunku 75 
przedstawiono schemat sterowania nadrzędnego procesem mieszania dwóch surowców. 
Surowce dostarczane są z dwóch źródeł. Ich ceny jednostkowe i składy chemiczne zmieniają 
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się okresowo. Cena jednego z surowców zaleŜy od jego ilości. Temperatura obiektu zaleŜy od 
składu chemicznego i ilości przerabianych surowców. Nie moŜe ona przekroczyć zadanego 
poziomu bezpieczeństwa. Zastosowanie komputera pozwala uwzględnić w procesie 
sterowania nie tylko dane dotyczące bezpośrednio samego procesu technologicznego (poziom 
medium w zbiorniku, jego temperaturę, natęŜenie przepływu składników czy produktu 
finalnego), lecz równieŜ aktualne ceny. Dzięki temu moŜna, oprócz obliczania wartości 
zadanych dla regulatorów, zwiększyć produkcję czy zminimalizować koszty.  

 
Rys. 75. Fragment układu sterowania nadrzędnego: 1 – zwęŜka pomiarowa, 2 – przetwornik pomiarowy,  

3 – urządzenie wejścia, 4 – urządzenie wyjścia, 5 – regulator strumienia, 6 – urządzenie wejścia/wyjścia 
komputera, 7 – urządzenia operatorskie [4, s. 356] 

 
Zaletą sterowania nadrzędnego jest automatyczne przejęcie sterowania w przypadku 

awarii komputera przez regulatory konwencjonalne. Wartości zadane bądź pozostaną takie, 
jakie były w momencie awarii bądź zostaną ustawione na wartość bezpieczną. 
W przypadku awarii komputera układ bezpośredniego sterowania cyfrowego pozbawiony jest 
urządzenia sterującego, przestaje działać. Taka sytuacja jest niedopuszczalna w procesie 
technologicznym. Konieczne jest więc wyposaŜenie takich układów w regulatory 
zabezpieczające pracę najwaŜniejszych miejsc procesu lub włączenie do układu dodatkowego 
komputera, który przejmie sterowanie w przypadku wystąpienia awarii komputera głównego. 

W większości omówionych dotychczas układach regulacji sterowaniu podlegał jeden 
z parametrów procesu. Jeśli parametrów było więcej, to regulowały niezaleŜne układy 
regulacji. Na rysunku 76 przedstawiono układ regulacji wielowymiarowej stosowany przy 
produkcji cementu.  

Do podstawowych surowców, z których przygotowuje się mieszaninę, naleŜą: margiel, 
kamień wapienny, glina, piasek i piryt. Zawierają one tlenek wapnia CaO, tlenek krzemu 
SiO2, tlenek glinu Al2O3 i tlenek Ŝelaza Fe2O3 o róŜnych stęŜeniach. Dozowniki taśmowe 
pozwalają ustawiać odpowiednie stęŜenia poszczególnych surowców w mieszaninie. Układ 
sterowania realizuje algorytm stałowartościowy – jego zadaniem jest utrzymanie zadanych 
wartości natęŜenia przepływu Q i składu mieszaniny (MW, MK, MG).  
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Rys. 76. Schemat ideowy układu regulacji procesu mieszania w procesie produkcji cementu [7, s. 266] 

 
Realizowany przez układ algorytm jest skomplikowany. Wielkości podlegające regulacji 

są ze sobą powiązane. Zastosowanie cyfrowego systemu automatyki pozwala na pełne 
zrealizowanie regulacji wielowymiarowej. 

W układzie sterowania stęŜenia jonów pH, przedstawionym na rysunku 77, 
zastosowano regulację natęŜenia przepływu czynnika regulującego A. Układ ten stosowany 
jest, gdy natęŜenie przepływu czynnika regulowanego B i skład czynnika regulującego A są 
stałe. Na podstawie pomiaru pH produktu końcowego regulator, poprzez zmianę strumienia, 
koryguje zakłócenia występujące w przepływie czynnika A. 

