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EGYSZERUPNE~Tll(USKAPCSOLÁSOK

'.;,A.hE~szeres muködésu hen2erek muködtetése:
" ."

Közvetlen kézi muködtetés:

alaphelyzet muködtetve

'. "

K2

.ot- ;'{i

'H ~ :

...:....!.,.. KlXl,2
U+"

F

Automatikus muködtetés:
A levego rákapcsolása után mindaddig muködik a rendszer, amíg kívülrol be

nem avatkozunk.(34. ábra folyamatos vonallal rajzolt ábrarész) Akkor használatos,

ha a "_TY mozgáskor erokifejtésre nincs szükség. Az ábra szaggatott része a kívül
rol történo beavatkozás lehetoségeit mutatja. Kl útváltó a "+" véghelyzetben tör

téno megállítást, míg K2 útváltó a "-" véghelyzetben történo megállítást teszi
iehe-tové. Az SI fojtó-visszacsapó szelep a "+" mozgás, ~ 82 fojtó-visszacsapó

szelep a "-" mozgás sebességének vezérlésére szolgál. (A C henger és az F
foszelep közé sorbakötve kell beépíteni.)
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34. ábra
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Kikapcsolásra domináns: Bekapcsolásra domináns:

:z: :z:

c

35. ábra

A "kikapcsolásra domináns" kapcsolásnál a KI gomb nyomva tartása esetén a BE

gombot hiába muködtetjük, a henger nem fog muködni. A ''bekapcsolásra domi
náns" kapcsolásnál a BE gomb nyomva tartása esetén a KI gombot hiába muköd
tetjük, a henger nem muködik. Mindkét kapcsolásra jellemzo, hogy a visszacsato
lás állandósítja a pillanatnyi vezérlojelet.

Egyszeres muködésu henger többkezelohelyes kapcsolása:
Ha egy berendezés meghatározott )l1ozgásformáját a berendezés különbözo

helyeirol kell tudni eloidézni, akkor több útváltót kell alkalmazni úgy, hogy a be

kötésük YAGY kapcsolatot valósítson meg.(36. ábra)-

*
Kl

~

lXf~::1~36. ábra\0 I ~'- ~

A

K2
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A 36. ábrán C henger plusz mozgást végez, ha VAGY Kl-et, VAGY K2-t meg
nyomjuk A két útváltó együttes muködtetésével az alábbi muködéseket idézhetjük
elo

Kl nyomva .l : K2 nyomva => C-K2 mncs nyomva => C +
K2nyomva l

Kl nyomva => C-
: Kl nincs nyomva => C +

Egyszeres mUKödésu henger kétkezes indítása.' (37. ábra)
, C

K2
Kl

37. ábra

Azonos felépítésu 312-es, alaphelyzetben zárt útváltók sorbakapcsolásával oldható
meg a legegyszerúbben a kétkezes indítás. (Egyszeru ÉS kapcsolat.) Hátránya en
nek a kapcsolásnak, hogy az egyik útváltó állandó muködtetése esetén egy kézzel
is indítható.

Három db egyszeres muködésu henger egymás utáni muködtetése: (38. ábra)

'. Alkalmas 'pL ütközi;)kmeghatározott sorrend szerinti érvényesítésére.
A ~ nyomógomb folyamatos muködtetése CI~C2-.C3 -. CL.stb hengerkö

vetkezési sorrendet eredményezi. A hengerek következési idejét az Fl, ~2, F3 foj
tásokkal állíthatjuk be. H~tránya, hogya kívánt henger kiválasztása figyelmet igé
nye1.Impulzusttlegszakít'á.ssal és a fojtások összehangolásával elé~heto, hogy K
megnyomásával CI helyett C2, vagy C2 helyett C3, vagy C3 helyett CI henger
muködjön. A módosított kapcsolást a 39. ábra tartalmazza.
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CI CZ C3

~rlJ~

38. ábra

:z:

H3

39. ábra

HJ Kettos mú'ködésu hene:erek muködtetése:

A muködtetéshez 5/2 vagy 4/2 útváltót használunk. A dugattyúsebesség változtat-
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hatósága érdekében fojtószelepeket építünk a vezérló1<:örbe.
512 szelep alkalmazásakor a kétirányú mozgás sebessége egymástól függet
lenül beállíthatók.

412 szelep esetén a dugattyú mindkét terébol ugyanazon a fojtáson keresztül
áramlik a lévego, így csak az egyik irányú sebesség állítható be függetlenül.

