
SILNIKI  PNEUMATYCZNE Z  TŁOKAMI  ZĘBATYMI  



ARMAK Ltd	
Brytyjski producent silników pneumatycznych  

typu ATEX 

Firma Armak Ltd została założona w roku 2007, jako joint venture firm Krisch-Dienst 
GmbH i The Water Hydraulics Co. Ltd. Armak Ltd projektuje, produkuje, montuje i testuje 
silniki pneumatyczne, gazowe i parowe w swoim zakładzie produkcyjnym w Hull, East 
Yorkshire w Wielkiej Brytanii. 
 
Obecnie firma Armak Ltd produkuje silniki pneumatyczne o mocy od 2 kW do 16 kW 
oraz silniki gazowe i opatentowane silniki parowe o mocy od 2 kW do 30 kW. Wszystkie 
silniki mogą być dostarczane wraz z opatentowanymi zaworami i układami sterowania 
umożliwiającymi precyzyjne sterowanie i pracę w każdym otoczeniu. Dostarczane silniki 
pneumatyczne mogą być zgodne z dyrektywą ATEX 94/4/WE, co umożliwia ich 
wykorzystywanie w otoczeniach potencjalnie wybuchowych, np. na platformach 
wiertniczych i w przemyśle wydobywczym. 
 
Inżynierowie firmy Armak Ltd posiadają ponad 30-letnie doświadczenie w dostarczaniu 
kompletnych rozwiązań napędu z pojedynczego źródła. Wszystkie produkty są 
dostarczane na całym świecie zgodnie ze ścisłymi wymaganiami klientów oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 
 

  



SILNIKI PNEUMATYCZNE Z TŁOKAMI ZĘBATYMI	
Najnowocześniejsze technologie zastosowane w silnikach 

pneumatycznych… 
 

Firma Armak Ltd stale rozwijała koncepcję silnika z tłokiem zębatym wykorzystującego 
swobodnie obracający się tłok. Prosta i zwarta budowa silników zapewnia ich większą 
trwałość oraz niskie koszty obsługi i konserwacji. Asortyment silników Armak zapewnia 
szeroki zakres zastosowań. Silniki te mogą także bezpośrednio zastępować silniki z 
tłokiem radialnym typu RM i generować wyższą moc wyjściową. 
 
Moment obrotowy jest wytwarzany przez jeden tłok, którego moc jest przekazywana na 
wał wyjściowy przez drugi bezstykowy tłok obrotowy, za pośrednictwem precyzyjnie 
zsynchronizowanej przekładni. Obydwa tłoki obracają się bez kontaktu fizycznego, co 
powoduje praktycznie całkowite wyeliminowanie tarcia i wytwarzanie momentu 
obrotowego ze sprawnością przekraczającą 98%.Wynikiem takiego rozwiązania jest 
długie działanie bez konieczności konserwacji i bez przestojów. Całkowicie zamknięta 
obudowa silnika bez otworów odpowietrzających umożliwia wykorzystywanie go w 
otoczeniach wilgotnych lub zanieczyszczonych bez ryzyka korozji wewnątrz silnika.  
 
Blokowa budowa silników Armak umożliwia prostą konfigurację dostosowaną do 
konkretnego zastosowania. Jako wyposażenie opcjonalne dostępne są przykręcane 
zawory sterujące: zdalnego sterowania, sterowania dźwignią i zatrzymania awaryjnego. 
Dostępne są również standardowe hamulce przemysłowe, przekładnie i tłumiki.  
 



Charakterystyki nowej technologii... 

・ Seria silników AGP-F z wałem z klinem i rowkiem klinowym dla pasa lub 

łańcucha napędowego oraz do montażu hamulców.  

 

・ Seria silników AGP-V z wałem wyjściowym z wielowypustem wewnętrznym 

i opcjonalnym napędem elastycznym.  

 

・ Przedłużenia do bezpośredniego montażu przekładni lub innych urządzeń.  

 

・ Całkowicie bezstopniowe sterowanie za pomocą dźwigni Armak lub 

zaworów zdalnego sterowania obejmujących zawór odcinający zatrzymania 

awaryjnego.  

