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LÄHTEADMED
Mass, kg
Tõstekõrgus või kolvi käik, m
Tõsteaeg, s
Silindri kinstustüüp
Pumba arvestuslik mahuline kasutegur
Pumba avestuslik hüdromehaaniline kasutegur
Elektrimootori pöörlemiskiirus, rpm
Pneumosilindri kasutegur
Temperatuuride vahemik оС
Pumba geomeetriline kõrgus, m

m = 1400 kg
h = lkäik = 0,6 m
t=6s
М2
ηg = 0,95
ηhm = 0,85
n = 2000 rpm
ηhüd = 0,85...0,95
+5оС…+55оС
lk = 1,4 m

Pneumosilindri ning pneumoajami arvutamine
-

-

1. Lähteandmed:
𝑚
kolvi koormus Pmax  𝑀 = 440 𝑘𝑔, 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑔 = 440 𝑘𝑔 ∙ 9,82 2 = 4320,8 𝑁 =
𝑠
4,3208 𝑘𝑁. See koormus vähen kui 10 kN, siis pneumoajami kasutamine on
võimalik.
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Dst  0,125 m  0,16 m
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Positiivse liikumisel maksimaalne jõud on 4712 N, negatiivse liikumisel aga 4418N.

On valinud silinder 156119 ADVULQ-100-…-P-A-S2
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Kui L  200 mm, siis on vaja kasutada Eileri valem, arvestades kolvi materjali
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Õhu massi kulu ühepoolse toimega silindris
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2. Pressure booster-rõhuvõimendi

Pin Pin constantly pressurizes air chambers 1 and 4. The valve pressurizes air chamber 3
and exhausts chamber 2. The piston rod moves to the left and compresses the air in
chamber 1. In the end position the air from chamber 1 flows through the opening in the
piston rod, over the rod seal and via the control line to the valve and switches the valve.
The valve thereby pressurizes chamber 2 and exhausts chamber 3. The piston and the
piston rod move to the right. The rod seals again at the rod seal. The control line is
exhausted via the flow control valve. In the other end position the process is repeated on
the opposite side and continuous operation of the booster is guaranteed.

Joonis 1. Rõhuvõimendi
3. Baasjaoti SV

Joonis 2. Baasjaoti SV tüüpi
4. Käsijuhtimisega jaoti P

Joonis 3. Kahekäe lülituse süsteem
5. Lähestumisandur SM
SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE Lähestumisandur
6. Kahekäe lülituse süsteem
7. Montaažikomponendid
8. Liitmikud
Festo pakkumise järgi, nimelt:
1. silinder 156119ADVULQ-100-PAS2. Silindri käik ootame 400mm, peame
pneumaatilise pressi konstrueerima. Silindri kolvile peame horisontaalse plaadi
kinnitama. Press peab suruda massi. Maksimaalse kogu massi suurus 400 kg.
2. Pressure booster-õhuvõimendi MSB6-1/2:C4:J3-WP .
Pressiga me peame arendava jõu muuta nullist maksimaal väärtuseni. Mahtuvuslik
kulu silindri erineva kiirusega (5 mm/s kuni 100 mm/s) on

3. Baasjaoti SV, VSPA-B-T32C-A2 43,00 EUR
4. Käsijuhtimisega jaoti P, VHER-H-B43U-B-G14 86,85 EUR
5. Lähestumisandur SM, SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE 18,18 EUR
6. Rõhuvalmistaja AW20-F01BE peab olema Pressi esipanelil. See
Compressed
air preparation, Filter regulator/lubricator. Lähtetingimused on samas, rõhk kuni 6 bar,
mahtuvuslik kulu 45,9 l/min kuni 275, 4 l/min ja 1026 l/min kuni 6156 l/min kui kolvi
maksimaalne kiirus on 100 mm/s.
7. Kompressor DENTAL-AIR2 On meil pakkuda tüüp Junair (150 l/min) (kuni 8bar),
hind 1044,00 EUR.
8. Montaažikomponendid selleks, et Tuleb pressi elemendid kokku panna. Pressi
konstruktsioon ning pressi suurused on 500mm, 500mm, 1500mm
9. Liitmikud on vaja Selleks et pressi elementid kokku panna
10. Kahekäelülituse juhtblokk oleks pakkuda tüübiga ZSB-1/8-B (576656), hind oleks
404,25 EUR