 
Rys. 77. Układ regulacji pH: A – czynnik regulujący, B – czynnik regulowany [30] 

 
W pierwszym zbiorniku, do którego doprowadzany jest czynnik regulowany B 

i regulujący A, następuje wstępne zmieszanie składników. Regulator (1) stęŜenia jonów 
wodorowych natychmiast reaguje na niewłaściwą wartość pH i zmienia natęŜenie przepływu 
czynnika regulującego. Tak uzyskany roztwór przepływa do drugiego zbiornika, gdzie 
następuje dodatkowe mieszanie czynnika końcowego. Regulator (2) na podstawie stęŜenia 
jonów wodorowych produktu końcowego koryguje nastawę regulatora (1). Układ regulacji, 
w którym sygnał wyjściowy jednego regulatora (głównego) stanowi wartość zadaną dla 
innego regulatora (pomocniczego) nosi nazwę kaskadowego układu regulacji. 
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Rys. 78. Schemat kaskadowego układu regulacji stęŜenia jonów wodorowych: A – czynnik regulujący,  

B – czynnik regulowany [30] 
 

ZłoŜone układy regulacji przedstawiono na wybranych procesach chemicznych. JednakŜe 
sterowanie na przykład procesem ekstrakcji, rektyfikacji czy klimatyzacją sprowadza się do 
omówionych wcześniej układów regulacji ciśnienia, temperatury czy natęŜenia przepływu. 
 

Systemy Całkowitej Analizy Chemicznej 
Wprowadzenie automatyzacji w przemyśle chemicznym pozwala na prowadzenie 

w sposób zautomatyzowany zarówno proste jak i skomplikowane analizy chemiczne.  
System Całkowitej Analizy Chemicznej (TAS) oznacza system, który pozwala na 

przeprowadzenie wszystkich operacji i czynności prowadzących do uzyskania wyniku 
końcowego analizy [14]. Obejmuje on: 
− pobranie próbek,  
− obróbkę wstępną,  
− transport,  
− obróbkę chemiczną, 
− rozdzielanie analitów,  
− izolację produktów, 
− detekcję, 
− obróbkę danych. 

Wśród urządzeń TAS wyróŜnia się: 
− układy oparte na wykorzystaniu wstrzykowej analizy przepływowej,  
− układy oparte na wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej lub 

elektroforezy kapilarnej. 
 
Wykorzystanie robotów w procesach przemysłowych 

Pojęcie „robot” wprowadził w 1920 r. czeski pisarz Karel Čapek. Oznaczało ono 
maszyny człekokształtne, mające zamiast człowieka wykonywać najtrudniejsze prace. 
Obecnie pod pojęciem „robot” rozumie się uniwersalne, programowalne maszyny 
manipulacyjne o wielu osiach. 
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Rys. 79. Robot przemysłowy [33] 

 
Robot moŜe realizować duŜa liczbę róŜnorodnych czynności manipulacyjnych. 

Wykorzystuje układ wejść/wyjść do współpracy z urządzeniami technologicznymi. 
Najczęściej stosowane są manipulatory, realizujące proste, powtarzalne czynności. 
Wykorzystywane są przede wszystkim jako automatyczne podajniki.  

Roboty często stosowane są w środowisku nieprzyjaznym człowiekowi, czyli tam, gdzie 
panuje wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, szkodliwe promieniowanie, trujące gazy, itp. 

Najwięcej robotów stosowanych jest w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych, nie licząc oczywiście przemysłu samochodowego. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające   

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Na czym polega regulacja bezpośrednia? 
2. Jakie są zalety stosowania cyfrowych układów regulacji? 
3. Jaka jest róŜnica między regulacją jednowymiarową a wielowymiarową? 
4. Jakie są rodzaje komputerowych systemów sterowania? 
5. Do czego słuŜy system TAS? 
 
