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A sűrített levegő és felhasználása   



A proporcionális 

pneumatikus vezérlés



Előszó

Az ipari automatizálás különféle rendszereket és elemeket kombinál. A mechanizmusok 
mozgását és erőkifejtését általában a mechanikus, elektromos, hidraulikus és pneumatikus 
elemek biztosítják. A pneumatikus elemek egyszerű kialakításuk, gyakorlati felhasználásuk, 
kedvező ár-érték arányuk, biztonságos működésük és alacsony környezeti hatásuk miatt 
elterjedtek, szinte minden iparágban alkalmazhatóak.

A pneumatikus elemek használata elterjedt az új, progresszív iparágakban, de meg-találhatóak 
a már meglévő iparágakban is, mint például a gép-, élelmiszer-, autó- és elekrotechnikai 
iparban. A korszerű technológiákban való alkalmazás példája a félvezetők és az integrált 
áramkörök gyártása, ahol a pneumatikus elemeket minden gyártási szakaszban használják. 
Az SMC folyamatosan új elemeket fejleszt, hogy megfeleljen az iparágak növekvő és gyorsan 
változó igényeinek.

A műszaki tudományágak gyors fejlődése az új technológiai ismeretek folyamatos bővítését 
és elmélyítését igényli. A folyamatos képzés során szerzett megfelelő tudás előfeltétele 
a pneumatikus alkatrészek biztonságos és gazdaságos használatának.

Ez a könyv a pneumatikus elemek felépítésének és használatának alapjaival foglalkozik. 
A tananyag megfelel a technika mai állásának, és érthető módon magyarázza a pneumati-
kus rendszerek alapelveit és törvényeit. Áttekintést ad a használt szimbólumokról és 
azok használatáról a pneumatikus rendszerek ábráin. A könyv teljes tartalma függetlenül 
tanulmányozható az oktató magyarázata nélkül.

A szerzői kollektíva
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11. Proporcionális pneumatikus vezérlés

A bináris – kétállapotú (0/1) vezérlésen kívül, a proporcionális eszközök lehetővé teszik az 
analóg vezérlést is. Ezek az eszközök biztosítják a nyomás és az áramlás gyors és egyenletes 
változtatását a technológiai folyamat vezérlése során. A klasszikus rendszerek a levegő és 
a gázok nyomásának és térfogatának szabályzására már régóta használatban vannak. 
A hidraulikus rendszerek irányítása már szinte elképzelhetetlen proporcionális szelepek 
nélkül, az áramló olaj mennyiségének és ezáltal a hidraulikus munkahenger sebességének 
szabályzására. A pneumatikus rendszerek irányítására a 80-as évek elejétől kezdtek el 
proporcionális szabályzókat használni.

Az arányosan vezérelt pneumatikus eszközöket számos műszerben és berendezésben 
használják orvosi, mérési és ellenőrzési, festési és felületkezelési alkalmazásokban. 
Alkalmazásukat a következőképpen lehet felosztani:

• technológiai folyamatok szabályzására 

folyamatos szabályzásra: - nyomás, 
  - térfogat, 
  - hőmérséklet, 
  - vízszint; 

vezérlésre: - golyós csapok, pillangószelepek,
 - szelepek.

A vegyiparban és a petrolkémiai iparban, a hőerőművekben, a fűtőművekben, az élelmiszer-

iparban és más területeken használják őket.

• a hajtások vezérlésére

folyamatos szabályzásra: - a mozgás sebessége (pl. pneumatikus munkahenger)

  - a nyomás mint technológiai funkció (pl. pneumatikus munkahen-  
    ger ereje)

Acélhengerléshez, cellulózgyártáshoz, textilipari gépekhez stb. használják.
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kapcsoló

BE/KI áram fény

lámpa

11.1 ábra A lámpa vezérlőrendszere

Bevezetés a vezérlés- és szabályzástechnikába
Annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen megérteni a proporcionális, pneumatikus vezérlés 
működését, ebben a fejezetben a vezérlés és szabályzás néhány alapfogalmát tekintjük át.

Valójában minden rendszer vagy vezérelve, vagy szabályozva van. A szabályzás nem más, mint 
egy kívánt érték (hőmérséklet, nyomás … stb.) elérése, és ezen érték megtartása még a kül-
ső zavaró tényezők ellenére is. Az ember szintén a szabályzás elvei alapján működik. Reagál 
az ingerekre, és viselkedését a tapasztalatainak és a helyzetnek megfelelően alakítja, hogy 
a zavar ellenére elérje célját. Egyszerű példákon fogjuk elmagyarázni, hogy mi a különbség 
a vezérlés – irányítás és a szabályzás között.

Vezérlés - irányítás
Egy lámpa bekapcsolása
Ez egy nagyon egyszerű példája a vezérlésnek. A lámpa képviseli a technológiai rendszert, a 
fénye pedig a kimeneti érték. A vezérlésre egy kapcsoló szolgál, amely vagy bekapcsolja, vagy 
kikapcsolja a lámpán átfolyó áramot.

A bemenő jeltől függően a kapcsoló vagy be (I), vagy ki (O) van kapcsolva, és ennek megfelelően 
változik a kimenőjel is:

kapcsoló bekapcsolva (I)  - a lámpa világít,

kapcsoló kikapcsolva (O) - a lámpa nem világít.

11. Proporcionális pneumatikus 
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szelep

BE/KI sűrített levegő forgómozgás

forgató

11.2 ábra  Pneumatikus forgatómű vezérlése - irányítása

Pneumatikus forgató vezérlése - irányítása
A pneumatikus forgató egy 4/2-utú vagy egy 5/2-utú szeleppel van vezérelve. Így a hajtással 
két állapotot tudunk elérni, mégpedig a két véghelyzetet: 0 illetve 90°-ot. Köztes állapotok 
elérése az irányítástechnika segitségével nagyon nehezen megoldható.

Ha a szelep pozíciója (I)  - a tengely helyzete 90°, 

Ha a szelep pozíciója (O)  - a tengely helyzete 0°.

A vezérlés - irányítás jellemzője:
•  nyitott vezérlő - irányítókör

•  nincs visszacsatolás, a kimeneti menyiséget nem mérjük és nem 
  ellenőrizzük (forgató)

• nincs lehetőség a megadott és a tényleges mennyiségek összehasonlítására.

Előnyök: - ha ismerjük a folyamatot és a a zavaró tényezők hatását, akkor a vezérlés 
   nagyonhatékony és gyors.

