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Előszó 

Az Óbudai Egyetem (korábban Budapesti Műszaki Főiskola /BMF/) jogelőd intézményében a Bánki Donát 

Műszaki Főiskolán – a magyar felsőoktatásban az elsők között – huszonöt évvel ezelőtt kezdtük el a 

mechatronika oktatását. A mechatronika sokat változott az eltelt időszakban, melyet elsősorban az elektronika, a 

digitális technika, az informatika rohamos fejlődése, újabban a mechanika területén a mikro és nano 

technológiák elterjedése generált. 

 

A fenti ábrán egy ma használatos mechatronika definíció képi megjelenítését mutatjuk be az angol kifejezések 

megtartásával. 

Jegyzetünk a mechatronika oktatását segíti a mechatronikai és gépészmérnöki alapképzésben, ismeretanyagával 

elősegítve a fenntartható fejlődés biztosítását szolgáló szemlélet formálását. A rövid, tömör tárgyalásmód az 

egyes témakörökben csak a legfontosabbnak tartott ismeretek taglalását tette lehetővé, ezért ha bővebb 

információra van szükség: a hivatkozott irodalmakat ajánljuk. 

Ez a jegyzet a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0054 azonosító számú tananyag-fejlesztési projekt keretében, 

annak támogatásával készült. 
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1. fejezet - A mechatronika 
kialakulása, fogalma, tárgya 

A mechatronika hallatán még azok is, akiknek nincs műszaki érdeklődése, két dologra szoktak gondolni a 

mechanikára és az elektronikára. A Mechatronics angol kifejezést több mint negyedszázada japán mérnökök 

alkották meg és valóban az volt a céljuk hogy fejezze ki a mechanika (a gépészet) és az elektronika ötvözetét. A 

mechatronika azonban több mint e két szakma összefonódása, beleértjük a számítástechnika (informatika) az 

elektronika mellett az irányítástechnika (az automatikus gépek működtetésének tudománya), a mesterséges 

intelligencia és ezek együttes hatásának eredményét is amely a minket körülvevő berendezésekben ölt testet. A 

definícióról egy kicsit később, előbb lássuk, hogyan jutottunk idáig? 

1. A kezdetekről 

Röviden a mechanika kialakulásáról: az első valóban hasznos mechanikus eszközök az órák, az időt 

automatikusan jelző szerkezetek voltak. A mechanikus órákat a középkorban találták fel. A mozgató energiát 

súlyokra ható gravitációs erő szolgáltatta. Gátszerkezetes „járatokat” használtak arra, hogy a súlyok szabályos 

lépésenként forgassanak el kerekeket. Ezek az órák nem jártak valami pontosan, de akkor ezek voltak a 

legkorszerűbbek. 

Az óraszerkezetek egyre bonyolultabbá váltak, amelyek lehetővé tették, hogy szerkezeti elemeik megfelelő 

sorrendben és alkalmas időben meghatározott mozgásokat végezzenek. 

A XVIII. században mozgó bábukat építettek, és ezek nagyon kedveltekké váltak. XIV. Lajos francia király 

kérésére egy Gottfried Hautsch nevű német „maguktól mozgó” játék-katonákat készített. Ezeknek a tárgyaknak 

a megnevezése „auto-maton” (automata)-volt. 

Vaucanson 1745-ben feltalálta az első automatikus szövőszéket (ezt később Jacquard továbbfejlesztette), 

melynek vezérlő rendszere a későbbi lyukkártyák és lyukszalagok előfutára volt. Az ilyen rendszerek nagy 

előrelépést jelentettek a gépek irányításának történetében, mert lehetővé tették a gépek program alapján történő 

vezérlését. 

2. Úton a számítógép felé 

Az átlyukasztott vagy át nem lyukasztott nyílás az „igen”, illetve a „nem” információnak felel meg, és ezt az 

elvet George Boole (1815-1864) algebrává fejlesztette tovább. Az „igen” és a „nem” a bináris rendszerben az 1 

és a 0 számokkal (jelekkel) lehet azonos, amelyek viszont elektromos kapcsolók „bekapcsolt" (1), illetve 

„kikapcsolt" (0) állapotával tekinthetők egyenértékűnek. Ez az elv a mai digitális számítógépek működésének 

alapjává vált. 

Az első digitális számológépet Charles Babbage tervezte 1823-ban a Brit Posta számára. Babbage még nem 

használhatott elektromos kapcsolókat a Boole-algebra realizálására, hanem kénytelen volt megbízni a lassúbb és 

esetlenebb mechanikus kapcsolókban. Épp ezért Babbage-féle gépet nem lehetett – elektromosság és elektronika 

nélkül, ami akkor még a távoli jövő volt – a gyakorlati céloknak megfelelően megvalósítani. 

Bár gépeinek elve ugyanaz, mint a Jacquard-féle szövőgépé, azonban a XVII. században mechanikus 

számológép alakjában ennek már voltak előfutárai: Blaise Pascal (1623-1662) találta fel az első mechanikus 

összeadó és kivonó szerkezetet. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) olyan számológépet szerkesztett, 

amellyel már szorozni is lehetett. Ezek a szerkezetek a második világháború előtt használatos pénztárgépek és 

asztali, mechanikus számológépek ősei voltak. 

A lyukasztott kártyákat sokkal eredményesebben alkalmazta számítási feladatok automatikus megoldására 

Hermán Hollerith (1860-1929). A kártyák maguk elektromosan szigetelő anyagúak voltak, a lyukakon keresztül 

azonban a kialakuló elektromos érintkezések közvetítésével elektromos áram haladhatott át. Hollerith vállalatot 

alapított, amelyből később az IBM alakult ki. 

Az első digitális számítógép megépítését – melyet Howard Aiken professzor irányításával a Harvard egyetemen 

fejlesztettek Mark-I néven – 1944-ben fejezték be. Működésének alapelvei hasonlítottak Babbage és Hollerith 
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gépeinek elveihez, a gépben még lyukkártyákat, de már elektromechanikus kapcsolóelemeket használtak. Az 

első elektronikus számítógép az 1946-ban üzembe helyezett ENIAC, ez a berendezés már elektroncsövekkel 

működött. 

A mai elektronikus számítógépek felé közelítő eszközök alkalmazása ugyan eleinte gyakran megoldott egy-egy 

problémát, de újabb nehézségeket is okozott. így például fokozták ugyan a működési sebességet, közben a 

megbízhatóság nem változott, a költségek és a méretek pedig nőttek. Csak a tranzisztorok megjelenése (1948) és 

az ezeket követő integrált áramkörök elterjedése tette feleslegessé a működési sebesség, a méretek és a 

költségek közötti kompromisszumot. 

A ma létező mechatronikai rendszerek megalkotását a működési sebesség növekedése és az egyre olcsóbbá váló 

miniatürizálás tette lehetővé. 

3. Irányítás- és robottechnika 

Az irányításelmélet (irányítástechnika) kialakulásában fontos szerepe volt James Watt-nak, (1736-1819) aki az 

első, a gyakorlatban is használható gőzgép feltalálója. Watt 1789-ben kidolgozta gőzgépe teljesítmény 

szabályozását, és ezzel bevezette a visszacsatolás elvének alkalmazását, melynek jelentőségét James Clark 

Maxwell ismerte fel. 

A visszacsatolás nem más, mint egy rendszer kimenetére jellemző információ visszavezetése a rendszerbe, ami 

önszabályozást tesz lehetővé. Gondoljunk például egy hőfokszabályozós vasalóra, vagy egy villany bojler-re, 

ahol mérjük a hőmérsékletet és összehasonlítjuk azt a beállított hőmérséklet-értékkel. Ha a hőmérséklet 

alacsonyabb a beállított értéknél, akkor a szabályozó automatikusan bekapcsolja a fűtést. Ha a mért hőmérséklet 

a beállított értéknél nagyobb, akkor kikapcsolja azt. 

A múlt század ötvenes évei közepén, ahogy a technológia fejlődése lehetővé tette, az ember saját képére és 

hasonlatosságára szerkezetek készítésébe fogjon. Automatikus manipulációval foglalkozó szabadalmat elsőként 

George C. Devol, Jr. dolgozott ki 1954-ben. A robot számítógépes irányító rendszerét univerzális automatizálás 

(Universal Automation) vagy röviden „Unimation" megnevezéssel határozta meg. Később Unimation, Inc. 

néven leányvállalatot hozott létre, amely Joseph F. Engelberger vezetésével az ipari robotok gyártása területén a 

világ első vállalkozásává fejlődött. 

A robotok voltak a mechatronika előfutárai, ugyanis egy robot lényegében maga is mechatronikai rendszer. 

(Ebben az időben természetesen még szó sem esett mechatronikáról.) 

4. A mesterséges intelligencia születése 

A MIT (Massachusetts Institute of Technology) 1950-ben kezdte meg számvezérlésű rendszer alkalmazását 

gépekhez; az adatokat szalagon rögzítették, ezeket pedig számítógép értelmezte. A lyukszalag vagy mágneses 

szalag számok alakjában tartalmazta a kódolt utasításokat. A szalagon rögzített információt számítógép olvasta 

be, tehát a működtetett gép intelligenciájaként és egyúttal automatikus irányító rendszereként is működött. 

Az 1960-as években a kutatók tevékenysége arra összpontosult, hogy egyetlen rendszerbe fogják össze az 

érzékelő és a problémamegoldó képességeket, ehhez számítógépeket, a látáshoz -kamerákat, a 

robotmegfogókban pedig érintésérzékelőket alkalmazva. Mivel a vizsgálatok végső célja annak meghatározása 

volt, hogy egy ilyen rendszer mennyire „intelligens" módon tud tevé-kenykedni, ezt a tudományágat 

mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence = AI) néven szokás emlegetni. 

5. A mechatronika fogalma, tárgya 

Napjainkban a mechatronika térhódítását éljük. Életünk szinte minden területén használatos berendezéseink 

kisebb nagyobb mértékben tartalmaznak mechatronikai rendszert, a személy-gépkocsitól a játék automatáig, a 

mosógéptől a bank automatáig szinte mindenütt találunk olyan berendezést amely magán hordozza a különféle 

technikák és tudomány területek integrált jegyeit. Az egyik leggyakrabban használt meghatározása (Harashima, 

Tomizuka és Fukada 1996) szerint: a mechatronika a gépészet, az elektronika és az informatika egymás hatását 

erősítő (szinergikus) integrációja a termékek és folyamatok tervezésében és gyártásában. A pontosabb és 

részletesebb definíciók persze a mesterséges intelligenciát és még sok egyebet is megadnak, ami a XXI. század 

mechatronikájához tartozik. 
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1.1. ábra. 

A munkaerő piacon a mechatronikai képzettség keresett, elsősorban a szélesebb, több lábon álló alapozás miatt. 

A világban szinte nincs olyan műszaki egyetem, ahol ne lenne mechatronikai képzés. 

Magyarországon mechatronikai oktatásban középfokon a mechatronikai technikus és műszerész képzés a 

nyolcvanas évek második felétől folyik. Elsősorban erre alapozva 2005 szeptemberében elindult a 

mechatronikai mérnök alapképzés (BSc). A mester képzés (MSc) két évvel később és a doktori (PhD) képzések 

alapítása folyamatban van. 

Hogy mit hoz a jövő? Egyet biztosan lehet tudni. A klasszikus gépészmérnökség átalakul, befogadja és magába 

integrálja az informatikát és az elektronikát. A mechatronika a modern gépészmérnöki tevékenységet jelenti. Új, 

korszerű, alakuló tudományterületté fog válni, a XXI. század meghatározó irányzata. 



   

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. fejezet - A mechatronikai 
rendszerek jellemzői, részei 

A mechatronikai rendszer feladata, hogy a környezete tulajdonságait érzékelje, mérlegelje, majd bizonyos 

szabályok szerint megváltoztassa ezeket. Ennek megfelelően fontos a fizikai-rendszer határ kialakítása. Ezt 

ismerve, felvázolhatjuk a rendszerünk be- és kimenő mennyiségeit, tehát nagyvonalakban tisztába lehetünk a 

rendszer tevékenységével. 

 

2.1. ábra. A mechatronikai rendszer általános felépítése 

A mechatronikai berendezések általános felépítése az 2.1. ábrán látható. A berendezést egy digitális elven 

működő, bonyolult számítások elvégzésére is képes mikroszámítógép működteti. A érzékelők által mért – fizikai 

mennyiségekkel arányos – jelek feldolgozás után a számítógépbe kerülnek. A számítógép eltárolt stratégiák 

szerint jeleket generál a végrehajtó szervek (aktuátorok) működtetéséhez. A jeleket teljesítményerősítő hozza 

olyan teljesítményszintre, mely a végrehajtó szervek meghajtásához szükséges. Az aktuátorok erőket és/vagy 

mozgásokat hoznak létre, melyeket megfelelő hajtások alakítanak át a célnak megfelelően és adnak át a fizikai 

rendszernek. A feladat végrehajtásának eredményéről visszacsatolás ad információt a számítógépnek a további 

döntések meghozatalához. 

Az érzékelő egység 

Az érzékelők szerepe a különböző típusú információk gyűjtése, ami lehet elektromos vagy nem elektromos 

jellegű. Ez első esetben a hasznos információ tárolva lehet a jel amplitúdójában, fázisában, illetve 

frekvenciájában. A nem elektromos jellegű mennyiségeket (helyzet, távolság, erő, nyomás, anyag belső 

feszültsége, hőmérséklet, rezgés, gyorsulás, stb.) az érzékelők, fizikai jelenségek segítségével, átalakítják 

arányos elektromos jellé, majd a fenti módon történik tovább a feldolgozásuk. 

Az érzékelőket többféleképpen osztályozhatjuk. A működési elv szerint megkülönböztethetünk passzív és aktív 

érzékelőket, míg a kimenőjel szerint beszélhetünk analóg vagy digitális érzékelőkről. A passzív érzékelők 

esetében szükség van egy külső áramforrásra. Ekkor az érzékelő része egy áramkörnek, és a mért mennyiség 

hatása alatt arányosan változik az érzékelő valamely jellemzője: az ellenállása, az induktivitása vagy a 

kapacitása. Ezt a változást természetesen tükrözi az áramkörben keletkező feszültség és/vagy áramerősség 

módosulás is. 

Az induktív érzékelők esetén a permeabilitás változtatásával az elmozdulás, erő vagy nyomás mérhető, ha pedig 

rugalmas elemekkel együtt használjuk, akkor a gyorsulást mutathatunk ki. A kapacitív érzékelőket szintén 

elmozdulás, nyomás, rezgések átalakítására használhatjuk. A fegyverzetek közötti közeg permeabilitásának 

változása a folyadékok szintjének, a páratartalom, a távolság változására vezethető vissza. 

Az aktív érzékelők esetében nem szükséges külső áramforrás beiktatása, mivel az érzékelő az energiát egyenesen 

a mérendő mennyiségtől veszi át, és alakítja feszültséggé vagy árammá. Az ilyen típusú érzékelő hátránya, hogy 
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energia elvonás miatt megváltoztathatja a jelenség mérendő jellemzőjét. Ezért az érzékelő nagy impedanciával 

kell rendelkezzen vagy a zavaró tényező elkerülése végett külső energiaforrást is használnak ennek táplálására. 

Ezek az érzékelők több fizikai jelenséget használnak feszültséggenerálásra: indukciós jelenség, hőelektromos 

hatás, piezoelektromos hatás, magnetostrikciós, elektrokémiai jelenségek, foto-elektromos hatás. 

Az érzékelő egység tartalmazhat egy analóg/digitális konvertert (A/D), mely akkor szükséges, ha az egység egy 

digitális áramkörnek szolgáltatja az adatot. Ennek ellenére léteznek olyan érzékelők, melyek felépítésükből 

adódóan digitális jelet továbbítanak, mely nem annyira érzékeny a külső behatásokra. Ebben az esetben az 

érzékelő leegyszerűsödik, esetleg egy jelerősítőre van még szükség, ami javítja a jel minőségét. 

Információ feldolgozó egység 

A mechatronikai rendszer érzékelői és végrehajtó elemei között determinisztikus kapcsolatot kell létrehozni, 

ezért információ feldolgozó egységet szükséges beiktatni a két egység közé. Ez lehetővé kell tegye az érzékelők 

által szolgáltatott információk kiértékelését, majd ennek függvényében, bizonyos a tervező által megfogalmazott 

célokat követve, a végrehajtó elemeket szükséges irányítania. A „gondolkodás” nem más, mint az említett, 

szabályok által megfogalmazott céloknak a kivitelezése. Így ezt az egységet joggal nevezhetjük döntéshozó 

egységnek. Nagyon széles skálából választhat a rendszertervező ennek az egységnek a megvalósításakor: lehet 

egyszerű nyitott hatásláncú vagy bonyolult visszacsatolással rendelkező irányítás. Ennek megfelelően állhat az 

egység egy műveleti erősítőből is vagy egy összetett, párhuzamos kapcsolású mikroprocesszorokat tartalmazó 

alrendszerből is. 

A végrehajtó szervek, energia hordozók 

Ennek az egységnek a feladata a rendszer által „hozott” döntéseket a fizikai rendszerbe bevezetni.  Különböző 

úton alakítja környezetét, megváltoztatva ennek jellemzőit a gyűjtött információknak és az előírt szabályoknak 

megfelelően. 

A feladatok többségében a mechanikus energiát hasznosítjuk munkavégzés céljából. Ez az energia több 

átalakuláson megy keresztül, míg számunkra hasznossá nem válik. Gyakori eset, hogy az elsődleges energia a 

villamos energia, melyet villamos hajtásokkal mechanikai energiává alakítunk. Ezenkívül megtörténhet, hogy 

elsődleges energiaforrásként a termikus gépeket használjuk, majd ebből villamos, hidrosztatikus energián 

keresztül jutunk el a mechanikai energiáig. Az átalakulásoktól függően nevezzük a rendszereket villamos, 

pneumatikus és hidraulikus rendszereknek, de ezek kombinációja sem kizárt. Hogy melyik rendszert használjuk, 

az a megvalósítandó feladattól függ, mivel ezen rendszereknek megvannak az előnyei és hátrányai (2.1. 

táblázat). 

2.1. táblázat - Energiahordozók összehasonlítása a végrehajtás szempontjából 
 

Kritériumok Pneumatika Hidraulika Elektromosság 

Lineáris erő Az erőt az alacsony 

nyomás és a hengerátmérő 

35000-40000 N értékűre 

korlátozza. Rögzítő erőnél 

(nyugalmi helyzetben) 

nincs energiafogyasztás 

Nagy erők nagy nyomás 

révén 
Viszonylag rossz hatásfok, 

eredendően nincs 

túlterhelésvédelem, nagy 

energiafogyasztás 

üresjáratban, csekély erők 

Forgatónyomaték Teljes forgatónyomaték 

nyugalmi helyzetben is 

energiafogyasztás nélkül 

Teljes forgatónyomaték 

nyugalmi helyzetben is 

energiafogyasztás nélkül 

Csekély forgatónyomaték 

nyugalmi helyzetben 

Lineáris mozgás Egyszerű előállítás, nagy 

gyorsulás, nagy 

sebességek (kb. 1,5 m/s) 

Egyszerű előállítás, jó 

szabályozhatóság 
Körülményes és drága, 

rövid utak esetén 

elektromágnes szükséges, 

kis erők esetén lineáris 

motort lehet használni 

Forgó- vagy lengőmozgás Igen nagy Hidraulikus motorok és A legjobb hatásfok a 
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Kritériumok Pneumatika Hidraulika Elektromosság 

fordulatszámú  sűrített 

levegős motorok, magas 

üzemi költség, rossz 

hatásfok lengőmozgás 

fogasléces-fogaskerekes 

átalakítóval 

lengőhengerek, a 

fordulatszám alacsonyabb, 

mint a pneumatikánál, jó 

hatásfok 

forgóhajtásnál, korlátozott 

fordulatszám 

Szabályozhatóság Egyszerű erőszabályozás a 

nyomás segítségével 

(nyomásszabályozó) , egy-

szerű sebesség 

szabályozás a mennyiség 

révén, (fojtószelep, gyors 

ürítő szelep) az alsó 

sebességtartományban 

Az erő és a sebesség igen 

jól szabályozható, a lassú 

tartományban is pontosan 

befolyásolható 

Csak korlátozott le-

hetőségek, egyidejűleg 

viszonylag nagy 

ráfordítások 

Energiatárolás és szállítás Nagy mennyiségben is 

nagy ráfordítás nélkül 

szállítható, csővezetékben 

(kb. 100 m-ig) vagy 

sűrített levegős 

palackokban könnyen 

szállítható 

Korlátozott mértékű 

tárolás gáz, mint segéd-

közeg alkalmazásával 

vagy rugós energia-

tárolóval vezetékben max. 

100 m-ig szállítható 

A tárolás nagyon nehéz és 

költséges, többnyire csak 

kis mennyiségek 

tárolhatók (akkumulátor, 

elemek). Vezetéken 

keresztül egyszerűen 

szállítható nagy távolságra 

is 

Környezeti behatások Érzéketlen a hőmérsékleti 

ingadozásokra, nincs 

robbanásveszély, nagy 

páratartalom, nagy 

áramlási sebesség, 

alacsony környezeti 

hőmérséklet esetén 

fagyveszély 

Érzékeny a hőmérsékleti 

ingadozásokra, 

szivárgáskor szennyezés 

és ásványolaj esetén 

tűzveszély 

Érzéketlen a hőmérsékleti 

ingadozásokra, 

veszélyeztetett területeken, 

tűz- és robbanásvédelmi 

készülékek szükségesek 

Energiaköltségek A villamossághoz képest 

magasak 
A villamossághoz képest 

magasak 
A legkisebb 

energiaköltség 

Kezelés Már kevés ismerettel is 

használható, a kapcsolási 

rendszerek felépítése és 

üzembe helyezése 

viszonylag egyszerű és 

veszélytelen 

Nehézkesebb mint a 

pneumatikánál, mivel 

nagyobbak a nyomások, 

szivárgó és visszafolyó 

vezetékek szükségesek 

Csak szakismeretekkel, 

balesetveszély, hibás 

csatlakoztatásnál gyakran 

megsérülnek a készülékek 

és a vezérlés 

Általában Az elemek túlterhe-

lésvédettek, a kipufogási 

zajok kellemetlenek, ezért 

hangtompításra van 

szükség 

Nagyobb nyomásoknál 

szivattyúzajok, az elemek 

túlterhelésvédettek 

Az elemek nem túl 

terhelésvédettek, vagy a 

túlterhelésvédelem csak 

külön ráfordítás árán biz-

tosítható 

Az jelenlegi mechatronikai rendszerekben használt pneumatikus, hidraulikus és villamos rendszerek energetikai 

szempontok alapján történő összehasonlítását a 2.2. táblázat tartalmazza. 

2.2. táblázat - Energiahordozók összehasonlítása a energetikai szempontjából 
 



 A mechatronikai rendszerek 

jellemzői, részei 
 

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szempont Elektromosság Hidraulika Pneumatika 

Szivárgások 
 

szennyezés az energiaveszteségen 

kívül nincs hátránya 

Energiaszállítás és 

sebesség 
korlátlan, 

energiaveszteséggel 

100 m-ig áramlási 

sebesség v = 2-6 m/sec 

jelsebesség 1000 m/sec 

ig 

100 m-ig áramlási 

sebesség v = 20-40 

m/sec, jelsebesség 20- 

40 m/sec-ig 

Sebesség 
 

v = 0,5 m/s v = 1,5 m/s 

Pozícionálási pontosság ± 1 μm-nél is jobb a ráfordításoknak 

megfelelően ± 1 μm 

megvalósítható 

terhelésváltozás nélkül 

1/10 mm 

Értékmegtartás mechanikus közbenső 

tagokkal igen jó 

jó, mivel az olaj csaknem 

összenyomhatatlan, 

ezenkívül a nyomásszint 

jóval magasabb, mint a 

pneumatikában 

rossz, a levegő 

összenyomható 

Erők nem terhelhető túl, 

a rákapcsolt mechanikus 

tagok miatt rossz 

hatásfok, 

igen nagy erők 

realizálhatók 

Túlterhelés biztos, 

600 bar-ig lehetséges a 

rendszernyomás, 

és igen nagy erők 

hozhatók létre 

túlterhelésbiztos, 

az erőket a levegő 

nyomása és a 

hengerátmérő 

korlátozza 

F<30 kN 6 bar-ig 

A hidraulikában és a pneumatikában gyakran használt aktuátor a lineáris mozgás megvalósítására alkalmas 

munkahenger. Ezek összehasonlítását láthatjuk a 2.3. táblázatban. 

2.3. táblázat - Hidraulikus és Pneumatikus munkahengerek összehasonlítása 
 

 
Pneumatikus munkahenger Hidraulikus munkahenger 

Ár Olcsóbb Drágább 

Kifejthető erő Kisebb erők Nagyobb erők 

Megállítható tetszőleges 

helyzetben? 
• Típustól függően lehetséges 

• kisebb erők tartására alkalmas 

• Igen, 

• erő tartására alkalmas 
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Pneumatikus munkahenger Hidraulikus munkahenger 

• maximum 0,1mm-es pontosság • akár μm-es pontosság 

Egyenletes mozgási sebesség • Nem 

• terheléstől és típustól erősen függ 

Igen 

Méretek Kisebb, egészen kis méretek Többnyire nagy, robusztus méretek 

Kenés gyors, gyakori mozgások miatt 

szükséges levegőbe porlasztott olaj 
Kenés a hidraulikaolaj által 

biztosított 

Működtető közeg és jellemzői • sűrített levegő 

• kis nyomás (4-16 bar) 

• szükség szerint olajporlasztással 

• nem jelent veszélyt sem az azt 

használóra, sem a környezetre 

• hidraulika olaj 

• nagy nyomás (20-400 bar) 

• veszélyes az azt használóra és a 

környezetre egyaránt 

• csatlakozók rugós visszacsapó 

szeleppel szerelve 

• erős burkolatú házak 

• működés közben nem szabad 

szerelni, sem a csatlakozó csöveket 

leválasztani! 

Alkalmazási terület • gyártósorokon: például 

csomagolás, válogatás, stb. 

• kisebb terheléseknél légrugóként 

• építőiparban: légkalapács 

• gépiparban: prések, élhajlítók, 

lemezollók, stb. 

• építőipari gépeknél: daruk, anyag-

mozgató gépek, markolók, stb. 

• zsilip kapuknál 

• nagyon magas épületek 

kilengéseinek csillapításához 

Dugattyú hasznos felülete a 

dugattyúrúd keresztmetszetéhez 

képest 

sokszoros többnyire minimális a dugattyúrúd 

felőli oldalon 

Dugattyúrúd anyaga • változó, többnyire acél 

• lehet akár alumínium vagy 

műanyag is 

szinte minden esetben ötvözött, 

felületkezelt acél 
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3. fejezet - A mechatronikában 
előforduló jelek és osztályozásuk, a 
működés leírása 

Jelhordozó minden olyan mérhető fizikai (kémiai) állapothatározó (mennyiség), lehet (pl. elmozdulás, erő, 

villamos feszültség, hőmérséklet, nyomás, térfogatáram, tömegáram, stb.), amely információ hordozásra 

alkalmas. 

1. Mechatronikai rendszerek jelei 

3.1. táblázat - Jelek és osztályozásuk 
 

Jelek Folytonos értékkészlet Szakaszos értékkészlet 

Analóg Folymatos 

 

 

Folymatos 

 

 

Digitális Folymatos   

 
Szakaszos   
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Jelek Folytonos értékkészlet Szakaszos értékkészlet 

Sztohasztikus 

 

  

Jel valamely jelhordozó minden olyan értéke vagy értékváltozása, amely egy egyértelműen hozzárendelt 

információ szerzésére, továbbítására vagy tárolására alkalmas. 

Megkülönböztetésül a mechatronikai gyakorlatban jellemzőknek a működtetett rendszerhez tartozó jeleket 

nevezzük. 

A jeleket rendszerezhetjük: 

a. az értékkészletük, 

b. az időbeli lefolyásuk, 

c. az információ megjelenési formája, 

d. az érték meghatározottsága szerint. 

a. Az értékkészlet szerint: 

• Folytonos a jel, ha – értelmezési tartományában – tetszés szerinti értéket felvehet (3.1. táblázat a, b, d, e) 

• Szakaszos (nem folytonos) a jel, ha az értelmezési tartományában nem vehet fel tetszőleges értéket. (3.1. 

táblázat c, f, g, h) 

b. Az időbeli lefolyás szerint: 

• Folyamatos a jel, ha értékkészlete adott időtartomány bármelyik időpontjában változhat (3.1. táblázat a, b, 

c, g). 

• Szaggatott (nem folyamatos) a jel, ha értékkészlete adott időtartományba nem minden időpontban 

változhat (3.1. táblázat d, e, f, h). 

c. Az információ megjelenési formája szerint: 

• Analóg a jel, ha az információt a jelhordozó értéke vagy értékváltozása közvetlenül képviseli {3.1. táblázat 

a, c (modulálatlan), b, d, e, f (modulált)} 

• Digitális a jel, ha az információt a jelhordozó értéke vagy értékváltozásai közvetetten, számjegyet kifejező 

diszkrét jelképpel, kóddal képviseli {3.1. táblázat g (binárisan kódolt), h (sorosan kódolt)}. 

d. Az érték meghatározottsága szerint: 

• Determinisztikus a jel, ha értéke meghatározott időfüggvénnyel egyértelműen megadható (3.1. táblázat 

valamennyi jele) 

• Sztochasztikus a jel, ha időben statisztikus lefolyású, csak valószínűség számítási módszerekkel írható le. 

2. A mechatronikai rendszer ábrázolása 

2.1. A mechatronikai rendszer irányítási folyamata 

• szerkezeti vázlattal 
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• működési vázlattal és 

• hatásvázlattal ábrázolható. 