4.7.3. Ćwiczenia   
 
Ćwiczenie 1  

Na rysunku przedstawiono schemat sterowania procesem rektyfikacji oparty na pomiarze 
stęŜenia jednego ze składników. W tym celu zastosowano analizator automatyczny. Jakość 
destylatu regulowana jest przez regulację przepływu skroplin zawracanych do kolumny. 
Regulacja poziomu w zbiorniku uśredniającym równowaŜy strumienie materiałowe na górze 
kolumny. Regulacja natęŜenia przepływu pary grzejnej wprowadzanej do kotła steruje 
szybkością odparowywania w kotle. Regulacja szybkości odparowywania odbywa się na 
podstawie pomiaru róŜnicy ciśnień pomiędzy dołem a górą kolumny. 
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Rysunek do ćwiczenia 1 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić, jakie parametry procesu są mierzone w przedstawionym układzie regulacji, 
2) wskazać na schemacie poszczególne układy regulacji podstawowej, 
3) określić funkcje realizowane przez poszczególne układy regulacji, 
4) zaprezentować wykonanie ćwiczenia w postaci sprawozdania. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− papier w kratkę, 
− przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela. 
 
Ćwiczenie 2 

Podczas wycieczki do oddziału komponowania benzyn zapoznaj się z przykładem 
sterowania z zastosowaniem komputerowego modelu instalacji komponowania benzyn 
strumieniami róŜnych komponentów naftowych i syntetycznych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z obowiązującymi na terenie oddziału przepisami bhp i stosować się do 
nich, 

2) pobrać od nauczyciela instrukcję i kartę obserwacji, 
3) zapoznać się z instalacją komputerowo sterowanego procesu komponowania benzyn, 
4) wypisać niezbędny zestaw urządzeń potrzebnych do realizacji komputerowego systemu 

sterowania, 
5) zebrać maksimum informacji o stosowanych urządzeniach do regulacji i sterowania 

wielkością strumieni masy poszczególnych komponentów, 
6) wyjaśnić złoŜoność technologiczną procesu komponowania benzyn wysokooktanowych 

z kilkunastu strumieni składników naftowych i syntetycznych, 
7) zaprezentować wyniki pracy w postaci sprawozdania. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karta obserwacji, 
− instrukcja dla ucznia. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów   
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) podać zasady sterowania podstawowymi procesami w przemyśle 
chemicznym? � � 

2) podać przemysłowe zastosowania urządzeń sterowania? � � 
3) podać przykłady stosowania układów regulacji w procesach przemysłu 

chemicznego? � � 
4) rozpoznać układ sterowania nadrzędnego? � � 
5) zastosować przepisy bhp podczas wykonywania prac w pracowni 

technologicznej? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ  
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA  
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań wielokrotnego wyboru o róŜnym stopniu trudności. W kaŜdym 

zadaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.  
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej 

rubryce znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, 
a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
8. W czasie pracy moŜesz korzystać z kalkulatora do wykonywania niezbędnych obliczeń. 
9. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH  
 
1. Uchybem regulacji nazywamy 

a) sygnał wyjściowy regulatora. 
b) róŜnicę między wartością zadaną a sygnałem regulowanym. 
c) sygnał sterujący połoŜeniem zaworu. 
d) róŜnicę między sygnałem regulowanym a wartością zadaną. 
 

2. Charakterystyką dynamiczną obiektu regulacji nazywamy 
a) zaleŜność sygnału wyjściowego od wartości sygnału wejściowego w stanie 

przejściowym. 
b) zaleŜność sygnału wejściowego od wartości sygnału wyjściowego w warunkach 

ustalonych. 
c) zmiany sygnału wyjściowego obiektu w czasie wywołane skokową zmianą sygnału 

wejściowego. 
d) zmiany sygnału wyjściowego obiektu zaleŜne od zmian sygnału wejściowego 

w stanie ustalonym.  
 

3. Po zaniku ciśnienia sterującego trzpień jest wysunięty w siłowniku pneumatycznym 
a) dwustronnego działania. 
b) ze spręŜyną zwrotną o działaniu odwrotnym. 
c) ze spręŜyną zwrotną o działaniu prostym. 
d) dwustronnego działania z nastawnikiem. 

 
4. Układ regulacji, w którym regulator utrzymuje stałą wartość wielkości regulowanej 

nazywamy układem regulacji 
a) nadąŜnej. 
b) ekstremalnej. 
c) programowej. 
d) stałowartościowej. 
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5. Na przedstawionym schemacie połączenia siłownika pneumatycznego z zaworem 
regulacyjnym wzrost ciśnienia powoduje 
a) wysunięcie trzpienia i otwarcie zaworu. 
b) wysunięcie trzpienia i zamknięcie zaworu. 
c) wsunięcie trzpienia i otwarcie zaworu. 
d) wsunięcie trzpienia i zamknięcie zaworu. 