MINDIG A KIFOLYÓÁ GAT FOJTSUK! (40. ábra)

aj bj

c c

H=5/2 H=4/2

40. ábra

Távmuködtetés az elMk irányba: (41. ábra)
C

Ebbe az ágba idotagot építhetünk be,
aminek az eredménye:

+ késleltetés bekapcsolásra
+ késleltetés kikapcsolásra
+impu1zusmegszakítás

F

D

41. ábra

A 41. ábra szerinti kapcsolás esetén a C henger csak addig végez "+" irányú moz-
o gást, amig K kapcsolót nyomva tartjuk.
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Távmuködtetés mindkét irányban: (42. ábra)
C

D
F Kl K2

42. ábra

A 42. ábrán levo kapcsolási rajzon Kl a henger pozitív. mig K2 a henger negativ
irányú muködését eredményezi. A problémát a Kl és K2 egyideju muködtetése
jelenti, mert ez esetben nem döntheto el egyértelmuen, hogy a henger milyen irá
nyú mozgást fog végezni.

/
H,<::JJsJt-t

Irt"rTC'.r;, a,....:.'.lct.~_,

í ,,/;::. fl I .1' /' .ll @:..<!~,t.;;..O. ';;"-D., Y,c.t rt .••
...)..•.•..Kl -

"+"

K2

lDL "-"
I _D

Több sebesség megvalósítása differenciáldugattvús hengerrel: (43. ábra)
C

1'"

43. ábra

lvfuködés:

+alaphelyzetben C henger negatív véghelyzetben tartózkodik
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t Kl nyomva, K2 nem: C lassall; kS e:-ó\'el "•./1 irányba mozog

teló'bb K2, majd Kl: C nagy se~éggel "_11 irányba (ütés)
tKI és K2 egyidejuleg muködtetve:C ::or:nálsebességgel "+"irányba

Henger félautomatikus muködtetése:

Félautomatikusnak mondjuk a henger muködésé-,-: ~ elindítva egy pozitiv és egy
negatív mozgást végez, azaz egy teljes ütem megtéreie után megáll. Ujabb teljes
ütem megtétele érdekében újra kell indítani. (44. ábra) _~ C henger muködteti az
XI,2 útváltót, amely most a végálláskapcsoló szerepé1 tölti be.

XI,2

oo

F

c

44. ábra

Félautomatikus muködtetés + sebességvezérlés:

Erre a muködésmódra az alábbi út-ido diagram a jellemzo.
s

c
t

tgm: vI sebesség
tgaz: v2 sebesség
tga3: v3 sebesség

1ciklus'

A ciklus részei: - gyors megközelítés (s 1 út)
- elotoló mozgás ( s2 út)

. - gyors visszafutás ( sI +s2 út vissza)
VI sebe'sség eloállításához más fojtás szükséges, mint V2sebességhez, ezért löket

közben az SI út megtétele után fojtást kell váltani, amihez egy olyan Xv jelu útváltót
használunk, amely csak egyik irányban érzékeli a henger mozgását. (45. ábra)

@Sl fojtással a VI sebesség,óls2 fojtással a V2sebesség állíthátó be. Ha a visz
szafutás sebességét is akaIjuk állítani, akkor F foszelep másik kipufogó ágá-

ba is kell egy állítható fojtást beépíteni. I~
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c

bj

45. ára

o

aj

,
\.

'",-'.

Szakaszos mozgatás lU. megállítás:(46. ábra)
"'-,'"'"

"

"

"~ "
". "

ELORE

46. ábra

Történhet a henger félautomatikus muködtetése úgy is, hogy pl. a negatív hengertér
nyomását kíséIjük figyelemmel egy un. nyomáskapcsoló segítségéve1.(Negatív az
a hengertér, melybe nyomást engedve a dugattyú negativ mozgást végez~)Ezeknél a
kapcsolás oknál azt használjuk ki, hogy a htmgerbe beáramló levego nyomása csak
a löket befejezése után tudja felvenni a hálózat nyomását, ill. a leszel1ozo hengertér
nyomása csak a löket befejezése után válik nul1ává. E két jelenség külön-külön is,
de akár együttesen is felhasználhatók a henger visszajáratására.
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KÉTKEZES INDÍTÁSOK:
A kétkezes indítók egy részének bemutatására a kettos muködésu henger félauto
mata üzemmódját használjuk fel.