A szerkezeti vázlat a mechatronikai rendszer olyan vázlatos szerkezeti ábrázolása, amely a rendszer irányítási 

szempontból lényeges részeit tünteti fel. 

A működési vázlat a hatáslánc szerkezeti részeinek jelképi ábrázolását tartalmazza. A szerkezeti egységeket 

téglalapok, míg a jelek útját hatásvonalak jelképezik. 

A hatásvázlat a hatáslánc elvonatkoztatott ábrázolási módja, tagokból és hatásvonalakból (jelekből) épül fel. A 

rendszert felépítő tagokat és jeleket egyszerű geometriai alakzatokkal ábrázoljuk, amelyekbe a dinamikai 

viselkedésére jellemző beírások ill. ábrák szerepelhetnek. 

2.2. A mechatronikai rendszer működési folyamata 

• állapotjelző működési diagram, 

• idődiagram, 

• követő diagram és 

• igazság táblázattal segítségével ábrázolható. 

A mechatronikai rendszerek működésének leírására szolgálnak a különféle működési diagramok. Ezek ha a 

rendszer digitális, elemeinek (kapcsolóinak) állapotát a bemenő jel /jelek/ figyelembevé-telével, idő- vagy 

időszakfüggvényeként ábrázolják. 

A 3.1. ábrán áramkörök leírásakor használatos un. állapotjelző működési diagramot láthatunk. Jellegzetessége, 

hogy a baloldalon egymás alatt szerepelnek a működésben résztvevő elemek betűjelzései, ezekkel egyvonalban 

vízszintes vonalat láthatunk akkor, ha a kérdéses eszköz működik, a vonal hiánya az elem alapállapotára 

/nyugalmi állapotára/ utal. Az állapotjelző működési diagram érdekessége, hogy az alapját képező áramkörben 

végbemenő minden esemény egy ütemet jelent, függetlenül attól, hogy a valóságban milyen hosszú ideig tart. 

 

3.1. ábra. Állapotjelző működési diagram 

Elektronikus áramkörök esetében, a jelek illetve az áramköri elemek különféle pontjainak mindkét állapotát fel 

szokták tüntetni, nevezetesen „1” és „0” állapotát is. Erre láthatunk példát a 3.2. ábrán. Ezen áramkörök leírása 

idődiagram segítségével történik, az ábrán látható impulzusok hossza időarányos. Pneumatikus rendszerek 

esetében – különösen hengerek mozgásának ábrázolásakor – elterjedten alkalmazzuk az un. követő diagramot. 
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3.2. ábra. Idődiagram 

Ez hasonló az imént megismert idődiagramhoz, a különbség abban mutatkozik meg, hogy feltüntetik a nulla-egy 

egy-nulla átmenetek „sebességét”. Ez azért előnyös, mert a technológiai folyamat által előírt hengermozgás a 

diagramon is követhető (3.3. ábra). 

 

3.3. ábra. Követődiagram 

A követő diagram felbontható egymástól különböző állapotokra (a pneumatikában ezt ütemtervnek is hívják), és 

ekkor egy állapotjelző működési diagramhoz jutunk. 3.4. ábra bal oldalán látható követő diagramon bejelöltük 

függőleges vonallal és számmal az állapotokat, melyek láthatóan különböző időtartamúak. Új állapot akkor 

keletkezik, ha valamelyik henger (általános megfogalmazásban lineáris mozgást végző szerv) 0 vagy 1 

állapotból kimozdul és addig tart, amíg új (véghelyzet) állapotot nem vesz fel. 

 

3.4. ábra. 

Áramkörök működési viszonyainak leírása táblázattal is lehetséges, amely az állapotjelző működési diagram 

(ütemdiagram) egyes időszakaihoz tartozó állapotokat foglalja össze szimbolikus formában. Ha az elemek 

alapállapotát „0”, működtetett állapotát „1” jellel adjuk meg, a 3.1. ábrán látható állapotjelző működési 

diagramnak megfelelő kombinációs vagy más néven igazság táblázatot a 3.5. ábra tartalmazza. 
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3.5. ábra. Kombinációs táblázat 
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4. fejezet - Az információ feldolgozás, 
egységei, a mechatronikában 
használt tipikus megoldások 

 

    "az irányítás nem más, mint olyan hírek küldése, melyek  

     hatásosan változtatják a hírek felfogóinak viselkedését" 

     

    

—Norbert Wiener1 

Az automatizálás fogalma 

Az automatizálás a műszaki fejlődésnek egy olyan magas foka, mely lehetővé teszi, hogy az ember mentesüljön 

a termelőfolyamatban való közvetlen részvételtől, a fárasztó, rutinszerű szellemi munkától, tehát szubjektív 

feltételektől független, műszaki-tudományos alapokra helyezi a termelést. 

A gépesítés az ember fizikai munkájának megkönnyítésére irányult, s a fizikai munka, gépi munkával való 

helyettesítését jelentette. A gépesítéssel azonban a termelési folyamatot irányító ember még nem mentesült a 

monoton szellemi munkától. Az egyes termékek iránt támasztott mennyiségi és minőségi követelmények 

növekedése azt eredményezi, hogy a gépek és berendezések hatékonysága, bonyolultsága is növekszik, s 

irányításuk egyre nehezebbé válik. E berendezések üzemeltetése nagyobb szellemi erőkifejtést igényel, s 

megnövekszik az emberi felelősség is. 

Egyre szükségesebb tehát a termelési folyamat során rutinszerűen folytatott szellemi, irányító (érzékelő, mérő, 

ellenőrző, ítéletalkotó, rendelkező) tevékenységet is megkönnyíteni, pótolni önműködő (automatikus) gépek és 

berendezések beállításával, azaz a folyamatot automatizálni kell. Automatizáláson az irányítási folyamatok 

önműködővé tételét értjük. 

Automatizálási tevékenységnek nevezhető: 

• a műszaki-technológiai folyamatok mérése, vezérlése, szabályozása; 

• az automatizálásra érett műszaki-technológiai folyamatok és berendezések kidolgozása, gyártása, szerelése, 

üzembe helyezése, üzemeltetése, karbantartása. 

A technológia és a gépészet oldaláról az automatizálással szemben támasztott követelmények meghatározása, 

illetve automatizálható technológiai berendezések tervezése sokszor nehéz feladatot jelent. A műszaki-

technológiai folyamatok automatizálása során az irányítástechnikai, rendszertechnikai szakembernek részletesen 

meg kell ismerni a technológiát, a folyamatok és berendezések dinamikus magatartását, a technológusnak és a 

gépész szakembernek pedig rendelkeznie kell olyan szakmai ismeretekkel, hogy el tudja dönteni az 

automatizálás szükségességét. 

Egy termelő egység automatizálhatósági foka meg kell hogy feleljen a technológiai fejlettségi foknak, az 

automatizálás bevezetése bizonyos műszaki, gazdasági és személyi feltételek teljesülése esetén válik lehetővé. 

Az automatizálás előfeltételei a következők: 

• megfelelő gépesítés, 

• magas színvonalú technológia, 

                                                           

1. Norbert Wiener (1896-1964) az USA-ban született, apja a Harvard Egyetemen tanított. Tulajdonképpen matematikai csodagyerek volt, 

18 éves korában már doktori címet szerzett. 1948-ban jelent meg a "Cybernetics or control and communication in the animal and the 
machine" című könyve, mellyel egyik megalapozója lett a kommunikáció-és információelméletnek, valamint a kibernetikának. 
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• biztonságos üzemmenet, 

• megfelelő műszerezettség, 

• nagy termékmennyiség előállítása (gyártmányok sorozat- ill. tömeggyártása), 

• a technológiai folyamatok egyes paramétereinek, azok összefüggéseinek kellő ismerete, 

• jó felkészültségű szakemberek. 

Ha a feltételek teljesülnek, első lépésként (illetve a pótlólagos automatizálás megvalósításánál) csak olyan 

mértékű automatizálást lehet elvárni, amely az alapvető berendezések biztonságos és stabil üzemeltetésével 

kapcsolatos. Csak később lehet a már jól működő üzemekben, elsősorban az optimalizálás célját szolgáló, 

számítógépet is alkalmazó, magasabb szintű automatizálást megvalósítani. [4.1] 

Az irányítás műveletei 

A műszaki-technológiai folyamatokra jellemző, hogy ezeket a megfelelő pillanatban kell megindítani, majd 

leállítani, s kimenetelüket tervszerűen kell befolyásolni. E folyamatokkal kapcsolatos tevékenységet 

irányításnak nevezzük. Az irányítás tehát olyan művelet, amely valamely folyamatot elindít, fenntart, 

megváltoztat vagy megállít. Az irányítás során nagy energiatartalommal rendelkező folyamatot általában kis 

energiájú hatásokkal befolyásolunk. 

Az irányítási folyamatok műveletei a következők: 

• érzékelés: információszerzés az irányítandó folyamatról, 

• ítéletalkotás: az értesülés alapján döntés a rendelkezés szükségességéről, 

• rendelkezés: utasítás a beavatkozásra, 

• jelformálás: a beavatkozás módjának meghatározása (jelmódosítás, jelerősítés), 

• beavatkozás: az irányítandó folyamat befolyásolása. 

Ha a teljes irányítási folyamat kezelőszemélyzet beavatkozása nélkül megy végbe önműködő irányításról, ha az 

irányítás valamely műveletét kezelőszemélyzet végzi kézi irányításról beszélünk. 

A hatásláncon hatások (jelek) terjednek tovább a nyilakkal jelzett irányban. A hatások haladása nincs anyag- ill. 

energiaáramláshoz kötve. E hatások hordozói, azaz a jelhordozók különféle mérhető fizikai, kémiai paraméterek 

(pl. levegőnyomás, villamos áram, ill. feszültség stb.) lehetnek. 

A jelnek legfőbb sajátossága az információtartalom, a jel energiaszintje csupán másodlagos jelentőségű. A jel a 

jelhordozó minden olyan értéke, vagy értékváltozása, amely alkalmas a hozzárendelt információ megszerzésére, 

továbbítására vagy tárolására. Az irányított folyamat állapotát jellemző, ill. befolyásoló paramétereket (pl. 

hőmérséklet, nyomás, stb.) jellemzőknek nevezzük. 

Az irányítási rendszert az irányított és irányító berendezés együttese képezi. Előbbi az irányítás tárgya (az 

irányítástól egyébként függetlenül meglévő műszaki létesítmény, berendezés, gép, technológiai egység), utóbbi 

azon szervek összessége, melyek révén az irányítás megvalósul. 

A szerv önállóan végzi el az irányítás valamely részműveletét, rendszerint egymással összeépített szerkezeti 

elemek alkotják. Az elem irányítástechnikai szempontból már tovább nem bontható szerkezeti egység. Az egyes 

szervek között a jeleket a jelvivő vezetékek viszik át. [4.4] 

Vezérlőberendezés, vezérlőkészülék 

A vezérlések gyakorlatban megvalósított felépítését mutatja az ábra. 
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4.1. ábra. A vezérlés szerkezeti vázlata, vezérlőkészülékkel 

A vezérlőberendezés összefoglaló neve mindazon szerveknek (érzékelő jelformáló, logikai döntést végző és 

beavatkozó szervek), amelyek hatnak a vezérelt szakaszra, berendezésre. A kezelőkonzol az ember – gép 

kapcsolatot megvalósító eszköz, amely nem szükséges minden vezérlő rendszerben. Egyszerűbb vezérlések 

esetében a kezelői parancsok bevitelére alkalmas nyomógombokat és a vezérelt szakasz állapotára szolgáló 

kijelzőket tartalmazza. Nagyobb rendszerekben ezt a funkciót PLC vagy számítógép látja el. 

A vezérlőkészülék a vezérlési algoritmust valósítja meg. A vezérlési algoritmus olyan logikai 

összefüggésrendszer, amely a kívánt beavatkozó jeleket állítja elő vagy a vezérelt berendezés jellemzőit mérve 

(belső érzékelőkkel), vagy a vezérlést befolyásoló külső feltételek (külső érzékelők) alapján. 

A vezérlés jellemzőinek összefoglalása: 

• Olyan irányítási művelet, amely részben a vezérelt szakasz egyes jellemzőitől (belső feltételek), Részben 

külső feltételektől függően végrehajtott logikai műveletek eredményei alapján valósul meg. 

• A rendelkezőjel az adott feladatra érvényes összefüggések szerint hozza létre a beavatkozást, aminek 

eredménye nem hat vissza. 

• A vezérelt berendezésre ható zavarójelek a zavaróhatások kompenzációval mérsékelhetőek. A várható 

zavarok felismeréséhez érzékelőket és elhárításukhoz beavatkozókat kell beépíteni. Ez a módszer akkor 

alkalmazható, ha előre ismerjük a várható zavaró hatásokat (tehát vezérléssel csak a determinisztikus 

zavarjelek háríthatók el) 

• Vezérlés akkor alkalmazható, ha rendelkezésre áll a vezérelt berendezés egy modellje, amely bármely 

bemeneti jelkombináció esetén elegendően pontosan megadja a vezérelt jel, jelek értékét. 

1. 4.1. A vezérlések csoportosítása 

A vezérlések osztályozása a rendelkező jel előállításától függően: 

• Követő vezérlés 

• Menetrendi vezérlés: 

• Időterv vezérlés 

• Feltételterv vagy lefutó vezérlés 

• Sorrendi vezérlés 

• Feltételvezérlés 

1.1. Követő vezérlés 

Itt a vezető jel, az érzékelőtől továbbítja a vezérlőszervhez az érzékelt paraméter megváltozását, az információt. 

Ennek alapján a vezérlőszerv ítéletet alkot, és a végrehajtójel útján működteti a beavatkozó berendezést. 
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1.2. Menetrendi vezérlés 

A rendelkező jel meghatározott terv vagy feltételek szerint jön létre. 

1.2.1. Időterv vezérlés 

A vezérlő főszerve az időterv tároló. Az időterv vezérlésnél a rendelkező jelek az idő függvényében vannak 

előírva, megadva: . A végzendő műveletek és végrehajtások időpontja, időtartama az időterv tárolón 

állítható be. 

Időterv tárolók 

• Kapcsolóórák 

• Időrelék 

• Számlálok 

• Késleltető áramkörök 

A tisztán időterv vezérlés igényli a legkisebb beruházási költséget, ugyanakkor egyáltalán nem nyújt optimális 

irányítási megoldást, nincs semmilyen visszajelzés az irányított folyamatból. 

1.2.2. Feltételterv vagy lefutó vezérlés 

Ez a vezérlési megoldás a leggyakoribb. A feltételterv vezérlés munkafolyamatát ütemek alkotják. Az egyes 

ütemekben a végrehajtó szervek állapota eltérő. Az egyes ütemek előre meghatározott sorrendben követik 

egymást, ezt a sorrendet rögzíti a lefutási terv, a sorrendterv. 

1.2.3. Lefutási terv 

Tartalmazza az ütem kezdeti és befejezési feltételeit. Az ütem végfeltétele azonos a következő ütem kezdeti 

feltételével. A feltételtárolót alkotó logikai kapcsolat teszi lehetővé, hogy az előirt feltételek teljesülése esetén, 

az éppen aktuális végrehajtó szerv, az előirt munkaütemet megkezdje. 

1.2.4. Sorrendi vezérlés: 

Sorrendi (szekvenciális) vezérlésnél a vezérlő készülék kimeneti jeleit egyrészt a bemeneti jelek kombinációi és 

a kombinációk sorrendje együtt határozzák meg. A sorrendet a vezérlő készülék bemeneti jelkombinációi 

határozzák meg. Sorrendi hálózatok a regiszterek, öntartó kapcsolások, számlálók, memóriák. 

1.2.5. Feltételvezérlés: 

Feltételvezérlésnél a vezérlő készülék valamennyi bemeneti jelkombinációjához meg kell határozni a 

kimenőjelek kombinációját. 

2. 4.2. A vezérlések csoportosítása a vezérlőkészülék 
által használt segédenergia szerint 

• Mechanikus: A mechanikus automatizáláshoz mechanikai energiára van szükség. A mechanikus vezérlések 

lehetőségei eléggé behatároltak. Távvezérlésre a mechanikus automatizálás nem ad lehetőséget. 

• Pneumatikus: A pneumatika energiahordozója a sűrített levegő. A sűrített levegő fő előnyei, hogy tiszta, nem 

mérgező, nem rejt magában veszélyt (tűz, áramütés) jól lehet tárolni, mint mozgatóelem, gyors. A sűrített 

levegő alkalmazásainak további nagy előnye, hogy általában már meglévő, kézi mozgatású készüléket és 

gépeket is lehet segítségükkel automatizálni. 

• Hidraulikus: A hidraulikus automatizálás energiahordozója az olaj. Ehhez olajszivattyúra van szükség, ami 

igen költséges. 
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• Villamos: Kétségtelen, hogy napjainkban az elektronikus vezérlések a legelterjedtebbek. Végrehajtó szerveik 

viszont csak többnyire forgómozgás előállítására képesek a gyakorlatban, pedig sokkal több lineáris vagy 

alternatív mozgásra van szükség. A mechatronikai fenti rendszerek integrációját adja. [4.1] [4.2] [4.3] 

3. 4.3. Logikai algebra alapműveletei, 
alapazonosságok, De Morgan szabályok, logikai 
feladatok egyszerűsítése 

A logikai (Boole) vagy kapcsolási algebra képezi a kapcsolóelemek működtetésének alapját. A logikai algebra 

olyan mennyiségekkel foglalkozik, amelyek csak két érteket vehetnek fel, e két állapot tartalma a mennyiségek 

jellegétől függően azonban igen eltérő (van-nincs, vezet-nem vezet, nyitott-zárt). 

A két lehetséges állapot matematikai ábrázolása: 

• logikai 0 = 0 jel, 

• logikai 1 = 1 jel. 

A logikai összefüggések megadásának módjai: 

• félalgebrai formában 

• igazságtáblázat (a félalgebrai forma táblázatba rendezése) 

• zárt algebrai formával, azaz az összefüggés alapműveletekkel történő leírásával 

• grafikus alak, idődiagram, jelképek 

• fizikai kép, kapcsolástechnikai áramkörökkel 

Logikai összeadás a VAGY szóval összekapcsolt ítélet: 

Ha két feltétel között VAGY kapcsolat van, igaz az ítélet, ha a feltételek bármelyike egyedül, vagy mindkét 

feltétel egyidejűleg fennáll. Az ítélet csak akkor hamis, ha egyik feltétel sem áll fenn. jele a logikai algebrában a 

+ jel. 

Félalgebrai alakja, 

• ha a = 0 és b = 0 akkor x = 0, 

• ha a = 0 és b = 1 akkor x = 1, 

• ha a = 1 és b = 0 akkor x = 1, 

• ha a = 0 és b = 0 akkor x = 0. 

Igazságtáblázata : 
 

A B X 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Zárt algebrai alakja: 

• a logikai összeadás (UNIO) x = a + b 

A logikai szorzás az ÉS szóval összekapcsolt ítélet: 
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Két feltétel eseten akkor igaz az ítélet, ha a két feltétel egyidejűleg következik be. 

Jele a logikai algebrában a • jel. 

Félalgebrai alakja: 

• ha a = 0 és b = 0 akkor x = 0, 

• ha a = 0 és b = 1 akkor x = 0, 

• ha a = 1 és b = 0 akkor x = 0, 

• ha a = 1 és b = 1 akkor x = 1. 

Igazságtáblázata: 
 

A B X 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Zárt algebrai alakja: 

• x = a • b 

A Boole algebra alapazonosságai: 
 

A VAGY kapcsolat azonosságai 

 

Az ÉS kapcsolat azonosságai 

 

A NEM kapcsolat azonosságai 

 

Kommutatív azonosságok 

 

Asszociatív azonosságok 

 

Disztributív azonosságok 

 

3.1. 4.3.1. A De Morgan szabályok 

De Morgan tételei kimondjak, hogy a logikai szorzat logikai összege, illetve a logikai összeg, logikai szorzattá 

alakítható. Két kétállapotú független változó eseten: 

 

A De Morgan szabályok alkalmazása tette lehetővé azt, hogy a folyamatok két alapművelettel is leírhatok. 

Ennek megfelelően a félvezetős rendszereknél a NEM és az ÉS műveletekkel alakítottak ki a NAND rendszert 

(NOT AND) és a NEM és a VAGY műveletekkel a NOR (NOT OR) rendszert. [4.3] 

3.2. 4.3.2. Relés, pneumatikus és elektropneumatikus vezérlő 
berendezések 
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Mozgó alkatrészt tartalmazó rendszerek (lassú működésűek) 

3.2.1. Relés vezérlési rendszer 

A relés rendszer alapját a villamos jelfogók (relék) és a mágnes kapcsolók képezik. A relé tekercsében a 

rákapcsolt feszültség hatására gerjesztő áram folyik. Az áram felmágnesezi a vasat, s az elektromágneses tér 

hatására erő ébred, ami az elmozdulni képes záró vasat a rugóerő ellenében az állórészhez zárja. 

A relének két jól megkülönböztethető állapota van: 

log 0  a relé gerjesztetlen állapota, 

log 1  a relé gerjesztett állapota. 

Kapcsolórelé 

Jelsokszorozásra, jelerősítésre, negálásra (jel- és logikai kapcsolat tagadására) alkalmas, jellemzői: 

• gerjesztő feszültsége és gerjesztő árama 

• érintkezőinek száma 

• érintkezőivel kapcsolható feszültség 

• teljesítmény 

Kapcsolórelé érintkezőinek jelképi jelei: 

 

4.2.ábra 

3.2.2. Mágneskapcsoló 

Működési elve ugyanaz, mint a relé esetében. Munkaáramú (M-1) és nyugvóáramú (M-2) érintkezővel 

rendelkezik, átváltó érintkezője nincs. Érintkezői nagyobb teljesítmények kapcsolására alkalmasak. Működésük 

biztonságos, mivel az áramköröket kétszeresen szakítják meg. 
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4.3. ábra 

3.2.3. Az alapműveletek (ÉS, VAGY, NEM) megvalósítása 

ÉS kapcsolat megvalósítása relés rendszerben: relék érintkezőinek sorba kapcsolása 

VAGY kapcsolat megvalósítása relés rendszerben: relék érintkezőinek párhuzamos kapcsolása 

NEM kapcsolat megvalósítása relés rendszerben: relé bontóérintkezőjének segítségével. [4.3] 

3.2.4. Pneumatikus vezérlő rendszer 

A pneumetikus rendszerben az információ hordozó közege a sűrített levegő, amelynek nyomása képezi a 

rendszer két jól megkülönböztethető állapotát. A legelterjedtebben alkalmazott pneumatikus rendszer a 

nagynyomású tolattyús rendszer, amelynek 

• log 0 állapota Po a légköri nyomás 

• log 1 állapota Pt túlnyomás (0,3-2 MPa) 

Legfontosabb elemei: 

3.2.5. Útszelepek: 

A logikai műveletek az áramlás irányát meghatározó útszelepek végzik. Olyan vezérlő elemek, amelyek a 

sűrített levegő áramlásának kezdetét, végét és irányát határozzák meg. Alaphelyzetnek nevezzük, a szelepnek 

azt az állapotát, amelyet a működtető jel megszűnése után valamilyen visszaállító elem, pl. rugó hatására foglal 

el. Jelbeviteli kapuját a rendszernek a 3/2 út és szelep valósítja meg. 

 

4.4. ábra. 3/2-es útszelep 

ÉS kapcsolat: 3/2 út és szelepek sorba kapcsolásával hozható létre. 

NEM kapcsolat: 3/2 út szelep bevezető csatlakozóinak felcserélésével valósítható meg. 

Jelerősítésre és jelsokszorozásra is alkalmas a 3/2-es útszelep, ebben az esetben egyel több szelepet kell 

alkalmazni, mint ahány helyen a jelet a logikai kapcsolatban alkalmazni kívánjuk. 

3.2.6. Visszacsapószelep 

Két csatlakozó nyílással rendelkezik, a sűrített levegő a szeleptányért a rugóerő ellenében a szelepülékről emeli, 

s így az áramlást az egyik irányba szabaddá teszi. 

 

4.5. ábra 

Kettős visszacsapó szelep: 

Két lezárható bemenete és egy kimenete van. 
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A Vagy kapcsolat létrehozására alkalmas.[4.1][4.3] 

 

4.6. ábra 

3.2.7. Az útváltók csoportosítása 
 

Útváltók 

Tolattyús útváltók Ülékes útváltók 

Közvetlen vezérlésű Elővezérelt Közvetlen vezérlésű Elővezérelt 

Kézi működtetésű 

NG 6-32 

Pmax=350bar 

Qmax=1100 l/perc 

Elektro-hidraulikus 

működtetésű 

NG 6-102 

Pmax=350 bar 

Qmax=7000 l/perc 

Kézi működtetésű 

NG 6 

Pmax=630bar 

Qmax=25 l/perc 

Elektro-hidraulikus 

működtetésű 

NG 10-82 

Pmax=500 bar 

Qmax=4000 l /perc 

Mechanikus működtetésű 

NG 6-10 

Pmax=315bar 

Qmax=120 l/perc 

 
Mechanikus működtetésű 

NG 6 és 10 

Pmax=630bar 

Qmax=36 l/perc 

 

Hidraulikus működtetésű 

NG 6-102 

Pmax=350 bar 

Qmax=7000 l/perc 

 
Hidraulikus működtetésű 

NG 6 és 10 

Pmax=630 bar 

Qmax=36 l/perc 

 

Pneumatikus működtetésű 

NG 6-10 

Pmax=315 bar 

Qmax=120 l/perc 

 
Pneumatikus működtetésű 

NG 4 és 10 

Pmax=630 bar 

Qmax=36 l/perc 

 

Elektromos működtetésű 

NG 4.5.6 és 10 

Pmax=350 bar 

Qmax=120 l/perc 

 
Elektromos működtetésű 

NG 4 és 10 

Pmax=630 bar 

Qmax=36 l/perc 

 

3.2.8. Útváltók alapjelölései: 
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Bal: kétállású szelep, jobb: háromállású szelep 

 

4.7. ábra 

3.2.9. 2/2–es útszelep: 

A 2-utú szelep egy bemenettel és egy kimenettel rendelkező szelep, kétcsatlakozó nyílású szelep, ill. 2/2–es 

szelep néven is ismert. (Az első kettes a csatlakozások a második kettes a felvehető állapotok számát jelöli. A 

szelep egyik állapotában az A-P csatlakozó között sűrített levegő nem áramolhat, míg a másik állapotban szabad 

az út az áramlás számára. A 2-utú szelepek alaphelyzetben zárt és alaphelyzetben nyitott kivitelben 

használatosak. 

Alaphelyzetben zárt szelepről akkor beszélünk, ha nyugalmi, működtetés nélküli helyzetben, a szelep bemeneti 

és kimeneti csatlakozói között a levegő útja zárt, azaz a bemenetre adott jel nem jelenik meg a kimeneten. 

Alaphelyzetben nyitott szelepről akkor beszélünk, ha nyugalmi, működtetés nélküli helyzetben, a szelep 

bemeneti és kimeneti csatlakozói között a levegő útja nyitott, azaz a bemenetre adott jel megjelenik a 

kimeneten. 

Működtetés hatására az alaphelyzetben zárt szelep nyitja, a nyitott pedig zárja a levegő útját. 

 

4.8. ábra. 2/2–es útszelep 

3.2.10. 3/2-es útszelep 

A 3-utú szelep egy bemenettel, egy kimenettel és egy kipufogó nyílással rendlekező szelep. 3 csatlakozó 

nyílású, illetve 3/2–es szelep néven is ismert. A szelep egyik állapotában az 1. bemenőcsatlakozó nyílás el van 

zárva, míg a 2-3 csatlakozó nyílások között szabad az áramlás. A másik állapotban a 3. csatlakozónyílás van 

lezárva és az 1-2 közötti áramlási út nyit. A 3-utú szelep is lehet alaphelyzetben nyitott és alaphelyzetben zárt. 

 

4.9. ábra. 3/2-es útszelep 

A 3-utú szelepek, mint vezérlő szelepek, egyoldali működésű pneumatikus munkahengerek működtetésére 

alkalmasak. Kétoldali munkahenger működtetésénél két, vagy három 3/2-es szelepre van szükség. 
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A 3-utú szelepek másik, igen gyakori feladata a különböző logikai funkciók megvalósítása, a pneumatikus 

rendszer feltételhez kötött működésének biztosítása. 

4. 4.4. Integrált vezérlő rendszerek 

A mechanika előfutáraként értelmezhetően kialakultak az integrált vezérlési rendszerek. Ennek példája az 

elektropneumatikus megoldás. 

Ebben a rendszerben az információszerzés, azaz a paraméterek észlelése, érzékelése (nyomás, hőmérséklet, 

szelepállás) elektromos úton történik. A feltételek összekapcsolása, az ítéletalkotás, azaz maga a vezérlőszerv is 

elektromos. A végrehajtó szerv szerepét azonban a jó memória tulajdonságokkal rendelkező 5/2-utú szelep tölti 

be és vezérli a nagy nyomaték és erő kifejtésére alkalmas pneumatikus munka hengereket. [4.2] [4.3] 

Az elektropneumatikus vezérlő berendezések felépítése 

 

4.10. ábra 

Elektropneumatikus vezérlő berendezés elvi vázlata 

 

4.11. ábra 
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5. fejezet - Érzékelők a 
mechatronikában 

(Mérőrendszerek, mérési elvek elektronikus mérések. Az információ feldolgozás fázisai) 

1. 5.1. Alapfogalmak 

Szenzor 

Olyan eszköz, amely egy fizikai mennyiséget (pl. hőmérséklet, távolság, nyomás) a vezérlés- és 

szabályozástechnikában a mechatronikában jobban felhasználható, jobban kiértékelhető jellé alakít át. 

