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Wymiarowanie węży i urządzeń 
do sprężonego powietrza

                Długość węża 0 do 10 m Długość węża 10 do 20 m

 Wielkość Min. Min. Natężenie Min. Min. Natężenie
 przyłącza śred. ciś. przepływu śred. ciś przepływu
  wewnęt. bary przy ciś. wewnęt. bary przy ciś.
  mm  6 barów l/min mm  6 barów l/min

 

Jeśli ciśnienie jest niższe niż podane w tabeli, należy zastosować 

wąż o większej średnicy wewnętrznej. 

Aby można było dobrać prawidłową wielkość bezpiecznika 

AirGuard, zapotrzebowanie narzędzia lub innego urządzenia 

pneumatycznego na przepływ musi przypadać po lewej stronie 

czerwonej linii. 

Przykład: 15 barów przy 20000 l/min. = bezpiecznik AirGuard 

 8 barów przy 1000 l/min. = bezpiecznik AirGuard C
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Natężenie przepływu w l/min.

Natężenia przepływu dla wielkości 3/4”, 1” i 2”

Natężenia przepływu dla wielkości 1/4”, 3/8” i 1/2”
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Wykresy przepływów odcinających

Natężenie przepływu w l/min.

a) Określić średnicę wewnętrzną stosowanego węża, rurki lub przewodu rurowego i wybrać odpowiednią spośród niebieskich ukośnych prostych wykreślonych 

dla różnych średnic ( 1 ). 

b) Określić długość węża, rurki lub przewodu rurowego i zaznaczyć odpowiedni punkt na osi rzędnych wykresu (długość węża w metrach). 
3  poziomej prostej 2  przechodzącej przez punkt wyznaczony w kroku b) z prostą 1 3  poprowadzić 

w dół pionową prostą 4  do przecięcia się z osią odciętych wykresu (w pokazanym przykładzie punkt 3  zaznaczono czerwoną kropką z zieloną obwódką, a 

prostą 4  nakreślono zieloną linią przerywaną). 

d) Najbliższa żółta linia pionowa, na lewo od zaznaczonej zieloną linią przerywaną prostej 4  poprowadzonej z punktu przecięcia 3 , określa prawidłowy rozmiar 

bezpiecznika AirGuard (w calach). 

e) Ważne: Każda wartość natężenia przepływu na prawo od odpowiedniej żółtej linii pionowej spowoduje zadziałanie bezpiecznika AirGuard w przypadku 

rozerwania węża, rurki lub przewodu rurowego. Wszystkie rozmiary bezpiecznika na prawo od zielonej linii przerywanej 4  są zbyt duże i bezpiecznik nie 

odetnie przepływu. 

f) Przykład: Jaki bezpiecznik pneumatyczny należy zastosować w przypadku węża, rurki lub przewodu rurowego o długości 10 metrów i średnicy wewnętrznej 
1  odpowiadającą średnicy wewnętrznej 8 mm i jej czerwono-zielony punkt przecięcia 3  z poziomą, czerwoną linią 

przerywaną 2  odpowiadającą długości węża 10m. Linia żółta, najbliższa punktowi przecięcia z lewej, określa prawidłową wielkość bezpiecznika. W ten sposób 

uzyskujemy:

Dobór optymalnej wielkości bezpiecznika AirGuard

Podane dane odnoszą się do ciśnienia wlotowego wynoszącego 7 barów.

D
łu
g
o
ś
ć
 w
ę
ż
a
 w
 m

e
tr
a
c
h

Maksymalne natężenie przepływu w l/min. przy ciśnieniu wlotowym P2 = 7 barów

Średnica wewnętrzna węża w mm

Wielkość przyłącza

1

System ochronny Moduflex AirGuard

Urządzenie Moduflex AirGuard (bezpiecznik pneumatyczny) 

zapewnia prostą, lecz skuteczną ochronę układów pneumatycznych 

w przypadku pęknięcia węża lub przewodu rurowego ze sprężonym 

powietrzem. Urządzenie natychmiast odcina dopływ sprężonego 

powietrza do odbioru w razie przekroczenia zadanej wartości 

progowej przepływu objętościowego. Wartość ta jest nastawiona 

fabrycznie i pozwala na normalny dopływ sprężonego powietrza 

do narzędzi pneumatycznych.

Gdy pobór powietrza przekroczy nastawioną wartość, np. gdy linia 

pneumatyczna ulegnie uszkodzeniu, tłok znajdujący się wewnątrz 

bezpiecznika natychmiast zamyka przepływ powietrza, chociaż 

otwór upustowy pozwala na dalszy przepływ pewnej ilości powietrza. 

Umożliwia to automatyczne przywrócenie ciśnienia zasilania 

w odbiorze po naprawie uszkodzonej linii pneumatycznej.