a.1A legegyszeIÚöb egyben a legigénytelenebb megoldás, ha 2 db 312-es ru

gó visszatérítésu, alaphelyzetben zárt útváltót sorbakapcsolunk. (ÉS kapcsolat) En
nél a megoldásnál az egyik indítókapcsoló könnyedén kiiktatható, ezért balesetve
szélyes helyen nem is haszálható. (47. ábra)

c

D

Kl K2

- O

"-...1
,: Xl,2

"-...
/......-I

II F
l/l

II"
:::2::

~ T2;rT'"
:z:

47. ábra

b.1 Jobb megoldás, ha végérvényesen nem iktatható ki egyik indító,nyornó
gomb sem. Ennél a megoldásnál egy alaphelyzetben nyitott és egy alaphelyzetben
zárt 312-es nyomógombot használunk. (48. ábra)

c

o

F

o K2

48. ábra

Kl és K2 együttes muködtetése a feltétele a C henger pozitív mozgásának. Elindí..:
tás után valamelyik nyomógomb elenge~heto, a henger mozgása folytatódik. Ha
mindkét nyomógombot elengedjük, akkor C henger pozitiv mozgása azonnal be
fejezodik, (akár véghelyzet elott) és visszatér alaphelyzetbe. Ha valamelyik nyomó-
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gombot kiiktatjuk (folyamatosan nyomva tartjuk), akkor a hengerrel egy alkalom
mal tudunk mindössze egy fél ütemet megtenni.

c.1 Igényes kétkezes indítÓ:(49. ábra)

49. ábra

+

Kl és K2 alaphelyzetben nyitott 312 útváltók, F foszelep baloldali állásban van,
C henger negatív végbelyzetben, Hútváltó pedig 81 fojtón keresztül feltölti P kam
rát.

Kl lÉs I K2:F baloldala leszellozik, P-bol a levego F jobb oldalára jut, ámi átvált
ja F-et és 82-n keresztül le is szellozik.Bármelyik nyomógombot el
engedve a henger azonnal alaphelyzetbe tér vissza. Ha nem egyszerre
nyomjuk meg a két indítógombot, a P tartály ido elott leürül, és F fó
szelepet nem tudjuk átváltani a késó'bb megnyomott indítógombbal.

EGY HENGER AUTOMATIKUS M{)KÖDTETÉSE:( 50. ábra)
C

n XI,Z

50. ábra

K

Automatikus a muködés, ha a K kapcsoló bekapcsolása után a C henger mindaddig
mozog az XI,1 és XI,2 végálláskapcsolók között, amig K kapcsolóval meg nem
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állítjuk. A K kikapcsolása után a plusz véghelyzetben fog a C henger megállni.

VÉSZSTOP KAPCsoLÁS:
Ez a kapcsolás is az alapfunkciótói független, amely a kezelo és a berendezés vé
delmét szolgálja. (Ugyanúgy, mint a kétkezes indítók.)
Vészstop: a rendszer a vészstop gomb megnyomásának hatására a ciklus meg

szakítás ával azonnal alaphelyzetbe tér vissza.
Stop: az a nyomógomb, melynek niegnyomásakor a már megkezdett ciklus

beÍejezodik, majd a rendszer leáll.
Nvu!!tázó: A vészstop nyomógomb megnyomására vészhelyzet esetén, baleset

vagy más probléma bekövetkezésekor kerül sor. A rendszer csak ak
kor indítható újra, ha a veszélyt elhárítottuk, és ezt a tényt a rendszer
rel is "közöltük". Erre az információközlésre alkalmas a nyugtázó
gomb, amely többnyire kulcsos kivitelu, és ami biztosítja, hogy csak
szakember kapcsolhassa vissza a rendszert természetesen a szakszeru
javítás után

ilyen vészstop-stop-start-nyugtázó alrendszert mutat az 51. ábra. A kapcsolás egy
szeru, könnyen értheto, ezért muködésének leírását mellozzük. Bármely bonyolult
rendszerhez VAGY kapuk segítségével viszonylag egyszeruen hozzáilleszthetok és
ezt a biztonság érdekében meg is kell tenni!

+

K.3 I V2

51. ábra
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vÁLró KAPCsoLÁS:
Az a kapcsolás, amikor egy nyomógomb egyszeri megnyomásakor egy hen-
ger egy fél ütemet tesz meg. (52. ábra)

Hl

\

c

o

52. ábra

o

~I\
H2

I

MulWdés:
K nyomógomb hatására az F2-t a C henger nyomás alatti terének nyomása
átvezérli, erre Fl is vált, aminek eredménye a megelozo mozgással ellenté
tes mozgás.