Hátrányok: - nem tudjuk kompenzálni az ismeretlen hibákat, valamint a bemenő jel 
   ingadozásából eredő hibákat.
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11.3 ábra Szabályzási kör a mozgó autó állandó sebességének megtartására

Szabályzás

A szabályzás feladata nem más mint egy kívánt érték (hőmérséklet, fordulat, nyomás … stb.) 
elérése, és ezen érték megtartása még a külső zavaró tényezők ellenére is. Az emberi test 
szintén a szabályzás elvei alapján működik. Intelligens szabályzórendszerekkel van felszerelve, 
melyek reagálnak a külső hatásokra. Például, ha nagyon meleg van, akkor izzadni kezdünk, 
melynek hatására testünk lehűl.

Egy mozgó autó sebességének szabályzása

Ez a példa a járművezető és a szabályzás - egy mozgó autó sebességszabályozása - közötti 
kapcsolat magyarázatára szolgál. Az autó sebessége a közlekedési szabályok által vagy a kon-
strukicó maxiális sebessége által van korlátozva. Ha a sofőr 50 km/h-ás állandó sebességgel 
halad, akkor a gázpedál segitségével tartjuk ezt a sebességet, mely meghatározza a motorba 
jutó üzemenyag mennyiségét. Az autó pillanatnyi sebessége a műszerfalon található 
sebességmérőn olvasható le. A szabályzórendszer, esetünkben a sofőr azonnal reagál, amint 
az autó sebessége kisebb vagy nagyobb a kívánt sebességnél. A gázpedál lenyomásától 
függően a motorba több vagy kevesebb üzemanyag jut, így az gyorsul vagy lassul, így újra 
elérhető a kívánt sebesség.

11. Proporcionális pneumatikus 
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végrehajtó

szabályozott 
jellemző yszabályozott 

berendezés

módosított 
jellemző u

zavaró
jellemző v

beavat-
kozó

a szabályozott jellemző 
mért értéke yr

a szabályozott jellemző 
eltérése 
e = w - yr

11.4 táblázat A szabályzás fontos fogalmai

11.5 ábra Szabályzási kör

A szabályzás fontos fogalmai

A vezérlőáramkörök blokkdiagramjain az egyes kifejezéseket általánosan érvényes szimbó-
lumokkal jelölik.

megnevezés szimbólum leírás

szabályzó – magába foglalja az eszközt a szabályozott jellemző 
érzékelésére és kiértékelésére, különbségképzőt, 
központi szabályzót, erősítőt, szabályzó szervet és 
elosztót

vezérlőjel (alapjel) w a kívánt alapérték, pl. áram, feszültség, nyomás stb.

szabályozott jellemző y a kívánt alapérték alapján változtatott érték

szabályozott berendezés – egy dinamikus rendszer, melynek a kimeneti érté-
keit szabályozni kell, pl. forgatómű, fékszárny, mun-
kahenger stb.

különbségképző – a kívánt értéket hasonlítja össze a valós értékkel

a szabályozott jellemző eltérése e a különbségképző kimeneti jele e = w - yr

központi szabályzó – meghatározza a szabályzó bemeneti értékét

erősítő – a végrehajtó jelet állítja elő 

módosított jellemző u a szabályozott berendezés bemeneti jele

zavaró jellemző v az a mennyiség, amelynek változása (pl. feszültség, 
hőmérséklet, nyomás stb.) a folyamat során befolyá-
solja a szabályozott berendezést

érzékelő – érzékeli és kiértékeli a szabályozott jellemzőt

érzékelő

vezérlőjel w

különbségképző
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érzékelő

a tolózár kívánt 
pozíciója

különbségképző

a szabályozott jel-
lemző eltérése
 e = w - yr

szabályzó
fúvóka

főszelep

zavaró 
jellemző v

módosított 
jellemző u

a szabályozott jellemző 
mért értéke yr

vezérlőjel w

sűrített levegő

a tényleges 
pozíció y

tolózár 
(szabályozott 

rendszer)

11.7 ábra A tolózár pozíciószabályozásának blokkvázlata

11.6 ábra Leegyszerűsített helyzetszabályzó hajtással és tolózárral

A tolózár helyzetének szabályzása

Ezen a példán az átfolyás szabályzását mutatjuk be a keresztmetszet változtatásával, a tolózár 
helyzetének szabályozásával. A 11.6-os ábrán egy leegyszerűsített helyzetszabályzó látható, 
mely egy egyszeres működésű, membrános munkahenger segitségével vezérli a tolózár 
helyzetét. 

A 11.7. ábrán a tolózár pozíciószabályozásának blokkvázlata látható. Az w szabályozott változó 
(tolózár állás = áramlás) kívánt értékét a vezérlőközeg (levegő, folyadék) elektromos áramával, 
feszültségével vagy nyomásával adják meg a komparátorban. Az érzékelő kiértékeli a csúszka 
tényleges helyzetét, és a megfelelő yr jelet továbbítja a komparátorba, összehasonlítja azt 
a w alapértékkel, és a szabályzási eltérés (e) alapján beállítja a kar / csúszka vezérlőjének 
helyzetét. A szabályzó főszelepének u kimeneti jele (légnyomás) beállítja a mechanizmus (a 
pneumatikus membránhenger) helyzetét és ezáltal a tolózár helyzetét is. Ezzel a szabályzási 
kör bezárul. A szabályzónak külső zavaró hatások (levegő- vagy folyadéknyomás, v) esetén is 
meg kell tartania a tolózár helyzetét. Az u szabályozott mennyiség értéke arányosan megfelel 
a tolózár y aktuális helyzetének.
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11.8 ábra A szabályzási kör stabilitása

A szabályzás jellemzői:

• A szabályzási kör egy zárt kör, negatív visszacsatolással. 
• A szabályozott érték mérése folyamatos.
• A kívánt és a mért értéket folyamatosan összehasonlítják egymással.

Előnyök:  - lehetséges az ismeretlen zavarok és a megadott paraméterek ingadozásainak 
kompenzálása.

Hátrányok:- a szabályzó paramétereinek rossz beállítása a rendszer instabilitásához vezet,

 - az irányítással összehasonlítva a szabályzás némely esetekben lassabb lehet,

 - költségesebb mint az vezérlés.

A szabályzás menetének fő követelményei 
A szabályzás hibátlan működéséhez három elvárásnak kell teljesülnie:

1. Stabilitás

A stabilitás a szabályzás legfontosabb tulajdonsága. Ha a szabályozott érték (y) a vezérlőjel (w) 
ugrásszerű változása után beáll egy értékre, akkor a rendszer stabil, ha pedig a szabályozott 
érték (y) nem áll be, konstans vagy növekvő amplitúdójú kilengéseket mutat, akkor a rendszer 
instabil.

w szabályzott érték 
vagy v hiba 
ugrásszerű változása 

a) Stabil rendszer

b) Instabil 
rendszer

w

x

y

y



11. Proporcionális pneumatikus 
vezérlés

234

11.9 ábra A kimenő jel jellemzői különböző csillapításoknál

2. Statikus pontosság

Ha a kívánt érték nem változik, és a rendszerre sem hatnak nem kívánt hatások, akkor a kimenő 
érték sem változhat.