Odpowiedzialność kierownictwa zakładu:

Kierownictwo zakładu ma obowiązek zapewnić pracownikom 

bezpieczne środowisko pracy oraz zagwarantować, że maszyny 
i wszelkie inne urządzenia służące do wykonywania pracy są zgodne 
z Dyrektywą Maszynową EN983 lub przepisami PUWER (Provision 
and Use of Work Equipment Regulations).

Obecnie europejska norma EN983-1996 
w punkcie 5.3.4.3.2 stanowi:

„Uszkodzenie węży giętkich i przewodów z tworzyw sztucznych: 
jeśli uszkodzenie węża giętkiego stwarza ryzyko odniesienia obrażeń 
wskutek niekontrolowanych ruchów węża albo grozi wypływem 
czynnika znajdującego się w układzie, taki wąż powinien być 

Urządzenie spełnia wymóg zapisany 
w punkcie 5.4.5.11.1 normy ISO4414, 2009:

„Gdy uszkodzenie węża giętkiego lub przewodu rurowego z 
tworzywa sztucznego stwarza ryzyko odniesienia obrażeń wskutek 
niekontrolowanych ruchów węża albo przewodu, wąż taki lub 
przewód należy za pomocą odpowiednich środków umocować 
lub osłonić, bądź w układzie sprężonego powietrza zainstalować 

Wlot powietrza do urządzenia oznaczono literą P (patrz 

rysunek obok). Powietrze opływa tłok (1) płynie dalej 

poprzez gniazdo (3). Przepływ powietrza wokół tłoka 

jest spowolniony, gdyż musi ono przepłynąć przez 

wzdłużne rowki wykonane w zewnętrznej powierzchni 

tłoka. Jeżeli przepływ jest zbyt duży, powietrze nie jest 

w stanie opływać tłoka dostatecznie szybko, skutkiem 

czego wywiera nacisk na tłok i pokonując sprężynę 

(2) dosuwa go do gniazda. Maksymalny przepływ 

zaznaczono na wykresie. Jeśli zaznaczona wartość 

przepływu objętościowego zostanie przekroczona, np. 

wskutek nagłego pęknięcia węża, dopływ powietrza 

zostaje automatycznie odcięty, chociaż wewnętrzny 

otwór upustowy pozwala na przepływ pewnej niewielkiej 

ilości powietrza, dzięki czemu ciśnienie w linii może 

automatycznie przywrócić bezpiecznik do stanu 

początkowego po naprawie uszkodzenia.

Działanie urządzenia:
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2
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P Zastosowania specjalne

Niektóre gałęzie przemysłu, charakteryzujące się wysokim stopniem 

zagrożenia, jak np. przemysł chemiczny i farmaceutyczny, jak również 

pomieszczenia czyste i technika morska stawiają niezwykle wysokie 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony urządzeń 

i instalacji. W tych gałęziach przemysłu jako nośnika energii zwykle używa się 

sprężonego powietrza, co nieuchronnie wiąże się z typowymi zagrożeniami – 

węże pneumatyczne mogą pęknąć lub ulec rozerwaniu, tak samo jak przewody 

rurowe, co zagraża zdrowiu i życiu pracowników i może stać się przyczyną 

uszkodzenia drogich urządzeń i kosztownych przestojów w produkcji.

Chroń najważniejsze aktywa: pracowników 
i ich sprzęt

Dane techniczne i informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Na żądanie dostępne wersje z gwintem NPT. – Na żądanie dostępna wersja 1/4” o wysokim natężeniu przepływu.
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System ochronny Moduflex AirGuard

Przyłącze 
gwintowe 
BSP

Wymiary (mm) Cięż.
(g)

Maks. 
ciśnienie 
wlotowe

Zakres 
temperatur

Materiał Gwint 
przyłącza 
wlotowego 
P1

Gwint 
przyłącza 
wylotowego 
P2

Kod do 
zam.

A B SW

1/4” 48 - 22 30

18 barów

(255 psig)

-20ºC do 80ºC

(-4ºF do 176ºF)

Obudowa: 

Aluminium

Tłok: 

Poliformaldehyd

wewnętrzny wewnętrzny P4GAA12

1/4” 58 49 22 36 zewnętrzny wewnętrzny

3/8” 59 - 27 58 wewnętrzny wewnętrzny P4GAA13

3/8” 71 59 27 62 zewnętrzny wewnętrzny

1/2” 65 - 30 78 wewnętrzny wewnętrzny P4GAA14

1/2” 80 65 30 85 zewnętrzny wewnętrzny

1/2” 62 - 28 132

Obudowa: Stal 

nierdzewna

Tłok: 

Poliformaldehyd

wewnętrzny wewnętrzny P4GCA14

3/4” 76 - 30 / 36* 107
-20ºC do 120ºC

(-4ºF do 248ºF)

Obudowa: 

Aluminium

Tłok: Aluminium

wewnętrzny wewnętrzny P4GAA16

1” 100 - 41 / 50* 300 35 barów 

(500 psig)

wewnętrzny wewnętrzny P4GAA18

2” 130 - 70 / 80* 775 wewnętrzny wewnętrzny P4GAA1C