(elektromos jel, pneumatikus jel) 

Szenzorelem 

A szenzornak az az elemi része, amely lényegében a fizikai jellemzőt érzékeli, de önmagában nem 

alkalmazható, még további elemekkel kell kiegészíteni. (jelátalakítás, jelfeldolgozás, csatlakozók, illesztők, ház, 

rögzítőelemek, stb.) 

Szenzorrendszer 

Több mérő és kiértékelő komponensből álló rendszer. (a komponensek gyakran moduláris felépítésűek, egy 

gyártmánycsaládon belül cserélhetőek) 

Multiszenzorrendszer 

Több különböző szenzor egy készülékbe, egy rendszerbe beépítve. (pl. hőmérséklet + relatív páratartalom + 

légnyomásmérő egy készülékben; különböző elven működő közelítéskapcsolók egy rendszerbe építve a 

munkadarab anyagának felismerése érdekében.) 

A szenzorelemek a rendszerbe integrált erősítő és jelátalakító elektronika nélkül. Közvetlenül nem 

felhasználható, kisértékű jelet adnak. (mV tartományban) – nyúlásmérő bélyeg, Pt-100 termoellenállás, 

termoelem, Hall generátor, térlemez, stb. 

A szenzorok a rendszerbe integrált erősítő és jelátalakító elektronikával. Közvetlenül felhasználható jelet adnak. 

Szokásos tartományok: 

        0 … 10 V        0 … 20 mA 

        1 …  5 V         4 … 20 mA 

        -5 … +5 V        -10 … +10 mA 

Szabványos csatoló 

• szabványos jelkimeneti csatlakozással ellátott szenzorrendszerek RS-232, RS-422, profibusz 

2. 5.2. Optikai érzékelés elemei 

Az optikai elven működő érzékelők széleskörűen alkalmazhatók a mikroelektronikai nyomtatott áramköri 

lapoktól kezdve az építészeti és egyéb távolságmérőkig, és szerves részét képezik a modern mechatronikai 

rendszereknek. Továbbá jelentős felhasználási terület még a biztonságtechnikai alkalmazás. Napjaink 

számítógépei, és a modern optika eredményei hozzájárultak a mechatronikai rendszerek kialakulásához. A 

jelvezetéket, amely fénykábel, gyakorlatilag semmilyen külső zavar nem befolyásolja. Az optikai elemek 

(lencsék, tükrök, prizmák, fényvezetők, stb.) erősen korrozív, különlegesen alacsony, vagy magas hőmérsékletű, 

illetve sugárterhelt térben is kitűnően működnek. Elektronikus áramkörökbe jól illeszthetők, mert fény-villamos, 

illetve villamos-fény jelátalakítók jó hatásfokú és széles választéka áll rendelkezésre. 
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Az ilyen felépítésű érzékelőkkel – a kémiai jellemzőket kivéve – gyakorlatilag valamennyi fizikai mennyiség 

mérhető. 

2.1. A fény és tulajdonságai 

Az optikai érzékelők tárgyalásakor elkerülhetetlen a fény „jelenségének” meghatározása. A fény olyan sugárzás, 

amely a szemünkbe jutva, közvetlenül kelt bennünk látási érzetet, vagyis a fény útján látjuk szemünkkel a 

bennünket környező világot. 

Ez azonban egy gyakorlati, tapasztalati meghatározás, és csak a fény ránk gyakorolt hatását jellemzi, nem 

foglalkozik a fény, mint jelenség mibenlétével. Fizikai szempontból a fény elektromágneses hullám. A 

fényhullámokat az anyag láthatatlanul kicsiny részecskéi, molekulák, atomok, vagy az atomokat alkotó 

részecskék bocsátják ki, és így a fény ezekkel lép kölcsönhatásba is, pl. elnyelődés szóródás alkalmával. Az 

ilyen kicsiny részecskéken (korpuszkulákon) végbemenő jelenségekre nem a klasszikus fizika törvényei 

érvényesek, hanem előtűnnek az anyag kvantumos tulajdonságai, tehát a kvantum fizika érvényesül. A fény 

esetében a kvantumos tulajdonság azt jelenti, hogy a fény kibocsátása és anyagi részecskékkel történő 

kölcsönhatása meghatározott energiájú adagokban, ún. kvantumokban valósul meg. A fény kvantumjait 

fotonoknak nevezzük. 



 Érzékelők a mechatronikában  

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.1. táblázat. Elektromágneses hullámok 

2.2. 5.2.2. Optikai szenzor elemek 

2.2.1. Fotóellenállások 

A gyakorlatban a sugárzásérzékelők közül a legjelentősebbek a fotóellenállások, amelyek a sugárzás hatására az 

ellenállásukat meredeken csökkentik. 



 Érzékelők a mechatronikában  

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az érzékelők működése a polikristályos félvezetők azon tulajdonságán alapul, hogy külső elektromágneses 

sugárzás hatására, ha a sugárzás energiatartalma meghalad egy, az anyagra jellemző kvantumértéket, az 

elektronok gerjesztett állapotba kerülnek, vagyis az anyag vezetőképessége nő. A gyakorlatban 

sugárzásérzékelőket az infravörös és látható fény tartományában készítenek. 

A fényérzékeny réteget szigetelő réteg (legtöbbször üveg) hordozóra viszik fel és fésűszerű, gőzölt kivezető-

elektródákkal látják el. Az ellenállásokat általában üvegtokban hozzák forgalomba. 

A fényellenállások legnagyobb része kandium-szulfid (CdS) alapanyagú. A polikristályos fényellenállás 

spektrális hullámhossza fedésben van az ember szemével, azért olyan helyen alkalmazzák, ahol a helyes 

színátvitel fontos. A fény-áram változása nagy, vagyis szabályozó berendezések érzékelőjeként is alkalmazható. 

Kis megvilágításnál nagy az időállandója. 

Gyorsabb működésű az ólom-szulfid (PbS) ellenállás, amely az ipari alkalmazás, a sugárzási pirometria 

eszköze, ugyanis a spektrális érzékenysége az infravörös tartományba esik. Hullámhossz-érzékenysége hűtéssel 

eltolható. 

2.2.2. Fényérzékelők p-n átmenetes félvezetőből 

A fényérzékelők egy csoportját a p-n átmenetes ellenállás-érzékelők alkotják. Ide általában három féle félvezető 

eszközt sorolnak, a fotodiódát, a fényelemet és a fototranzisztor. 

Ha a p-n átmenetet síkjára merőleges irányban sugárzás éri, a rövid hullámhosszúságú fotonok nagy 

valószínűséggel elnyelődnek a külső rétegben, a közepes hullámhosszúságúak a diffúziós rétegben semmisülnek 

meg. A nagy hullámhosszúak viszont (a vörös és az infravörös tartomány) mélyen behatolnak az alaprétegbe és 

ott nyelődnek el. Az elnyelődött sugárkvantumok (fotonok) energiája elektron-lyuk párt gerjeszt, ha energiája 

meghaladja az adott félvezető anyag tiltott sávszélességét, azaz az elektron kötési energiáját. A felszabadult 

töltéshordozók a diffúziós réteg két oldalán gyűlnek össze a térerősség hatására. Így a p-n átmenetben külső 

feszültségforrás nélkül is áram indul meg, az elektródákon feszültség mérhető. Ez az ú.n. fotovoltaikus hatás. 

A fotoáram mind negatív mind pozitív külső feszültségnél záró irányban folyik, ami azt jelenti, hogy a 

megvilágítatlan p-n átmenet jelleggörbéje lefelé el van tolva. 

2.2.3. Fotodiódák 

A zárófeszültséges dióda működésének alapja, hogy az előfeszített p-n átmenetben a külső feszültség 

elektromos teret létesít, amely a kiürített réteg szélességét megnöveli, az áramkörben csak a kis záróáram folyik. 

Megvilágítás hatására töltéshordozó párok keletkeznek, amelyek az erőtér hatására szétválnak, az elektronok az 

n típusú, a lyukak a p típusú tartományba vándorolnak. Ezt nevezzük a fotodióda fotóáramának. A megvilágítás 

nélküli záróáramot pedig, sötétáramnak. 

A fotodióda áramgenerátor jellegű eszköz, azaz a zárófeszültség (tápfeszültség) nagysága gyakorlatilag nem 

befolyásolja a fotoáramot. Így a fotoáram a megvilágítás erősségétől függ, amelyet a p-n átmenetű anyagok 

hőmérséklet-érzékenysége befolyásol. A fotodiódák germániumból vagy szilíciumból készülnek. A látható fény 

körüli tartományban a szilícium diódák alkalmazása terjedt el. Dinamikai tulajdonságaik jók. 

A teljesség igénye nélkül meg kell említeni még a Schottky-diódák alkalmazását is. Ezeket a fém-félvezető 

eszközöket meghatározott területekre fejlesztették ki. Így pl. a szilícium- és aranyrétegekből kialakított 

fotodiódának a 600 nm-es hullámhossz körül van az érzékenységi maximuma, így a hélium-neon lézerek 

fényének érzékelésére alkalmas. Speciális anyagmegválasztással még az ultraibolya tartományban is készülnek 

fényérzékelők. Ha a működési tulajdonságokat tekintjük, a legjobb érzékelőnek tekinthető, de a további 

jellemzői miatt általános célokra nem alkalmazzák. A hátrányok közül, csak néhány, a magas ár, a kisebb 

zárófeszültség-tűrés, a megvilágítás intenzitás-tűrése kicsi és nagyobb a hőmérséklet-érzékenysége. 

2.2.4. Fényelemek 

A fényelemek az aktív érzékelők csoportjába tartoznak. A megvilágított p-n átmenet záróirányban előfeszítve 

fotodiódaként viselkedik, amely passzív elem, nyitóirányban pedig fényelemként használható. A fényelem 

nemcsak jeladóként vehető igénybe, hanem egyre szélesebb határok között a napenergia közvetlen 

hasznosításának is eszköze. 



 Érzékelők a mechatronikában  

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A fényelemben a megvilágítás hatására a gerjesztett töltéshordozók a kiürített rétegben szétválnak, ott 

felhalmozódnak, és az ilyen eszköz áramforrásként alkalmazható. 

2.2.5. Fototranzisztorok 

A fototranzisztor hatásmechanizmusa egy erősítővel egybeépített fotodiódának felel meg, és annál mintegy 500-

szor nagyobb fotoérzékenységgel rendelkezik. Az emmitter és a báziscsatlakozásokat úgy alakítják ki, hogy a 

beeső sugárzás számára lehetőleg nagy felület álljon rendelkezésre. A bázis-kollektor záróáram a sugárzáskor a 

fotoáramnak megfelelően növekszik. 

Az emmitter és a báziscsatlakozásokat úgy alakítják ki, hogy a beeső sugárzás számára lehetőleg nagy felület 

álljon rendelkezésre. A bázis-kollektor záróáram a sugárzáskor a fotoáramnak megfelelően növekszik. 

A fototranzisztorok átviteli jelleggörbéje nem olyan lineáris, mint a fotodiódáké. Ennek az az oka, hogy a 

tranzisztor áramerősítő tényezője munkapont-függő, egy meghatározott kollektoráramnál maximuma van, ettől 

kisebb és nagyobb áramú munkapontokban kisebb értékű. A jelleggörbe linearizálására szokásos a bázispont 

kivezetése, amely lehetővé teszi, hogy külső áramforrásról előfeszítő áramot tápláljanak a bázisra. 

Sok esetben nincs szükség a lineáris jelleggörbére, mert a sötét-világos érzékelése között több nagyságrendű 

megvilágítás-különbség van, közbülső finom átmenet nincs. Ilyenek a digitális leolvasók ,, jelenlét-érzékelők, 

sorompók, fordulatszám-érzékelők, stb. . 

Kiviteli formájuk általában tokozott, planár-technológiával készült szilícium alapú félvezetők. A tokon ablakot 

nyitnak, amelyet síküveggel, lencsével vagy műanyag fedéssel látnak el. 

2.2.6. CCD érzékelők 

A CCD mozaikszó az angol Charge Coupled Device, azaz töltéscsatolt eszköz szavakból származik. A Bell 

Laboratóriumok két munkatársa, W. S. Boyle és G. E. Smith találták ki e technológiát 1969 októberében. Tették 

mindezt azzal a céllal, hogy a mágneses elven működő memóriákkal szemben az információt analóg módon, 

töltéscsomagok formájában tároló memóriacsipet készítsenek. Hamar kiderült azonban, hogy a MOS (Metal 

Oxide Semiconductor – fémoxid félvezető) technológiával gyártott eszköz igen fényérzékeny, s kiváló optikai 

detektor készíthető e technológiával. Az első CCD-detektor, amely képalkotásban felvette a versenyt a kor 

tévékameráival, 100x100 képelemes volt, és a Fairchild Electronics készítette 1974-ben. 

 

5.1. ábra. Az első CCD kamera, és feltalálói 

Vegyünk egy szilícium hordozóréteget (alapréteg), amire egy vékony szilícium-dioxid szigetelőréteget 

helyezünk; erre egy elektródát. A beérkező fény hatására az alaprétegben elektronok keletkeznek, mégpedig a 

megvilágító fény intenzitásával arányos mennyiségben. Ha az elektródára pozitív feszültséget kapcsolunk, akkor 

a szigetelőréteg elektródával átellenes oldalán felgyülemlenek a töltések, s ott is maradnak. Úgy is 

elképzelhetjük mindezt, hogy a pozitív feszültségű elektróda alatt egy potenciálgödör alakul ki, s ebbe 

„beleesnek” az elektronok. Helyezzünk most több elektródát egymás mellé, s kapcsoljunk mindegyikre azonos 

pozitív feszültséget. Amennyiben távol vannak az elektródák egymástól, sok kis potenciálgödör keletkezik. Kis 

távolságokra helyezve az elektródákat egyetlen potenciálgödör alakul ki, ez a töltéscsatolás jelensége, s ezt 

használhatjuk a töltések mozgatására. 
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5.2. ábra. A töltés-csatolás jelensége 

Képzeljünk el sok, egymáshoz közel elhelyezett elektródát, amelyek közül minden harmadikat közös 

kivezetéshez csatlakoztatunk. Kapcsoljunk kezdetben az A jelű kivezetésre nagy pozitív feszültséget (pl. +10 

voltot), a B és C jelűekre pedig kisebbet (pl. +2 V). Ennek hatására minden harmadik elektróda alatt (amik az A 

jelű vezetékhez kapcsolódnak) potenciálgödör alakul ki. Világítsuk most meg a hordozót! Ott, ahol erősebb fény 

érte az alapréteget, több elektron keletkezik, s ezek a legközelebbi elektróda alatt gyűlnek össze. A megvilágítás 

befejeztével a B jelű vezetékre is kapcsoljunk nagy feszültséget, ezáltal a potenciálgödrök kiszélesednek, és a 

töltéscsomagok immár két elektróda alatt terülnek szét. Egymással nem keveredhet az egyes elektronkupacok 

tartalma, hiszen a C jelű vezetékhez tartozó elektródák alatt egy potenciálgát helyezkedik el, ami 

megakadályozza ezt. Most az A jelű elektródákat is vigyük vissza az alacsony feszültségszintre. Ezáltal a 

kiindulási helyzettel teljesen hasonló konfigurációt kapunk, csakhogy a töltéscsomagok egy elektródányival 

jobbra helyezkednek el. Ezt az eljárást ismételgetve az elektronkupacok eljuttathatók az elektródasor végére, 

ahol egy speciális egység, a kiolvasó áramkör segítségével megmérhető azok nagysága. 

 

5.3. ábra – A CCD működése 

2.3. Fénykibocsátó elemek 

2.3.1. Fotódiódák 
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Az elnevezés az angol Light Emitting Diode kifejezésből származik. A fényemittáló dióda olyan félvezető 

eszköz, amely az elektromos energiát közbenső hőenergia nélkül közvetlenül alakítja fénnyé. Ez természetesen 

nem jelent veszteség nélküli átalakítást, hiszen a fényemittáló diódák hatásfoka néhány % körül mozog, a többi 

hőveszteség. A közvetlen átalakítás azt jelenti, hogy a fényenergia nem hőenergiából keletkezik izzítással, így 

hullámhosszát sem a hőmérséklet határozza meg, bár a környezeti hőmérséklettől függ. A fénykeltést az 

elektrolumineszcencia jelenségével magyarázzuk, amelyet először H. J. Round írt le 1909-ben. Az ilyen 

„hidegfényű” eszköz előállítását azonban csak a félvezető-kutatás eredményei tették lehetővé. A félvezetők 

olyan szilárd anyagok, amelyek önmagukban rosszul vezetik a villamosságot, fajlagos vezetőképességük a 

fémeké és a szigetelőké közé esik. A fémekkel ellentétben a hőmérséklet növelésekor vezetőképességük 

általában növekszik és más kívülről jött energiák (pl.: villamos tér, fotonok) is befolyásolják a vezetőképességet. 

 

5.4. ábra. A fényemittáló dióda felépítése 

A szennyezett félvezetők alkotják a félvezetők legfontosabb csoportját. Ezek kétfélék: n - típusúak és p - 

típusúak. Az elektronok energiasávokban foglalnak helyet. A legkülső teljesen betöltött sáv az alapsáv 

(vegyértékkötési sáv), a felette levő, csak részben betöltött vagy üres sáv pedig a vezetési sáv. Elektromos 

térben a vezetési sávban levő vagy odakerült elektronok könnyen elmozdulhatnak, a kristály jól vezet. A 

szennyezett félvezetőkben a majdnem üres vezetési sávot az alapsávtól elég széles ún. tiltott sáv választja el. 

A világító diódában egy p - és egy n - típusú félvezető érintkezik egymással. Egy ilyen p; n - átmenetben 

nyitóirányú feszültség hatására az n rétegből elektronok haladnak a p rétegbe (vagy lyukak az ellenkező 

irányba), akkor adott valószínűséggel találkoznak lyukakkal (vagy elektronokkal), amelyekkel egyesülnek 

(rekombinálódnak). A gerjesztett elektronlyuk-pár rekombinációja során közvetlen vagy közvetett módon egy 

fénykvantum keletkezik. A rekombinációs fény hullámhosszát az alkalmazott félvezető anyag tiltott zónájának 

szélessége határozza meg. 

2.3.2. Lézerek 

A lézer alkalmazását a mechatronika különféle területein a sugárzás különleges tulajdonságai magyarázzák. A 

LASER elnevezés angol betűszó: a Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (fényerősítés, 

sugárzás megindított kibocsátása útján) kezdőbetűiből alakult. 

Aszabvány szerint a lézer: szűk nyalábú koherens sugárzást kibocsátó sugárforrás, amelyben gerjesztés hatására 

stimulált emisszió jön létre. Ennek a szabatos, de tömör meghatározásnak érdemes az egyes kitételeit bővebben 

elemezni ahhoz, hogy a lézer működésének elvét jobban megismerjük. 

A lézer azért sugárforrás és nem csak fényforrás, mert éppen a leghatékonyabb lézerek közül többen nem fényt, 

hanem láthatatlan infravörös sugárzást bocsátanak ki, és ma már ultraibolya lézer is van. 

A lézersugárzás szűknyalábú, mert a kibocsátott sugárzás egész energiája egy szűk majdnem tökéletesen 

párhuzamos sugárnyalábban marad. Az lézer sugárnyalábja nagyon koherens. A transzverzális koherencia áll 

fenn akkor, ha egy térben rögzített hullámfelület az észlelés tartamára mindvégig hullámfelület marad, vagyis 

bármely két szimmetrikusan elhelyezkedő pontjának azonos időpontban azonos a rezgési fázisa. A 

longitudinális koherencia valamely hullámsugár (fénysugár) két tetszőleges szimmetrikusan elhelyezkedő 

pontjának rezgése közti állandó fáziskülönbséget jelenti az észlelés tartama alatt. A lézersugárzás transzverzális 

koherenciája szinte korlátlan, longitudinális koherenciája pedig több száz méterre is kiterjedhet, szemben a 

hagyományos monokromatikus hullámok esetében megszokott néhány m vagy mm távolsággal. 

Mit jelent a stimulált vagy megindított sugárzás? Ellentéte a spontán vagy önálló sugárzásnak, amikor is a 

sugárzó atomok gerjesztés után egymástól teljesen függetlenül, véletlenszerű sorrendben és időpontokban esnek 

vissza az alacsonyabb energiaszintre és így sugároznak. A megindított sugárzás esetében nagyobb mennyiségű 

atom a gerjesztett szinten várakozik, amíg egyikük valamilyen hatásra vissza nem esik az alapszintre és ennek a 

hulláma odaérve a többi gerjesztett atomhoz megindítja azok sugárzását. vagy az egyes atomokból kiinduló 
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rezgések mind azonos fázisban lesznek, mind erősítik egymást, ami a lézersugárzás nagy intenzitását és 

koherenciáját eredményezi. 

2.3.3. Félvezető lézerek 

Ez a lézertípus különleges helyet foglal el a lézerek világában (szilárdtest, gáz-, festéklézerek), az igen kis 

mérete és árammal való vezérelhetősége miatt. 

 

5.5. ábra. A p/n átmenetes lézer 

A félvezető kristályban az elektronok egy része egész kristályhoz tartozik, s nem diszkrét energiaállapotok, 

hanem sávok alakulnak ki bennük. Az elektronok zöme az alsó, az ú.n. vegyértéksávban helyezkedik el, kis 

részük a néhány eV-tal magasabb, un. vezetési sávban található. Külső elektromos tér hatására, az n típusú 

rétegből lyukak áramlanak be a p-n átmeneti rétegbe. Az elektronok és lyukak egyesülhetnek, az eközben 

felszabaduló energia fény formájában sugárzódik ki. Ez az un. rekombinációs sugárzás. Ha az elektronok és 

lyukak száma elegendően nagy, vagyis elég nagy az áram és megfelelő a visszacsatolás, az egyes elektron-

lyukpárok sugárzása indukált emisszióval egymáshoz kapcsolódik, beindul a lézer. 

A spontán sugárzásnak indukált sugárzásba való átmenete tehát egy bizonyos áramküszöb felett megy végbe, és 

a lézerműködésbe való átcsapás nem csak a kisugárzott teljesítmény növekedésében, hanem az egyébként széles 

sugárzási spektrum összeugrásában és a sugárzás irányelosztásának jelentős összeszűkülésében nyilvánul meg. 

A félvezető lézerek legegyszerűbb típusa a GaAs alapanyagú, amelyet tellúrral (n típus) és cinkkel (p típus) 

szennyeznek. 

2.4. 5.3. Optikai elven működő érzékelő berendezések 

2.4.1. Távolságmérők 

Az optikai technológiával érintkezésmentes távolságmérés valósítható meg. Az érzékelők általában mérési 

tartományban, mérőfolt nagyságában és felbontásban különböznek egymástól. Az érzékelőket alapvetően LED -

es és lézeres csoportra bonthatjuk. 

Felhasználási területek: 

• méretellenőrzés 

• kis alkatrészek helyzetének felismerése 

• alkatrészek helyzetének ellenőrzése futószalagon 

• átfedések felismerése 

• robotkar helyzetének kijelzése 

• alkatrészének jelenlétének felismerése 

• szintérzékelés 

• rezgésanalízis 

• töréstesztnél távolságmérések 
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Az optikai távolságérzékelők a háromszögelés elve alapján mérik a távolságot. A tárgyra egy fénypontot 

fókuszálnak, és a visszaverődött fényt egy pozícióérzékelő illetve egy CCD cella dolgozza fel. 

A mérés a diffúz módon visszavert fény elvén működik. Nagyságrendileg 10%-os felületi reflexió már elégséges 

a mérési eredmény meghatározásához. Léteznek digitális és analóg érzékelők. Az analóg érzékelők egy gyors 

helyzetfüggő érzékelő diódával működnek, míg a digitális szenzoroknál egy CCD/CMOS lapka veszi fel a 

visszavert fényt. Az analóg érzékelők általában gyorsabban kiegyenlítik a tárgy színei által okozott eltéréseket, 

mint a digitális érzékelők. 

2.4.2. Lézeres letapogatás 

Az optikai távolságmérés elvén alapszik az ún. „Reverse Engineering” vagyis fordított mérnöki tevékenység. 

Ilyenkor egy már létező, ám ismeretlen geometriai méretekkel rendelkező tárgy háromdimenziós „CAD” 

modelljét határozzuk meg. A szkennelés során letapogatjuk a tárgy felületi pontjait. Léteznek tisztán lézeres és 

egyéb optikai rendszerrel kombinált (kamera) letapogató érzékelők. Az ilyen érzékelők közös hátránya, hogy 

függőleges falú ill. alámetszett tárgyakat nem tudnak szkennelni, továbbá bizonyos felületeken erős reflexiós 

problémák léphetnek fel. Minden szkennelőberendezés a szkennelés eredményeként egy pontfelhőt állít elő. 

Ebből a több millió pontból álló „felhőből” kell létrehozni a CAD szoftverek által kezelhető háromdimenziós 

CAD modellt. 

2.4.3. Háromdimenziós felületek azonosítósa moirémódszerrel 

A „moiré” szó francia eredetű, habos vagy lángmintát jelent. A moiréjelenség első leírása Lord Rayleigh 

nevéhez fűződik. A moiréjelenség keletkezése két eltérő térfrekvenciájú periodikus struktúra egymásra 

hatásának az eredménye. Analógiát keresve a jelenség az interferencia egy speciális esetének vagy esetleg egy 

„kvázi interferometrikus” jelenségnek tekinthető. Az adott rendezettséget mutató alapcsíkozatok együttesen egy, 

azok bármelyikétől eltérő, eredő csíkozatot hoznak létre. Nyilvánvaló, hogy az eredő csíkozat egyértelmű 

kapcsolatban van az őt létrehozó alapcsíkozatokkal. A moiréjelenség, ami az alapcsíkozatok egymásra 

hatásának eredményeként megjelenő moirécsíkokat jelenti, méréstechnikai alkalmazásának alapgondolata az, 

hogy ha az alapcsíkozatok közül az egyik a vizsgálandó objektum egy adott állapotával van kapcsolatban, míg a 

másik egy ettől eltérő állapottal, ami akár egy referenciaállapot is lehet, az eredő csíkozatokból 

következtethetünk a két állapot, közötti eltérésre. Ebből következik, hogy az eredő jelenségből visszafejthető az 

objektum egyik állapota a másik vagy a referencia ismeretében. A jelenség létrehozása egyszerű és olcsó, míg a 

mérési tartomány és felbontás ugyan csak egy bizonyos határon belül változtatható, viszont jól illeszthető a 

feladathoz. 

A moiré módszerű mérések során gyakran alkalmazzák az úgynevezett projekciós elrendezést, amely esetében a 

vizsgált tárgy felületére egy optikai rendszer segítségével lineáris alaprácsot képezünk le. A tárgy felületén 

megjelenő csíkokat a berendezés analizáló részegységének optikai rendszere egy másik ernyőn elhelyezkedő 

alaprácsra, a vizsgáló vagy referenciarácsra, képezi le. Ekkor az ernyőn egyszerre két csíkozat látható, maga a 

vizsgáló rács, illetve a tárgy felületét borító csíkozat képe. 

2.4.4. Optikai közelítéskapcsoló 

Az optikai közelítéskapcsoló feladata, hogy elektronikus úton feldolgozható jelet szolgáltasson, amikor a tárgy 

az érzékelőt adott tartományon belül megközelíti vagy a tartományt elhagyja, illetve az érzékelő vonalát eléri 

vagy azon áthalad. A fejlesztések során az érzékelők működését, válaszát nagymértékben igyekeznek 

függetlenné tenni a környezeti feltételektől (hőmérséklet, szórt fény, stb.), és amennyiben ez számít, a tárgy 

felszínének optikai jellemzőitől is. Ugyanakkor minden alkalmazásban célszerű a követelményeknek 

teljességgel eleget tevő, de ezen belül a legegyszerűbb, legmegbízhatóbb (és persze a legolcsóbb) érzékelőt 

használni, de tudni kell, hogyan viselkedik a paraméterek esetleg nem várt változása esetén. 

A (diffúz) tárgyreflexiós érzékelők a tárgyról visszaverődő fény intenzitása alapján döntenek a közelségről. Ezt 

azonban a távolság mellett jelentős mértékben befolyásolja a tárgy színe, árnyalata, és természetesen az is, hogy 

az érzékelő által kibocsátott mérőfény mekkora hányada esik egyáltalán az adott távolságban lévő tárgyra, azaz, 

a tárgy mekkora, ill. oldalirányban mennyire eltolódva helyezkedik el. 

A kapcsolási távolság az a távolság, amelybe a nagy felületű, diffúz módon reflektáló tárgy a detektorral 

„szemben” beérkezve reflexiója révén kiváltja az érzékelő jelzését (jellemzően egy áramkör bekapcsolását). A 

beállítási/névleges érték a fehér tárgy kapcsolási távolságára vonatkozik. Utóbbi tulajdonság természetesen azt 
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is eredményezi, hogy egy ilyen érzékelő nemcsak a közeli zónába érkezést, hanem a kapcsolási távolságon belül 

az oldalirányú beérkezést is detektálni képes. 

A háttérelnyomásos érzékelő a benne felhasznált pozícióérzékeny detektálás révén visszavert fény 

mennyiségétől nagymértékben függetlenül, kifejezetten a fényvisszaverés távolságának függvényében ad 

választ. Kis mértékben az ilyen érzékelő kapcsolási távolsága is függ a színtől és az árnyalattól (ha az érzékelő 

hullámhosszán a reflexióképesség csökken, a kapcsolási távolság is valamelyest csökken). 

2.4.5. Optikai tárgyérzékelők típusai 

Két fő típusa van ezeknek az érzékelőknek. Az egyutú és a tárgyreflexiós. Egyutú kapcsoloknál az adó kibocsát 

egy optikai jelet, melyet az azzal szemben elhelyezett vevő vesz. 