Pneumaatika ja Elektropneumaatika
Kodutööd
PROJEKTI ÜLESANDED
Üks ja sama, mis on valitud nimekirjast, lahendatakse kahe meetodiga
- pneumaatilise ja elektropneumaatilise meetodiga
Kodutöö tuleb välja anda vastavalt projekti tüübile - tiitellehe ja muude
materjalidega. Probleemi avaldust tuleks käsitleda „probleemi
väljavõttena”. Projekt peaks sisaldama järgmist:
1. Probleemi kirjeldus
2. Seadme visand selle ülesande praktiliseks rakendamiseks (punkt ei
ole kohustuslik, kuid soovitav)
3. Ajamite liikumise järjekord, kui on rohkem kui üks
4. Sammskeem
5. Signaalide järjestus
6. Paigaldage pneumaatiline ahel
7. Vajalike seadmete loetelu.
Teil peab olema võimalik juhtida kõigi draivide kiirust! Esitatud projekti
tuleb näidata töölaual. Projekti kallal töötades saate kasutada
simuleerivaid arvutiprogramme, näiteks AutoSIM-200, mis on arvutisse
installitud 108 kontoris. Juhend selle programmi kasutamiseks on
saadaval seal.
Vajalike seadmete loetelu tuleks esitada tabeli kujul, vt allpool toodud
näidet.
Element
Elementi nimetus
Kogus
0.1
Õhu ettevalmistamise seade
1
0.2
Lukkklapp
1
1.0
Topelttoimeline silinder
1
1.1
Õhujaotur
1
1.2
Piirilüliti
1
1.3
Vedru tagasivoolu nupp
1
1.5
Taimer 1
1
.
Elektropneumaatika ülesanne on tehtud standardlehel (mall), millele on
lisatud loogiline plaan ja elektrikontuur.
Lahenduste hindamine
Probleemi lahendus (skeem on koondatud lauale ja töötab vastavalt
selles sätestatud tingimustele) annab 0,5 punkti lihtsa ülesande jaoks
ja 1 punkt keeruliste ülesannete jaoks iga lahendusmeetodi puhul.

Õpilasskeemi väljatöötatud korrektne (vastavalt DIN ISO nõuetele)
annab lihtsa ülesande puhul 0,5 punkti ja iga lahendusmeetodi puhul 1
punkti keeruliste ülesannete jaoks.
Lihtsad ülesanded - ilma signaalide lõikumiseta, keerukad ülesanded signaalide lõikumisega.
1. Kolb ulatub algasendist 2 sekundit pärast nupu vajutamist, liigutab
osa ja tõmbab tagasi. Kui osa ei ole, ei tohi kolvi pikendada.
2. Kolme sekundi jooksul pärast nupu vajutamist ulatub kolb
algasendist välja, tõmbab pärast teise nupu vajutamist tagasi.
3. Pärast nupu vajutamist ulatub kolb algasendist, toimib osaliselt ja
tõmbub tagasi. Kui osa ei ole, ei tohi kolvi pikendada.
4. Kolb vajutab nupu vajutamisel algasendist, liigutab osa ja tõmbab
tagasi. Kui osa pole, siis on vaja sunniviisilist tagasikutsumisnuppu.
5. Kolb vajutab nupu vajutamisel algasendist, liigutab osa ja tõmbab
tagasi. Kui osa ei ole, ei kolb kolb välja.
6. Kolb vajutab nupu vajutamisel algasendist ja liigub 2 sekundi jooksul.
Järgmine kord, kui kolb saab edasi liikuda ainult pärast 3 sekundit,
mitte vähem.
7. Kolb ulatub algusasendist pärast start-nupu vajutamist, liigutab osa
ja tõmbab tagasi. Töö on võimalik rõhuga kuni 3 baari.
8. Kolb ulatub algsest asendist nupu „start” vajutamisega, toimib
piirilülitile ja tõmbub tagasi. Kui rõhk on alla 3 baari, ei ole töö võimalik.
9. Kolb ulatub algsest asendist pärast nupu „start” vajutamist, toimib
osale ja tõmbub tagasi. Kui detaili ei ole, libiseb kolb 1 sekundi jooksul
pärast nupu „Finish” vajutamist.
10. Kolvi vajutamine algasendist pärast nupu vajutamist, seejärel liigub
teise silindri kolb, liigub osa, mille järel esimese silindri kolb liigub,
seejärel liigub teine silinder.
11. Kolvi vajutamine algasendist pärast nupu vajutamist, siis teise
silindri kolb liigub edasi, liigutab osa, mille järel esimese silindri kolb
liigub, seejärel liigub teine silinder. Kui osa ei ole, ei tohi kolb edasi