ÉRlNTKEZÉS NÉIKÜLI IRÁNYVÁLTÁS: (53. ábra)
A rendszert a K nyomógomb folyamatos muködtetésével látjuk el levegovel.
Annak ellenére, hogy a C henger véghelyzetét nem érzékeljük végálláskap
csolóval, a henger mégis irányt vált. Az irányváltás idejét az FVI illetve
FV2 fojtó-visszacsapó szelepek segítségével tudjuk beállítani. Az irányvál
tást itt is a nyomás alatti hengertér eredményezi.

sZÁMLÁLó KAPCSOLÁSOK:

Számláló az a kapcsolás, amikor egy henger egy jel hatására meghatározott
számú egész ütemet azaz kettos löketet tesz meg. Kettoig "számoló " rend
szerre mutat példát az 55. ábra
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o

53. ábra

FV2

'7 "IDEIG ALTERNÁL A HENGER:
Ez a feladat a jelmegszakítással megoldható feladatok sorába tartozik.A hozzá

tartozó jel-ido illetve út-ido diagram az 54/a. ábrán, míg a kapcsolás az 54/b. áb
rán tanulmányozható. Az X hosszú idon keresztül tartó indítójel eredményezi a
C henger automatikus mukodését okozó Y muködteto levego meglétét, de Y csak
az FV által meghatározott ideig létezik. ilyen megoldásban a C henger megállása
véletlenszeru. Ha azt szeretnénk, hogy C henger mindig ugyanabban a helyzetben
álljon meg, akkor az egyik végálláskapcsolót közvetlenül a hálózatra kell kapcsol
ni. ( 54/b. ábra szaggatott, így C henger mindig mínusz véghelyzetben áll meg)

x
y

t
T

s /' Az üt"" bizto,," bofejozodik.
t

54/a ábra
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s

s
ID-vel irányít juk Hl-et, amely az
XI,1 végálláskapcsoló táplevegojét
adja vagy tiltja le.

(Alaphelyzet a vastaggal jelölt állapot)

1 ciklus

s

~

C ID

I XI,1XI,2

F

Vr--hIrJlII~-
::::;;;;;:::::

II~

KI~I -
Hl H2

-
55. ábra

MEGOLDÁS NÉGY KÜLÖNBÖZO LÖKETHOSSZ MEGV ALÓ SÍTÁ SÁRA:

A megoldáshoz 2 db kettos muködésu hengert használunk. Az egyik henger
lökethossza kétszerese a másik henger lö~ethosszának. A hengereket hátol
daluknál fogva összefordítjuk és összeszereljük. Az egyik henger dugattyú
rúdját rögzítjük. Igy négy, egymástól azonos távolságra levo pozíciót tudunk
produkálni. Minden pozÍcióhoz másik nyomógomb tartozik, így az új pozí
ció független az elozo pozíciótól.(Szemben a 38. ábrán rajzolt 3 db egysze
res muködésu henger muködtetésével, ahol a hengerek muködési sorrendje
kötött.) A kapcsolás és az igazságtábla az 56. ábrán látható.
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54/b ábra

s
~

:z
·· ..· .... ·..e:

a

Ll I I L2=2* Ll
Lhelyz. II.helyz. ill.helyz. IV.helyz.

o Ll Ll Ll

1AlI "1" ..j.. "1

d

I. helyzet

...-- 1" I ...-- 1" I ...--:z:: :z:: :z::
II. helyzet lll. helyzet IV. helyzet

56. ábra

abcd
1.

lOO1
ll.

O1Ol
Ill.

lO1O
IV

O11O
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PNEUMATIKUS VEZÉRLÉSEK SZISZTEMATIKUS
TERVEZÉSI MÓDSZEREI

A tervezés alapvetoen két módon történhet:
+ intuitiv tervezés
+ szisztematikus tervezés

Intuitiv a tervezés, ha a tervezo a saját ügyességére, leleményességére hagyatkozva
tervez figyelmen kívül hagyva a módszeres tervezés minimalizáló és hibakiküszö
bölo adottságait. Ez a módszer egyszeTÚ'bbesetben járható út.

Bonyolultabb esetben a módszeres, szisztematikus tervezést célszeru segítségül
hívni, mely ismert módszerek közül itt hármat ismertetünk.

1.1Segédszelepes módszer
2.1Kaszkad módszer
3.1 Vezérlés léptetolánccal

Legkönnyebben egyszeru példán keresztül tudjuk a módszereket megismerni. A
problémafelvetéshez és a módszerek ismertetés éhez fiktív feladatot használunk.
Az 57. ábrán látható ütem diagramm al jellemzett ciklus vezérlését tervezzük meg
mindhárom módszerrel. ( Az ütemdiagram egy nem léptékhelyes ábra, út-ido diag
ram, melybol kiolvasható valamely idopontban a hengerek pillanatnyi helyzete.)