Egyutú: Ezen érzékelők adója kibocsát egy jelet melyet a vele szemben elhelyezett vevő vesz, és ha szükséges 

kapcsol. 

Tárgyreflexiós: Ezeknél az érzékelőknél az adó-; és vevőegység egybe van építve és a tárgyról visszaverödő 

optikai jelet érzékeli a vevő, hogyha van vele szemben objektum. 

Kapcsolási funkció szerinti megkülönböztetés egyutú érzékelőknél: 

Normally open (NO) – A vevő, akkor zár, ha a jel útját nem szakítja meg semmilyen tárgy, amint megszakad az 

optikai jel vétele, a kapcsoló nyit, ezáltal lehetséges ezt a típust vészkapcsolóként alkalmazni. 

Normally Closed (NC) – A vevő, akkor zár, ha az optikai jel útját egy tárgy gátolja, amint a tárgy eltűnik a jel 

útjából, a kapcsoló nyit. 

Kapcsolási funkció szerinti megkülönböztetés tárgyreflexiós érzékelőknél: 

Normally open (NO): a kimenet akkor zár, ha az érzékelővel szemben van tárgy. 

Normally closed (NC): a kimenet akkor zár, ha nincs tárgy az érzékelővel szemben. 

2.5. Optikai tárgyérzékelők leírása 

2.5.1. Egyútu fénykapu 

Ennél az érzkélő-típusnál külön alkatrész az adó-; és a vevő egység. A fentebb említett kétféle kapcsolástípus 

valósítható meg vel. Az adó küldi  a modulált jelet, melyet ha nincs akadály az útban akkor a vele többnyire 

szemben elhelyezett vevő vesz, és beállítástól függően, nyit vagy zár. A fénysorompók is ezen az elven 

működnek. Akár több sor adó-vevő pár is lehet egymás felett elhelyezve, és így nagyobb tartományt tudnak 

lefedni, és érzékelni. Nem szükséges az adót és a vevőt egy ütemre hangolni. 

 

5.6. ábra 

Érzékelési tartománya: az adó, és a vevő közös sávjában található, mely a fentebb található képen látható. Nagy 

távolságok áthidalására is alkalmas, és az érzékelési sáv vasatagsága is kalibrálható. 

Használhatók futószalagokon számlálásra, de csak korlátozottan, mert az nem érzékelhető hogyha két objektum 

takarásban van egymással, így azt a kettőt is csak egynek érzékeli, de ha csak egyesével érkeznek az 

objektumok akkor tökéetesen alkalmazható erre a célra. Biztonsági kapcsolóként is használható, mely leállítja a 
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gép működését ha az optikai jel útját elállja valami, például egy emberi testrész. Erre az alkalmazásra jó példa a 

raktár-liftek, vagy robotosított cellák, melyekbe hogyha benyúlnak akkor a gép érzékeli ilyen fénysorompókkal, 

és leállítja a gép működését újjabb aktiválásig. 

Előnye ennek a típusnak a nagy érzékelési távolság, és így kisméretű tárgyak is érzékelhetők nagy távolságból. 

Másik nagy előnye a magas pozícionálási pontosság. Hátránya hogy két külön eszköz szükséges működéséhez, 

és a teljesen átlátszó objektumokat nem érzékeli. 

Műszaki jellemzők 

• Üzemi feszültség: 10-30 V egyenáram; 20-250 V váltóáram 

• Névleges kapcsolási távolság: 1-100 m, mely kalibrálható 

• Maximális áramerősség: 100-500 mA 

• Érzékelhető objektum: Bármilyen alakú anyagú tárgy, egy kivételével- a tárgy nem lehet átlátszó 

• Kapcsolási frekvencia 20 Hz … 10000 Hz 

• Élettartam: körülbelül 100000 óra 

2.5.2. Reflexiós fénykapu 

A fénykapuk ezen típusai nem két különálló alkatrészt használnak, hanem egy elembe van építve az adó és a 

vevő egység is. Itt az adó-vevő páros egymás alatt, vagy mellett lehet elhelyezni, és így alakul ki az érzékelő 

érzékelési tartománya. Mindkét egységnak van egy-egy holt sávja is ahová csak a saját része ér el, tehát azt a 

részt érzékelésre nem lehet használni, szemben a közös résszel, mert ezt a területet mindkét egység lefedi. Ennél 

a típusnál az adóval szemben elhelyeznek egy visszaverő lemezt, mely ha nincs semmi a jel útjában visszaveri 

az érzékelőre az optikai jelet.Az adó kibocsát egy jelet, és ha van objektum a jel útjában, akkor a jel nem érkezik 

vissza, beállítástól függően történik kapcsolás, vagy megszakítás.Az adót és a vevőt egy ütemre hangolják, hogy 

az érzékelés biztosabb legyen. 

Ezen érzékelők, bárhol használhatók csak fel kell helyezni az érzékelőt, vele szemben a visszaverő réteget, és 

bekalibrálni. 

Előnyük a nagy érzékelési biztonság, mely garantálja hogy ha tárgy kerül az érzékelő elé akkor érzékelni is 

fogja. Egyszerű a beállítás, mely a beszerelést megkönnyíti, így időt lehet spórolni. Színte mindenféle tárgy 

érzékelhető vele, a fényt szórtan visszaverő, korlátozottan tükröző és korlátozottan átlátszó tárgyak egyaránt 

detektálhatók. 

Átlátszó objektumok és erősen tükröző felületek esetén nem jelez, illetve beállítással korrigálható. Üzemeltetése 

ellen szól, hogy a tükröt kell felszerelni, tisztítani és karbantartani. 

 

5.7. ábra 

Műszaki jellemzők 

• Üzemi feszültség:10-30 V egyenáram; 20-250 V váltóáram 

• Névleges kapcsolási távolság: maximum 10 m; mely többnyire állítható 
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• Maximális áramerősség: 100-500 mA 

• Érzékelhető objektum: bármi, kivéve a nagyon átlátszó és a merőlegesen jól tükröző tárgyak 

• Környezeti hőmérséklet 0 °C … +60 °C 

• Kapcsolási frekvencia 10 Hz-1000 Hz 

• Szennyezősédekre érzékeny. 

• Élettartam: kürülbelül: 100000 óra 

2.5.3. Tárgyreflexiós érzékelők 

 

5.8. ábra 

Az optikai érzékelők ezen típusait, akár a reflexíós fénykapú továbbfejlesztett változataként is tekinthetjük, 

hiszen egyel kevesebb alkatrészre van szükség – nincs külön tökrőződő felület – így ténylegesen is egyetlen 

egységből áll az érzékelő, melyet szinte bárhol el lehet helyezni. Ez az érzékelő kihasználja a tárgyak optikai-jel 

visszaverő képességét, és a tárgyakról visszavert jelet érzékeli, nem a jel hiányát. Sajnos érzékelési tartománya 

kissebb, mivel a tárgyak nem merőlegesen verik vissza a rájuk eső jeleket, hanem minden irányban, igy azt a 

néhány jelet kell „elcsípni” ami az érzékelési tartományba esik, ezért az érzékelhető távolság sem olyan nagy 

mint az egyutú fénykapunál, de ahol nagyobb távolságok érzékelése szükséges, mint ami ezzel a típussal 

lehetséges, ott már hely is van beszerelni az egyutú fénykapú másik felét. 

Lényegében ezt az érzékelőt bárhol lehet használni, feltéve ha a távolság nem túl nagy, és nem átlátszó 

felületekkel, vagy fényelnyelő felületekkel van dolgunk. Könnyebb rendszerekbe integrálni kompaktsága végett, 

és így gazdaságosabb. 

Előnye, hogy egy elemet alkot az adó-vevő, és nincs szükség semmiféle segédeszközre az üzemeléshez. A fényt 

szórtan visszaverő, tükröző és korlátozottan átlátszó tárgyak egyaránt detektálhatók, ha elegendő a visszavert 

fény erőssége. Nem csak oldalirányból érkező objektumokat jelez, hanem szemben is használható. Beállítástól 

függően az objektum a háttértől elkülöníthető. 

Hátránya a kisebb pontosság, vagyis a visszavert fény iránya nem egzakt, ezáltal az érzékelési tartomány is 

kisebb. 

Műszaki jellemzők 

• Üzemi feszültség: 10-30 V egyenáram;  20-250 V váltóáram 

• Névleges kapcsolási távolság: 50 mm-10 m 

• Maximális áramerősség:100-500 mA 

• Érzékelhető objektum: bármi, kivéve az erősen fényelnyelő felületű 

• Környezeti hőmérséklet: 0 °C … +60 °C 
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• Kapcsolási frekvencia: 10 Hz - 2000 Hz 

• Szennyeződésekre érzékeny 

• Élettartam: 100000 óra 

A reflexiós optikai érzékelől elvi kapcsolását az alábbi ábra szemlélteti, melyen látszik hogy az oszcillátor ad 

egy folyamatos „ütemet”, mely segít egymáshoz hangoltan tartani az adót és a vevőt. Majd következik egy 

előerősítő, a jel felerősítéséhez, majd egy elektromos csatolás szintén a szinkronizálást elősegítendő, majd e jel 

modulálása következik. Utána a kimeneti egység, mely többnyire LED, megjeleníti az éppen aktuális állapotot. 

A 9-10-es szakasz a feszültségellátásról és feszültségstabilizálásról gondoskodik, mellyel minden feszültségbeli 

egyenetlenség kiszűrhető. 

 

5.9. ábra. Optikai érzékelő elemei: 1. Oszcillátor, 2. Fotoelektromos adó, 3. Fotoelektromos vevő, 4. Előerősítő, 

5. Elektronikus csatolás, 6. Impulzus/jelszint átalakító fokozat, 7. Kapcsolási állapot kijelzése (LED), 8. 

Kimeneti fokozat védőkapcsolással, 9. Külső feszültségforrás, 10. Feszültségstabilizálás, 11. Optikai szakasz, 

12. Kapcsoló kimenet 

2.6. Optikai abszolút forgójeladó 

A mechatronikában az egyik legelterjedtebb, az optikai elven működő abszolút forgójeladó. 

A forgó üvegtárcsa koncentrikus gyűrűkre van felosztva. Az egyes koncentrikus gyűrűk felváltva tartalmaznak 

világos és sötét szegmenseket változó hosszal. A tárcsa szélét és a középpontját összekötő vonal mentén az 

egyes gyűrűk világos vagy sötét állapota adja a tárcsa pozíció kódját. 

A kódtárcsákon lévő kód kialakításánál általában bináris, vagy Gray kódot használnak. 

A Bináris kód a számítástechnikai rendszerekben nagyon egyszerűen felhasználható kód. A legegyszerűbb 

kódtárcsákon ezt a kódolást használják. A tárcsán a legbelső kódgyűrű adja a kód legnagyobb helyértékű bitjét, 

ez a gyűrű egy sötét és egy világos részre van felosztva. A tárcsa közepétől kifelé haladva a következő gyűrű két 

sötét és két világos szegmenset tartalmaz, míg a következő gyűrűben négy világos és négy sötét szegmens van 

és így nő kifelé haladva kettő hatványai szerint egészen a tárcsa széléig, ahol a legkisebb helyértékű bit 

található. Ha pl. a tárcsa 12 gyűrűt tartalmaz, akkor a külső gyűrű 2048 szegmensre van felosztva. Az így kódolt 

tárcsánál viszont a tárcsa egyik pozícióból a következő, vagy előző pozícióba mozgatáskor több bit változik és 

egy-egy bit hibás olvasása (pl. szinkronizálási hiba az osztás fizikai határán) nagy hibát okozhat. Ennek 

következtében a kiküldött pozíció értékben is nagy hiba lehet. 
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5.10. ábra 

A kiolvasás biztonságosabbá tételének érdekében a kódtárcsára a kódsávokon kívül újabb koncentrikus sávot 

szoktak elhelyezni, amellyel a kódot paritás bittel egészítik ki. Az abszolút forgójeladóban minden kódsávhoz 

tartozik egy-egy optikai érzékelő. Az érzékelők jelének feldolgozása és átalakítása után a pozíció kód a kimeneti 

illesztő áramkörökön keresztül jut a kimenetre. 

A bináris kódolású tárcsákat csak kis felbontású, egyszerű felépítésű, olcsó forgójeladókban használják, ahol a 

forgás sebessége is kicsi (pl. kézi forgatású kezelőelemek). 

A Gray kód egy egylépéses kód, ami azt jelenti, hogy az egyik pozícióból a következőbe, vagy megelőzőbe 

lépve a kódban csak egy bit változik. Az így kódolt tárcsák kiolvasásánál esetlegesen fellépő hiba lényegesen 

kisebb, mint a bináris kódolásúnál, tehát megbízhatóbb pozíció mérést eredményez. Ezt a kódolási metódust 

használják a legtöbb optikai érzékelésű abszolút forgójeladóban. 

 

5.11. ábra 

A legáltalánosabban gyártott egyfordulatú abszolút forgójeladók fordulatonkénti felbontása 12 bit (4096), 13 bit 

(8192), 14 bit (16384). Alkalmazási területük – a kis méréstartomány miatt – a nem teljesen körbe forgó 

tengelyek elfordulási szögének mérése (pl. robotkarok). 

Az abszolút jeladó egy körülfordulása csak korlátozott mérési tartományt biztosít. A mérési tartomány 

kibővítését úgy lehet egyszerűen megoldani, hogy a jeladó tengely körülfordulásainak számát is abszolút módon 

kell mérni. A több fordulatú abszolút mérés megvalósításához például egy, vagy több további abszolút kódtárcsa 

szükséges, melye(ke)t a jeladó tengelye áttételen keresztül hajt meg. A leolvasási és kiértékelési metódus 

megegyezik az egy fordulatú jeladónál már ismertetettel. 

Az abszolút optikai forgójeladókban leggyakrabban alkalmazott kimenetek a következők: 

• párhuzamos kimenetek – bináris kód, Gray kód, BCD (Binary Coded Decimal) kód 

• soros kimenetek – RS485, SSI (Syncronous Serial Interface), EnDat, Profibus, CAN bus. 
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5.12. ábra 

A többfordulatú (multiturn) abszolút forgójeladók felbontása igen különböző, leggyakoribb változata 12 biten 

méri a körülfordulások számát, vagyis 4096 körülfordulást képes mérni. A körülfordulásonként 12 bit (4096) 

felbontással, ez összesen 24 bites kimenő kódot eredményez, amihez még hozzá adódik a paritásbit, vagy más 

hibajelző bit(ek). Mivel a kimenő kód bitszáma nagy, a párhuzamos kimenet áramköri költsége, a sokpólusú 

csatlakozó ára, valamint a nagy érszámú speciális árnyékolt kábel költsége is jelentős, a többfordulatú abszolút 

forgójeladókban ezért nem jellemző a párhuzamos kimenő interfész alkalmazása, hanem valamilyen soros 

interfészt használnak. A leggyakrabban az SSI interfészt használják, de gyorsan terjednek a különböző ipari 

busz rendszerekhez kapcsolódó interfészek is. 

2.7. Analóg távolságmérők 

Ezeket a szenzorokat olyan alkalmazásokhoz fejlesztették, amelyekben szükség van a tárgy és az érzékelő 

közötti távolság mérésére. 

Az érzékelők működési elvüket, pontosságukat, mechanikai kialakításukat tekintve igen különbözőek, ezért 

alkalmazásuk előtt minden esetben meg kell vizsgálni az alkalmazás körülményeit és a kiválasztást ennek 

megfelelően kell elvégezni. Az üvegszál optikával is felszerelhető szenzorok esetében figyelembe kell venni a 

tárgy reflexiós képességeit, valamint az alkalmazott száloptika hosszát is, mivel ezek befolyásolják a kimenő 

analóg jel nagyságát. Az érzékelők kimenő jele általában 0-10 VDC és arányos a távolsággal. 

A háromszögelési mérési elvet alkalmazó érzékelők nagy felbontású, CMOS vonalérzékelőkkel rendelkeznek, 

nagy sebességű DSP-t használnak a mérés kiértékeléséhez és virtuálisan anyag, szín és fényesség független 

mérést tesznek lehetővé. Az analóg kimenetük konfigurálhatóan feszültség (0-10 V (10...0 V)), vagy áram (4-20 

mA (20...4 mA)) lehet. 

Néhány szenzornál a beépített RS232 interfészen keresztül az érzékelők funkciói aktíválhatók, illetve a mért 

értékek kiolvashatók. 

3. 5.4. Helyzetérzékelés tapintással 

3.1. Mechanikus működtetésű elektromos helyzetérzékelők 

A mechanikus helyzetkapcsolók illetve végálláskapcsolók működtetése külső erővel, mechanikus szerkezet 

közvetítésével történik. A kialakítástól függően, viszonylag nagy feszültség és áramerősség továbbítására 

alkalmasak. Legfontosabb elemeik az érintkezők. Ezek leggyakrabban alkalmazott anyagai: Arany-nikkel, ezüst, 

ezüst-kadmiumoxid, ezüst-palládium és ezüst–nikkel. Induktív terhelések kapcsolásakor, jelentős 

feszültségcsúcsok jöhetnek létre a kikapcsolás pillanatában. Megfelelő védőkapcsolás hiányában ez az 

érintkezők beégését, tönkremenetelét okozza. A védőkapcsolás kialakítható R-C tag vagy egy megfelelő dióda 

esetleg varisztor alkalmazásával, a paraméterek megválasztásakor figyelembe kell venni mind a kapcsoló, mind 

a terhelés jellemzőit. Relék illetve mágneskapcsolók esetében a tartóáramhoz képest 8-10-szeres is lehet a 

meghúzási teljesítmény. 
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5.13. ábra. Végálláskapcsoló 1. Nyomórugó, 2. Ház, 3. Emelő, 4. Záró érintkező, 5. Nyitó érintkező, 6. 

Lemezrugó, 7. Érintkezőrugó, 8. Érintkezőnyelv, 9. Vezetőcsap 

Számos olyan alkalmazással találkozhatunk a gyakorlatban, ahol a mechanikus kapcsolók hátrányait (kopás, az 

érintkezők „pergése”, kis kapcsolási frekvencia) ellensúlyozza a kedvező ár. Tipikus alkalmazási területe az erős 

mágneses mezőt gerjesztő berendezések környezete. (Pl. elektromos hegesztő berendezések) 

3.2. Mechanikus működtetésű pneumatikus helyzetérzékelők 

Pneumatikus vezérlésekben jeladóként görgős vagy nyomócsapos működtetésű szelepeket alkalmaznak 

jeladóként. Ezek pneumatikus jelet adnak a detektált elem pozíciójáról. 

4. 5.5. Helyzetérzékelés tapintás nélkül 

4.1. Reed kapcsoló 

Az érintkezőnyelveket inert gázzal töltött üvegcsőbe szerelik, így védik meg felületüket a szennyeződéstől, 

korróziótól és nedvességtől. Az érintkezők anyaga ferromágneses anyag, többnyire vas-nikkel ötvözet és az 

érintkezés helyén arannyal vonják be. A védőgáz 97%, nitrogén és 3% hidrogén keveréke. Mágneses tér 

hatására az érintkező nyelvek átmágneseződnek, köztük vonzóerő ébred és egymáshoz kapcsolódnak. 

 

5.14. ábra. Nyomócsappal működtetett pneumatikus kapcsoló 1. Bemeneti csatlakozó. 2. Kimeneti csatlakozó 3. 

Leszellőzés 

A reed-kapcsolókat gyakran a kapcsolási állapotot jelző világító diódával látják el. (LED) Ez előtétellenállással 

kiegészítve, induktív terhelés esetére, egyben a védőkapcsolás szerepét is betölti. 

 

5.15. ábra Reed közelítéskapcsoló 

A reed-kapcsoló beépítése során ügyelni kell arra, hogy az érzékelő környezetében a zavaró mágneses mező 

indukciója a 0,5 mT (tesla) értéket ne haladja meg. Ha fennáll ennek a veszélye, akkor megfelelő árnyékolásról 

kell gondoskodni. Az egyik leggyakoribb alkalmazási területe ennek a szenzornak a pneumatikus 

munkahengerek dugattyúpozíciójának detektálása. 

Ha több pneumatikus munkahengeren is ilyen érzékelőt alkalmazunk, akkor az érzékelő és a szomszédos henger 

fala közti távolság legalább 60 mm legyen. 
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5.16. ábra. Elvi kapcsolási rajz RL – terhelő ellenállás, L1, L2 – Világító dióda, R - védőellenállás 

4.2. Induktív közelítéskapcsoló 

Az induktív közelítéskapcsolóknál egy LC rezgésállapotát befolyásoljuk. A rezgésállapottól függően ad bináris 

jelet. Az érzékelő szenzorelem egy tekercs. A fémekre reagáló induktív érzékelőkben nyitott vasmagú tekercset 

használnak, a permanens mágnessel működtetett tipusnál a tekercs nagy permeabilitású anyagból készült zárt 

vasmaggal rendelkezik. Ha ehhez a tekercshez egy mágnest közelítünk, a vasmag mágnesesen telítődik és 

megváltozik az oszcillátoráram. Az oszcillátor után kapcsolt elektronikus áramkör kiértékeli a változást és egy 

jól definiált kimeneti jelet szolgáltat. Ez a szenzor, csak mágneses tér hatására működik, fémekre nem reagál. A 

reed-kapcsolókhoz hasonlóan a magnetoinduktív érzékelők kapcsolási tartománya is függ a működtető mágnes 

tengelyének az érzékelőhöz viszonyított helyzetétől. 

Az induktív közelítéskapcsoló elvi fölépítése az alábbi ábrán látható. 

 

5.17. ábra. Induktív érzékelő elvi kapcsolása Lényeges építőelemei:1. Oszcillátor, 2. Demodulátor, 3. Trigger, 4. 

Kapcsolási állapot jelzése (LED), 5. Kimenet (védőkapcsolással), 6. Tápfeszültség, 7. Belső 

feszültségszabályozó, 8. Aktív zóna (tekercs), 9. Kapcsolási kimenet 

A magnetoinduktív érzékelő működését megzavarhatják az erős mágneses mezőt gerjesztő berendezések, 

technológiai folyamatok. (elektromos hegesztés, alumínium olvasztó-kemencék) Ha több pneumatikus 

munkahengeren is ilyen érzékelőt alkalmazunk, akkor az érzékelő és a szomszédos henger fala közti távolság 

legalább 60 mm legyen. 

Magnetoinduktív érzékelők előnyei a reed-kapcsolókkal szemben: 

• A mechanikus érintkezőkre jellemző problémák („pergés”, kopás) elmaradnak 

• A mágnes megfelelő elhelyezése esetén csak egy kapcsolási tartománya van 

• Magasabb kapcsolási frekvencia 

• Nagyobb élettartam 

• A magnetoinduktív érzékelők szerelésekor figyelembe kell venni, hogy bizonyos körülmények közt 

aszimmetrikus kapcsolási tartományt mutat, ezért a rögzítőelemeken beállítási lehetőséget kell biztosítani. 
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A reed-kapcsolókhoz hasonlóan a leggyakoribb alkalmazási területe a pneumatikus munkahengerek 

mágnesgyűrűs dugattyúinak helyzetérzékelése a henger falán keresztül, de számos más alkalmazási példával is 

találkozhatunk. 

4.3. Kapacitív közelítéskapcsoló 

A kapacitív szenzor elektromosan szórt mezőt kelt az elektróda és a földpotenciál között. Ha valamilyen tárgy 

kerül az aktív kapcsoló mezőben, a rezgőkör kapacitása megváltozik. A kapacitás megváltozása függ a 

távolságtól és a dielektromos állandótól. A legtöbb kapacitív érzékelő érzékenységét egy potenciométer 

segítségével tudjuk szabályozni. 

4.4. Érzékelő a robotronikában 

A robotoknak – mint jellegzetes mechatronikai rendszernek – működésük egyes fázisairól és a kiszolgált 

technológiai folyamatról különböző információkkal kell rendelkezniük. Ezeket az információkat a 

szenzorok szolgáltatják és a robot irányítórendszere értelmezi őket. 

Az információkat vagy a szenzor és a mérendő test közötti kölcsönhatáson alapuló elv, vagy pedig a szenzorhoz 

kapcsolt közeg pillanatnyi jellemzői alapján kapjuk. A szenzorok struktúrája az alkalmazott mérőátalakítótól és 

a fizikai hatáselvtől függ. 

 

5.18. ábra. Kapacitív szenzor: elvi kapcsolás A kapacitív érzékelő elemei: 1. Oszcillátor, 2. Demodulátor, 3. 

Trigger-fokozat, 4. Kapcsolási állapot jelzése (LED), 5. Kimeneti fokozat védőkapcsolással, 6. Tápfeszültség, 7. 

Belső feszültségstabilizátor, 8. Aktív zóna (kondenzátor), 9. Jelkimenet (kapcsolás) 

A mérőátalakítók lehetnek: 

• aktívak, 

• passzívak. 

A passzív átalakítok fizikai mennyiségei pl. ellenállás, induktivitás, kapacitás, stb. Az aktív átalakítók jellemzoi 

pl. feszültség, áram, töltés, stb. 

Alkalmazási területek: 

Az érintkezéses szenzorok geometriai és fizikai jellemzőkről szolgáltatnak információt. 

Alkalmazási helyeik szerint: 

• A környezettel való kapcsolattartásban erő, nyomaték, út (helyzet) érzékelése, 

• A megfogószerkezetben erő és elmozdulás lehatárolása, 

• A karokon erő, nyomaték, elmozdulás értékének meghatározása, 



 Érzékelők a mechatronikában  

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A hajtórendszerben erő, nyomaték, nyomás, áramerősség és feszültség mérése. 

Az érintkezés nélküli szenzorok leggyakoribb alkalmazási területe az útmérés, újabban az alakfelismerés. 

Előnyük a tapintóerő hatásának kiküszöbölése. Elhelyezkedésük szerint megkülönböztetünk külső és belső 

szenzorokat. 

Belső szenzorok: 

A belső szenzorok a robotmechanikára, a hajtórendszerre és a megfogószerkezetre vannak telepítve. Funkciójuk 

szerint útmérők, szögsebességmérők, erő- és nyomatékmérők, útmérők. 

A robotkarok csuklókoordinátáit realizáló szögelfordulások és elmozdulások pillanatnyi értékének 

meghatározására szolgálnak. 

Fajtái: 

• Digitális, abszolút – kódolt mérőléc, kódtárcsa, 

• Digitális, növekményes – lineáris rács, forgóadó, 

• Analóg, abszolút – rezolver rendszer, 

• Analóg, növekményes – rezolver. 

Külső szenzorok: 

A robot és a környezet közt teremtenek kapcsolatot. A robotok leggyakoribb alkalmazási területe az: 

• öntés, 

• kovácsolás, 

• palettázás és egyszerű alkatrész összerakás, 

• ponthegesztés, 

• festékszórás, 

• ívhegesztés, 

• sorjátlanítás, 

• automatikus ellenőrzés, 

• gyártócellában való alkalmazás, 

• automatizált szerelés. 

Szinte mindegyik területen rendkívül fontos a külső érzékelés, mert segítségével pl. a technológiai folyamat 

tűréshatáron kívüli eltéréseit is kezelni lehet. A külső szenzorok által szolgáltatott információk növelik a robot 

intelligencia szintjét, segítségükkel módosíthatók az eredeti mozgáspályákat megvalósító programok. 

A külső érzékelés két nagy területe: 

• tapintóérzékelés, 

• látóérzékelés. 

A tapintóérzékelés ún. bináris érzékelés, azaz a szenzor érzékeli, hogy a robot kapcsolatba kerül-e valamilyen 

tárggyal, de nem azonosítja azt. Az érzékelés történhet érintéssel, mikrokapcsoló, tapintós útmérő, vagy induktív 

érzékelő által. Valamely tárgy jelenléte annak megérintése nélkül is érzékelhető, ezen érzékelőkről a 

korábbiakban szóltunk. A látóérzékelők a robot legfejlettebb szenzorai. Tulajdonképpen a kamerát és a 

képfeldolgozó processzort értjük alatta. 
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A vizuális érzékelés típusai: 

• kétdimenziós látóérzékelő különálló tárgyak bináris érzékelésére, 

• kétdimenziós látóérzékelő különálló tárgyak szürke árnyalatai szerinti érzékelésére, 

• kétdimenziós látóérzékelő egymással érintkező, vagy átfedésben lévő tárgyak érzékelésére, 

• kétdimenziós ellenőrző készülékek, 

• kétdimenziós vonalkövetők, 

• különálló tárgyról háromdimenziós információk kiszűrésére alkalmas rendszerek perspektívikus ábrázolás, 

sztereotechnika, strukturált megvilágítás vagy pásztázó keresés elvén, 

• háromdimenziós információ kiszűrése rendezetlen tárgyhalmazokról, 

• térbeli helyszínelemzés mobil robotok navigációjához, útvonalkereséséhez és az akadályok elkerüléséhez 

4.5. Mágneses, vagy induktív útmérők 

Ezeknek az érzékelőknek két fajtája van. Az egyiknél a mágneses erőteret az érzékelendő munkadarabban 

hozzák létre, majd ezt egy passzív érzékelővel fogják fel. A másik érzékelőtípus az aktív érzékelő, ahol a 

mágneses erőteret maga az érzékelő hozza létre. 

Az induktív érzékelő kivitele: 

Az induktív érzékelők, működése egy tranzisztoros oszcillátoron alapszik, aminek az áramfelvételét 

megváltoztatják a közeledő fémtárgyak. 