3. Megfelelő csillapítás

A csillapítás befolyásolja a szabályzás pontosságát és dinamikáját. A nagy csillapítás (11.9c 
ábra) megakadályozza a szabályozott érték túlfutását a kívánt érték szintje fölé, viszont 
meghosszabítja a szabályzás idejét. Kis csillapítás esetén (11.9a ábra) a szabályzás ideje 
lecsökken, viszont a szabályzás ideje alatt a kimenő érték jelentősen meghaladhatja a kívánt 
értéket. Ha a rendszer nem stabil, akkor ezek a kilengések nem szűnnek meg.

w szabályzott érték 
vagy v hiba 
ugrásszerű változása 

Átmenet 
jellemzői

a. nagy túlszabályzás  –  rövid idő az érték beállására 
  (rövid szabályzási idő)
b. kis túlszabályzás  –  hosszabb idő az érték beállására 
  (hosszú szabályzási idő)
c. nincs  túlszabályzás  –  nagyon hosszú idő az érték beállására
  (nagyon hosszú szabályzási idő)

w

y
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További alapfogalmak a szabályzási technikában

Linearitás

Linearitás – A beállítani kívánt (w) és az elért (y) érték 
közti arányos kapcsolatot fejezi ki. Ezen végső értékétől 
való maximális eltérést százalékban fejezzük ki.

Hiszterézis

Hiszterézis - A kívánt (w) és az elért (y) érték közti 
különbséget fejezi ki százalékban, amikor szabályozót 
nulláról a maximumra, illetve a maximumról a nullára 
állítják.

Ismétlési pontosság - százalékban fejezi ki, hogy 
a végpontnak megfelelő y szabályozott változó értéke 
a végponthoz képest mekkora eltéréssel állítható be 
ismételten.

Érzékenység - Az a minimális változás a vezérlőjelben 
(w), ami az y vezérelt változóban változást okoz.
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A nullpont beállítása lehetővé teszi a pozitív és nega-
tív irányba való eltolást is. A műszer jelleggörbéjét pár-
huzamosan lehet eltolni.

A szabályzási tartomány beállítása lehetővé teszi 
az alapvető jelleggörbe meredekségének megvál-
toztatását. A szabályozott y érték végső értéke 
csökkenthető vagy növelhető, és így igazodhat a tech-
nológiai folyamat követelményeihez. 
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A különböző szabályzási körök viselkedése

A különböző szabályzási körök viselkedését egy sofőr viselkedéséhez hasonlíthatjuk, aki az 
autójával meg szeretne állni a STOP táblánál. A sofőr egyenletes sebességgel halad a STOP 
vonalig, és összehasonlítja a tényleges értéket (pillanatnyi sebesség) a kívánt értékkel (nulla 
sebesség), vagyis az autó és a vonal közötti távolságot. Amint az autó és a vonal közötti távolság 
különbsége nulla lesz (a kerekek hozzáérnek a STOP vonalhoz), fékez. Az autó sebességétől 
függően a gépjármű kisebb vagy nagyobb távolságra túlgurul a vonalon. A vezető visszatolat, 
és megpróbál megállni a vonalon. Ha túlhalad, megismétli az előre és hátramenő mozgást  
mindaddig, amíg végül meg nem áll a STOP vonalon. A 11.10-es ábrán jól látható a pozitív és 
negatív távolságkülönbség (a 0 vonalhoz képest).

A tapasztalt sofőr figyelembe veszi a sebességet és azt folyamatosan csökkenti, míg el nem 
éri a tábla vonalát. Nem állandó sebességgel fog tehát a stop tábláig menni, majd lefékezni, 
hanem a tehetetlenséggel folyamatosan csökkenő sebességgel közelít a vonalhoz, ahol az 
autó megáll. Minél kisebb a különbség a kívánt érték (nulla távolság a vonaltól) és a tényleges 
érték (pillanatnyi sebesség) között, minél alacsonyabb az autó sebessége, annál rövidebb lesz a 
távolság az autó és a STOP vonal között. Az idő növelésével meghosszabbodik az úgynevezett 
tranziens karakterisztika, és megakadályozható az útvonal kilengése.

Részletesebb információ a szabályzásról az erre vonatkozó szakirodalomban található.

11.10 ábra  A szabályozott érték túllengése és stabilizációja az idő függvényében

11.11 ábra  A szabályozott érték elérése az idő függvényében
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11.12 ábra  A fúvóka/torlólemez működési elve és a P2 nyomás függvénye a ’g’ réstől.

Pozicionálás

A fúvóka/torlólemez működési elve

A pozicionálók többségének alapját egy fúvóka és egy torlólemez alkotja, amely a szabályzó 
központi része. Amint az a 11.12 ábrán látható, a P2 légnyomás az S4 fúvóka és a torlólemez 
közötti „g“ rés méretével arányosan változik, de csak a gyártó által meghatározott tartományon 
belül. A P1 vezérlő változó (ebben az esetben a nyomás) értékének az S3 fojtószelep 
segítségével történő megváltoztatása a P2 kimeneti nyomást fogja beállítani (P1 = P2), azaz 
a leszellőző ágban és a g résben lévő áramlási mennyiségek azonosak lesznek. Ha a g rés 
csökken (P1 <= P2) vagy nő (P1 >= P2), a nyomásérzékelő érzékeli ezt a különbséget, és jelet 
küld a vezérlőrendszerbe (elektromos jel).