liikuda.
12. Kolb ulatub esialgsest asendist 2 sekundit pärast nupu vajutamist,
toimib piirilülitil, teise silindri kolvil, seejärel kolmanda silindri kolb. 2. ja
3. toimivad nende piirilülititel, mille järel kõik kolm kolbi tõmbuvad.
13. Kolvi vajutamisel nupu vajutamisel ulatub kolb algasendist välja, kui
nupp vabastatakse või kui ekraan on avatud.
14. Kolvi vajutamisel nupu vajutamisel ulatub kolb algasendist välja, kui
nupp vabastatakse või kui ekraan on avatud. Kui osa ei ole, ei kolb kolb
välja.
15. Pärast nupu vajutamist 2 sekundi pärast ulatub kolb algasendist,
jääb pikemaks 3 sekundiks, pärast mida ta tagasi tõmbub.
16. Kolme sekundi jooksul pärast nupu vajutamist ulatub kolb algsest
asendist, toimib piirilülitile ja tõmbub 1 sekundi pärast tagasi.
17. Pärast nupu vajutamist tõmbub kolb tagasi, jääb 3 sekundiks tagasi
ja ettemaks.
18. Esimese nupu kolb ulatub algasendist pärast nupu vajutamist,
toimib piirilülitil ja tõmbub tagasi. Samaaegselt esimese kolvi
liikumisega ulatub kolb.
19. Nupu vajutamisel liigub esimese silindri kolb üheaegselt ja teise
silindri kolb liigub ettepoole, esimese silindri kolb toimib piirilüliti, pärast
mida liiguvad silindrite kolvid omakorda: teise käigu kolb liigub, teise
kolvi kolb, esimese kolvi kolb, esimese kolvi kolb liigub välja, esimese
kolvi kolb liigub välja.
20. Esimese nupu kolb ulatub algasendist pärast nupu vajutamist,
pärast 3 sekundit liigub teise silindri kolb edasi, liigub osa, toimib
piirilülitile, mille järel mõlemad silindrid liiguvad samaaegselt.
21. Esimese silindri kolb liigub pärast nupu vajutamist, seejärel liigub
see edasi
teise silindri kolb, millele järgneb kolmanda silindri kolb, surub osa,
hoiab seda 3 sekundit ja kõik kolvid pöörduvad tagasi oma
algasendisse (mis tahes järjekorras).
22. Kahe silindri kolvid tõmbuvad samal ajal välja, kinnitavad osa, 3

sekundi pärast mõlemad slaidid sisse - ka samal ajal. Järgmine tsükkel
võib alata 4 sekundiga.
23. Kahe silindri kolvid tõmbuvad samal ajal välja, kinnitavad osa, 3
sekundi pärast mõlemad liigutatakse - kõigepealt esimene, millele
järgneb teine. Järgmine tsükkel võib alata 4 sekundiga.
24. Esimese silindri kolb ulatub, kui õhurõhk kolvi süvendis on rohkem
kui 3 baari, siis teise silindri kolb liigub edasi, toimib osale, pärast 2
sekundit mõlemad kolvid tõmbuvad tagasi. Kui õhurõhk esimeses
silindris on alla 3 baari, siis teise silindri kolb ei ulatu. Esimese silindri
kolvi tagasitõmbamiseks tuleb vajutada veel üks nupp.
25. Esimese silindri kolb ulatub algasendist pärast nupu vajutamist, kui
õhurõhk selles on üle 2 baari, siis 2 sekundi pärast pikeneb teise
silindri kolb. Mõlemad kolvid libistavad pärast nupu "lõpuni" vajutamist.
26. Esimese nupu kolb liigub pärast nupu vajutamist edasi, 2 sekundi
pärast liigub teise silindri kolb edasi, toimib osa, seejärel liiguvad teise
ja esimese silindri kolvid.
27. Esimese silindri kolb liigub pärast nupu vajutamist edasi, 2 sekundi
pärast liigub teise silindri kolb edasi, 1 sekundi pärast libiseb esimese
silindri kolb ja kohe pärast seda libiseb teise silindri kolb.
28. Esimese silindri kolb liigub pärast nupu vajutamist, siis teise silindri
kolb liigub edasi ja toimib osaliselt. Kui rõhk kolvi süvendis on üle 2
baari, siis mõlemad kolvid pöörduvad tagasi oma algasendisse. Kui
rõhk on väiksem kui 2 baari, siis on mõlema kolvi liigutamiseks vaja
sunniviisilist tagasipöördumisnuppu.
29. Silindri kolb ulatub algasendist pärast nupu vajutamist, toimib
osaliselt, ootab 6 sekundit ja tõmbub tagasi. Töö läheb koos ekraaniga
suletud. Kui ekraan on avatud, peab kolb kohe sisse tõmbuma. Samuti
peaks olema võimalik kiiresti (ilma viivituseta) kolb tagasi algsesse
asendisse viia.
30. Pärast nupu vajutamist surutakse silindri kolb algsest asendist
välja, toimib piirilülitil ja tõmbub tagasi, jääb 2 sekundiks, seejärel liigub
kohe välja (ilma nupu vajutamiseta), toimib teist korda piiril ja lülitub
tagasi. Töö on võimalik õhurõhuga vahemikus 2 - 4 baari.
31. Kolb ulatub algsest asendist 2 sekundit pärast nupu vajutamist