 

5.19. ábra Induktív hosszúságmérő 

Induktív szenzorok működési elve: Az egyenáramú kivitelek kimenőfokozatai npn vagy pnp tranzisztoros 

kivitelben állnak rendelkezésre. A váltóáramú és félvezetős kimenettel rendelkeznek. A kimenet 

kapcsolófunkciója a mechanikus kapcsolókhoz hasonlóan bontó, záró vagy váltó lehet. Az induktív érzékelők 

közvetlenül csatlakoztathatók elektronikus áramkörökhöz, PLC-s bemenetekhez, relékhez vagy 

mágneskapcsolókhoz. Az oszcillátor áramát az aktiváló tárgy érintés nélkül, az aktív felülethez közelítve 

változtatja meg. A folyamat során se erő, se a nagyfrekvenciás tér által okozott mágneses hatás nem éri az 

aktiváló anyagot. 

Mágneses erőtér a vizsgált darabban: 

A vizsgált darabban indukált mágneses erőtér frekvenciája legfeljebb néhány kHz lehet, mert magasabb 

frekvenciáknál már nagy örvényáramveszteség lép fel, s magának a mágneses térnek az állítása is problémát 

okoz. 

Mágneses erőtér az érzékelőben: 

Az aktív érzékelők a saját maguk által előállított néhány kHz-től kb. 10 MHz-ig terjedő frekvencitartományból 

választott, váltakozó mágneses erőtérrel dolgoznak. Működésük azon alapul, hogy fémes anyagok közelítésére 

egy tekercs induktivitása megváltozik. 
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Nagyfrekvenciás érzékelők járulékosan kihasználják a tömör darabokban indukálódó örvényáram hatását is. 

Ezért ezek az érzékelők nagyobb érzékenységüek és hiperbola jellegű karakterisztikájuk egyenestől való eltérése 

jelentéktelenné mérséklődik. 

Az aktív érzékelők előnyei: 

• Mindenfajta fémes anyaghoz alkalmazható 

• Kicsi, masszív felépítés 

• Érzéketlen a füstökkel szemben 

• A fémrészecskék gyakorlatilag nem okoznak problémát 

Hátrányai: 

• Érzékelő karakterisztikája nem lineáris 

• Kicsi az érzékelő geometriai felbontóképessége 

• A kiértékelés viszonylag magas készülékköltsége (alacsony frekvenciás érzékelőnél). 

4.6. Ultrahangos szenzor 

Az ulrahangos szenzor működési elve a hanghullámok kibocsátásán és annak visszaverődésén alapul a tárgy és a 

fogadó rész között. Normális esetben a hanghullám közvetítő közege a levegő. A hang terjedési idejét mérjük, és 

azt értékeljük ki. A szenzor három főbb részre osztható fel: az ultrahangos átalakító, a kiértékelő modulra, és a 

kimeneti modulra. 

Az ultrahangos hanghullám a nem hallható tartományba esik. Legtöbb esetben az ultrahang megváltozik kis 

mértékben az adó és a vevő rész között. A belső szürő a szenzorban azt vizsgálja, hogy vajon a fogadott hang 

valóban a kibocsátott ultrahang visszaverődött része e. Az ultrahangos szenzor műveleti sebességét korlátozza a 

maximális impulzus ismétlési frekvenciája, ami függ a szenzor kivitelétől és 1 Hz-től 125 Hz-ig változhat. Az 

ultrahangos szenzor legnagyobb előnye az, hogy az anyagok igen csak széles körét képes érzékelni. Az 

érzékelés független a formától, szinttől és anyagtól, ami által képes érzékelni szilárd, folyékony anyagot is 

egyaránt. A szenzor nem érzékeny a különböző szennyeződésekre, gőzökre és füstre sem, ami ipari alkalmazását 

lehetővé teszi. 

Az ultrahangos szenzor előnyei: 

• Relatíve nagy érzékelési terület 

• Szinttől és anyagtól független érzékelés 

• Átlátszó tárgyakat is biztonsággal érzékel az optikai szenzorokkal szemben 

• Porra és szennyeződésre nem érzékeny 

• Kültéri felhasználásra alkalmas 

Szenzor hátrányai: 

• Ferde tárgy esetén az ultrahang eltérül 

• Relatíve lassú 

• Sokkal drágább az optikainál 

4.7. Sűrített levegővel működő szenzor 

Az 5.20. ábra baloldalán, a fúvókán szabadon áramlik ki a levegő. A jobb oldali ábrán a levegő szabad áramlása 

korlátozott és torló nyomás keletkezik az „A” kimeneten. 
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A sűrített levegővel működő szenzor előnyei: 

• Elektromos szikra nem keletkezik, ezért veszélyes üzemben történő alkalmazásra is alkalmas 

• szenzor felépítéséből és működési elvéből adódóan jól tűri a mostoha körülményeket, külső behatásokat, a 

fúvóka öntisztuló. 

Hátrányok, problémák 

• Az „adónak” és az érzékelt tárgynak nagyon közel kell elhelyezkedni egymáshoz, a megfelelő érzékelés 

érdekében, ami egyesesetekben nehezen megoldható probléma 

• Az estleges forgás közbeni érzékelést megnehezíti a forgás által gerjesztet különböző légáramlatok, amelyek 

bizonytalanná teszik a szenzor működését 

 

5.21. ábra. A közelítéskapcsolók jelképes ábrái 1. Mágnesel működtetett (záró), 2. Induktív (záró), 3. Kapacitív 

(záró), 4. Ultrahang (záró), 5. Egyutú optikai (adó + vevő), 6. Reflexiós optikai (záró ! nyitó adó-vevő), 7. 

Reflexiós (záró adó-vevő) 
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6. fejezet - Mechanikai részegységek, 
elemek, energia és mozgásközvetítő 
megoldások 

A mechatronika kialakulásában a gépészet meghatározó szereppel bírt. Más megfogalmazásban azt is 

mondhatjuk, ez annak a következménye, hogy amíg kezdetben a mechanikai szerkezetek önálló működésre 

voltak képesek, mára ezek csak az elektronika az irányítástechnika, a villamos rendszerek és az informatika 

együttes szinergikus hatásának eredményeként képesek funkcionálni. Mivel mind a gépészet, mind az 

mechatronika fizikai rendszerekkel, gépekkel, azok működösével, tervezésével foglalkozik, elengedhetetlen, 

hogy a mechatronika fókuszában is a gépek álljanak. 

Az ipari gyakorlatban a termékek előállítására, feldolgozására, szállítására gépeket használunk. Általános 

értelemben a gép (még ha mechatronikai elvek alapján készült és e szerint működik is) mechanikai elven 

működő eszköz, mely az energia vagy az anyag formájának, tulajdonságainak, jellemzőinek tervszerű 

megváltoztatására szolgál. 

A gépek többféleképpen: 

• a funkció, 

• a munka jellege szerint (szállító, alakító stb.), 

• az energiaforrás, 

• a mechanikai munka iránya (erőgép, munkagép) szerint kategorizálhatók 

A hajtások feladata az erőgép és a munkagép üzemi jellemzőinek (mozgásforma, erő, nyomaték stb.) 

összehangolása és az energia továbbítása. A hajtásrendszert az erőgép és a munkagép jellemzői alapján kell 

kiválasztani. 

Tehát a hajtások felelősek az energia átalakító és a végrehajtást végző gép összekapcsolásáért, az energia 

továbbításáért, azaz a jellemző paraméterek (elmozdulás /löket/ vagy elfordulás mértéke; húzó- ill. nyomóerő, 

vagy forgatónyomaték; sebesség, szögsebesség; gyorsulás, szöggyorsulás; beállási pontosság) 

megváltoztatásáért a rendszer igényeinek megfelelően. 

A hajtásokat többféle szempont alapján csoportosíthatjuk: 

• A hajtás felosztható: 

• kinematikai (feladata a mozgás átvitele és pontosságának biztosítása) és 

• teljesítmény (felelős a nyomaték és erő átviteléért erősen változó kondíciók között) irányultság szempontja 

szerint is. 

• Energiafajta (alkalmazott segédenergia) szerinti lehet: 

• Mechanikus 

• Villamos 

• Hidraulikus 

• Pneumatikus 

• Állíthatóság szerinti kategorizálás 

• Állandó áttételű 
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• Változó áttételű 

A leggyakoribb (még a direkt hajtások terjedése ellenére is) a mechanikus hajtások használata, mert nagy lehet a 

teljesítmény és az áttétel, viszonylag magas a hatásfok, és az áttétel emelésével növelhető a nyomaték. 

A hidrosztatikus hajtás előnyösebb lehet a mechanikusnál, ha nagy erő kifejtése szükséges, a sebesség változik, 

csillapító hatás szükséges vagy túlterhelést kell megakadályozni. 

A gyakorlatban terén még ma is a mechanikus hajtások a legkézenfekvőbbek, mert a legkülönbözőbb 

követelmények kielégítésére alkalmasak. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor más hajtási alternatívák 

előnyösebbnek, gazdaságosabbnak bizonyulnak. 

1. 6.1. Gépelemek meghatározása 

A gépeket alkatrészekből, gépegységekből állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, melyek a 

különféle gépeken a gép rendeltetésétől függetlenül azonos feladatot látnak el (6.1. ábra). 

 

6.1. ábra 

Gépelemek csoportosítása: 

• Kötőgépelemek 

• Forgást közvetítő gépelemek 

• Tengelykapcsolók 

• Mozgást átszármaztató gépelemek 

• Fékszerkezetek 

• Egyéb gépelemek 

2. 6.2. Tengelykapcsolók 

Napjainkban a tengelykapcsolók is egyre jobban fejlődnek. Világszerte felismerték, hogy ez a szerkezet a 

hajtástechnika egyik fontos eleme. A fejlődéssel arányosan egyre nő az újabb konstrukciójú, vagy egy 

alaptípustól alig eltérő változatok száma. Így a tengelykapcsolók is mindinkább specializálódnak és 

differenciálódnak. Ennek következménye, hogy ez a szakterület már csaknem áttekinthetetlen. Az is zavaró, 

hogy az esetek többségében az elnevezés mit sem mond a szerkezet felépítéséről, vagy jellegzetes 

tulajdonságairól, sőt félrevezető is lehet. 

2.1. Tengelykapcsolók fogalma 
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A tengelykapcsoló a legrégibb megfogalmazás szerint két tengely nyomatékátvitelre alkalmas kapcsolatát 

megvalósító gépelem, szerkezet, azaz két tengelyvéget köt össze és forgatónyomatékot visz át. Ennek a 

feltételnek ma is minden kapcsolószerkezet eleget tesz, de a merev tengelykapcsolókat kivéve, minden más 

típusnak már valami más célszerű sajátossága is van. A tengelykapcsolót a feladatkör, a működési mód vagy 

elv, a konstrukciós ismertetőjelek, a nyomaték-átvitel módja, a terhelés folyamán fellépő megcsúszás stb. 

egyaránt jellemezheti. 

2.2. Tengelykapcsolók csoportosítása 

Nyomatékátvitel (Erőátvitel) szerint: 

• Mechanikus 

• Hidraulikus 

• Elektromos 

Ha a kapcsolódó felek a nyomatékot átadhatják egymásnak úgy, hogy alkatrészeik egymásba illeszkednek, 

ilyenkor alakzáró kapcsolatról beszélünk. Ha a kapcsoló feleket meghatározott erővel szorítjuk össze, és a 

súrlódási erő biztosítja a nyomatékátvitelt, akkor erőzáró kapcsolatról van szó. 

Amennyiben folyadéknyomással biztosítjuk az összekapcsolódást hidrosztatikus-, ha áramló folyadékkal, akkor 

hidrodinamikus-, sűrített levegő alkalmazása esetén pedig pneumatikus a kapcsoló. 

Végül a nyomatékátvitelt biztosítani lehet elektromos úton indukcióval is. 

Üzemeltetés szerint 

• Nem oldható 

• Oldható 

• Biztonságiak lehetnek a „kapcsolók” 

Az oldhatóság az üzem közbeni kikapcsolási lehetőséget jelenti. A biztonsági kapcsolók feladata a túlterhelés 

elleni védelem. 

Tengelyek összekapcsolása szerint 

• Merev 

• Kiegyenlítő 

• Rugalmas 

• Oldható 

• Súrlódó (dörzs) 

• Önműködő kapcsolókról beszélhetünk. 

A merev tengelykapcsolók két tengelyvéget mereven kapcsolnak össze. A kiegyenlítő tengelykapcsolók akkor 

használatosak, ha az összekapcsolandó tengelyvégek egytengelyűsége nem biztosított. Rugalmas 

tengelykapcsolók dinamikus hatások kiegyenlítésére alkalmasak. Az oldható tengelykapcsolók alkalmasak arra, 

hogy a teljesítménytovábbítást megszüntessék. A dörzskapcsolók az üzem közbeni ki- és bekapcsolási 

lehetőséget biztosítják. Az önműködő tengelykapcsolóknál nincs külső kapcsolási lehetőség, valamilyen 

speciális igényt elégítenek ki. 

A tengelykapcsolók igénybevétele legtöbbször csavaró-, illetve összetett igénybevétel. Hajlító igénybevétel alóli 

mentesítést, nagy súlyú tengelykapcsolóknál a kétoldali csapágyazással lehet megvalósítani. 

A továbbiakban konkrét példákon keresztül jellemezzük őket, követve a tengelyek összekapcsolódása szerinti 

csoportosítást. 
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2.3. Merev tengelykapcsolók 

A nyomatékot alakzáró vagy alak- és erőzáró kapcsolat útján adják át, merev kapcsolatot biztosítanak a 

tengelyek között. A nyomaték átadása változatlan. 

Tokos kapcsoló 

A tokos tengelykapcsoló (6.2. ábra) egy igen egyszerű felépítésű merev tengelykapcsoló. Több típusa létezik, 

melyek közös jellemzője, hogy csőszerű idommal, un. tokkal kötünk össze két tengelyvéget, továbbá 

megteremtjük a tengelyvégek és a tok közötti nyomatékátvitel lehetőségét. A tok rendszerint öntöttvasból 

készül. Lehet kétrészes, hasított vagy egybefüggő, a tengelycsapokhoz ékkel, retesszel, nyírócsappal, belső 

bordázattal kapcsolódik. 

A tokot a csőtengely méretezéséhez hasonlóan csavarásra méretezik. 

 

6.2. ábra. 

Héjas kapcsoló 

Hasonló elven működik, mint a tokos tengelykapcsoló, csak a tok osztott. A két darabból készült kapcsoló felet 

négylapfejű csavarok és anyák (6.3. ábra), vagy pedig kúpos kapcsolóhüvely alkalmazása esetén a hüvelyre 

felhúzott gyűrűk szorítják a tengelyhez. A forgatónyomatékot a kapcsoló felek furata és a tengelyvég felülete 

között keletkező súrlódás segítségével viszi át. 

 

6.3. ábra. 

Tárcsás kapcsoló 

Különösen nagyobb nyomaték átvitelére alkalmasak. A tengelyvégeken kialakított vagy szabvány szerint 

illesztett kapcsolótárcsákat kötőcsavarokkal szorítjuk össze (6.4. ábra). A tengelyek központosításának és a 

nyomaték átvitelnek a figyelembevételével többféle szerkezeti megoldás is lehetséges. Pl. a tárcsák egymásba 

eresztése, központosító gyűrű, illesztő persely alkalmazása. A kiálló csavarvégeket védőperem alá kell rejteni, 

mert különösen nagy fordulatszám esetén balesetveszélyesek. Alkalmazásuk azért is terjedt el, mert a 

tengelykapcsolat megszüntethető a tengelyek axiális elmozdítása nélkül. 
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6.4. ábra. 

Kialakításukat tekintve lehetnek erőzárás elvén és alakzárás elvén működők. Ha a csavarok nem illesztettek, 

akkor a működés az erőzárás elvén lehetséges. Az (6.5. ábra) a kapcsolódó elemek egymástól eltérő kialakítását 

mutatja be, de mindegyik az alakzárás elvén működik. A kapcsolat elemei: bal tárcsa fél (1), jobb tárcsa fél (2), 

közvetítő elem (3), illesztő csavar (4). Nem illesztett csavar esetében a csavarkötés feszített. 

 

6.5. ábra. 

Homlokfogazatú kapcsoló 

Az említett kapcsolófajtákon kívül a merev kapcsolók csoportjában vannak még a különböző profilú 

homlokfogazatú kapcsolók, amelyek alakzáró kapcsolatot létesítenek. 

Egyszerű formája a körmös kapcsoló (6.6. ábra), amelynek fogazata négyszögletes. A két kapcsolótárcsa 

fogazata egymásba illeszkedve a nyomatékot megcsúszás nélkül továbbítja. A körmös kapcsoló készülhet 

oldható kivitelben is. A körmös kapcsoló üzem közbeni oldása az egyik kapcsolótárcsa tengelyirányú 

elmozdításával lehetséges. Kapcsolóvilla mozdítja el a sikló-retesszel szerelt tárcsát a tengelyen mindaddig, 

amíg a két tárcsa közötti kapcsolat megszűnik. Kapcsolása csak álló helyzetben történhet. 

 

6.6. ábra. 

A tengelykapcsoló az alakzárás elvén működik. A kapcsolódó elemek közvetítőelemek segítségét is igénybe 

vehetik (6.7. ábra), ez segíti a tengelyek együttfutását. Ilyen közvetítő elem a 3-as jelű központosító gyűrű. 
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6.7. ábra. 

A tárcsák homlokfelületén kialakított fogazat lehet még háromszög profilú ékfogazat, úgynevezett Hirth-fogazat 

is (6.8. ábra). 

 

6.8. ábra. 

2.4. Kiegyenlítő tengelykapcsolók 

Kivétel nélkül alakzáró kapcsolók. 

Feladatuk: kiegyenlíteni az egymással kapcsolt tengelyek axiális, radiális vagy szögirányú elhelyezkedési hibáit. 

Osztályozásuk éppen annak megfelelően történik, hogy milyen jellemző tengelyhibát egyenlít ki (6.9. ábra). 
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6.9. ábra. 

Axiális kiegyenlítő kapcsoló 

Különösen hosszabb tengelyek és magasabb hőmérsékleten üzemelő tengelyek a hőmérsékletváltozás hatására 

hosszváltozást szenvednek. Ezen hosszváltozást axiális kapcsolóval lehet kiegyenlíteni. A kapcsoló az előzőben 

említett körmös megoldású, csak a körmök hosszabbak, hogy az axiális mozgást felvéve is biztosan 

kapcsolódjanak egymásba. Így a körmök homlokfelülete között adódik a hőtágulási hézag. 

Radiális kiegyenlítő (Oldham) kapcsoló 

Amennyiben a két összekapcsolandó tengely középvonala nem esik egybe, hanem kismértékben párhuzamosan 

eltolódott, Oldham kapcsolót alkalmazunk (6.10. ábra). 

 

6.10. ábra. 

Szerkezete három részből áll. A két tengelytárcsa (kapcsoló fél) horonnyal ellátott. A közöttük elhelyezkedő 

harmadik tárcsa, mint kiegyenlítő elem működik. A két oldalán egymásra merőlegesen elhelyezett vezetőlécek a 
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kapcsoló felek hornyaiba illeszkedve bolygómozgásra kényszerítik, vagyis a bolygótárcsa elmozdul a 

vezetékekben. Az elmozdulást a vezetőlécek laza illesztése teszi lehetővé. 

Szögkiegyenlítő kapcsoló 

A nyomatékátvitelt abban az esetben is biztosítani kell, ha a tengelyek középvonala egymáshoz képest szögben 

eltér vagy e szög, üzem közben változik. Alkalmazható 5-8°-os szögeltérésű tengelyeknél. 

Igen elterjedt a kardán-kapcsoló, amelynek elvi kialakítása a 6.11. ábrán látható. 

 

6.11. ábra. 

Részei: Kardánkereszt és a hozzá kapcsolódó villás tengelyvégek. Az ABCD jelű csapokon a villák elfordulva 

szögbeállást tesznek lehetővé. 

Hátránya: hogy a hajtó és hajtott tengely szögsebessége nem megegyező. Így a szögsebesség ingadozása változó 

igénybevételt eredményez. Kiegyenlítése kettős kardánkapcsolóval történik. Elvi vázlatát a 6.12. ábrán 

mutatjuk. 

 

6.12. ábra. 

Itt már három tengely van, a két kardáncsukló közötti a kardántengely. Ha a hajtó és hajtott tengely egymással 

párhuzamos és a kardántengely villái egy síkba esnek, a hajtott tengely szögsebesség ingadozása megszűnik. 

Elsősorban gépjárműveknél alkalmazzák a kardánkeresztes csuklókat. Nagy nyomaték átvitelére alkalmasak. 

2.5. Rugalmas tengelykapcsolók 

Közös jellemzőjük, hogy a kapcsolóba épített rugalmas elem képes csökkenteni a dinamikus hatásokat, 

kismértékű tengelyhibákat, valamint minimális szögeltérést is kiegyenlítenek. Valamennyi fajtájára jellemző a 

rugózó elem, amely főleg gumi és rugóacél. 

Rugalmas dugós kapcsoló 
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6.13. ábra. 

Tárcsás kapcsolók (6.13. ábra), ahol a tengelykapcsoló két eleme (hajtó-1, hajtott-2) közé rugalmas (elasztikus) 

anyag (gyűrű vagy dugó) kerül beépítésre (3). A rugalmas elem bőr vagy gumi (6.14. ábra). A csavar ilyen 

módon való ágyazása csak az egyik tárcsában valósítható meg, a másik tárcsában való rögzítése merev. A dugók 

sokféle alakúak lehetnek, ennek megfelelően változik a hordozó csap alakja is. A rugalmas elem a deformációja 

révén engedi a hajtó és hajtott elem közötti szögelfordulást, ezért a lökésszerű terhelést képes az átvitelben 

csökkenteni. 

 

6.14. ábra. 

A tengelykapcsoló két eleme (hajtó-1, hajtott-2) között a rugalmas anyag (3) biztosítja a torziós rugalmasság 

mellett az axiális (A), a radiális (B) és a tengely szöghiba (C) és ezek kombinációjának (D) kiegyenlítését. A 

hibák mértéküket, nagyságrendjüket tekintve kicsik lehetnek (6.15. ábra). 

 

6.15. ábra. 

Rugalmas tuskós kapcsoló 

Rugalmas eleme a kapcsoló felekben, sugárirányban elhelyezkedő hasáb alakú gumituskó. 

A 6.16. ábrán a kapcsolóban a gumituskók elosztása és a kapcsoló felekkel való viszonya látható. A gumituskók 

csak az egyik kapcsoló félhez vannak rögzítve, a másik kapcsoló fél fogai pedig a gumituskók között 

elhelyezkedve biztosítják a nyomatékátvitelt. A gumituskók igénybevétele üzem közben hajlítás. Mivel a 

kapcsolóban lévő gumituskók cseréje csak a tárcsa tengelyirányú elmozdítása után lehetséges, készítenek 

háromrészes kapcsolót, amelynél a tuskók cseréje egyszerű. 
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6.16. ábra. 

Rugalmas abroncsos (tömlős) kapcsoló 

Nagy rugalmasságú kapcsolók, amelyeknél a tengelyvégeken elhelyezett tárcsákat a gumiabroncshoz hasonló 

rugalmas elemmel kapcsolják össze (6.17. ábra). Periflex tengelykapcsolónak is nevezik. A textiles 

gumiabroncsot peremes leszorító tárcsákkal rögzítik a két kapcsoló félhez csavarokkal. Nagy rugalmasságuk 

folytán 10-12 mm-es axiális elmozdulást, 2-3 mm-es radiális elmozdulást és 2-4°-os szögeltérést biztosítanak a 

tengelyeknél. Nagy tengelyeltérések kiegyenlítésére alkalmas. A gumiabroncs nagyon könnyen cserélhető a 

tengelykapcsoló elmozdítása és a hajtás újrapozícionálása nélkül. 

 

6.17. ábra. 

Rugalmas tárcsás kapcsoló 

Ismert típusa Hardy-tárcsás kapcsoló, amelyet elsősorban gépjárműveknél alkalmaznak (6.18. ábra). A 

tengelyvégekre illesztett agyakból, háromágú egymással 60°-os szöget bezáró villa nyúlik ki. A villás kar végén 

furat található. A rugalmas tárcsát váltakozva egyik, illetve másik karhoz rögzítjük a csavarokkal. A tárcsa 

anyaga vastagabb vászonszövésű gumi vagy acéllemez. Egyszerű szerkezete, kis súlya és igénytelensége miatt 

1-2°-os szögeltérésű tengelyeknél alkalmazzák. 

 

6.18. ábra. 

Rúdrugós (Forst-féle) kapcsoló 
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A kapcsoló felekben tengelyirányú furatok vannak egy osztókör átmérője mentén, amelyekbe acélrudacskákat 

helyeznek, majd zárt házzal veszik körül (6.19. ábra). Az acélrudak biztosítják a kapcsoló rugalmasságát, 

amelyet azáltal is fokoznak, hogy a tárcsa felek belső furatrészét tölcséresre készítik. Jellemzője a 

rezgéscsillapítás, zajcsökkentés. 

 

6.19. ábra. 

Lemezrugós (Bibby-féle) kapcsoló 

Szerkezetét a 6.20. ábrán szemléltetjük. A kapcsoló felek agyrészében sugárirányú rések vannak, amelyekbe a 

hullámos lemezrugó folyamatosan kapcsolódik. 

A rugóház azért veszi körül, hogy a rugó kimozdulását megakadályozza, és a kenőzsírt tárolja. Az tömítés 

akadályozza meg a kenőzsír kifolyását. 

 

6.20. ábra. 

2.6. Oldható tengelykapcsolók 

Közös jellemzőjük, hogy a tengelykapcsolat megszakítására alkalmasak. Alakzárók, nyomatékot és 

fordulatszámot változatlanul továbbítják. 

Ilyenek a körmös kapcsolók, egyik fajtáját már a 6.2.3. fejezetben ismertettük, rajzát a 6.6. ábrán mutattuk be. 

Készülhet az oldható tengelykapcsoló fogasgyűrűs megoldással is (6.21. ábra). 
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6.21. ábra. 

Súrlódó felületű dörzskapcsolók 

Közös jellemzőjük, hogy a nyomaték átadást egyik kapcsoló félről a másikra a dörzsfelületeket összeszorító erő 

biztosítja. A kapcsolat megszüntethető és újra létrehozható forgás közben is, terhelés alatt. Ezen előnyök mellett 

hátránya, hogy indításkor elég nagy súrlódási veszteséggel kell számolni. Biztonsági kapcsoló szerepét is 

betöltheti (nagy nyomaték esetén megcsúszik, tehát korlátozza az átvihető nyomatékot). 

Osztályozásuk történhet a dörzsfelület alakja szerint: 

• Kúpos 

• Tárcsás 

• Lemezes 

• Hengeres 

A kapcsolóerő létesítése szempontjából: 

• Mechanikus 

• Elektro-mechanikus 

• Pneumatikus 

• Hidraulikus 

Energiaviszonyaik: 

Ha a súrlódó kapcsoló hajtó részét forgásba hozzuk, annak szögsebessége: ω1 = állandó. 

A kapcsoló másik részének szögsebessége bekapcsolás előtt: ω2 = 0 

Vizsgálva a bekapcsolás folyamatát, a keletkező súrlódási veszteségeket, több eset lehetséges: 

• Hirtelen kapcsolás, külső terhelés nélkül 

• A hajtott fél M2 = állandó nyomatékkal terhelt 

• Fokozatos kapcsolásterhelés alatt 

Megjegyezzük, hogy ω1 értéke nem állandó a valóságban, mert bekapcsoláskor a hajtó fél lassul. Ennek 

megakadályozására a hajtó félre lendítőkereket lehet szerelni. 

Kúpos kapcsoló 
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A kúpos kapcsolóknál a súrlódó felületek szárazon súrlódnak egymáson. A súrlódó nyomatékot a kúpfelületen 

viszik át. A kúpfelületek beszorulásának elkerülésének céljából az α félkúpszögnek nagyobbnak kell lennie a 

súrlódási félkúpszögnél (nem önzáró eset). A kúpos kapcsoló elvét a 6.22. ábra szemlélteti. A baloldali hajtó 

tengelyen lévő kapcsolófél rögzített, a hajtott tengelyen lévő pedig siklóretesszel szerelt, ezért tengelyirányban 

(axiálisan) elmozdítható. A kúpos súrlódó felületek összenyomódását, a mozgatható tárcsafélre előfeszített 

nyomórugóval kifejtet erő (Fa) biztosítja. A kapcsoló így állandóan bekapcsolt állapotban van. Az oldást, a 

rugóerő ellenében működő csúszógyűrű segítségével lehet elvégezni. 

 

6.22. ábra. 

A nyomatékátvitelhez (M) szükséges kerületi (súrlódó) erő:  

A súrlódó erő létrehozásához szükséges normálerő a (kúpfelületen):  

Az összenyomódáshoz szükséges tengelyirányú (axiális) erő:  

Az üzem közben állandóan ható Fa erő hátrányosan hat a csapágyazásra. Kettős kúpfelületű megoldással ez a 

hátrány is kiküszöbölhető. 

Tárcsás kapcsoló 

Jellemzőjük a tengelyre merőlegesen elhelyezett súrlódó felületű tárcsa (6.23. ábra). A tárcsák száma maximum 

4 lehet. A nyomatékot a kapcsolóelemek körgyűrű homlokfelületén viszik át. Főleg gépjárművek erőátviteli 

berendezésében használják. A kapcsolóerő lehet mechanikus, pneumatikus, hidraulikus vagy elektromágneses. 

Pneumatikus tengelykapcsolóban sűrített levegővel biztosítják az összeszorító erőt. A súrlódó elem 

vászonbetétes gumitömlő, amelyet p nyomással működtetünk. Kiterjedve a tömlő, a külső felületén elhelyezett 

súrlódó betéteket a tárcsákhoz szorítja. 

Hidraulikus működtetés esetén a kiemelést adott nyomású olaj biztosítja. 