A p
1
 és p

2
 nyomás különbsége az erősítőben úgy kerül feldolgozásra, hogy például a lengő-

hajtómű egy bizonyos szögben fordítsa el a forgattyús mechanizmust. A fúvóka/torlólemez 
elven működő szabályzónak állandó levegőfogyasztásuk van, ezért nem ajánlott értékes 
gázzal vagy alacsony nyomáson működtetni (0,005 MPa).

p2
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11.13 táblázat   A pneumatikus és elektropneumatikus pozicionálók áttekintése

Pneumatikus és elektropneumatikus pozicionálók

kialakítás vezérlő jel vissza-
csatolás

felhasználási terület alkalmazás

pneumatikus: 
0,02 - 0,1 MPa

dugattyúrúd kettős működésű 
munkahenger max. 
300 mm-es löketig, 
robbanásveszélyes 
környezetben 
alkalmazható

lineáris munka-
hengerek 300 
mm-es löketig

pneumatikus: 
0,02 - 0,1 MPa

kar: 
az elfordulás 
szöge ± 15°

egyszeres és 
kettősműködésű
aktuátorok,
forgatóművek, 
robbanásveszélyes 
környezetben 
alkalmazható

rövid lökettel 
rendelkező 
lineáris 
hengerek,
forgatóművek

pneumatikus: 
0,02 - 0,1 MPa

fogaskerék: 
az elfordulás 
szöge 0 - 90°

egyszeres és 
kettősműködésű
aktuátorok

forgatómű

elektromos: 
4 - 20 mA

kar: 
az elfordulás 
szöge ± 15°

egyszeres és kettős-
működésű aktuátorok

rövid lökettel 
rendelkező 
lineáris hengerek

elektromos: 
4 - 20 mA

fogaskerék: 
az elfordulás 
szöge 0 - 90°

egyszeres és kettős-
működésű aktuátorok

forgatómű
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vezérlő jel által generált 
légnyomás

bemeneti 
légnyomás

légnyomás a to-
lattyú helyzetének 

vezérléséhez
vezérlőjel bemenetsűrített levegő bemenet

szabályzó fúvókaacéltolattyú

spirálrugó (visszacsatolás)

erőkiegyenlítés, a belső 
felület torló-
lemezként szolgál

11.14 ábra  Pneumatikus munkahengerre szerelt pozícionáló

11.15 ábra  A szabályzó nyugalmi helyzetben

Lineáris pneumatikus hajtás (pneumatikus munkahenger) beépített pozi-
cionálóval

A fúvóka/torlólemez elven működő szabályzó lehetővé teszi a pneumatikus munkahengerek 
helyzetének vezérlését. Ezek a pozícionálók lehetőséget adnak a tolattyúk, adagolók stb. 
távoli vezérlésére, és akár robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatóak. Lehetővé teszi 
a pozicionálást a teljes lökethosszon, ismétlődően, nagy pontossággal. A dugattyú kitolása 
arányosan viszonyul a vezérlőjelhez (0,02 – 0,1MPa). A szabályzó egy kompakt egységet alkot, 
mely közvetlenül a munkahengerre szerelhető.

Működési elv
A 11.15-ös ábrán a szabályzó hosszmetszete látható. Az acéltolattyú kivitelezése a nulla fedett-
ségnek felel meg, ami annyit jelent, hogy a kimeneti csatornákat csak a tolattyú pereme zárja el. 
A bal oldali membránra folyamatosan hat a bemeneti légnyomás, a jobb oldali membránra pedig 
a vezérlőjel által generált légnyomás. Ha a két membránra ugyanakkora erő hat (kiegyenlítődik 
a nyomás), akkor a tolattyú középhelyzetben van, a kimeneti csatornák zárva vannak, a henger 
dugattyúrúdja nem mozog.

11. Proporcionális pneumatikus 
vezérlés

membrán a bemeneti lég-
nyomás alatt (biztosítja a 
tolattyú alap-
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A vezérlőjel légnyomásának membránra gyakorolt erőhatá-
sa egy adott pillanatban nagyobb, mint a rugóerő. a fúvóka és a tor-

lólemez közötti rés 
csökken és ...

A dugattyú kitol, a rugó megfeszül, ezáltal 
növekszik a rugóerő addig, amíg az erők újra 
egyensúlya nem kerülnek.

... ezáltal növekszik a 
légnyomás a tolattyú 
pozicionálásához

a fúvóka és a tor-
lólemez közötti rés 
növekszik és ...

A dugattyú behúz, a rugó elenged, ezáltal 
csökken a rugóerő addig, amíg az erők újra 
egyensúlya nem kerülnek.

... ezáltal csökken a 
légnyomás a tolattyú 
pozicionálásához

A vezérlőjel légnyomásának membránra gyakorolt erőhatása 
egy adott pillanatban kisebb, mint a rugóerő.

11.17 ábra  A helyzetszabályzó viselkedése a vezérlőjel légnyomásának csökkenésekor

11.16 ábra A helyzetszabályzó viselkedése a vezérlőjel légnyomásának növekedésekor

A fúvóka/torlólemez elven működő szabályzó a tolattyú vezérlésére szolgáló nyomást ge-
nerálja. A torlólemez egy membránból és az azt középen támasztó rugóból áll, amely a dugattyú 
helyzetének visszacsatolására szolgál. A lemez belső felülete a csavarrugóval a levegőnyomás 
kiegyensúlyozásáért felel, mely erők szabályozzák a tolattyú helyzetét.

A vezérlő jel növekedésével a torlólemez közelebb kerül a fúvókához, a tolattyú vezérlésére 
szolgáló, a jobb oldali membránra ható nyomás megnövekszik és így a tolattyú elmozdul 
balra. A tolattyú elmozdulásával megnyílik a kimeneti csatorna, ami mozgásba hozza a du-
gattyúrudat. A  dugattyúrúd addig mozog, amíg a rugóerő el nem mozdítja a torlólemezt a 
fúvóka nyílásától (11.16-os ábra). A torlólemez helyzetének szabályozására szolgáló nyomás 
olyan értékre csökken, amely megfelel a vezérlőjel légnyomása és a rugóerő által kiváltott 
erők egyensúlyának. Ekkor a tolattyú jobbra mozdul el, visszaáll a kiinduló helyzetébe 
és a dugattyúrúd megáll mindaddig, míg az irányító jel változása vagy valamilyen zavar (a 
dugattyúrúd helyzetének megváltozása), meg nem bontja a szabályzóra ható erők egyensúlyát.
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karral ellátott pozicionáló

szeleptest

tolattyú

11.18 ábra  Szabályzó a szelep helyzetének és irányításának a szabályzására.

Karos vagy tengelyes helyzetvezérlők

A pozícionálók pneumatikus vagy elektromos jel felhasználásával lehetővé teszik a pneu-
matikus lineáris vagy forgó hajtások folyamatos (analóg) szabályzását. A karos vagy tengelyes 
pozícionálókat gyakran alkalmazzák a különböző iparágakban. A tolattyú, szelep vagy torló-
lemez helyzetének beállításával a gázok és folyadékok nyomása, ill. mennyisége egyaránt 
szabályozható.

membránhenger
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Elektropneumatikus pozícionáló

Az elektropneumatikus pozícionáló működési elvét egy egyszeres működésű, membrán 
munkahenger által irányított tolózár segítségével fogjuk elmagyarázni. Léteznek még ezen 
kívül kettős működésű munkahengerrel vagy forgó hajtással ellátott pozícionálók is.

