
Namn på alla i gruppen:

1. Var finns luft? Vilka egenskaper har luft? Vad betyder lufttryck?

2. Bygg ihop luftförsörjningsenheten som den visas på bilden och anslut luftpumpen.

3. Anslut luftpumpen till tryckluftsbehållaren. Stäng utloppskranen. Påbörja fyllningen av 
tryckluftsbehållaren med hjälp av luftpumpen samtidigt som du observerar manometern. Vilka 
slutsatser drar du?

4. Läs av tryckmätaren, vilket tryck får ni i ackumulatorn? Ge exempel på andra enheter för 
tryck.

Arbetsuppgifter i pneumatik



5. Hur kan trycket evakueras (evakueras betyder att tömmas)?

6. Vilken volym har tryckluftsbehållaren? (Läs på tryckluftsbehållaren)

7. När du pumpar med handpumpen behövs det energi. Energiprincipen säger att energi aldrig kan 
försvinna, bara omvandlas. Vad har hänt med energin?

8. Bygg ihop cylindern efter anvisningen. Anslut cylindern till tryckluftsbehållaren. Stäng 
utloppskranen. Pumpa upp trycket till 3 bar. Koppla därefter samman cylinderns anslutning med en 
av anslutningarna på luftenheten. Vad händer?

9. Bygg ihop den tryckknappstyrda 3/2 cylindern och anslut den till tryckluftsbehållaren.

10. Anslut tryckbehållaren växelvis till port P och port A och undersök vad som händer när man 
trycker på knappen. Beskriv vad som händer.



11. Koppla upp en tryckknappstyrd 3/2 ventil med en enkelverkande cylinder, så att man med en 
knapptryckning kan få kolvstången att röra sig fram och tillbaka. Testa kopplingen och rita ett 
enkelt kopplingsschema.

12. Bygg upp kopplingen enligt bilden. Fyll tryckluftbehållaren  med hjälp av luftpumpen. Använd 
tryckknapparna för att undersöka kopplingens funktion. Se till att trycket i luftbehållaren inte 
understiger 2 bar. Beskriv vad som händer.

12. Koppla samman matchande bilder, symboler och benämningar (dra streck mellan).



13. Koppla upp så som visas på bilden. Pumpa upp tryckluftsbehållaren så mycket du kan med 
hjälp av luftpumpen. Vad händer? Ventilen är försedd med handmanövrering. Det är de vita 
knapparna på sidan (se pilarna). Tryck på knapparna och beskriv vad som händer.

14. Figuren visar en strypventil och dess symbol. Sätt en strypventil mellan cylinderna och 5/2 
ventilen i kopplingen du nyss gjorde. Hur påverkas cylindern när du reglerar strypventilen?

15. Bygg en egen koppling och förklara hur den fungerar.

16. I byggsatser finns också och/ -eller ventiler, hur fungerar de, undersök?