A feladatok egyébként több formában, módon megfogalmazhatók, "leírhatók"
nemcsak ütemdiagrammal. A fel.adatok megadás ának lehetoségei:

- ütemdiagrammal .
- szövegesen
- logikai jelképekkel
- áramúttervvel

- táblázatosan (igazságtáblával)
- BOOLE fuggvénnyel (stb.)

Az 57. ábrán alkalmazott jelölések:

ci :az Í-edik kettos muködésu munkahenger i= 1...4
Si : az Í-edik henger lökethossza i= 1...4

Xn,m : valamely henger valamely véghelyzetét érzékelo végálláskapcsoló
n: melyik henger végállását érzékeli n = i

m: melyik véghelyzetet érzékeli

m = 1, ha a henger beJso, negatív véghelyzetét érzékeli
m = 2, ha a henger külso, pozitív véghelyzetét-érzékeli

A ciklus abekapcsolástói (startjel = 1) a Ieállításig (startjel = O) automatikusan is
métlodjön. Valamelyik henger indulásának feltétele az ezt megelozo mozgás befe
jezése, melyrol a végálláskapcsolók segítségével gyozodünk meg.
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Ütemdiaram:

start

SllCl

S21C2

S31C3

S41C4

1 2 3 4 5 6 7 8 (ütemek száma)
, Xl,2

XI,l
-X2,2

M,l
X3,2,

X3,1

X4,2

X4,1

1 ciklus

57. ábra

Pl.: 7 -- 8 létrejöttének, azaz C2 henger negatív mozgásának feltétele, hogy
C4 henger a negatív mozgását fejezze be, amirol X4,1 végálláskapcsoló
ad visszajelzést.

Így végighaladva a cikluson, a vezérlés könnyen megtervezheto lenne, ha az alábbi
probléma nem adódna.

Pl.: Az 1. ütemnél és a 3. ütemnél ugyanazok a végálláskapcsolók muköd
nek (XI,2 ; X2,2 ; X3,1 ; X4,1), mégis az 1. ütem után a Cl henger negativ
mozgásának kell következnie, mig a 3_ütem után a C3 henger pozitív
mozgásának. Tehát az építendo rendszernek nemcsak a végálIáskapcso
lókról beérkezo un. bemeno;eleket kell figyelemmel kísérnie, hanem a
rend"zer elozo állapotát is ahhoz, hogy a megfelelo muködteto· azaz
kimenoje/et produkálja. Tehát a rendszernek úgymond emlékezoképes
séggel kell rendelkeznie, amihez elemi memória vagy memóriák beépí
tésére van szükség.A szisztematikus tervezési módszerek ezeket a me
mó riákat építik be a megfelelo helyre és a megfelelo számban, ha az

adott módszer szabályait szigoTÚanbetartjuk.
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1.1Sef!édszelepes módszer:

Ennél a módszernél az alábbi szabályokat kell betartani:

1./ Meg kell állapítani a végálláskapcsolók muködési sorrendjét.

2./ A végálIáskapcsolók által szolgáltatott jeleket három csoportba kell sorolni

a./ Pillanatnyi vezérlojel:
Ha egy henger önmagát indítja ellenkezo irányba, akkor a visszaindító
jelet pillanatnyi jelnek tekintjük. Pillanatnyi ajel akkor is, ha a hen
ger érkezése és visszaindulása között ido telik el úgy, hogy közben a
többi henger egyike sem mozog. (Pl.: XI,l ; XZ,l; stb) .

b./ Lezáró vezérlojel:
Az a jel, melynek fennállta alatt valamelyik henger egy egész ütemet
(oda-vissza mozgás) megtesz. (Pl.: X3,1; stb)

c./ Folvamatos vezérlojel:
Azok a jelek, melyek az elozo két módon nem minosíthetok, folyama
tos jelnek tekintendok. (Pl.: X3,Z ; X4,Z ; stb)

3./ A jelek idorendi sorrendjénél a lezáró jel elotti pillanatnyi jel a lezáró jelet
érvényesítse, míg a lezáró jel utáni pillanatnyi jel a lezáró jelet kapcsolja ki.