11.19 ábra  Elektropneumatikus pozícionálóval vezérelt,  egyszeres működésű, membrán munkahenger 
által irányított tolózár

A nagyobb légáram érdekében a mágnestekercsen (1) átfolyó áram értékét megnöveljük. 
A mágnestekercs (1) közelebb hozza a torlólemezt (2) a fúvóka nyílásához (3), így csökkenti 
a fúvókán (4) átáramló sűrített levegő kiáramlásához szükséges rést. A rés csökkenésének 
eredményeként a membránhenger (5) kamrájában a statikus nyomás megemelkedik. Ez 
a nyomás lefele, a rugóerővel (7) ellentétesen hat, és kinyitja a tolózárat (8).

A membrán munkahenger dugattyúrúdjának mozgását egy kar (9) és egy rugó (10) segítségével 
a szabályzó torlólemezére visszük át. Lefele történő mozgáskor a rugó (10) elhúzza a szabályzó 
torlólemezét (2) a fúvóka végétől (3), ami azt eredményezi, hogy a kamrában (5) lecsökken 
a nyomás. Az egyensúlyi állapot elérésekor a dugattyúrúd mozgása megáll, és a tolózár az 
elektromos áram értéke (w vezérlőjel) által meghatározott helyzetben nyitva marad.
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sűrített levegő

Vezérlő sűrített levegő (w)

11.20 ábra  Egyszeres működésű, pneumatikus, membrán munkahenger által működtetett, pneumatikus 
szabályzóval vezérelt, csővezetékben lévő tolózár 

Pneumatikus pozícionáló

Az elektropneumatikus és pneumatikus pozícionálók azonos elven működnek. A  pneumatikus 
pozícionálónál az irányító jelként nem elektromos áram vagy feszülstég, hanem sűrített levegő 
szolgál.

A szabályzásra szolgáló levegő nyomásának növelésével a flexibilis cső (1) megnyúlik, és 
a torlólemez (2) közelebb kerül a fúvóka végéhez (3), ezáltal csökkentve a fúvókán (4) át-
haladó sűrített levegő kiáramlásához szükséges rést. A keresztmetszet csökkenése miatt a 
membránhenger (5) kamrájában megnő a statikus nyomás. Ez a nyomás lefele, a rugóerővel 
(7) ellentétes irányban hat, és kinyitja a tolózárat (8).

A membrán munkahenger dugattyúrúdjának mozgását egy kar (9) és egy rugó (10) segitségével 
a szabályzó torlólemezére visszük át. Lefele történő mozgáskor a rugó (10) elhúzza a szabályzó 
torlólemezét (2) a fúvóka végétől (3), ami azt eredményezi, hogy a kamrában (5) lecsökken 
a nyomás. Az egyensúlyi állapot elérésekor a dugattyúrúd mozgása megáll, és a tolózár a sza-
bályozó légnyomás által meghatározott helyzetben (w vezérlőjel) nyitva marad.

11. Proporcionális pneumatikus 
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elektromos áram (w)
sűrített levegő

11.21 ábra Kettős működésű, pneumatikus forgatómű által működtetett, elektropneumatikus 
szabályzóval vezérelt, csővezetékben lévő tolózár

Tolattyúval vezérelt elektropneumatikus pozícionálók

Egyes pozícionálók túlnyomást alkalmaznak a fúvóka/torlólemez rendszerben a szelep tolattyú-
jának beállítsára, és ezáltal a pneumatikus munkahenger vagy a forgatómű szabályzására. 
Az így vezérelt szelepeket arányos szelepnek is nevezik. A proporcionálisan szabályozott szelep 
tolózára nemcsak a két szélső pozíció között mozog, hanem bármilyen helyzetben lehet. Ezek 
a szabályzók alkalmasak nagy erők, teljesítmények és sebességek szabályozására szolgáló 
elemek beállítására. Nagyon alacsony bemenő jellel dolgoznak, és a szabályzás minősége 
kifogástalan.

A nagyobb áramlás érdekében a jelet a nyitásra, a mágnestekercsen (1) átfolyó áram növe-
lésével generáljuk. Az elektromágnes közelebb húzza a torlólemezt (2) a fúvókához (3), így 
csökkenti a fúvókán (4) áthaladó sűrített levegő kiáramlásához szükséges rést, mely az (5)-
ös kamrában levő nyomás növekedéséhez vezet. Ez a nyomás a rugó (7) erejével ellentétes 
irányba hat, és elmozdítja jobbra a tolattyút (6). A sűrített levegő útja a forgatómű (12) jobb 
kamrájába kinyílik – levegővel telítődik - , a bal kamra pedig leszellőzik. A fogasléccel ellátott 
dugattyú balra mozog, és a forgatómű tengelyét az óramutató járásával ellentétes irányban 
forgatja.
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A forgatómű tengelyének forgómozgását egy ütköző (8), egy csigával (9) ellátott fogaskerék 
és egy visszatérítő rugó (10) továbbítja a karra (11). A forgatómű dugattyúja (12) addig mozog, 
amíg a mágnestekercs (1) árama (w vezérlőjel) által meghatározott erő és a visszatérítő rugó 
(10) ereje egyensúlyba nem nem kerül. Ekkor a bemeneti értéknek megfelelően megnő a rés a 
torlólemez (2) és a fúvóka (3) között, az (5)-ös kamrában a nyomás csökken, a tolattyú visszatér 
kiindulási helyzetébe, azaz a forgatómű mindkét bemeneti nyílása zárva van.

A tolattyú (6) alaphelyzetét egy szabályzócsavar (13) segítségével tudjuk beállítani. A forgás 
maximális szögét a 14-es csavarral lehet beállítani, mely a visszatérítő rugó (10) előfeszítése 
szolgál.
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tolattyúpozícionálóvezérlőegység

vezérlőjel 
bemenet

vezér-
lőjel
w

a szabályozott
változó mért 
értéke

helyzetmegh. 
mechanizmus

korrekciós  
eszköz

szabályozo-
tt eszköz

szabá-
lyozott 
változó 
y*

nyomás/ feszültség 
átalakító

pozícionáló

szabályzás

tolózár

membránhenger

áramlásmérő

légnyomás 
szabályzó

nyomás-
kapcsoló

11.22 ábra  Tipikus elektropneumatikus szabályzórendszer a technológiai folyamatban

11.23 ábra  A 11.22-es ábrán látható rendszer blokkvázlata

A technológiai folyamat vezérlői

A technológiai rendszer elemeinek pozicionálására szolgáló kör, csak egyike a szabályozott 
rendszer legfontosabb elemeinek. A szabályzásra szolgáló összes elemnek kellően nagy csilla-
pítással kell rendelkeznie, hogy megakadályozza a teljes kör és így a vezérelt berendezés túl- 
vagy alulműködését. A csillapításnak azonban nem szabad jelentősen befolyásolnia a sza-
bályzás sebességét. 