Az olajat egy hengerben helyezik el, amelyet (mechanikus erőhatással) a hengerben elmozduló dugattyú 

továbbit. Az olaj nyomása a súrlódó tárcsákat egymáshoz szorító rugók ereje ellenében fejt ki erőhatást, így 

egymástól azokat eltávolítja. 
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6.23. ábra. 

Elektromágneses kapcsolásnál a kapcsoló egyik felét egy tekercs gerjeszti, és erővonalai a második kapcsoló 

félen záródnak. Ha gerjesztjük a tekercset az egyes tárcsa elmozdul és a felülethez szorítja a dörzsbetétet. 

Rendszerint 24 V-os egyenáramot juttatunk a tekercshez a csúszógyűrűkön át. 

Lemezes kapcsoló 

A tárcsás tengelykapcsolók helyszükséglete (a viszonylag nagy átmérőjük miatt) eléggé nagy. Az átmérő 

csökkentés csak a súrlódó felületek számának növelésével oldható meg, így alakultak ki újabb konstrukcióként a 

lemezes dörzskapcsolók (6.24. ábra). Szerkezetében a dörzstárcsa helyett kisebb átmérőjű de nagyobb számú 

lemezt alkalmaznak. Az alkalmazott lemezek száma szerint egy- és többlemezes dörzskapcsolókat ismerünk. 

Osztályozhatjuk aszerint is, hogy a lemezek kapnak-e kenést vagy nem. Így szárazak vagy olajban működők 

lehetnek. Alkalmazzuk kis- és közepes teljesítmény továbbításánál. A kapcsolóban a lemezek legtöbbször sima 

felületű acéllemezek. Egymást követve kívül ill. belül fogazott lemezek helyezkednek el, amelyek a hajtó ill. a 

hajtott féllel vannak kapcsolatban. 

 

6.24. ábra. 

3. 6.3. A mechanikus erőátvitel elemei: 

A tengelykapcsolók áttekintése után hajtás különféle elemeivel foglalkozunk. 

• Lánchajtás 

• Szíj 

• Fogaskerék 

3.1. Lánchajtás 
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Olyan kényszerhajtás (alakzáró hajtás), ahol a teljesítmény átvitel lánc és lánckerék által valósul meg. A lánc 

csuklósan csatlakozó lánctagokból áll. Önmagába záródó, azaz végtelenített vonóelem. A lánckerék egy fogazott 

tárcsa, a fogak profilját körívek határolják. 

Előnyei: 

• Nagy teljesítmény vihető át kis láncsebesség esetén is (nagy a kerületi erő) 

• Minimális előfeszítés kell csak. Ez a tengelyek csapágyazása szempontjából kedvező. A laza ág valóban laza. 

A belógást korlátozzuk, hogy elkerüljük a lánc lengését. 

• Nagy tengelytáv lehetséges. 

• Változó irányú dinamikus terhelésre is jó. 

• Több hajtott lánckerék is lehet (mindkét oldalával kapcsolódhat lánckerékhez). 

• Kis szélesség. 

• Nedvességre, hőre kevésbé érzékeny, mint a szíj. 

• Jó hatásfok (98%). 

 

6.25. ábra. Görgős lánc alkatrészei: 1. külső szem; 2. belső szem; 3. csap; 4. hüvely; 5. görgő 

Hátrányai: 

• A lánckerekeket pontosan egy síkba kell beállítani. 

• A poligonhatás miatt a hajtott lánckerék sebessége ingadozik. 

• Élettartama a kopások miatt kicsi. 

• Szennyeződésekre érzékeny. 

• Nagy súly. 

• Zajos. 

• A lánc hossz- és keresztirányban is belenghet. 

Típusai: 

Csapos lánc: 
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Teherláncként többsoros kivitelben is készülnek, ezeket nevezik gall-láncnak. Hajtóláncként alárendelt helyen, 

0,6 m/s láncsebességig, nem állandó üzemben használják. Előnye, hogy a többi hevederes láncnál olcsóbb. 

Hüvelyes hajtólánc: 

Hajtóláncként a láncosztástól függően 2-4 m/s láncsebességig alkalmazzák. 

Görgős hajtólánc: 

Jelenleg ez a legelterjedtebb típus, különböző változatait kerékpár és motorkerékpár hajtására, vezérmű 

hajtására építik be. A használható legnagyobb láncsebesség 8-10 m/s. Hajlított hevederű változata nagy 

sebességre és dinamikus terhelésre alkalmas. A fogas hajtóláncok fogaskerék fog-alakú hevederekkel készülnek. 

Itt az erőátadás a fogakon és nem a lánccsuklókon történik. 

Hajlított hevederű lánc: 

A hevederek a következő láncba ugyanoda futnak ahova az előző heveder, sasszeggel erősítve, előny, hogy 

páratlan szem szám esetén is összefűzhető. 

 

3.2. Szíjak 

A szíjhajtás forgó tengelyek közötti energiaátvitel egy módja. A tengelyekre egy-egy megfelelően kialakított 

tárcsát erősítenek, a szíjtárcsákon végtelenített hajlékony szíjat vetnek át, mely a tárcsákra ráfeszül. A 

nyomatékot a forgó mozgást a szíj általában súrlódás segítségével viszi át, de van olyan szíjhajtás is, melynél a 

kapcsolatot a szíj és a tárcsa alakja biztosítja. Szíjhajtást általában ott alkalmaznak, ahol a tengelyek nagyobb 

távolságra vannak egymástól. A súrlódással kapcsolódó szíjhajtásoknál mindig fellép kismértékű látszólagos 
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csúszás, mely az átvitt nyomatékkal nő, ezért ezek a szíjhajtások pontos kinematikai kapcsolatra nem 

alkalmasak. Előnyük, hogy túlterhelés esetén megcsúsznak és ezzel a kapcsolódó gépeket védik törés ellen. 

Igénytelen üzemű, könnyen gyártható és szerelhető energiaátvitelt jelentenek. A szíjhajtások általában 

érzéketlenek a gyártási pontatlanságokra és rezgéscsökkentő hatásuk is van, karbantartásuk egyszerű, kenést 

nem igényelnek. A szíjhajtás üzeme csendes, nyugodt, jó hatásfokkal dolgozik (90-98%), de csak kis és közepes 

fordulatszámokon használható 

Típusai: 

Lapos szíj: 

A laposszíjhajtás egyszerű, könnyen gyártható és üzemeltethető hajtás. Használható két párhuzamos tengely 

egyirányú, ellenkező irányú hajtására és kitérő tengelyek összekötésére is. Laposszíjjal könnyen megvalósítható 

az áttétel változtatása, egyfajta „sebességváltó” is. 

Hengeres szíj: 

Egészen kis nyomatékok átvitelére kör keresztmetszetű gumi vagy műanyag szíjakat is használnak, melyek a 

szíjtárcsák félkör keresztmetszetű hornyaiba fekszenek fel. 

Ékszíj: 

Ezek a szíjak trapéz keresztmetszetűek, keskenyebbik oldalukkal a tengely felé szerelve. Az ékszíjak előnye, 

hogy megnövelik a súrlódási erőt a tárcsa és a szíj között. A trapéz alakú horonyba a szíj befeszül, így nagyobb 

normális erő mellett sem nő nagyon a tengelyt terhelő erő. Az ékszíjak általában textilerősítésű gumiból 

szabványos hosszúságra végtelenített alakba vulkanizálva készülnek. 

Bordásszíj: 

Az ékszíj egy speciális változata, fogazott a szelvénye, tehát több, egymással párhuzamos kis ékszíjként 

működik, de egy darabból készül, ezért nem jelentkeznek a gyártási eltérésekből adódó hibák. Szelvénye sokkal 

alacsonyabb, de szélesebb, mint a hasonló teljesítményű ékszíjé, kisebb a tömege, nagyobb fordulatszámot 

képes elviselni, és hajlékonyabb is. 

Fogasszíj: 

Készítenek fogazott szíjakat is. Ezek, ellentétben a súrlódás segítségével kapcsolódó szíjhajtásokkal, pontos 

szinkronhajtást tesznek lehetővé, megtartva ugyanakkor az ékszíjhajtás számos előnyét: egyszerű 

kezelhetőségét, egyszerű szerelését, zajtalan, nyugodt üzemét, rezgéscsillapító képességét. Ilyen szíjat 

használnak belsőégésű motorok szelepeit működtető vezérműtengelyek hajtására, kiváltva a régebbi lánchajtást. 

3.3. Fogaskerekek 

A fogaskerék egy tengellyel rendelkező kerék fogakkal a kerülete mentén, feladata az, hogy egy másik 

alkalmasan elkészített alkatrészhez (általában egy másik fogaskerékhez) csatlakoztatva forgatónyomatékot 

tudjon átadni egy másik tengelynek megváltoztatva a mozgás jellemzőit: irányát, szögsebességét, nyomatékát, 

forgóról haladó mozgás jellegét. Egymáshoz szorított fogazás nélküli kerekek is képesek a súrlódás segítségével 

nyomatékot átvinni azonban terhelés esetén csúsznak, ezért kopnak és melegednek. A fogaskerekek 

csúszásmentesen tudják ugyanezt a feladatot megoldani nagyságrendekkel nagyobb nyomatékok esetében is. 

Ezért sorolják a kényszerhajtások közé. 
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6.26. ábra. 

Egy fogaskerék más illeszkedő fogazású alkatrészhez csatlakozik, ez lehet fogasléc, fogasív stb., mégis 

leggyakrabban egy másik fogaskerékhez csatlakozik. Ebben az esetben az egyik fogaskerék elfordulása a másik 

fogaskerék elfordulását eredményezi, a két alkatrész között kényszerkapcsolat van. Ilyen módon a forgómozgás 

átszármaztatható egyik tengelyről egy másikra. Ha a két kapcsolódó fogaskerék eltérő átmérővel (fogszámmal) 

rendelkezik, akkor a fordulatszámuk a fogszámukkal fordítottan arányos, a tengelyeken ébredő nyomaték a 

fogszámokkal arányos egyenesen arányos lesz 

A fogazott hajtások főbb típusai: 

• Homlokfogaskerék: Hengeres fogaskerék palástján vannak kialakítva a fogak. A két fogaskerék tengelye 

párhuzamos 

• egyenesfogazatú hengeres fogaskerék 

• ferde fogazatú hengeres fogaskerék 

• külső- illetve belső fogazású kerekek 

• Fogasléc: Végtelen nagy átmérőjű fogaskerék: segítségével a forgó mozgás egyenesvonalú mozgássá 

alakítható és viszont. 

• Kúpkerék: Csonka kúp alakú kerék, melynek a palástján vannak a fogak. A két fogaskerék tengelye egymást 

metszi. 

• Csavarkerékpár: Hengeres ferde fogú kerekek, kitérő tengellyel. 

• Hipoid kerékpár: Kúpkerekek csavarvonal vezetésű fogakkal. A tengelyek kitérőek. Igen gyakori gépkocsi 

differenciálműben. 

• Csigahajtás: Csiga és csigakerék kitérő tengelyek közötti hajtást valósít meg. A csiga tulajdonképpen 

speciális profilú csavar, ehhez illeszkedik az ellenkerék a csigakerék. 

Előnyei 

A fogaskerekes hajtások előnyei közé tartozik a hajtás nagy pontossága, a kis méretekben nagy terhelhetőség, 

valamint a nagy fordulatszám. Olyan estetekben, ahol a hajtó és hajtott tengely mozgásának szigorúan 

összerendeltnek kell lennie, például órákban, műszerekben, szerszámgépekben a fogaskerekeknek alig van 

versenytársa. Ugyancsak fontos az hagy nagy teljesítmények illetve nyomatékok átvitelére is alkalmas. A 

gépkocsik, mozdonyok, sínhez kötött járművek, felvonók, emelő- és szállítógépek, mezőgazdasági gépek 

működése elképzelhetetlen fogaskerekes hajtóművek nélkül. Hátrányuk a viszonylag magas áruk. 

Homlokfogaskerekek: 

Ciklois profil: 
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Egyenes fogazású homlokfogaskerekek tengelye párhuzamos, fogaik alkotóirányúak. Korábban általánosan 

használatnak örvendett a ciklois alakú fogprofil. A ciklois fogazású fogaskerekek teljesítik azt a követelményt, 

hogy a hajtó kerék állandó fordulatszáma esetén a hajtott kerék fordulatszáma is állandó. A ciklois fogazású 

kerekek nagy előnye, hogy kis fogszámmal is gyárthatók, így kis helyen nagy áttétel valósítható meg velük. 

Evolvens profil: 

A nagyobb terhelésnek kitett és gyors forgású fogaskerékhajtásoknál a fentiek miatt az evolvens (pontosabban 

körevolvens) fogprofil terjedt el. Ma a fogaskerekek túlnyomó többsége evolvens fogazású. Az evolvens 

fogalaknak több jelentős előnye van. Az egyik az, hogy a tengelytávolság pontos tartására nem érzékeny. A 

fordulatszámtartó kapcsolódás korrekt akkor is, ha a tengelytáv a tervezettől kissé eltér. A másik előnye a 

következő: könnyen szabványosítható és viszonylag olcsó a gyártása. Ennek oka az, hogy az evolvens 

fogazathoz illeszkedő fogasléc fogai egyenesekkel határoltak (trapéz alakúak). Emiatt a fogasléc egyszerűen és 

pontosan gyártható. De ugyanilyen pontosan és olcsón gyárthatók a különböző fogaskerekek is 

Ferde fogú fogaskerekek: 

Simább kapcsolódást, nyugodtabb járást eredményez és szilárdsági előnyei is vannak azonban a ferde fogú 

kerekeknek, ahol a fogélek egy nagy menetemelkedésű csavarvonalat követnek. Ennek a megoldásnak az a 

hátránya azonban, hogy a ferde fogak miatt a hajtásból nemcsak sugárirányú erő terheli a csapágyakat, hanem 

tengelyirányú erő is. Azonos paraméterekkel rendelkező egyenes fogazatnál ilyen járulékos erő nem ébred. 

Nyíl fogazás: 

Ha egy fogaskerék hengerpalástjába egymással szemben két ferde fogazatot munkálnak, akkor nyílfogazásról 

beszélünk. A ferde fogazással szemben előnye, hogy nem keletkeznek tengelyirányú erők. Előállítása viszont 

jelentősen drágább. 

Kúpfogaskerék: 

Kúpkerekekkel mindig egy síkban levő, de szöget bezáró tengelyek között létesítenek kapcsolatot. A 

kúpfogaskerék fogai egy csonka kúp palástján helyezkednek el, vastagságuk a kúp csúcspontjától távolodva nő. 

Belső fogazású hengeres fogaskerekek: 

Egy körgyűrű belső palástja is megfogazható. Az ilyen fogaskerekeket főleg bolygóművekben használják, 

amelyek külső és belső fogazású fogaskerekekből összeállított mechanizmusok. Kitűnő példa rá a híres Ford T-

modell sebességváltója, mely szintén lényegében egy bolygómű volt. 

4. 6.4. Forgó-forgó mozgás átalakítást megvalósító 
hajtóművek 

A fogaskerekek felhasználásával különféle, forgó mozgás átalakítására alkalmas eszközt fejlesztettek ki: 

• fogaskerék hajtóművek 

• bolygóművek 

• ciklohajtóművek 

• csigahajtóművek 

• hullámhajtóművek 

A továbbiakban röviden áttekintjük ezeket és kissé részletesebben a mechatronikai alkalmazások szempontjából 

jelentős hullámhajtóművekkel foglalkozunk. 

4.1. Fogaskerék hajtóművek 
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Felépítésük egyszerű, de az egy fokozatban megvalósítható hajtóviszony kicsi. Hatásfoka nem túl jó, és kicsi az 

elérhető pozícionálási pontosság. Többféle, speciálisan kialakított fogaskerekeket használnak, a bolygóművek, 

ciklois- és hullámhajtóművek és a csigahajtások is beletartoznak a fogaskerekes hajtások családjába. 

A tengelyre ékelt kerekek fogai a másik kerék foghézagaiba nyílnak és ezáltal kényszerítik azokat együttes 

forgásra. A legnagyobb teljesítmények átvitelére a hengeres fogaskerékhajtások a legalkalmasabbak. A 

fogaskerék hajtások rendszerint egyenletes mozgás átvitelére szolgálnak, vagyis áttételük állandó. Ehhez a 

keréktesteken egyenlő távolságban olyan fogakat alakítanak ki, amelyek profilja kielégíti a kapcsolódás 

alaptörvényét. Felhasználásuk nagyon tág körbe tartozik. 

4.2. Bolygóművek 

Felépítésük bonyolult, beépítési helyigényük nagy, és kicsi a pozícionálási pontosságuk. 

A fogaskerék hajtóművek teherbírása megnövelhető, ha az erőfolyamot több fogkapcsolat között megosztják: a 

meghajtó fogaskerék egyidejűleg több fogaskerékpáron keresztül hajtja meg a kimenő tengelyt. A bolygómű is 

ilyen teljesítmény megosztással működő, nagy teljesítmény sűrűségű fogaskerék hajtómű. Ugyanakkor a 

bolygómű két szabadságfokú működésre is képes: teljesítményösszegzésre és elágaztatásra egyaránt alkalmas 

(összegző-mű, differenciálmű). Emellett váltómű is készülhet belőlük, hiszen még az egyszerű bolygóműnek is 

7 különböző áttétele lehet, attól függően melyik a behajtó, melyik a kihajtó és melyik a rögzített. Rendszerint az 

egyszerű bolygóművek hatásfoka kedvezőbb, mint a fogaskerék éthajtóműveké. Megfelelő szerkezeti 

kialakítással igen nagy áttételű bolygómű is készíthető. Különösen előnyös a többlépcsős bolygómű, ha nagy 

áttételre van szükség, jó hatásfok mellett. 

Felhasználás: Járművek differenciálművei, osztóművei és automata sebességváltói, generátor, szélerőmű, hajó, 

cementmalom stb. hajtására, orvosi műszerbe épített, néhány mm átmérőjű, bolygómű, robot és 

szerszámgéphajtás (szűk hézagú, fokozott pozicionálási pontosságú bolygóművek). 

4.3. Ciklohajtóművek 

A ciklohajtóművek sokmindenben hasonlítanak a hullámhajtóművekre, többnyire csak apró eltéréseket találunk. 

A ciklohajtóművek ugyancsak nagy áttételt biztosító, kis fogszám különbséggel (általában 1) dolgozó, jó 

teherbírású, megbízható hajtóművek. 

A lényegi eltérés a bolygókerékben van, ami evolvens fogazatú kerék helyett egy centrálisan nagyított, nyújtott 

ciklois. Működési elvét tekintve speciális bolygómű, amelybe nyújtott ciklois fogazatú bolygókerekeket 

építenek be. Emiatt profil kapcsolószáma lényegesen nagyobb lehet, mint az evolvens fogaskerékpároké (ha a 

gyűrűkerék és a bolygókerék fogszám különbsége egy, egyidejűleg a bolygókerekek fogainak akár fele is részt 

vehet a teljesítmény átvitelében). ellentétben a hullámhajtómű átlagos 30-40%-os fogérintkezésével, ami igen 

nagy teherbírást eredményez. Merev, pontosan gyártott hajtómű szerkezet. A ciklohajtóművek a legnagyobb 

teljesítmény sűrűségű mechanikus hajtások. 

Felhasználás: kis méretű, kis sebességű, nagy terhelésű hajtások. Pl. gépgyártás, gépjármű ipar, repülőgépipar, 

közlekedés, faipar, erdészet, bányaipar, vegyipar, építőipar, szerelőszalagok, szállítólánc rendszerek, keverők, 

szállítószalagok, markolók, földmunkagépek, szénfejtő kombájnok hajtása. A játékmentes hajtásokat 

szerszámgépekben, robotokban és manipulátorokban, szerszám és munkadarab adagoló/szállító 

berendezésekben, parabolaantenna mozgató hajtásrendszerekben használják. 

4.4. Csigahajtóművek 

Ez a hajtás szinte ellentéte a hullámhajtóműnek, csak a mozgáshajtási megvalósításuk hasonló. 

Alkalmazásukkal egy fokozatban nagyobb lassítás valósítható meg, mint a fogaskerekes hajtóművekkel, de 

hatásfokuk meglehetősen rossz, gyártási pontosságuk nehezen valósítható meg és beépítési helyigényük nagy. 

Fokozott karbantartást igényelnek. 

Fő eleme a csiga és a csigakerék, amelyek egymásra merőleges, kitérő tengelyeken helyezkednek el. Nagy 

áttétel érhető el a használatukkal, de a hatásfokuk maximum 50% körül lehet. A fogkapcsolatban kialakuló nagy 

csúszás és súrlódási veszteség miatt gondoskodni kell a csigahajtások hatékony kenéséről, esetleg hűtésérő is. A 

kenésre nagy viszkozitású, súrlódás és kopáscsökkentő adalékkal ellátott kenőolajokat használnak. A 

csigahajtásokat rendszerint nagy áttételek megvalósítására használják, gyakran olyan szerkezetben, ahol 
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önzárásra van szükség, és nem folyamatos az üzemelés. Zajszintje alacsony (rendszeres olajozás mellett), ezért 

kiválóan használható zárt térben elhelyezett gépek meghajtására is. 

Felhasználás: nagyméretű csapok, tolózárak, zsilipek, kapuk működtetésére, öntőüstök billentésére, emelő 

berendezések, sajtoló berendezések meghajtására. 

4.5. Hullámhajtóművek 

A hullámhajtómű forgómozgásból forgómozgást létrehozó fogaskerékhajtómű, mechatronikai rendszerekben, a 

robottechnikában gyakran használt. C. Walton Musser szabadalmaztatta 1955-ben. 

Jellemzője a kis méret és tömeg ellenére történő nagy teherbírás és áttétel megvalósítása, ami ideális olyan 

gépeknél, amiket nem terhelhetünk le nagy méretű, nehéz fogaskerekekkel (pl. ipari robotkarok). 

A hullámhajtóművek három fő elemből állnak. 

 

6.27. ábra. 

A hullámgenerátor a hajtómű bemenete, egy forgató ovális acéltengely. 

A rugalmas hullámkerék a hullámgenerátorra illeszkedő, vékony falú külső fogazású lemezharang. 

A merev gyűrűkerék a hajtómű kimenete, belső fogazású acél fogaskerék amely két helyen csatlakozik a nála 

kisebb fogszámmal rendelkező rugalmas hullámkerékhez. 

A hullámhajtómű bemeneti része, azaz a hullámgenerátor, többnyire egy szervómotorhoz van kapcsolva, ez adja 

forgást. A hullámgenerátor elfordulásával hozzányomja a rugalmas hullámkerék fogait a gyűrűkerék fogaihoz – 

egy körbefordulása a fogak összenyomódásának körülfordulásával jár, így a két fog különbség miatt a 

fogaskerekek egymáshoz képest két foggal, tehát nagyságrendileg egy század körrel (a fogszámok függvénye) 

fordulnak el. Ez adja a lassítást, mert a generátor és hullámkerék elfordulásához képest a kimenetet adó 

gyűrűkerék kisebb elfordulást végez. A redukció 50:1-től 320:1-ig terjedhet. Megfigyelhető, hogy a bemeneti és 

kimeneti forgás iránya ellentétes. 

 

6.28. ábra. Egyszerű felépítés 

A deformációt létrehozó generátor forgásával a deformációs hullám vele együtt forog, miközben a rugalmas 

kerék a merev gyűrűkeréken legördül. Egy generátor körbefordulás a két fogaskereket fogszám különbségüknek 

megfelelő mértékben fordítja el egymáshoz képest. A belső terhelés kiegyenlítés érdekében a generátor a 

rugalmas kereket szimmetrikusan deformálja, ezért legalább két helyen jön létre a fogak kapcsolódása. 



 Mechanikai részegységek, elemek, 

energia és mozgásközvetítő 

megoldások 

 

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A hullámhajtóműben a kapcsolódó fogak nem legördülnek egymáson, hanem erővel (pl. dörzs 

hullámhajtóművek) vagy alakkal (pl. fogazott hullámhajtóművek) zárással viszik át a hajtást, miután a generátor 

a fogakat kapcsolatba hozta. A nagy áttétel és a kis alakváltozás (kis hajlító feszültség) érdekében nagy 

fogszámú kerekeket és kis modulú fogazatot használnak. A megvalósított hajtóművek áttétele egy lépcsőben 50-

300, de kettős hullámkerékkel megvalósítható áttétel elérheti a 15 000-20 000-t is. 

A hullámhajtások működési jellemzőit, azaz teherbírását, élettartamát, veszteségeit, kinematikai pontosságát 

döntő mértékben meghatározza szerkezeti kialakításuk, elsősorban a rugalmas elem (hullámkerék) alakja, és a 

generátor típusa. A görgős és a tárcsás generátorokat csak alárendeltebb célra érdemes használni, fokozott 

követelményekre a bütykös generátorok kedvezőbbek. A helyesen kiválasztott bütyökalak biztosítja a kedvező 

fogkapcsolatokat, a kis hajlító feszültséget, és megakadályozza a feszültség torlódásokat előidéző szabad 

alakváltozását. 

A fogak 30-40 %-a állandóan kapcsolatban van, ami rendkívül megnöveli a fogazat teherbírását, gyakorlatilag 

megakadályozza a fogtörést. A sok kapcsolódásban levő fog kiegyenlíti a fogazat osztáshibáit. A 

hullámhajtóművek fogazata radiális irányban előfeszíthető, játékmentessé tehető, ez az előfeszítés viszont sajnos 

a súrlódási veszteségek növekedésével, a hajtómű hatásfokának csökkenésével jár. Az előfeszített 

hullámhajtóművek pozicionálási pontossága 1 szögperc alatt van, de készítenek 30 szögmásodperc pozicionálási 

pontosságú hajtóműveket is. 

A hullámhajtóművek tehetetlensége nagyon kicsi, ezért alkalmasak gyakori gyors indításra és megállításra. 

A hullámhajtóművek típusai 

Vannak speciális kialakítású hullámhajtóművek: dörzs (erővel záró) hullámhajtások, síkkerekes hullámhajtások, 

csavar hullámhajtások. 

A hullámhajtómű kinematikája 

A hullámhajtás rugalmas és merev kereke forgás közben ugyanakkora íven gördül le, vagyis, a hullámkerék 

legördülő íve és a merev kerék legördülő íve egyenlő: 

 

Ebből felírható szögelfordulásuk illetve szögsebességük aránya: 

 

E szögsebességek átlagértéknek tekinthetők. 

Amikor a generátor ω1 szögsebességgel forog: 

 

Ez a hullámhajtómű általános mozgásegyenlete. 

A hullámhajtómű teherbírása 

A rugalmas kereket a radiális deformációs hullám lengő hajlító igénybevétellel, az átvitt nyomaték pedig lüktető 

csavaró igénybevétellel terheli. Tervezéskor ezért meg kell keresni a teherbírás szempontjából legkedvezőbb 

rugalmas kerék falvastagságot, aminél megfelelően csökken a rugalmas kereket terhelő csavaró igénybevétel, de 

nem emeli meg túlzottan a hajlító feszültséget. 

A hullámhajtóművek teherbírását, illetve élettartamát rendszerint vagy a hullámkerék vagy a bütykös generátor 

kifáradása határozza meg, de nem megfelelő pontosságú fogazat esetén a fogkopás is korlátozhatja az 

élettartamot. 

A hullámkerék nagyszilárdságú, kemény rugóacélból készül. A benne ébredő feszültségek az alábbi 

egyszerűsítő feltételek esetén a héjelmélet összefüggései alapján meghatározhatók, ha ismert a generátor 

deformálódott alakja: 

• a fogak a hullámkerék alakváltozását nem befolyásolják, 
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• a hullámkerék középfelülete semleges felület, nem nyúlik meg, 

• az alakváltozás során a fogak szimmetria vonala mindig egybeesik a középfelület normálisával. 

A hullámhajtómű teherbírását a rugalmas kerék kifáradási szilárdsága korlátozza. A rugalmas kereket a radiális 

deformációs hullám lengő hajlító igénybevétellel, az átvitt nyomaték pedig lüktető csavaró igénybevétellel 

terheli. A csavaró igénybevétel csökkentése a rugalmas kerék falvastagságának növelését igényli, ami viszont a 

hajlító feszültség növekedését okozza. 

A hullámhajtóművek vesztesége és hatásfoka 

A fogak alakkal zárással viszik át a terhelést, elméletileg nem gördülnek vagy csúsznak egymáson, így nem 

lehet jelentős a fogsúrlódási veszteség. 

A gyakorlatban azonban van csúszás és ütközés a gyártási pontatlanságok és az elemek rugalmas alakváltozása 

miatt. Nagyobb veszteséget okoznak a generátorok, a behajtó tengely csapágyazása, tömítése és a kenőanyag 

keverés. További veszteségforrás a bordás vagy fogazott tengelykapcsoló a rövid gyűrű hullámkerekes 

hajtóműben. 

A hullámhajtóművek hatásfoka kis terheléstartományban elég kedvezőtlen. Névleges terhelés környezetében 

azonban elérheti a 70-80 %-ot nagy áttétel esetén is. 

A hullámhajtómű felhasználása 

A hullámhajtóműveket főleg nagy terhelés kis sebesség , gyakran szakaszos mozgatások, pontos mozgásátvitel 

és pozicionálás megvalósítására használják. 

Ott előnyösebbek a többi mechanikus hajtásnál, ahol kis helyen, kis méretekkel és tömeggel nagy terheléseket 

kell átvinni, esetleg játékmentesen, nagy pontossággal, jó hatásfokkal, és ahol nagy megbízhatóságú, hosszú 

élettartamú hajtás szükséges. 