4./ A folyamatos jel lezáró vagy pillanatnyi jelként kezelendo. Az idóoen sor
ban egymás utáni folyamatos jelek közül az utolsót pillanatnyi jelnek kell te
kinteni és memóriaátbillentésre is fel kell használni. Ha a végálláskapcsolók
muködési sorrendjét eldöntöttük és megállapítottuk, hogy melyik jel milyen
fajta és csak egy folyamatosat találtunk, azt a "sorban levó'k"közül az utol
sónak kell tekinteni és memóriabillentésre is fel kell használni. A sorban
egymás utáni többi folyamatos jelet -tehát az utolsó kivételével- lezáróként
kezeljük.

5./ ilyen átalakítás után már csak pillanatnyi és lezáró vezérlojelek szerepelnek
Az egymást követo lezáró jelek egyként kezelhetok, azaz tömbösíthetok.

6./ A 4. és 5. pontban leírtak alkalmazása után a jelsorozat
vagy pillanatnyi -. lezáró -. pillanatnyi -.lezáró stb.
vagy lezáró -. pillanatnyi -. lezáró -'pillanatnyi lesz.

A végálláskapcsolók párossága miatt általában" n " db lezáró-pillanatnyi,
vagy pillanatnyi-lezáró jelpár jön létre, mely esetben ( n-l ) db segédszelep
re lesz szükség. A segédszelepek 512-es pneumatikus muködtetésu bistabil
útváltók. .
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7.1 Ha a rendszerben több segédszelep van, a vezérlést úgy kell megtervezni,
hogy a muködés során átváltott memóriák mindegyikét alaphelyzetbe kell
állítani, mielott az idó'ben utolsó memóriát is alaphelyzetbe állítjuk.

8.1 A pillanatnyi vezérlojeleket a ciklus megtervezése idoszakában lehetoség
szerint kerülni kell, mert megkönnyíti a tervezést és csökkenti az elemek
számát.

9.1 A pillanatnyi jelet adó végálláskapcsolókat közvetlenül kell hálózati levego
vel táplálni, míg a lezáró jelet adók a segédszelepek valamelyikérol kapják a
táplálást.

Alkalmazva a szabályokat az 57. ábra ütemdiagramjára:

1./ Végálláskapcsolók muködési sorrendje:
X2,Z-+- (CI -) .....••.Xl,l .....••.{CI + ~ Xl,2 -- (e3 +) --X3,2 .....••.{C4+ )-- X4,2.....••.
.....••.(C3 - ) -+-X3,1 -- (C4 - )"-~ X4,1 -- (e2 -) -- X2,1 .....••.( e2 +) ;-+xZ,2 .....••.

ciklus vége ./
2.1 Jelek besorolása:

CI pillanatnyi vezérlo jel

~ lezáró vezérlojel

O folya~atos vezérlojel

A 2., 4., 5. és 6. szabály alkalmazását az 58. ábra mutatja.

A szabályok és az 58. ábra segítségével eldöntöttük tehát, hogy a tömbök száma
n = 3, így a segédszelepek száma S = (n -1) = (3 - 1) = 2 a 7. szabály értelmé
ben. A segédszelepeket sorba kell kötni. A szabályok figyelemmel kísérésével és
a szabályok betartásával juthatunk el az 59. ábrán látható vezérlési vázlathoz, sé
mához, mely alapján á vezérlés akár már meg is építheto. A gyakorlás és a jól átte
kinthetoség érdekében azonban rajzoljuk meg a teljes vezérlést a következo meg
jegyzésekkel:

- A kettos muködésu hengerek muködtetoje ugyanolyan 512-es útváltó, mint
a segédszelep, azzal a megjegyzéssel, hogy funkcióját tekintve megfelel a
412-es bistabil útváltó is.

- A "K" kézi vezérlésu 312-es útváltót úgy helyeztük el, hogy a ciklus ott
induljon, ahol az ütemdiagramban eloírt. (Sorba kötve a C2 henger pozitív
mozgását indító vezérlojellel.)

A teljes vezérlés kapcsolási vázlata a 60. ábrán látható.
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58. ábra

Xz,2-k Cl-
-.c ! XI,1
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Cl+

I

-
~ i:~

C3+

C4+
X4,2

C3 --
X3~1

C4 -
X4,1

C2'--
~2,1

C2+

S1

59. ábra
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60. ábra
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A tömbösítés után több tömb esetén két alapeset lehetséges:
aj Lezáró vezérlojelet pillanatnyi jel követ. (61.ábra)
bj Pillanatnyi vezérlojelet lezáró jel követ. (62. ábra)

61. ábra
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62. ábra
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201KASZKAD módszer:

A pneumatikus lefutó vezérlés tervezésénél a problémát az un. lezáró vezérlojelek
létrejötte okozza. Minden szisztematikus tervezési módszer célja, hogy megakadá
lyozza a lezáró vezérlojelek keletkezését illetve érvényesülését. Mintkorábban
tisztáztuk, lezáró a vezérlojel akkor, ha egy bistabil irányító elem mindkét vezérlo
helyére egyidobenjel érkezik. '

A Kaszkadmódszemél a vezérloberendezés úgy zárja ki a lezáró jelek kialaku
lását, hogy a kimenetén a foszelepet vezérlo jelek (kimeno jelek) a mozgás sorrend
nek megfeleloen jelennek meg úgy, hogy mindi!! csak e2;Vkimeneten van kime
noiel. (A kimenojel vezetékek a 64. ábrán láthatók.)
Az adott kimeneten megjeleno jel az adott hengernek csak az egyik irányú mukö
dését vezérli. A másik irányú muködését egy másik kimeneten megjeleno jel ered
ményezi. Mivel egyidóoen csak egy kimeneten lehet kimenojel, ezért a lezáró jel a
utomatik:uSan megszunik. A cél tehát az, hogy megállapítsuk a kimeno jelek (veze
tékek) minimumát, mellyel a lezáró jelek megszuntethetok.

Ezeket a követelményeket praktikus an az alábbi módon tudjuk kielégíteni. Ve
gyük példának az elozo ütemdiagrammaljellemzett ciklust. (57. ábra..)Alakítsuk
az ütemdiagramot célszeruen kör alakúra, fel1Untetvea hengerek muködési sor
rendjét és a hengermuködést eloidézo vezérlojeleket, mint bemeneteket.(63. ára)

X2,(

Körüljárási irány

63. ábra
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A kördiagramot körcikkekre bontjuk úgy, hogy egy körcikkben egy hengernek
csak egyik irányú mozgása eshet. Fontos, hogy a körcikkek száma minimális le
gyen. Egy-egykörcikket a megépített vezér1okörön (65. ábra) a kimeneteknevu ve
zetékekvalósítják meg, melyek közül egyidó'ben csak egyben lehet levego.

Azn darab kimenet ill. körcÍ...ld<megkülönböztetésére itt is (n -1) darab 512-es
vagy412-es bistabil útváltóra van szükség.

(Példánkban 3 db körcikk a szükséges minimum, melyeket szabadkézi vo
, nal határol. Ezek jelentik a szükséges kimenetek számát. A három kimenet

megkülöböztetésére itt is 2 db 512-es bistabil útváltót használunk.)
Az egyikkörcikkból a másikba való átmenetet, azaz az egyik kimenetrol a másik
kimenetre való átlépést az éppen aktuális végálláskapcsoló jelével oldjuk meg.
(Példánkban !-rol ll-re az XI,1 , ll-rol ill-ra az X4,2 és ID-ról vissza I-re az Xz,l

segítségéveladjuk a levegot. ) Ezen elvek figyelembevételével rajzolhatjuk meg a
kapcsolási rajzot. (65. ábra)
Amegrajzolt kapcsolási rajz a ciklus indításához és megállitásához szükséges "K"

kézi muködtetésu útváltót is tartalmazza. Hátránya a rendszernek, hogy a kimenetet
vezérlo Hl és H2 bistabilok sorba vannak kötve, amely a kimenojel gyengü1ését e
redményezheti.

-A 64. ábra a KASZKAD módszer általános sémáját tartalmazza.

4

5

21

1 l Kimeno2

J jelek

3
45

3

64. ábra
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3.1 Vezérlés léptetolánccal:

A. léptetoláncos vezérlés egy biztonságos vezérlési forma, de nem törekszik az
eleP1!Qinin1aliiálásra.

A léptetolánc elemei megegyeznek, tipizált elemek, melyeket sorozatban gyárta
nak, így viszonylag olcsók és nem drágítják tú1zottan a vezérlést, sot ilyen elemek
bol építkezve a hibalehetoség kicsi, a hibaelhárítás viszonylag egyszeru.

A tipizált el~m egy memóriából és egy " ÉS " elembol áll, melyek célszeruen sor 
bakötörtek'
; AZ elemi memória tulajdonságairól röviden annyit említünk, hogy egy olyan
:elem, melyÜek két bemenete és egy kimenete van.

Az egyik bemenet (Xl): beíró jel, melynek hatására a kimenetenjel, azaz
.. levego jelenik meg.