* Szabályozott változó lehet: nyomás, térfogatáram, hőmérséklet, folyadékszint stb.

mérés
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E/P proporcionális 
átalakító

fúvóka/torlóle-
mez rendszer

áramlásszabályzás

arányos szelep arányos szelepvezérlőszelep

nyomásszabályzás

elektropneumatikus 
átalakító

sűrített levegő kilépés2/2 (3/3) útszelep

sűrített levegő kilépés

vezérlőjel

kézi 
nyomásszabályzók

vezérlő jel

mikroszűrő
mikroszűrősűrített levegő 

bemenet

11.25 ábra Az elektropneumatikus átalakítók áttekintése és működési elvük

Elektropneumatikus proporcionális átalakítók

Azokat az eszközöket, amelyek a bemeneti elektromos jelet (áram vagy feszültség) az áramló 
közeg nyomására vagy térfogatáramára alakítják át, elektropneumatikus átalakítóknak vagy 
elektropneumatikus arányos szelepeknek nevezik. Gyakorlati felhasználásuk számos ipari 
ágazatban előfordul, ahogy ez a 11.26-11.30-as, valamint a 11.45-11.47-es ábrákon látható. 

A w vezérlőjel és a z hiba változó értékeivel történő működés során az elektropneumatikus 
átalakítók egyszerűsítik az áramló közeg nyomásának és térfogatának szabályozását. 
A többlépcsős analóg vezérlőrendszerekhez képest egyszerűbb és költséghatékonyabb 
a használatuk.

Két alapvető területen használható: vagy a nyomást vagy a keresztüláramló közeg térfogatát 
szabályozzuk velük. Az elektromos bemeneti jel (áram vagy feszültség) átalakítása pneumatikus 
jellé fúvóka/torlólemez, vezérlőszelepek vagy egy arányos mágnesszelep segitségével valósul-
hat meg. 

a) b)

11.24 ábra  a) a különböző kilépő nyomás többfokozatú, analóg vezérlése
 b) egyszerűsített megoldás a különböző kimeneti nyomások szabályozására, E/P áta-

lakító használatával
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szenzor

E/P átalakító

vezérlőegység

vezérlő jel

szenzor

vezérlő- 
egység

pneumatikus fék

sűrített levegő 
bemenet

E/P átalakító

11.26 ábra  A tárolóban a szint lecsökkenése által keletkezett hidrosztatikus nyomáskülönbség kompen-
zálása (pl. különböző folyékony szerek töltésekor stb.)

11.27 ábra  A textil szalag feszülésének szabályzása pneumatikus fékkel

Légnyomás szabályzására szolgáló elektropneumatikus átalakító

A levegő nyomásának szabályzására három szabályzási elvet lehet használni, melyek a propor-
cionális elektropneumatikus átalakítók esetén a következők:

• fúvóka / torlólemez

• vezérlő szelepek

• arányos mágnesszelep

Az egyes működési elvek részletesebben kifejtése előtt, a következő képek bemutatják a pro-
porcionális nyomásszabályzás néhány tipikus példáját a gyakorlatban.

Példa a levegő nyomásának proporcionális szabályzására
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P2
P2

c1 c2 c3 c4

c1

c2

c3

c4

11.28 ábra  A szalag (pl. papír) feszülésének szabályzása a munkahenger helyzetének irányításával

11.29 ábra  Nyomásszabályzás nagy mennyiségű levegőáramlás mellett

11.30 ábra A pneumatikus henger dugattyúrúd mozgásának irányítása és a préselő erő folyamatos sza-
bályzása

11. Proporcionális pneumatikus 
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vezérlőjel
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E/P átalakító

E/P átalakító

E/P átalakító

pneumatikus 
nyomásszabályzó

feszítő henger

digitális 
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a tekercsek 
vezérlésére
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11.31 ábra  Az E/P átalakító vázlata

Elektropneumatikus nyomásszabályzó (fúvóka/torlólemez)

Ennek nyomásszabályzónak  alapeleme a kétrétegű piezoelektromos érzékelő. A vezérlő 
egység (9) elektromos jel hatására (feszültség vagy  áram) közelebb tolja a lemezt (1) a 
fúvókához (2). Az előkamrában (3) megnövekszik a nyomás, amely a membránt (4) lefelé 
nyomja. A légtelenítő szelep (5) bezár és a főszelep (6) a rugó (7) erejével szemben kinyílik.

A megnövekedett nyomás az átalakító kimenetén egy piezoelektromos érzékelővel (8) 
kerül leolvasásra, amely a nyomást elektromos jellé alakítja át, mely a vezérlőegység (9) 
komparátorának bemenetére van vezetve. Ebben az egységben a megadott vezérlőjel értéke 
van összehasonlítva a valós, szabályozott mennyiség értékével. Ha a valós, szabályozott 
mennyiség (levegő nyomása) értéke magasabb, mint a megadott érték, a lemez (1) eltávo-
lodik a fúvókától (2). Az előkamrában (3) lecsökken a levegő nyomása és a membrán (4) felfelé 
tolódik, kinyílik a légtelenítő szelep (5) és a levegő atmoszférába történő leszellőztetésével 
(EXH), lecsökken a levegő nyomása a kimenetnél arra az értékre, amely a megadott vezérlőjel-
nek felel meg (pl. az 5 V feszültségű vezérlőjelnek a p

2
= 0,3 MPa légnyomás felel meg a ki-

menetnél). 