 

・ Standardowe wykonanie silników to ATEX II kat. 2 GDcT5 is standard. 

Mogą również zostać dostarczone silniki w wykonaniu ATEX I M2, zgodne z 

parametrami roboczymi ATEX.  

 

・ Minimalna konserwacja dzięki wyjątkowym hermetycznym łożyskom.  

・Brak drgań podczas pracy, nawet przy wysokich 
prędkościach.  

 
・ Bezstykowy tłok obrotowy zapewniający wysoką trwałość 
przy ograniczonej konserwacji.  

 

・ Całkowicie zamknięta obudowa silnika zapobiegająca 
korozji wewnętrznej. Brak wewnętrznej miski olejowej.  

 
・ Zwarta budowa zapewniająca całkowitą swobodę montażu.  

 
・ Możliwość montażu we wszystkich kierunkach z wałem 
pionowym lub poziomym.  

 

・ Użytkowa prędkość robocza od 75 obr./min, wysoki 
rozruchowy moment obrotowy.  

 
・ Kołnierz metryczny zgodny z konfiguracją IEC B5 do 
standardowego wejścia przekładni. Na zamówienie kołnierz 
zgodny z normą SAE do montażu pompy.  



Wyjście  Sterowanie Akcesoria Silnik  

Silniki z tłokami zębatymi GP 



 
Wszystkie powyższe silniki są produkowane z kołnierzem IEC B5 w konfiguracji montażowej silnika 
elektrycznego. Zapewnia to łatwość montażu do wszystkich standardowych urządzeń przeniesienia 

napędu.  
 

Dostępne są również dodatkowe złącza silników zapewniające pełną wymienność z silnikami z tłokiem 
radialnym Globe (patrz tabela poniżej).  



SILNIKI  GAZOWE/PAROWE 

Celem systemów fotowoltaicznych jest generowanie energii elektrycznej. Solarne systemy 
termiczne (kolektory lub zwierciadła) generują ciepło. Elektrociepłownie napędzane silnikami 
spalinowymi generują ciepło i energię elektryczną. Systemy ORC, wykorzystując sprawdzoną 
technologię, przetwarzają tracone ciepło na energię elektryczną. Do napędu generatora 
wykorzystują one turbiny, a całkowita moc często wyraża się w MW. Systemy ORC o mocy 
wyjściowej od 3 do 30 kW są obecnie rzadkie. W tym zakresie mocy zastosowanie turbin jest 
dyskusyjne, a inne napędy generatorów są trudne do znalezienia. Asortyment produktów firmy 
Armak jest idealny dla tego zakresu mocy wyjściowych. 
  
W zasięgu silników napędowych Armak znajduje się wiele źródeł ciepła. Jako przykład rozważmy 
silniki spalinowe w elektrociepłowniach. Typowa moc napędu w takich przypadkach wynosi od 
100 do 500 kW. Sprawność tych silników jest niższa niż 40 %. Reszta energii jest tracona w 
spalinach i w wodzie chłodzącej. Bardzo korzystne byłoby przetworzenie choćby części tej 
energii na energię elektryczną. 
 
Silniki gazowe Armak mogą być napędzane przez niepowodujące korozji czynniki gazowe o 
temperaturze poniżej 150°C i maksymalnym ciśnieniu do 15 bar. Szczegóły techniczne i zalety 
tych urządzeń są następujące: 

 –	silnik wytwarzający moment obrotowy praktycznie bez tarcia, co powoduje wysoką trwałość i 
brak konieczności konserwacji, 

 – całkowicie zamknięta obudowa silnika, 
– zwarta budowa zapewniająca swobodę montażu, 
– możliwość wyposażenia w sprzęgło magnetyczne, 

– kołnierz i wał w rozmiarach metrycznych. 
		



SILNIKI  GAZOWE/PAROWE 



Wciągarki 
 

Wozy osobowe 
 

Górnictwo 
 

Mieszalniki do farb itp. 
 

Napędy zapasowe 
 

Napędy hydrauliczne 
 

Napędy generatorów w systemach ORC 
 

Napędy typu ATEX 

TYPOWE ZASTOSOWANIA 