Hullámhajtóművet használnak 

• a repülőgép vezérlő szárnyainak mozgatására, futóművek billentésére, 

• a szerszámgépiparban szánok és asztalok mozgatására, 

• szerszámtárolók, paletta sorok, munkadarab szállító láncok meghajtására, 

• a műszeriparban mérőgép asztalok és szánok mozgatására, antennák beállítására, után állítására, követ 

mozgások létrehozására, nagy pontosságú automata gyártóberendezések működtetésére, 

• a robottechnikában a robotkarok forgatására, billentésére, 

• a gyógyászatban műtőasztalok állítására, rétegfelvételre alkalmas röntgen asztalok mozgatására, billentésére, 

• nyomdaipari gépek hengereinek állítására, szinkronizálására, 

• adagoló és csomagoló gépek szállító szalagjainak, forgó asztalainak meghajtására, 

• az űrtechnikában űrhajó antennák, napelemek állítására, a Holdon és a Marson használt járművek 

kerékhajtására, stb. 
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6.29. ábra. Hullámhajtómű, SCARA karelrendezésű ipari robotban 

A hullámhajtómű előnye és hátránya 

Előnyei: 

• kis méret és súly: gyakran nincs arra lehetőség, hogy nagy fogaskerekeket alkalmazzunk, legyen az méretbeli 

megkötés (mert nem fér el), vagy átvitt (nem lehet leterhelni nagy méretű, nehéz hajtóművel a gépet) – a 

méretcsökkentést elősegíti a hullámhajtóművek koncentrikusan elhelyezkedő kimeneti és bemeneti egységei. 

Kb. 30%-os méret és 50%-os súlycsökkenést ad a hasonló teljesítményú fogaskerekhez képest. 

• nagy áttétel: a nagy fogszámmal és kis fogszámkülönbséggel olyan áttételt lehet elérni, mint egy többször 

nagyobb és nehezebb fogaskeréknél. 

• nincs holtjáték: a kör alakú mozgás és magas fogkapcsolat mellett nincs menetvesztés, jó az 

ismétlőképessége. 

• hatékonyság: akár 90%-os hatásfokot is elérhetünk nagy terhelés mellett. 

• hátramenet: a hullámhajtóművel meghajtott egységeket lehet hátramenetbe is kapcsolni, és ha szükséges, a 

generátor fékezésével akár egyhelyben tartani. 

• redukció: bár csak három elemből épül fel, egy lépcsőben 50:1-től 320:1 arányig is képes a fordulatszámot 

csökkenteni. 

• kis tehetetlenség: alkalmas gyakori indítást-megállást igénylő hajtásokra. 

• csendes, rezgésmentes működés: mivel a fogak nem csúsznak el egymáson, így működésük halk (nincs 

kattogás), valamint egyenkénti kerületi sebességük kicsi, így az erőátvitel kiegyensúlyozott. 

• pontos: precíz pozícionálást tesz lehetővé, ahol a hibaszázalék egy szögpercnél kisebb. 

Hátrányai: 

• wind-up: az a torziós elhajlás, ami akkor következik be a bement és a kimenet között, amikor áttétel 

áthelyeződik a kimenetre. Elméletileg a hajtóműben a fogak hullámkerék és a gyűrűkerék két ponton, a 

generátor ellipszisének két végén érintkeznek. Viszont a torziós elhajlás következtében több fog lép 

érintkezésbe, mint kéne. Ennek a hátránynak előnye, hogy ilyenkor megoszlik a többlet fogon is a terhelés, de 

a pozícionálási hibaszázalék növekszik. 
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7. fejezet - A villamos rendszerekről 

A fejezet bevezetőjében tágabb kitekintéssel először az energia átalakítókról szólunk a fentartható fejlődés 

jövőbe mutató lehetőségeinek felvillantásával. A villamos ármanak két fajtája van. Egyenáram és váltóáram. Az 

általunk használt váltakozó áramú hálózat szinuszos jellegű 50 Hz frekvenciájú. Fázis és nulla vezető jellemzi 

az egyfázisú rendszereket. Ezen kívül érintésvédelmi okokból föld vezetéket is használunk. Az egyenáramnál 

csak egy irányba haladnak az elektronok így itt a potenciál két pólusát lehet „pozitív”-nak és „negatív”-nak 

nevezni. 

Legáltalánosabb felfogásban a vizsgálatunk tárgyai olyan átalakítók, amelyekben az energiaátalakítás folyamata 

az alábbi sémával szemléltethető: 

 

7.1. ábra. 

A nyilak kétirányúak, mert az energiaátalakítás mindkét irányban megvalósítható egyetlen energiaátalakító 

segítségével. 

A villamos energia előnyei más energiafajtákkal szemben: 

• Tiszta, környezetkímélő: a felhasználónál majdnem mindig; termelése azonban veszélyeztetheti a 

környezetet. 

• Könnyű átalakíthatóság: például a váltakozó áramú hálózatoknál transzformátor segítségével a feszültség és 

az áram viszonylag könnyen változtatható. 

• Kompakt: egységnyi súlyra/térfogatra vett teljesítmény/nyomaték viszonylag nagy. Változatos kivitel, 

sokcélú felhasználás. 

• „Könnyű” és nagyon kis veszteségű szállítás nagyfeszültségű távvezetékek és kábelek segítségével. 

• 100%-ot megközelítő energetikai hatásfok, 

A villamos gépekben az energiaáramlás iránya megfordítható (reverzibilis). Egy és ugyanazon gép, például 

forgógép, motorként és generátorként is üzemelhet. Ezt nevezzük a villamos gép motoros illetve generátoros 

üzemének vagy üzemállapotának. 

Az energiaátalakítás hatásfoka elvileg elérheti a 100%-os hatásfokot. A gyakorlatban a 100% hatásfok nem 

valósítható meg, de nagyon megközelíthető. Például nagy teljesítményű transzformátorok és erőművi 

generátorok hatásfoka elérheti, sőt egyes esetekben meg is haladhatja a 99,5 % értéket. 

Az átalakító működése két, egymáshoz képest nyugalomban lévő: mágneses vagy villamos mező 

kölcsönhatásán alapszik. A gyakorlatban túlnyomó többségben a mágneses térek kölcsönhatásán alapuló 

villamos energia-átalakítók terjedtek el. 

Ennek oka, hogy a mágneses tér 10000-szeres energiát tud tárolni/átvinni, mint a villamos tér. Így a gépek 

kompaktabbak (kisebbek, könnyebbek) lehetnek. 

1. 7.1. A villamos energia-átalakítók osztályozása 
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A villamos energia-átalakítókat az alábbi ábrán látható osztályokba soroljuk. Az ábrán azt is feltüntettük, hogy 

az egyes energia-átalakítók milyen energiát alakítanak át villamos energiává. Primer energia közvetlenül 

felhasználható, míg pl. a benzint el kell égetni, forgássá alakítani. Nemkonvencionális = nem hagyományos 

 

7.2. ábra. 

A hagyományos energiaátalakítás rossza hatásfokával szemben a közvetlen energiátalakítók súly és 

bonyolultságcsökkenést is ígérnek. 

Majdnem minden energiafajta között létezik átalakító gép. 

Az átalakítás új elvei nehezen kerülnek át a gyakorlatba, mert speciális körülményeket kívánnak. 

• magnetohidrodinamikus (MHD) generátorok, 

• elektro-gáz-dinamikus generátorok, 

• Nernst-Ettingshausen generátorok, 

• hővillamos generátorok, 

• termionikus generátorok, 

• fényvillamos generátorok, 

• tüzelőanyag elemek, 
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• termomágneses generátorok, 

• ferrovillamos generátorok, 

• elektrohidrodinamikus generátorok, 

• piezo-villamos generátorok, 

• atomenergiát közvetlen villamos energiává alakító berendezések, 

• fúziós átalakítók. 

A tüzelőanyag elem (fuel cell) működése kísérletileg könnyen bemutatható. Nem kell mást tenni, mint kénsavas 

vízbe két darab porózus szénlemezt belemeríteni és a vizet elektrolizálni. Néhány perc után a lemez pórusaiban, 

illetve felületén oxigén és hidrogén fejlődik. Az áramforrásról a lemezeket lekapcsolva és terhelő áramkörre 

átkapcsolva néhány másodpercig villamos energiát nyerhetünk, miközben a lemezeken lévő hidrogén és oxigén 

az elektrolitban vízzé egyesül. Amennyiben a lemezekre az oxigén- és hidrogéngáz jutását csővezetéken 

permanensen biztosítjuk – valamint az ionképződéshez kedvező feltételeket megteremtjük – állandóan működő 

kémiai áramforrást nyerünk. Ez a kémiai áramforrás tüzelőanyag elem. Előrejelzések szerint a hidrogénnel 

működő autóké a jövő, ha a hidrogén biztonságos tárolását megoldják. (Léteznek benzint, káliumot égető 

tüzelőanyag cellák is.) 

A fényvillamos energiaátalakítók a fénysugárzást alkotó fotonok energiáját alakítják át közvetlenül villamos 

energiává (ezek az ún. fényvillamos generátorok, vagy szintén elterjedt terminológiával, fotovoltaikus 

generátorok, napelemek), ill. a villamos energiát alakítják át közvetlenül fényenergiává (pl. fotódiódák). 

Az időben állandó feszültség (melyet a továbbiakban fotofeszültségnek fogunk nevezni) annak következtében 

jön létre, hogy a beeső fotonok többlet töltéshordozókat keltenek. E töltéshordozók a kristályban kialakult belső 

lokális villamos tér hatására elmozdulnak, ill. felhalmozódnak, így az anyagban tértöltés, ennek hatására pedig 

fotofeszültség keletkezik. A fényvillamos generátorok gyakorlati alkalmazása felé vezető úton meghatározó 

jelentőségű volt a fényvillamos jelenség felfedezése p-n átmenetekben. A mai napelemek 6 (amorf Si)-14% 

(polikristályos) hatásfokkal üzemelnek, ha süt a nap. Több ezer műbolygó és más űreszköz nagy részének 

villamos energia forrása is fényvillamos generátor. 

A LEDek és Elektrolumineszcens fényforrások jó hatásfokkal világítanak, élettartamuk hosszú, anyaguk 

félvezető vagy szerves anyag. 

A hővillamos (görög eredetű, de szintén elterjedt terminológiával: termoelektromos) energiaátalakítók a 

hőenergiát alakítják át közvetlenül villamos energiává, ill. – az ún. fordított hővillamos hatás révén - a villamos 

energiát alakítják át közvetlenül hőenergiává. 

A hővillamos energiaátalakítók működése három jelenségen alapul: 

• Seebeck-effektus: Két különböző anyagú vezető végeit összeszorítva, az egyik érintkezési pontot melegítve 

feszültség észlelhető a két anyag között. 

• Peltier-effektus: ugyanez fordítva: Áram hatására hő képződik, vagy vonódik el. 

2. 7.2. Egyenáramú gépek fajtái és működési elvük 

Az egyenáramú gépek olyan forgó energia átalakítók, melyek dolgozhatnak mint dinamó-, motor- vagy 

féküzemmódban. A mechanikai energiát villamos energiára vagy a villamos energiát mechanikai energiára 

alakítják át. 

Hazánk tudósa, Jedlik Ányos alkotta meg az alábbi szerkezetet. Ez volt a „villamdelejes önforgony”, az 

elektromotor őse. Megtalálható benne a mai egyenáramú motor mindhárom alapvető eleme: a tekercselt 

állórész, a tekercselt forgórész és a kommutátor. 
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7.3. ábra. 

Az egyenáramú gépek működésmódjuk szerint generátorok vagy motorok lehetnek. Ugyanaz a gép a 

nyomatékviszonyoktól függően lehet generátor vagy motor; ebből következik, hogy a motor és a generátor 

szerkezetileg azonos felépítésű. Az egyenáramú gép egyik legfontosabb alkatrésze a kommutátor, mely 

egymástól szigetelten összeépített vörösréz szegmensekből áll, és amelyen csúsznak az áram hozzá vagy 

elvezetését végző kefék. 

Az egyenáramú gépeknek – gerjesztési rendszerüktől függően – alapvetően különböző jellemzői vannak. Ezen 

jellemzők megadása igen lényeges, mert ezekből lehet megállapítani, hogy az egyenáramú gép alkalmas-e arra a 

feladatra, amelyre készítették. Így pl. a generátor esetében a feszültségstabilitás vagy az ismert és előre 

tervezhető feszültségváltozás, motorra pedig a mechanikai jellemzők és a nyomaték-fordulatszám jelleggörbék, 

továbbá a fordulatszám-szabályozhatóság ellenőrzése alapvető fontosságú. 

A gyakorlatban a villamos gépek működése szinte kizárólag mágneses terek kölcsönhatásán alapul, aminek az 

oka az, hogy a mágneses térben az energia kb. 10000-szer nagyobb sűrűséggel tárolható, mint villamos térben, 

így a mágneses téren alapuló gépek jóval kisebbek. A villamos téren alapuló konstrukcióknak mikro méretekben 

van gyakorlati jelentőségük. 

A két mező közül az egyiket a gép állórésze, a másikat a forgórész hozza létre. 

2.1. Egyenáramú generátor és kefés motor 

Az elektromos energiát felhasználó gép (motor) olyan munkát végző berendezés, amely az elektromos energiát 

(annak mágneses hatását felhasználva), mechanikai energiává alakítja át. 

A villamos gépek csoportosítása: 

• Klasszikus (többpólusú, kefés) egyenáramú gépek 

• Egyszerű kétpólusú, kommutátoros egyenáramú motor 

• Többpólusú, kommutátoros egyenáramú motorok 

Az egyenáramú gépek fajtái 

Az egyenáramú gépeket többféle szempont alapján lehet csoportosítani. Pólusszám alapján elkülöníthetünk 

egypólusú és többpólusú gépeket. Ezek felépítésükben és működésükben is alapvetően eltérőek. Ugyanígy 

nagymértékben különböznek egymástól a kefés és a kefe nélküli (elektronikus kommutátorral ellátott) 

konstrukciók. Klasszikus értelemben az egyenáramú gépek a kefés, többpólusú egyenáramú gépeket jelentik, 

míg a kefe nélküli gépek valójában szinkron gépek, és csak az elektronikával együtt viselkednek egyenáramú 

gépként. 

Klasszikus (többpólusú, kefés) egyenáramú gépek felépítése és működése 

Az állórészen egyenáramú gerjesztótekercsek helyezkednek el, amelyek körbefogják a főpólusok törzseit. 

Nagyobb gépek esetében az állórészen találhatunk segédpólusokat is a kommutáció javítása céljából. Egész 

nagy gépek esetén a főpólusok sarujában hornyokban úgynevezett kompenzáló tekercselést is elhelyeznek az 
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armatúra visszahatás minél jobb ellensúlyozása érdekében. Az elméleti működéshez azonban sem 

segédpólusokra, sem pedig kompenzáló tekercselésre nincs szükség. 

A gép forgórészén úgynevezett egyenáramú tekercselés helyezkedik el. A tekercselést alkotó tekercsek végei a 

kommutátorra vannak kivezetve, amely a keféken keresztül csatlakozik a gép kapcsaihoz. 

Egyszerű kétpólusú, kommutátoros egyenáramú motor működése 

 

7.4. ábra. 

A ábra: Ha a tekercsben áram folyik, körülötte mágneses mező létesül, amely igyekszik az állórész mező 

irányába állni 

B ábra: A forgórész a kommutátorral együtt forog, a kefék az állórészhez rögzítettek, és a kommutátor 

egymástól elszigetelt lemezein csúsznak 

C ábra: Minden fél fordulatnál a stabil helyzet elérésekor a kommutátor megfordítja a tekercsben folyó áram 

irányát, így a forgás folytatódik. 

Az ábrán látható gép tehát úgy működik, hogy a forgórész pólusait félfordulatonként felcseréljük. Ezen egyszerű 

motor nagy problémája, hogy az általa szolgáltatott nyomaték a forgórész pozíciójának függvényében 

kétoldalasan egyenirányított szinuszhullámnak megfelelően változik, és így van nulla helyzete is, amikor a gép 

nem tud elindulni. 

A gép természetesen generátorként is tud működni. Ha a tengelyt forgatjuk, a forgórész tekercsekben szinuszos 

váltakozó feszültség indukálódik. Mivel azonban a kommutátor a tekercs végeit félperiódusonként felcseréli, 

ezért a gép kapcsain kétoldalasan egyenirányított szinuszhullámot kapunk. 

Az előbbiek alapján azt is észrevehetjük, hogy a kommutátorszeletek elhelyezése a tekercsekhez képest nem 

közömbös. Az elhelyezés a gép teljesítménye szempontjából akkor ideális, ha a tekercsek kapcsainak 

felcserélése motor esetében nyomaték nulla illetve generátor esetében indukált feszültség nulla átmenetnél 

történik. E két pozíció egybeesik. Amennyiben a kommutátort vagy a keféket elforgatjuk, úgy a póluscsere nem 

nullátmenetben történik, és így a nyomaték illetve az indukált feszültség középértéke csökken, ezzel csökken a 

gép teljesítménye is. 

Többpólusú, kommutátoros egyenáramú motor gyakorlati felépítése és működése 

A gyakorlatban az egyenáramú gépek felépítése az előbbiektől jelentősen különbözik a forgórészt illetőleg. A 

forgórész ugyanis hornyolt felépítésű, és a hornyokban helyezkedik el az úgynevezett egyenáramú tekercselés. 

Ez lehet hullámos vagy hurkos kivitelű. Mindkét esetben a tekercselés a kommutátorszeleteken keresztül rövidre 

van zárva. A rövidrezárt tekercselésbe annyi ponton lép be illetve ki az áram, ahány kefével érintkezik a 

kommutátor. Egy két kefével rendelkező gép esetében tehát a rövidrezárt tekercselés táplálása úgy képzelhető 

el, mintha egy gyűrű két pontját egy feszültségforrás kapcsaira kötnénk, és így a gyűrűben két párhuzamos 

áramút alakul ki. 

A frekvencia-feltétel értelmében a forgórész mágneses mezejét mindig a forgórész szögsebességének megfelelő 

szögsebességgel kell forgatni, csak azzal ellentétes irányban. Ez azt jelenti, hogy a forgórész mezejének az 

állórészhez képest nem szabad forognia. Ezt az álló állapotot közelítőleg a kommutátor hozza létre, amely egy 

adott tekercsoldalban megfordítja az áram irányát, ha az áthalad egy mágneses pólushatáron. Ezáltal a forgórész 

mező mindig csak egy horonyosztásnyit fordulhat el az állórészhez képest, ezután az előbbi áramirány-váltás 

miatt helyreáll az elmozdulás előtti mágneses mező. 
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A gép akkor van jól megépítve, ha az állórész és a forgórész mágneses mezői egymásra "merőlegesek", azaz a 

2p mágneses pólussal rendelkező gép esetében az állórész és a forgórész pólushatárai geometriailag 90/p fokra 

vannak egymástól. 

2.2. Az egyenáramú gépek szerkezete, működése 

Az egyenáramú gépek állórészén találhatók a fő- és segédpólusok (utóbbiak csak nagy gépek esetén). A főpólus 

körül elhelyezett többmenetes gerjesztőtekercs feladata a gépen belül egy térben időben mágneses tér 

létrehozása. A gerjesztő tekercselést, és a vasból készült pólustörzset és pólussarut helyettesíthetjük 

állandómágnesekkel is, ebben az esetben a gép kompaktabb kivitelévé válik, és javul a hatásfoka is, ugyanakkor 

a mágneses tér szabályozhatósága elvész ebben az esetben. 

 

7.5. ábra. 1. forgórész; 2. állórész; 3. zárható kezelőnyílás; 4. kefeszerkezet; 5. csapágypajzs; 6. szellőzőnyílás 

rácsai; 7. ventilátorkerék 

Egy gerjesztőtekercses konstrukció keresztmetszetét (ma már nem használatos, úgynevezett 3 kefés dinamó) 

mutatja a 7.5. ábra. A forgórészen hornyok és fogak találhatók, valamint az általában antimágneses tengelyt 

ferromágneses koszorú veszi körül a mágneses fluxus zárása érdekében. A hornyokban úgynevezett egyenáramú 

tekercselés van elhelyezve, amely több párhuzamos ágat tartalmazó, rövidrezárt tekercselés. Az indukált 

feszültség (váltakozó feszültség) a párhuzamos ágak egyes vezetőiben összeadódik, és mechanikus 

egyenirányítón, a kommutátoron és az ehhez csatlakozó keféken keresztül jut ki a gépből. A kefék úgy vannak 

beállítva, hogy a lehető legnagyobb indukált feszültséget vezessék ki. 

Az egyenáramú gép elvi felépítését p=1 és p=2 póluspárú esetben a 7.6.a. és c. ábra mutatja. 7.6 a. kétpólusú 

gép b. a gép forgórész tekercselésének c. négypólusú gép rajza 

Az állórész elektromágnesét kiálló pólusok törzsén elhelyezett egyenárammal átjárt tekercsek gerjesztik, amit 

egyenáramú forrásra kapcsolunk. Ezt a φ pólusfluxussal vesszük figyelembe. Kisebb teljesítményeknél az 

állórész állandó mágnes. 

 

7.6. ábra. Egyenáramú gépek 
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A forgórész mágnesét a hengeres vastestének hornyaiban elhelyezett tekercselésben folyó áram hozza létre. A 

legnagyobb nyomatékot akkor kapjuk, ha pl. az állórész mágnes É-i pólusa mellett mind befelé folyó áramot 

vivő vezetők vannak, a D-i pólus mellett pedig kifelé folyó áramot vivő vezetők helyezkednek el. Azaz a 

forgórész áramok által létrehozott szolenoidszerű mágnes tengelye merőleges az állórész mágnes tengelyére. 

Ennek az állapotnak a forgórész vastestének forgása közben is fenn kell maradni, hogy a nyomaték egyirányú 

maradjon (7.6. a. ábra). Ez csak úgy lehetséges, ha a forgórész hengerszimmetrikus, önmagában zárt 

tekercselésébe a pólusokhoz képest mindig azonos ponton vezetünk be és ki egyenáramot. Ehhez a forgórész 

tekercselését sok helyen (5...200) meg kell csapolni, és a megcsapolásokat egymáshoz képest elszigetelt 

kommutátor szeletekhez kivezetni (7.6.b. ábra). Az áram be- és kivezetésére a kommutátor néhány (1...4) 

szeletéhez szénkefe párok csatlakoznak. Az ábra érzékelteti, hogy egy kommutátor szeletnyi elfordulás után az 

árameloszlás ugyanilyen lesz. 

A tekercselés olyan, hogy a 7.6.b. ábrán +-szal jelölt (szaggatottan rajzolt) tekercsoldalak az állórész É-i pólusa 

mellé kerülnek, a ○-val jelöltek pedig a D-i pólus mellé, mint ez a 7.6.a. ábrán látszik. A keféket összekötő 

vonal fölötti és alatti vezetőkben így mindig egyirányú áramok lesznek. A kefék elforgatásával az egész 

árameloszlás (a forgórész mágnes) elfordul, bár az ilyen állapot a nyomaték képzése szempontjából célszerűtlen, 

mert pl. az É-i pólus mellett olyan vezető is lesz, amire a többihez képest ellenkező irányú erő hat. 

A 7.6.c. ábrán egy négypólusú gép forgórész áram eloszlását látjuk. 

A forgórész mágnes tengelyének irányát tehát a kefék elhelyezkedése szabja meg. Az a „jó” kefehelyzet, ami az 

említett árameloszlást biztosítja. Ennek beállítására a keféket elforgatható hídra szerelik. Helyes kefebeállításnál 

az állórész mágneses tengelye és a forgórész mágneses tengelye közötti terhelési szög, forgás közben is β=90°. 

A keféken bevezetett egyenáram a forgórész tekercselésben váltakozó áramként jelenik meg, hiszen a forgórész 

tekercsben folyó áram iránya attól függ, hogy a forgórész melyik megcsapolásánál, melyik kommutátor szeleten 

történik az áram be- és kivezetés. A forgórész forgása miatt a forgórész vastestéhez képest ez a hely mindig 

változik, csak a pólusokhoz, (kefékhez) képest állandó. A kefe és a forgó kommutátor együttese így 

egyenirányító feladatot lát el. 

Forgás közben az armatúra tekercselésben váltakozó feszültség indukálódik, mert a forgórész vezetői metszik a 

pólusokból kilépő B indukció vonalakat. Az indukált feszültség eloszlás az állórészhez képest állandó. Ez a 

feszültség a keféken, a kommutátor-kefe egyenirányító hatása miatt egyenfeszültségként észlelhető, mivel a 

kommutátoron keresztül a kefék az eloszlás mindig azonos pontjához csatlakoznak, a tekercselésnek mindig 

azonos pontjairól vesszük le a feszültséget. A legnagyobb egyenfeszültséget a „jó” kefehelyzetben kapjuk, 

amikor a kefék az un. semleges vonalba vannak beállítva. 

2.3. Az egyenáramú motorok fajtái 

Az egyenáramú motorokat – generátorokhoz hasonlóan – aszerint különböztetik meg, hogy a főpólusok 

mágneses tere milyen módon keletkezik. 

A motorok fajtái a következők: 

• Állandó mágnesű motor: főpólusai állandó mágnesből készülnek, 

• Külső gerjesztésű motor: a főpólusok és a forgórész táplálása különálló energiaforrásról történik, 

• Párhuzamos gerjesztésű motor: a főpólusok gerjesztőtekercse a forgórésszel párhuzamosan kapcsolódik, 

• Soros gerjesztésű motor: a főpólusok tekercsét a forgórésszel sorosan kapcsolják, 

• Vegyes gerjesztésű motor: a főpólusokon párhuzamos és soros kapcsolású tekercs is található, 

• Léptetőmotor: diszkrét szögelfordulás megtételére képes. 

Kefe nélküli -Brushless- motor 

A kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC) vagy elektronikus kommutációjú egyenáramú motor egy szinkron 

villanymotor, egyenáramú táplálással (DC), ami elektronikusan vezérelt kommutációs rendszerrel rendelkezik a 

kefés mechanikus kommutáció helyett. Az ilyen motorokban az áram és a nyomaték, a feszültség és a 

fordulatszám egyenesen arányos. 
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A hagyományos (kefés) egyenáramú motornál a kefék létesítenek mechanikai kapcsolatot a forgórészen lévő 

villamos érintkezőkkel, így elektromos áramkört létrehozva az egyenfeszültségű forrás és az armatúra 

tekercselése között. Miközben az armatúra forog a tengelye körül, a mozdulatlan kefék kapcsolatba kerülnek a 

forgó kommutátor különböző részeivel. A kommutátor és kefe rendszer villamos kapcsolók sorozatát alkotják, 

mindegyik sorrendben kapcsol úgy, hogy az áram mindig az állórészhez (állandómágnes) legközelebb lévő 

armatúratekercsen folyik keresztül. 

Egy BLDC motorban, az elektromágnesek nem mozognak; helyettük az állandómágnesek forognak, és az 

armatura áll. Ezzel megoldódik az a kérdés, hogy miként lehet átvinni az áramot egy mozgó armatúrába. Ebből 

a célból a kefe-kommutátor rendszert felváltja egy elektronikus vezérlő. A vezérlő hasonlóan osztja el az 

áramot, mint az az egyenáramú kefés motornál történik, de ez egy félvezetős áramkör a kefe-kommutátor 

rendszer helyett. 

Összehasonlítás a kefés motorral 

A BLDC motorok számos előnnyel rendelkeznek a kefés egyenáramú motorokhoz képest, olyanokkal mint a 

jobb hatékonyság és megbízhatóság, kisebb zaj, hosszabb élettartam (nincs kefe, ami elkopjon), nem 

keletkeznek szikrák a kommutátornál, és kisebb az elektromágneses interferencia. Mivel a forgórészen nincs 

centrifugális erők hatásának kitett huzalozás, és mivel az elektromágnesek a motorházhoz vannak rögzítve, 

vagyis hővezetéssel tudják leadni a keletkezett hőt, így nincs szükség légáramra a motor belsejében hűtés 

céljából. Ez azt jelenti, hogy a motor belseje teljesen zárt lehet, így védve marad a szennyeződésektől. A BLDC 

motoroknál elérhető legnagyobb teljesítmény rendkívül magas, szinte kizárólag a melegedés korlátozza, ami a 

mágnesekben kárt tehet. 

A BLDC motorok sokkal hatékonyabban alakítják át az elektromosságot mechanikai erővé, mint a kefés 

egyenáramú motorok. Ez főleg annak köszönhető, hogy a kefék hiánya miatt mentesek az elektromos és 

súrlódási veszteségektől. A nagyobb hatékonyság a terhelésmentes és kis terhelésű tartományokban érzékelhető 

leginkább. Nagy terhelésnél a BLDC motorok és a jó minőségű szénkefés egyenáramú motorok hasonló 

hatékonyságúak. 

 

7.7. ábra. Kefés motor (brushed) 

 

7.8. ábra. Kefe nélküli motor (brushless) 

Brusshless szabályzó 
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Mivel a vezérlőnek kell irányítania a forgást, szüksége van a forgórész állására, valamint az állórész 

tekercseihez képesti helyzetére vonatkozó információra. Hall-jeladókat vagy inkrementális jeladót használnak, 

amivel közvetlenül lehet mérni a forgórész helyzetét. 

Az állórész három, vagy négyfázisú tekercselését 

• tranzisztorok kapcsolják (be, ki) az egyenáramú hálózatra, 

• a forgórész helyzetétől függően, amit pl. Hall generátorok érzékelnek, vagy szöghelyzet adó (rezolver) 

érzékel, 

• a kívánt forgásiránynak megfelelő sorrendben. 