EXH
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11.32 ábra  Az elektropneumatikus átalakító blokkvázlata
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áram)
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nyomás

szelepmembrán

nyomás
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torlólemez 
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11.33 ábra  Az irányító útszelepes E/P átalakító vázlata

11.34 ábra  A vezérlőszelepes elektropneumatikus nyomásszabályzó blokkvázlata

Elektropneumatikus átalakító vezérlőszelepekkel
A vezérlőegységtől érkező, a nyomás növelésére irányuló elektromos jel aktiválja a betápláló 
2/2-utú szelep (1) elektromágnesét, így a sűrített levegő a vezérlőkamrába (3) jut, amelyben 
megnövekszik a nyomás, ez pedig a membránt (4) lefelé nyomja és a főszelep (5) kinyílik. 
Az átalakító kimeneténél történő nyomásnövekedést a nyomásérzékelő (7) elektromos jellé 
alakítja, amely a vezérlőegységbe jut. A vezérlőegységben a megadott vezérlőjel értéke a sza-
bályozott mennyiség valós értékével kerül összehasonlításra, amelyet a nyomásérzékelő (7) 
érzékel. Ha a nyomás megegyezik a kívánt értékkel, az útszelep (1) bezár. Ha a rendszerben 
a nyomás a kívánt értéknél magasabb, akkor a vezérlőegységből (8) kimenő elektromos jel 
hatására kinyílik a 2/2-utú légtelenítő szelep (2). A nyomás az vezérlőkamrában (3) lecsökken, 
a membrán (4) felfelé tolódik egészen addig, amíg a leszellőztető szelep (6) kinyílik, és a levegő 
egy része a leszellőző csatornába (EXH) kerül. Ez a folyamat addig tart, amíg a nyomás értéke 
a kimeneti csatornában (OUT) meg nem felel a kívánt nyomásértéknek. 

kilépő 
nyomás

vezérlőjel

belépő nyomás

elektronikus 
vezérlő (8)

2/2 utú betápláló 
szelep (1)

membrán (4) szelep (5)

2/2 utú leszellőz-
tető szelep (2)

nyomásérzékelő (7)

leszellőztető szelep(6)

üzemi feszültség
vezérlőjel

2/2 - utú betápláló szelep 
(1)

membrán(4)

főszelep (5)

SUP - belépő nyomás

kijelző - a nyomás értékének 
megjelenítése

kimeneti jel

2/2 - utú leszellőztető szelep (2)

EXH - (leszellőzés)

nyomásérzékelő (7)

irányító kamra (3)

EXH - (leszellőzés)

OUT - kilépő nyomás

elektronikus 
vezérlő

(8)
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PFM - impulzusfrekvencia-moduláció

leszellőztető
szelep nyitva

PWM - impulzusszélesség-moduláció

kívánt nyomás
(MPa)

nyomás a szabályzó 
beavatkozás előtt

betápláló szelep 
nyitva

mindkét szelep 
zárva

11.35 ábra  Impulzusszélesség-moduláció – konstans frekvencia

Az elektronikus vezérlőrendszer működési elve

 A tápellátást és légtelenítést szolgáló 2/2-es vezérlőszelepek elektromágnesei az impulzuss-
zélesség-moduláció (angolul PWM) vagy az impulzusfrekvencia-moduláció (angolul PFM) se-
gítségével vannak vezérelve.

Ha a vezérlőjel - a bemeneti jel - megváltoztatásával a légnyomás növelésére van szükség, 
az elektronikus vezérlőegység impulzusszélesség-modulációs (PWM) üzemmódban működik. 
A 2/2-es tápszelep elektromágnesét aktiválja, és a szelep változó időciklusokban kinyílik. 
Minél közelebb van a tényleges nyomás a kívánt nyomáshoz, annál rövidebb a szelep nyitási 
ideje. Ha a vezérlőjel megváltoztatásával a légnyomás csökkentésére van szükség, a  2/2-es 
leszellőzőszelep elektromágnese aktiválódik, és a szelep változó időciklusokban nyílik ki. 

Röviddel a kívánt légnyomásérték elérése előtt az elektronikus vezérlőáramkör átvált 
impulzusfrekvencia-modulációs (PFM) üzemmódba. Mindkét szelep mágnesei aktiválódnak, 
és mindkét, 2/2-útu szelep állandó időciklusokban kinyílik. Csak akkor aktiválódnak, ha a 
kívánt és a tényleges nyomásértékek között bizonyos nyomáskülönbség (a nyomástartomány 
±1%-a) lép fel. Ha a nyomáskülönbség nagyobb, az elektronikus vezérlőegység visszakapcsol 
impulzusszélesség-modulációs (PWM) üzemmódba.

11.36 ábra  Impulzusszélesség-moduláció - konstans nyitási idő

11.37 ábra  A szabályzás folyamata nyomásnövekedés és -tartás közben

t
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11.38 ábra  A szabályzás folyamata nyomáscsökkentés és -tartás közben

t

PFM - impulzusfrekvencia-moduláció PWM - impulzusszélesség-moduláció

kívánt nyomás 
(MPa)

nyomás a szabályzó 
beavatkozás előtt

leszellőztető
szelep nyitva

betápláló

szelep nyitva

PFM - impulzusfrekvencia-
-moduláció

mindkét

szelep zárva
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11.39 ábra  3/3 és 5/3 útszelepek a levegő nyomásának szabályzására 

11.40 ábra Az E/P átalakító rész metszete, melyet egy proporcionális elektromágnes és egy 3/3-as 
útszelep alkot

Elektropneumatikus átalakító arányos szeleppel
Az arányos szelepes elektropneumatikus átalakítókat felhasználásuk szerint két csoportba 
soroljuk: E/P átalakítók a levegő nyomásának szabályzására és E/P átalakítók a levegő 
áramlásának szabályzására. Kivitelezésük szerint az E/P átalakítókat tovább osztjuk 2/2-utú, 
3/3-utú és 5/3-utú szelepekre.

• Elektropneumatikus átalakító a levegő nyomásának szabályzására

Működési elv:
Ennek a típusú E/P átalakítónak az alapját egy acéltolattyú (1) alkotja, melynek helyzetét 
egy proporcionális elektromágnes (2) vezérli. Ahhoz, hogy a tolattyú a kívánt légnyomásnak 
megfelelő helyzetben rögzüljön, az elektromágnes által kifejtett erőnek a rugó (3) és a levegő 
nyomása által kifejtett erővel egyensúlyban kell lennie. 

2 1

3

11. Proporcionális pneumatikus 
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0,3 μm
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11.41 ábra Az E/P átalakító működésének elve 
 (a) proporcionális 3/3-as útszeleppel,
 (b) proporcionális 5/3-as útszelepel

a.) 3/3-es útszelep működése

(1) F
1
 < F

2
 A 1-es bemeneti csatorna 

a 2-es kimeneti csatornával  
össze van kötve, mindaddig 
míg létre nem jön az 
erőegyensúly.
F

1
 = F

2
.

(2) F
1
 = F

2
 A 2-es kimeneti csatorna 

bezár, mivel a nyomás 
elérte a kívánt értéket.

(3) F
1
 > F

2
 A sűrített levegő a 2-es 

kimeneti csatornán át a 
3-as légtelenítő csatornába 
áramlik, mindaddig 
míg létre nem jön az 
erőegyensúly. F1 = F2

(1) F
1
 < F

2
 A sűrített levegő az 1-es 

bemeneti csatornából a 
4-es kimeneti csatornába 
áramlik. A 2-es kimeneti 
csatorna az 3-as légtelenítő 
csatornával van összekötve, 
mindaddig, míg létre nem 
jön az erőegyensúly. F

1
 = F

2
.