(nupu vajutamine), mõjutab piirilülitit, teise silindri kolb liigub ettepoole,
teine toimib selle piiril, pärast mida mõlemad kolvid tõmbuvad.
32. Pärast eri värvi värvi valamist purki tuleb need segada vibraatoriga.
Nupu vajutamisel tõmbub pikendatud silindri varras (CCD) täielikult
tagasi ja hakkab seejärel liikuma edasi, liikudes poole võrra edasi. See
töörežiim on ette nähtud kahel piirilülitil: üks neist on paigaldatud varda
äärmisele tagasitõmmatud asendile, teine on selle löögi keskel. Pärast
kindlaksmääratud ajavahemikku peatuvad varude kõikumised. Varre on
täielikult välja tõmmatud, vajutades kolmanda piirilüliti hooba äärmises
asendis. Värvi segamise aeg - 5 s.
33. Kui vajutate käivitusnuppu, surub esimene silinder osa
gravitatsiooniajakirjast ja vajutab selle veljele. Teine silinder, millel on
rõhu piiramine (rõhuregulaator on seatud 4 baari), kinnitab selle osa
esimese suhtes risti. Klambri töö lõpetamist näitab optiline indikaator.
Operaator jälgib osa töötlemist (tegelikult teostab kolmas sõidurõngas
osa - see on ülesande keerukus, kuid seda saab ignoreerida), pärast
töötlemise lõpetamist vajutatakse teist nuppu ja silindri varraste
tagasitõmbamine vastupidises järjekorras.
34. Nupu vajutamisel ulatub esimese (etteande) silindri varu aeglaselt,
peatub 2 sekundi jooksul oma äärmises asendis. Pärast varda
sissetõmbamist aktiveeritakse teine piirilüliti, mis sunnib teist (surudes
olevat) silindrit (DPC) välja, mis on juhitud vedru-tagasilöögiklapiga.
Äärmuslikus asendis.
35. Esimene silinder surub aeglaselt toorikut ja surub seda fikseeritud
toe vastu. Pärast 4 baari kinnitusrõhu saavutamist tõmbub esimene
silinder tagasi ja teine (toitevool) silinder kahaneb aeglaselt külvikut
toorikule, selle maksimaalne jõud on piiratud 5 bariga. Pärast selle rõhu
saavutamist liigub teine silindri varras sisse.
36. Esimese silindri kolb ulatub, pärast mida 2 sekundi pärast liigub
teise silindri kolb edasi, toimib osa ja tõmbub tagasi. Kui õhurõhk
esimeses silindris on alla 3 baari, siis teise silindri kolb ei ulatu.
Esimese silindri kolvi tagasitõmbamiseks tuleb vajutada veel üks nupp.
37. Mõlemad kolvid pikendatakse. Kolb liigub algasendist 2 sekundit
pärast nupu vajutamist (nupu vajutamine - impulss), mõjub piirilülitile,
teise silindri kolb liigub sisse, teine toimib selle piirilüliti, mille järel
mõlemad kolvid tõmbuvad välja.

Pneumaatika
Kodutöö

Ülesande seadistamine: Kolvi vajutamisel kolb liigub pärast 3 sekundi
jooksul allavajutamist ja edasiminek.
Ajami esile nihkumise järjekord:
A- , A +
Sammdiagramm (Joon.1):

Joonis 1. Sammdiagramm
Signaalide järjestus:
Samm 1: 1.0 tagasi liikumine (A- liikumine), kui 1.3
Etapp 2: 1.0 välja liikumine (A+ liikumine), kui 1.2 ja t> 3 s

Pneumaatiline montaažidiskeem (Joon.2):

Joonis 2. Pneumaatiline montaažidiskeem

Vajalike seadmete loetelu:
Element
Elementi nimetus
0.1
Õhu ettevalmistamise seade
0.2
Lukkklapp
1.0
Topelttoimeline silinder
1.1
Õhujaotur
1.2
Piirilüliti
1.3
Vedru tagasivoolu nupp
1.5
Taimer 1

Kogus
1
1
1
1
1
1
1