A másik bemenet (X2): törlo jel, melynek hatására a kimeneti jel megszunik

Jelképésen ábrázolva:
Xl (Beíró jel)-:il Y (Kimeno jel)

x2 (Torlo jel)

Y (Kimeno jel)

X2 ( Tör1ojel)

\I
I

Xl (Beíró jel)

Ezt a memóriát egy mindkét oldalon
pneumatikus an vezérelt 312-es bista
bil útváltó testesíti meg.

Az ÉS elem olyan elem, melynek kimenetén csak akkor van jel, ha minden beme
netén van jel. ilyen elem lehet például egy pneumatikus vezérlésu, rugó visszatérí
tésu 312-es monostabil útváltó. (Kétbemenetu ÉS-kapu)

Xl

X2 y
Xl

X2 j & ~ Y~Xl'X2
::z:

Az elobbiekben említett két elembol célszeruen összeállított tipizált egység a lépte
toláncos vezérlés egy eleme.
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Xl

X2

X3

y
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Jelkéoekkel:

A léptetoláncos vezérlés tervezésénél a bemenetek és a kimenetek feladata a kö-
vetkezo: -

Xl bemenet: meggyozodik arról, hogy az elozo ütemben a henger mozgása
megvalósult-e. (Az elozo ütembe.n adott hengertérben nyomás van.)

X2 bemenet: meggyozodik arról, hogy az elozo ütemet az adott henger be
is fejezte. (Jel a végálláskapcsolótól. )

X3 bemenet: a következo ütem indulási feltétele, egyben törlojel is, amely
törli az éppen befejezodött hengermozgás indítójelét.

Y kimenet: a pillanatnyi illetve soron következo ütemet megvalósító kimeno,
azaz indító jel.

Alkalmazzuk az 57. ábrán látható ütemdiagramra az imént leírt elveket, melyek
megvalósítására jelképeket használunk. (66. ábra)

A 66. ábrából ragadjunk ki egy léptetolánc-elemet (ff A " részlet) és elemezzük a
muködését.(67. ábra)

A e3 + mozgást megelozo mozgás a CI + D:lOzgás.Ha ez a mozgás elindul, ak
kor l-enjellesz. Mikor Cl + befejezi a mozgást, ezt Xl,2 érzékeli és 6-on jel jele
nil<meg. Így az ÉS kapu mindkét bemenetén lesz jel, ezért 3-on is jel lesz. Ez a
memória beíró jele, aminek eredménye, hogy 7-en is lesz jel. Ez a kimenet, mely
C3 + -t eredményezi. Egyúttal 2 jel törli az elozo mozgást létrehozó kimenojelet,
valamint 5 jel a következo láncelem ÉS-kapujának egyik bemenete. Ha e3 + befe
jezodik, azaz megnyomódik X3,2 végálláskapcsoló, akkor a következo ÉS-kapu
mindkét bemenétén jel lesz, kimel1etén megjelenik a jel, mely beírója annak a me
máriának, amelynek kimenete a C4 + -t eredményezi. ÉS ÍGY TOV ÁRB.

Tehát egyik henger muködése és annak befejeése indítja a következo hengert és
egyidóoen tiltja le az elozo hengert muködteto kimeno jelet. A ve?=érloberendezés
kimenetei közül ily módon mindig csak egyen van jel, ami kizárja a problémát je
lento lezáró'ielek kialakulását.

Az így kialakított vezérlés elonyei:
+ könnyen javíthatók
+ univerzális, könnyen átprogramozhatók
+ nem igényel nagy szaktudást
+ a felhasznált elemszámhoz képest nem drága

A felhasznált láncelem egy muanyagházba szerelve kereskedelemben kapható.
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66. ábra

(2+

C 1 -

C 1 +

1,
I

: (3 +
I
I

~ '.

C 4 +

C 4 -

C 2 -
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ev67. ábra

A fentiekben ismertetett szisztematikus tervezési módszerek nagy mértékben se
gíthetik a tervezot feladatai megoldásában, a hibák kiküszöbölésében, de ezen
módszerek ismerete nem helyettesíti a tervezoi üg'jességet, leleményességet. A pe
remfeltételek kielégítés éhez további segítséget nyújthatnak a jegyzetben tárgyalt
egyszeru kapcsolások a tiszta pneumatikus rendszerek megvalósításában.

Ez a jegyzet a teljesség igénye nélkül készült, teljes megértés éhez a kapcsolódó
eloadáson való részvétel szükséges. Az itt közölt ismeretanyag alapot nyújt ennek
a technikának alaposabb megismeréséhez.
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