 
6. Na rysunku przedstawiono siłownik 

a) pneumatyczny tłokowy. 
b) pneumatyczny membranowy. 
c) hydrauliczny tłokowy. 
d) hydrauliczny membranowy. 

 
7. Wadą regulatorów bezpośredniego działanie jest 

a) niski koszt. 
b) mała dokładność. 
c) prostota wykonania. 
d) duŜa niezawodność. 

 
 

8. Na przedstawionym schemacie regulatora temperatury element oznaczany cyfrą 5 to 
a) zawór.  
b) spręŜyna. 
c) mieszek. 
d) czujnik. 

 
 
 
 
 

9. Układ regulacji ciśnienia za zaworem przedstawiony jest na rysunku 

 
 

10. Zerowy uchyb regulacji w stanie ustalonym występuje przy zastosowaniu regulatorów 
a) PD i PI. 
b) PI i PID. 
c) P i PD. 
d) P i PI. 

 

a) b) c) d) 
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11. Charakterystyka statyczna regulatora dwustawnego ze strefą niejednoznaczności 
(histerezą) przedstawiona jest na rysunku 

 

 

  

 
12. Wartość zadana pH solanki jest nastawiana przez pH-metr na pH 7. Przy wyłączonym 

systemie regulacyjnym moŜna wymaganą do neutralizacji ilość ługu sodowego 
zadozować poprzez rotametr. Z przedstawionego powyŜej opisu wynika, Ŝe system 
regulacyjny składa się  
a) z pH- metru. 
b) z rotametru i dozownika. 
c) z pH – metru i rotametru. 
d) z pH – metru, rotametru i dozownika. 

 

13. W celu zapewnienia ciągłej pracy obiektu w czasie konserwacji lub wymiany zaworów 
nastawczych w instalacjach technologicznych konieczne jest właściwe zamontowanie 
zaworów odcinających i bocznikujących. Zawór bocznikujący montowany jest 
a) równolegle z zaworem nastawczym. 
b) szeregowo za zaworem nastawczym. 
c) szeregowo przed zaworem nastawczym. 
d) równolegle lub szeregowo z zaworem nastawczym. 

 
14. Zawory kulowe stosowane są jako zawory 

a) regulacyjne. 
b) nastawcze. 
c) tradycyjne. 
d) odcinające. 

 
15. W układzie regulacji do pomiaru temperatury zastosowano czujnik Pt100. Jest to czujnik 

wykonany z 
a) platyny o rezystancji 100Ω w 0oC. 
b) platyny o rezystancji 100Ω w 20oC. 
c) miedzi o rezystancji 100Ω w 0oC. 
d) niklu o rezystancji 100Ω w 20oC. 

 
16. Rysunek przedstawia działanie czujnika przepływu 

a) dozującego. 
b) wiatraczkowego. 
c) ultradźwiękowego. 
d) indukcyjnego. 

 
17. Czas zdwojenia występuje w regulatorze 

a) dwustawnym. 
b) proporcjonalnym. 
c) proporcjonalno-całkowym. 
d) proporcjonalno-róŜniczkującym. 

 

Yo 
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Yo 
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a) b) c) d) 
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18. Elementem spręŜystym manometru przedstawionego na rysunku jest 

a) puszka. 
b) mieszek. 
c) membrana. 
d) rurka Bourdona. 

 
19. Układy, które uniemoŜliwiają wykonanie niedopuszczalnych operacji lub wykonanie 

czynności w niedozwolonej kolejności to układy 
a) kontroli. 
b) blokady. 
c) sygnalizacji. 
d) regulacji. 

 
20. W sterowaniu nadrzędnym komputer nadzoruje przebieg procesu technologicznego 

poprzez 
a) zmianę nastaw regulatorów. 
b) własne urządzenia pośredniczące. 
c) zmianę ustawień czujników. 
d) własne urządzenia nadzorujące. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.................................................................................................................. 
 
Stosowanie układów automatyki i sterowania  
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  
10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
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