(2) F
1
 = F

2
 Az 1-es bemeneti csatorna 

valamint a 3-as és 5-ös 
légtelenítő csatornák zárva 
vannak, mivel a levegő 
nyomása a kívánt értéket 
elérte.

(3) F
1
 > F

2
 a sűrített levegő az 1-es 

bemeneti csatornából a 
2-es kimeneti csatornába 
áramlik. A 4-es kimeneti 
csatorna az 5-ös légtelenítő 
csatornával van összekötve, 
mindaddig míg létre nem 
jön az erőegyensúly. F1 = 
F2.

F
1
: A proporcionális elektromágneses tekercs által 

kifejtett erő, elektromos áram hatására 

F
2
: A spirálrugó és a nyomáskülönbség által kiváltott 

erő (p
A
) a tolattyú homlokfelületére.

b.) 5/3-es útszelep működése

tolattyú

szeleptest

elektromágneses 
erő

sűrített levegő 
ellátás a kimeneti
csatornából
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11.42 ábra  Oszcilloszkóppal feljegyzett rezgő jel

11.43 ábra  Erősítő a rezgő jel generálására

t = 7,1 ms -nek megfelelő frekvencia 140 Hz

Annak ellenére, hogy az acéltolattyú nagyon kicsi súrlódás mellett mozog az acélhüvelyben, 
a helyzetét nem lehet normál vezérlőjellel változatni. A bemeneti jel (w vezérlési tartomány 
– pl. 0-10 VDC) az erősítőben 100-750 mA áramerősságű jellé alakul. A jel átalakításának 
gyorsítása, valamint a statikus súrlódás és a hiszterézis hatásának kiküszöbölése érdekében 
a tolattyú folyamatos mozgást végez. Ez úgy érhető el, hogy a bemeneti jelet összevonják 
egy négyszögletes, váltakozó feszültségű jellel. A hozzáadott jel kis amplitúdóval és 
viszonylag magas frekvenciával rendelkezik (140-170 Hz). Az így előidézett rezgés jellegzetes 
„zümmögésben“ nyilvánul meg.
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11.44 ábra  A pneumatikus munkahenger sebességének és irányának szabályzása

11.45 ábra  A pneumatikus motor fordulatszám-szabályzása

• Elektropneumatikus átalakító a levegő áramlásának szabályzására

Az ezen az elven működő elektropneumatikus átalakítókat a pneumatikus aktuátorok (pl. pneu-
matikus hengerek, forgatóművek stb.) irányának és sebességének szabályzására, a  forgó pneu-
matikus motorok fordulatának vezérlésére vagy a fúvókákba bevezetett levegőmennyiség 
szabályzására (pl. lakkozás, hűtőrendszerek stb.) használják.

Az áramlás szabályzásának példái

vezérlőjel

E/P-átalakító
fordulatszám 
érzékelő

pneumatikus motor

vezérlőegység

E/P-átalakító E/P-átalakító

vezérlőjel

vezérlőegység
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1 2

3

1 2
3

45

11.46 ábra  A festék mennyiségének szabályzása

11.47 ábra  A 2/2-es és a 3/3-as proporcionális szelep felhasználási területei

Az elektropneumatikus átalakítóknál a sűrített levegő mennyiségének szabályzására a 2/2-es 
vagy akár a 3/3-as proporcionális szelep is használható.

11. Proporcionális pneumatikus 
vezérlés

E/P-átalakító

festék

vezérlőjelvezérlőegység

E/P-átalakító

programoz-
ható automata erősítő
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0,3 μm

szűrő 
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11.48 ábra  Az E/P átalakító működésének elve 2/2-es  és 3/3-as proporcionális szeleppel

a

b

c

a

b

c

A működés elve
A levegőáramlás szabályzására szolgáló elektropneumatikus átalakító működési elve majdnem 
azonos a nyomás szabályzására szolgáló, arányos mágnessel ellátott elektropneumatikus 
átalakítóéval. Az a különbség, hogy nincs nyomás-visszacsatolás, tehát a szabályzó kör nem 
zárt, így az áramló mennyiség nincs szabályozva, csak vezérelve. Az áramlásmérőnek a 
kimeneti csatlakozóra és a  külső komparátorra történő utólagos beszerelésével meg lehet 
valósítani a sűrített levegőmennyiség áramlásszabályzását. (lásd 11.22 ábra)

a) F
1
 > F

2
 Az F

1
 erő növelésével a 2-es kimeneti és a 3-as leszellőztető csatorna összekapcso-

lásra kerül.

b) F
1
 = F

2
 A 2-es kimeneti csatorna keresztmetszete zárva: 

 2/2-es útszelep zárva
 3/3-as útszelep középállásban marad

c) F
1
 < F

2
 3/3-as útszelep: Az F

1
 erő csökkenésével az 1-es bemeneti és a 2-es kimeneti 

csatorna összekapcsolásra kerül.

F
1
: a proporcionális elektromágneses tekercs által kifejtett erő, elektromos áram hatására 

F
2
: a spirálrugó által kifejtett erő a tolattyú homlokfelületére

tolattyú 
alaphelyzete

nyitott

zárt

3/3 szelep

elektromos áram (mA)

át
ár

am
ló

 le
ve

gő
m

en
ny

is
ég

 (l
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in
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2/2 szelep

elektromágneses erő

rugóerő

nyitott
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A különböző elektropneumatikus arányos vezérlőrendszerek áttekintése

alapelv előnyök hátrányok

Fúvóka/torlólemez - nem használódik el
- nagyon jó szabályzási képesség

-magas levegőfogyasztás, akár 16 l/
perc

- hallható levegőszivárgás
- kenőanyag nem használható
- a rendszer kilengése a dinamikus 

változásoknál
- fennáll a túlszabályzás lehetősége

Vezérlőszelepek - nagyon alacsony levegőfogyasztás
- nagyon jó szabályzási képesség
- gyors reakcióidő
- nincs túlszabályzás

- az irányító szelepek korlátozott 
élettartama

- csakis száraz, olajmentes sűrített 
levegőt lehet használni

Proporcionális elektro-
mágneses szelep

- nagyon alacsony levegő fogyasztás
- hosszú életteartam
- kenőanyag használata lehetséges
- gyors reakcióidő
- jó szabályzási képesség

- hallható a mágnes „búgása”
- elektronikus modul  használata 

szükséges az elektromágnes 
vezérlésére

11.49 táblázat  A különböző proporcionális szabályzórendszerek működési elveinek áttekintése
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