Egy négyfázisú motort és a teljesítményelektronikai részének kapcsolását látjuk a 7.9.a. ábrán. Amikor egy 

kommutáló tranzisztor vezet, (pl. a 3-as,) akkor a hozzá kapcsolódó állórész tekercsben folyó áram által 

létesített mágnestér irányába áll be a forgórész állandó mágnese. A tekercsben folyó áram nagyságát, (és ezzel a 

nyomatékot) a végfokozat szaggató tranzisztorának ki-be kapcsolása szabja meg. Ha ezután pl. csak a 4-es 

tekercs tranzisztorát kapcsoljuk be, a forgórész 90°-kal elfordul, és így marad, amíg újabb tranzisztort 

kapcsolunk be. Így jön létre a „léptető üzem” 

A kommutáló tranzisztorok egyféle sorrendű gyorsabb vezérlésével (pl. 3,4,3’,4’) a mágnestér (gyakorlatilag) az 

egyik irányban forogni fog és vele a forgórész is. Ez a „szinkron üzem”. A forgórész „együtt jár” a forgó 

mezővel. 

A Hall-generátorokkal és a szabályozóval kiegészített kapcsolást a 7.9.b. ábrán látjuk. 

 

7.9. ábra. Négyfázisú tranzisztoros, kommutátor nélküli gép kapcsolása. 

A (2) Hall-érzékelők a forgórész helyzetét érzékelik, és ettől függően kapcsolják be a forgórész forgásirányának 

megfelelő sorrendű kommutáló tranzisztort. Ekkor tehát a forgórész nem szakadhat el a mezőtől, mert „össze 

vannak szinkronizálva”, (hasonlóan, mint a kommutátoros egyenáramú gépnél). 

A további elemek a szabályozást valósítják meg. Az állórész tekercs árama a P potenciométeren is átfolyik. Az 

erről leosztott feszültség adja az áram ellenőrző jelet, amit az áramszabályozóba vezetünk vissza. A 

fordulatszámmal arányos visszacsatoló jelet a négy állórész tekercsben indukált (fordulatszámmal arányos) 

feszültség négyfázisú egyenirányításával kapjuk. Ennek és a fordulatszám alapjelnek a különbsége adja a 

fordulatszám szabályozó bemenő jelét. 

2.4. Az egyenáramú gépek veszteségei, hatásfoka 

Az egyenáramú gépekben fellépő veszteségek a következőképpen csoportosíthatók: 

• Vasveszteség: döntően a forgórész vasmagjában, kisebb részben a pólussarukban keletkezik a forgásokozta 

fluxusváltozás hatására. A vasveszteség erősen fordulatszámfüggő, mivel a fluxusváltozás is az. 
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• Forgórész – tekercsveszteség: a forgórészárama a tekercs ellenállásán kelti. Ez a veszteség a forgórész – 

áramerősség négyzetével arányos. 

• Gerjesztési veszteség: a fő és segédpólusok gerjesztő tekercseiben, illetve az esetleges kompenzáló tekercsen 

hővé alakuló teljesítmény. A forgórésszel sorosan kapcsolt tekercsek (főpólusok és segédpólusok soros 

tekercse, kompenzáló tekercs) vesztesége terhelésfüggő, és szintén a forgórészáram négyzetével arányos. A 

párhuzamos gerjesztőtekercsek vesztesége nem függ a terheléstől. A gerjesztési veszteségbe számítjuk a 

gerjesztő – tekercsekkel a sorosan kapcsolt gerjesztő – ellenállások veszteségét is. 

• A kefék veszteségei: az átfolyó forgórészáram a keféken feszültségesést létesít, amely a keféken veszteséget 

okoz. A gyakorlati tapasztalatok szerint az úgynevezett szénkefék feszültségesése, a terheléstől függetlenül 

körülbelül 2V, így a kefék veszteségei igen jó közelítéssel egyenesen arányos a forgórész áramával. A 

réztartalmú kefék feszültségesése körülbelül 0.6 V így a fellépő veszteség is kisebb. 

• Mechanikai veszteségek: ide soroljuk a csapágy – és a kefesúrlódási, valamint a szellőzési veszteséget. Ha a 

gépet külső szellőző motor hűti akkor annak a felvett teljesítményét is ide számítjuk. A mechanikai 

veszteségek (a külső szellőzőteljesítmény felvételének kivételével) fordulatszámfüggően. 

Ha a P1 a felvett és P2 a leadott teljesítmény, akkor a gép hatásfoka szokásos összefüggéssel: 

η = P2/P1 · 100 

Generátor esetén, ha ((Uk · I) · 100)): (Uk · I + Pv) 

Motor esetén, ha I a felvett forgórész – ármerősség: 

η = ((Uk · I - Pv) · 100)) : (Uk· I) 

Az egyenáramú gépek hatásfoka 70 – 95 % közötti, és a nagy teljesítményű gépek hatásfoka közelít a felső 

határhoz. 

Egy adott gép hatásfokának változása a terhelés függvényében, jellegét tekintve megegyező az 

aszinkronmotoréval. 

2.5. Egyenáramú motorok üzeme 

Motornak indulni, állandó vagy változó fordulatszámmal hajtani – üzemelni – és leállni ehhez gyakran fékezni, 

– olykor forgásirányt változtatni, reverzálni – kell tudni. E három üzemmód fő vonásait a külső gerjesztésű – 

legszélesebbkörűen alkalmazott gép példáján mutatjuk be. 

Indítás 

Az indukált feszültség indításkor nulla, tehát a motorban, Iaz = Uk / Rb  nagyságú zárlati áram alakul ki ami 

többszörösen meghaladja az In névleges armatúraáramot, (mivel a belső ellenállás: Rb  általában nagyon kicsi). 

Ezért, hogy a motor tekercselését ne égessük el a zárlati árammal, az armatúrakörbe beiktatunk egy indító 

ellenállást (Ri), amit az indítás folyamán fokozatosan iktatunk ki (ahogy az indukált feszültség kialakul). Az 

indító áram nagysága:  
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7.10. ábra. 

Végül az armatúraáram kialakulása:  

Ahol az indításkor az Ui = 0, és Ri = max., majd Ri fokozatosan csökken, egész nulláig, és Ui növekszik egész 

addig, amíg az armatúraáram el nem éri a névleges értékét. 

2.5.1. Fordulatszám változtatás 

Az egyenáramú motorok fordulatszámát gazdaságosabban lehet változtatni, mint bármelyik váltakozó áramú 

motorét. A lehetőségeket a következő képlettel írhatjuk fel: 

 

ahol: 

• Re - armatúrakörbe beiktatott előtét ellenállás 

• k1 - a gép szerkezetéből adódó motorállandó (katalógusadat) 

• Φ - az armatúrában valóban fellépő fluxus 

Ebből kifolyólag a fordulatszám változtatás módjai: 

• Armatúraköri ellenállás megnövelése előtét-ellenállással 

• Kapocsfeszültség változtatása (esetleg motorok sorba kapcsolása) 

• Fluxus csökkentés (gerjesztő tekerccsel párhuzamosan egy ellenállás beiktatása, gerjesztő fesz. változtatása.). 

A fordulatszám változtatásánál elsősorban az Uk  kapocsfeszültség változtatása jöhet számításba. Külső 

gerjesztésnél erre szolgál a WARD - LEONARD kapcsolás, ahol egy villamos motor meghajt egy generátort, 

amelynek kimenő feszültségét változtathatjuk és ez jut az egyenáramú motor gerjesztő tekercsére és így 

megvalósul a kapocsfeszültség változtatással megvalósított fordulatszám változtatás. 

Másik megoldás a  soros-párhuzamos  kapcsolás (ha a két motor sorba van kapcsolva, mindegyikre a hálózati 

feszültség fele jut - amennyiben a motorok egyforma teljesítményűek-, és a motorok ugyanakkora 

armatúraárammal, és kb. feleakkora fordulatszámmal forognak mint amikor párhuzamosan vannak kapcsolva.). 

Ez a helyzet az akkumulátoros gépek meghajtásánál, itt a cellák soros-párhuzamos kapcsolgatásával állítjuk elő 

a különböző kapocsfeszültségeket (pl. villás targonca) 

Az Re  előtét-ellenállással történő fordulatszám szabályzás a veszteségek miatt nem annyira terjedt el. Többnyire 

kis armatúraáramú motoroknál használatos, ugyanis az előtét ellenálláson fellépő veszteség: 
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ami hő formájában disszipálódik. 

Fluxus változtatással történő fordulatszám szabályozásnál a gerjesztő tekerccsel párhuzamosan egy változtatható 

ellenállású „rezisztort” (ellenállást) kapcsolunk be az áramkörbe. Itt is felmerül a hőveszteség kérdése, de sokkal 

kisebb – mint az armatúrakörbe beiktatott előtét ellenálláson-, mivel ezen az ellenálláson csak a gerjesztő áram 

folyik keresztül. 

2.5.2. Egyenáramú motorok fékezése 

Generátoros féküzem 

Ha az állandó kapocsfeszültségű motor (Uk=konst.) fordulatszáma valamilyen okból az n0 (üresjárási 

fordulatszám) fölé emelkedik (lejtőn lefelé guruló vonat) ebből kifolyólag megnő az indukált feszültség, 

nagyobb lesz mint a kapocsfeszültség ( Uk  ) és az eddig motorként működő gép a továbbiakban generátorként 

fog működni és áramot nyom vissza a hálózatba. Természetesen az ellentétes irányú áram a generátor 

forgórészére fékező hatással van. 

Ellenállásos fékezés 

Az Rf - fékező ellenállás segítségével történik, ami az armatúrával párhuzamosan van elhelyezve (7.11. ábra). 

Az átkapcsolás után a forgórészben továbbra is indukálódik feszültség, ami az Rf  ellenálláson keresztül olyan 

áramot indít meg (If ), amely gátolja a forgórész mozgását (az If és a keletkezett mágneses tér kölcsönhatása 

révén). 

 

7.11. ábra. 

2.6. Léptetőmotorok általános jellemzői 

A léptetőmotorok kívülről adott, digitális vezérlőimpulzusokat diszkrét szögelfordulásokká alakítanak át. Az 

elfordulás szöge arányos az impulzusok számával, a forgási sebesség pedig az impulzusok frekvenciájával. Az 

elért szöghelyzet pontos tartására is alkalmasak, mert álló állapotban tartónyomatékkal rendelkeznek. 

Előnyük: 

• az általában alkalmazott nyílt hurkú vezérlési mód ellenére a pozícióhibájuk kicsi, és nem lép fel stabilitási 

probléma 

• nem szükséges hozzájuk külön pozíciót érzékelő jeladó, így nagyfelbontású mozgások igénye esetén jelentős 

költség megtakarítás érhető el 

• könnyen illeszthetőek digitális rendszerekhez 

• nem tartalmaznak szénkefét, illetve egyéb kommutációs alkatrészeket, ezért karbantartást nem igényelnek 
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• a motor nyomatéka és teljesítménye könnyen optimalizálható 

Hátrányuk: 

• nyílt hurkú rendszerben a reagálási idejük nagyobb, mint zárt hurkú szabályozással ellátott AC vagy DC 

motorok esetén 

• nagy rotor sebesség mellett (1500-2000 1/min) nyomatéki problémák léphetnek fel, ami lépésvesztést vagy 

leállást, ezáltal hibás pozíciót eredményezhet 

Mechanikai felépítését tekintve egy léptetőmotor két fő részből áll: 

• kiálló (esetleg fogazott) pólusú állórész, amelyen leggyakrabban 2, 3, 4 vagy 5 fázistekercselés van 

• forgórész, amely lehet: 

Változó reluktanciájú (7.12. ábra) motorok alkalmazása ma már nem jellemző. Kis teljesítményű léptetőmotorok 

általában állandó mágnesű (7.13. ábra), hengeres forgórész kialakításúak, szöghibájuk relatív nagy, ezért csak 

alacsony vagy közepes pontossági igényeket tudnak kielégíteni. 

 

7.12. ábra. Változó reluktanciájú léptetőmotor 

 

7.13. ábra. Állandó mágnesű léptetőmotor 

A hibrid léptetőmotorok (7.14. ábra) nagyteljesítményű, nagypontosságú, és a különleges mechanikai 

kialakításuk miatt, mikrolépéses üzemmód megvalósítására kifejezetten alkalmas motortípusok, nyomatékuk 

(azonos méret mellett) 30-50%-kal nagyobb, hatásfokuk pedig még ennél is jobb lehet az előző két 

motortípushoz viszonyítva. 
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7.14. ábra. Hibrid léptetőmotor 

A tekercselés alapján két részre oszthatjuk a léptetőmotorokat: 

• unipoláris 

• bipoláris 

Az unipoláris léptetőmotorok olyan középmegcsapolásos tekercselésű motorok, melyek a kis nyomatékigényű 

alkalmazásokban a legelterjedtebbek, mert vezérlésük jóval egyszerűbb és olcsóbb, mint a bipoláris motoroké. 

Az unipoláris bekötés miatt azonban a nyomatékuk jelentősen alacsonyabb a bipoláris bekötésű motorokéval 

szemben, mivel egyszerre maximum csak a tekercsek 50%-án folyik áram. 

Egy kétfázisú bipoláris tekercselésű motoroknál nincsen középmegcsapolás a tekercsen, és összesen 4 

kivezetése van. A tekercselés 100%-ának kihasználhatósága miatt jóval nagyobb a nyomatékuk az unipoláris 

motorokhoz képest. 

Példák az unipoláris és bipoláris tekercselés motoron belüli bekötésére, és kivezetésére: 

 

7.15. ábra. 

2.7. A léptetőmotor működése 

Egy 4 tekercses kétfázisú, (m=2) és a forgórészen 6 pólusú (p=3), hibrid léptetőmotor felépítését, és 

axonometrikus rajzát mutatja a 7.16. ábra. 

 

7.16. ábra. 

Az állórész szemben álló pólusain elhelyezkedő tekercsek egy fázishoz tartoznak, így az állórész tekercselés 

kétfázisú. A forgórészen axiális irányban mágnesezett hengeres állandó mágnes van, amit egy-egy fogazott lágy 

mágnes saru fog közre. Az állandó mágnes fluxusa a forgórész baloldalán lép ki és a jobboldalán lép be. Így a 

lágy mágnes fogak a baloldalon mind É-i, (N), a jobboldalon mind D-i, (S) pólusok lesznek. Az állórész pólusok 

gerjesztésének eredője adja az állórész mágnes tengelyének irányát. Az állórész két egymást követő mágneses 

tengelyének iránya kijelöli a forgásirányt, és megadja a természetes lépésszöget is, ami kétpólusú (p=1) 

forgórész esetén lépne fel. Több póluspárú forgórésznél (p>1) az α lépésszög ennek p-ed része. 
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7.17. ábra. 

A kétfázisú állórész sematikus vázlatát, benne a kétpólusú forgórésszel látjuk a 7.17. ábra bal oldalán. 

A jobboldali ábra az eredő mágnesmezők helyzetét mutatja egész lépéses üzemben, ami a gerjesztések váltása 

után alakul ki. A forgórész az állórész eredő mezejének irányába áll be. Ezt a mágneses erők egyensúlya alapján 

is követhető. 

A 7.18. ábrasor a kétfázisú állórészű, 6 pólusú forgórészű, bipoláris vezérlésű léptetőmotor első két lépésének 

kialakulását mutatja. 

 

7.18. ábra. 

A baloldali ábrasor szerint egész lépésű üzemben az állórész mező 90º-okat lép, a p=3 póluspárú forgórész 

ennek csak p-ed részét, azaz 30º-ot, 2 lépés után 60º-ot. A jobboldali ábrasor a fél-lépéses üzemet mutatja. Itt a 

mező csak 45º-okat lép, ennek megfelelően a forgórész 15º-okat. 

A forgórész beállását itt is beláthatjuk mágnes erők egyensúlyából. Pl. a 2-vel jelölt helyzetben a forgórész D-i 

pólusa pontosan az állórész két D-i pólusa között helyezkedik el. A mellette lévő két forgórész É-i pólust 

egyforma erővel, csak ellentétes irányban vonzza a két állórész D-i pólus. Eredőben tehát ez egy egyensúlyi, 

M=0 állapot. 
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A forgórész egy körülfordulásakor a lépésszám: 

 

ahol 

• m  - a fázisok száma, 

• p  - a póluspárok száma, 

• k=1 egész lépésű és k=2 fél-lépéses üzemben, mikrolépéses üzemben pedig k a mikrolépések számával 

egyenlő. 

A forgórész fordulatszáma 1/min-ben: 

 

ahol 

• n - a fordulatszám, 

• f  - a léptetési frekvencia Hz-ben, 

• m - a fázisok száma, 

• p -  a póluspárok száma. 

2.8. A léptetőmotorok nyomatéki viszonyai 

A statikus viszonyokra az M(β) nyomaték-terhelési szög jelleggörbéje jellemző. A rotorba épített állandó 

mágnes és a kiálló pólus következtében a motornak gerjesztetlen állapotban is van (reluktancia) nyomatéka. 

Ennek kétszeres a frekvenciája a gerjesztett nyomatékhoz képest. Érzékelhető, hogy a súrlódási nyomaték miatt 

a forgórész pozíciója nem áll be pontosan az elméleti helyre, mert ott a nyomaték zérus. Azaz a lépésszögnek 

mindig lesz statikus hibája, amely általában maximum néhány tized fok. 

Ha a motort tápláló impulzusok frekvenciáját fokozatosan növeljük, a motor forgórésze először a 

vezérlőimpulzusok hatására lépked. Egy bizonyos frekvencián felül a motor a szinkron géphez hasonlóan 

állandó fordulatszámmal üzemel. A tengelyén nyomatékkal terhelt léptetőmotor forgórésze kissé – a terhelési 

szögnek megfelelően- lemarad a forgó mezőhöz képest. 

 

7.19. ábra. 

A léptetőmotor tengelyének mozgatásához a terhelőnyomaték és a súrlódási erők legyőzésén kívül tömegeket 

kell felgyorsítani és lefékezni. 

A dinamikus viszonyokra az M(f) nyomaték-lépésfrekvencia jelleggörbe jellemző, amit a gyártó megad. 

Az M(f) jelleggörbe két tartományra oszlik. A start-stop, ill. az üzemi tartomány egy-egy határgörbével 

jellemezhetők. A start-stop határgörbe azt a tartományt zárja, amelyen belül a terhelt léptetőmotor minden 
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indulási és megállás parancsot lépéstévesztés nélkül követni tud, ha a külső tehetetlenségi nyomaték zérus. Az 

üzemi határgörbével zárt területet forgó motorral lehet kihasználni lépésveszteség nélkül fokozatmentes vagy 

fokozatos frekvenciaváltoztatásnál. Itt a gép nem állítható le, illetve forgásirány váltás nem valósítható meg 

lépésvesztés nélkül. A frekvencia növelése a határgörbén kívül a rotor leállásához, rázkódásához vezet. 

Nagyobb frekvencián való működékor annak érdekében, hogy a gyorsítás és a fékezés idején lépéskihagyás ne 

történhessen, korlátozni kell a fel- és lefutási meredekséget, hogy a gyorsítás és a fékezés a start-stop 

tartományban történjen. 

További külső, (motor tengelyre redukált) tömegek esetén a start-stop tartományt csökkenteni kell. Erre szolgál 

a Θk-lépésfrekvencia jelleggörbe, amit ugyancsak megad a gyártó. Ekkor a start-stop jelleggörbe alsó pontjához 

tartozó frekvenciát a Θk-tól függően csökkenteni kell, és ezzel egyenközűen az egész start-stop jelleggörbét 

balra eltolni. 

 

7.20. ábra. M(f) jelleggörbe 

A gyártó cégek a műszaki jellemzőket saját készítésű vezérlő elektronikával garantálják. Ezek a vezérlések 

döntően meghatározzák e hajtások elektromechanikai tulajdonságait, ezért lehetséges, hogy más gyártó 

vezérlését alkalmazva, a motor adatlapján megadott jelleggörbékhez képest eltérő eredményt kapunk. 

A motor vezérlési módja döntően meghatározza az üzem közbeni nyomatékot. Egy egész- és féllépéses vezérlési 

mód által létrehozott nyomatékgörbét mutat a következő ábra a frekvencia függvényében. 

 

7.21. ábra. 
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2.9. Léptető motor vezérlési módjai 

Egyfázisú üzemmód 

Egyszerre egy tekercs gerjesztett. Nevezik még hullámhajtásnak is. Ebben a módban a lépésszög megegyezik a 

fizikai lépésszöggel. Előnye, hogy kevés energiát használ, mivel egyszerre csak egy tekercs gerjed. Nagy 

hátránya az alacsony nyomaték és a kis felbontás. Csak speciális estekben alkalmazzák, például akkumulátoros 

működtetés esetén. 

Látható, hogy a negyedik lépés után ismétlődik a szekvencia. 

 

7.22. ábra. Egyfázisú hajtásmód első két lépése 

Az alábbi táblázatban az a szekvencia látható, mely alapján az egyes tekercseket gerjesztjük. 
 

lépésszám tekercs 

 
1a 1b 2a 2b 

1. 1 0 0 0 

2. 0 1 0 0 

3. 0 0 1 0 

4. 0 0 0 1 

5. 1 0 0 0 

6. 0 1 0 0 

7. 0 0 1 0 

8. 0 0 0 1 

Egészlépéses üzemmód (fullstepping) 

Egyszerre két tekercset gerjesztjük. Ugyanazt a szögelfordulást produkálja, mint a hullámhajtás, de közel 

kétszer akkora nyomaték mellett, azonban az áramfelvétel megduplázódik. Egészlépéses mód első két lépése. 
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7.23. ábra. 

A gerjesztési szekvencia ebben az esetben is ismétlődik a negyedik lépés után. 
 

lépésszám tekercs 

 
1a 1b 2a 2b 

1. 1 1 0 0 

2. 0 1 1 0 

3. 0 0 1 1 

4. 1 0 0 1 

5. 1 1 0 0 

6. 0 1 1 0 

7. 0 0 1 1 

8. 1 0 0 1 

Féllépéses üzemmód (halfstepping) 

Ebben az esetben először az egyik tekercs gerjed, majd a mellette lévő is és utána csak a második, azaz az előző 

két mód keveréke. A körülforduláshoz szükséges lépésszám megduplázódik, így pontosabban pozícionálhatunk 

ugyan azzal a motorral és a dinamikai jellemzői is javulnak. Elvben a leadott nyomaték is megduplázódik 

(valójában az előző két mód nyomatéka közé esik), de mivel itt is két tekercset gerjesztünk az áramfelvétel itt is 

duplázódik. 
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7.24. ábra. Féllépéses mód első három lépése 

A szekvencia táblázatban nincs ismétlődés csak nyolc lépés után, tehát valóban megduplázódik a lépésszám az 

előző két meghajtási módhoz képest. 
 

lépésszám tekercs 

 
1a 1b 2a 2b 

1. 1 0 0 0 

2. 1 1 0 0 

3. 0 1 0 0 

4. 0 1 1 0 

5. 0 0 1 0 

6. 0 0 1 1 

7. 0 0 0 1 

8. 1 0 0 1 

Mikroléptetéses üzemmód (microstepping) 

Ennél a vezérlési módnál a motor névleges feszültségét és/vagy áramát (teljesítményvezérlő elektronikától függ) 

szétosztjuk az egymás melletti tekercsek között. Minél több részre osztjuk, annál több lépésből tevődik össze 
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egy egész lépéshez szükséges szögelfordulás. A tekercset PWM jellel gerjesztjük, melynek kitöltési 

tényezőjével tudjuk szabályozni a tekercs által létrehozott mágneses tér erősségét. Elvben nagyon kis lépésszög 

elérhető, de a valóságban a vezérlő alkatrészeinek késleltetése szab határt. A bevezető részben említett vibráció 

ilyen vezérléssel csökkenthető. Az egyenletes mozgatás fogaslécek és csigatengely alkalmazásával még inkább 

elérhető, tehát mechanikailag is javíthatjuk a rendszert. 

 

7.25. ábra. Egy PWM ciklus 

Felhasználás 

A számítógép vezérelt léptetőmotor az egyik legsokoldalúbb felhasználású eszköz a pozícióba állításhoz. Ez a 

nyílt hurkú pozícionálás előnye a zárttal szemben. Bármiféle enkóder vagy pozíciómérő nélkül pontos. 

Használják a számítógép különböző perifériáiban, mint például floppy meghajtóban, winchesterekben, DVD 

meghajtókban, scanner-ekben és nyomtatókban. 

Ipari felhasználása is kellően tág. A nagysebességű pick and place eszközöktől a többtengelyes CNC gépeken át 

mechanikus lineáris aktuátorokig. 

2.10. A váltakozó áramú villamos gép felépítése és működése 

 

7.26. ábra. Dolivo-Dobrovolszkij háromfázisú váltakozó áramú motorja 

A háromfázisú váltakozó áramú motor elvét Nikola Tesla dolgozta ki. Tesla eredetileg hat vezetéket alkalmazott 

a három fázis átvitelére azonban később rájött, négy is elég, ha a három visszavezetést összefogja. Ezen kívül ő 

találta fel az úgynevezett csillag-csillag kapcsolást is a háromfázisú rendszerhez. Itt a generátort és a motort már 
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csak három vezeték kötötte össze. Ennek alapján építette meg az Dolivo-Dobrovolszkij az első gyakorlatban 

hajtógépként is használható váltakozó áramú villamos motort. A motort teljesítménye 0,1 lóerő és csaknem 

teljesen zajtalanul működött. 

 

7.27. ábra. A Tesla által kidolgozott csillag kapcsolás 

A váltóáramú motorokat, csoportosíthatjuk attól függően, hogy a fordulatszám és a tápláló váltóáram 

frekvenciája, hogy aránylik egymáshoz, beszélünk szinkron illetve aszinkronmotorról. 

Váltóáramú szinkronmotorok 

A váltóáramú szinkron motorok két fő részből állnak: az állórész és a forgórész. A motorok állórészében a 

tekercsek, a forgórészben pedig a mágnesek találhatók. Az állórész tekercseire kapcsolt 3 fázisú váltóáram forgó 

mágneses teret alakít ki. Ezt az állapotot úgy képzelhetjük el, mint két koncentrikusan elhelyezkedő, egymástól 

függetlenül csapágyazott mágnest. Ha a külső mágnes forogni kezd – ez az állapot a forgó mágneses térnek felel 

meg – akkor a mágnesek ellentétes pólusainak vonzó hatása miatt a belső mágnes is forogni kezd, mégpedig 

ugyanolyan sebességgel, mint a forgó mágneses tér. A szinkron elnevezés tehát arra utal, hogy a motor 

fordulatszáma megegyezik az állórész mágneses terének fordulatszámával. A kis és közepes teljesítményű 

szinkronmotorok forgórészében a mágneses mezőt permanens mágnes hozza létre. Ennek a mezőértéke állandó, 

mágneses tengelyének iránya pedig a forgórész helyzetétől függ. A nagyobb motorok gerjesztett forgórésszel 

készülnek. 

 

7.28. ábra. A szinkronmotor működési elve, a motornyomaték és a terhelési szög viszonya a) az állórész és a 

forgórész mágneses tengelyei egybeesnek b) a motor normális üzemmódja; c) a motor fékezési üzemmódja; Mm 

- motornyomaték; Mt - terhelési nyomaték; Fé - erő érintőirányú összetevője; δ - terhelési szög; ϕf – forgórész 

mágneses tengelye; ϕá - állórész mágneses tengelye 

Ha az álló- és a forgórész mágneses tengelyei egybeesnek, akkor a pólusok közötti erőhatás tisztán sugárirányú. 

Ebben az esetben nyomaték nem keletkezik, mert az erőnek nincs érintőirányú összetevője. A motor csak akkor 

forog, ha az álló- és forgórész mágneses tengelyei szöget zárnak be egymással. Ebben az esetben az F erő érintő 

irányú összetevője nyomatékot létesít. Ez a motornyomaték – amelynek nagysága az állórész mágneses 

tengelyének irányától függ – egyensúlyt tart a terhelőnyomatékkal 

Bár a forgórész mágneses tere a terheléstől függő szöggel lemarad az állórész mágneses teréhez képest, de 

fordulatszáma a terhelő nyomaték értékétől függetlenül változatlan marad, vagyis megegyezik az állórész 

mágneses terének forgási sebességével. A motor terhelésének növekedése nagyobb terhelési szöget eredményez, 

ennek ellensúlyozására a pólusok közötti kölcsönhatás a motor állórészének nagyobb áramfelvétele 

következtében megnő. A motor nyomatéka akkor a legnagyobb és a motor üzeme akkor a legdinamikusabb, ha a 

terhelési szög fél pólusosztásnak megfelelő, tehát az álló- és a forgórész mágneses tengelyei 90 fokos szöget 

zárnak be egymással. 
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Azt az eljárást, amellyel az állórész tekercseinek áramfelvételét – és ezá1tal mágneses tengelyének irányát – úgy 

befolyásolják, hogy egy bizonyos mozgás során a terhelési szög 90 fokos legyen, mágneses tér szabályozásnak, 

vagy vektorszabályozásnak nevezik. 

Túlterhelés hatására a terhelőnyomaték meghaladja a billenőnyomatékot, ekkor a motor hirtelen kiesik a 

szinkron fordulatszámból és megáll. Ebben az esetben az áramfelvétele olyan nagy lesz, hogy a motor tekercsei 

leéghetnek. 

Ha forgórész helyzete a forgás irányában az ábra szerint megelőzi az mágneses terét, akkor a motor 

nyomatékának iránya megfordul, a terhelési szög negatív lesz és a motor fékező hatást fejt ki. Ebben az esetben 

a motor a fékezéskor felszabaduló energiát visszatáplálja a hálózatba. 

Váltóáramú aszinkronmotorok 

E motorok állórészében a szinkronmotorokhoz hasonlóan háromfázisú tekercs található, viszont a forgórészt a 

permanens mágnes helyett egy úgynevezett kalickával látják el. A kalicka tulajdonképpen szigeteletlen 

rézrudakból áll, amely két végét egy-egy rézgyűrűvel rövidre zárják 

A kalicka rézrúdjait a forgórész vasmagjának hornyaiba helyezik. Az állórész tekercseire kapcsolt feszültség 

hatására létrejövő háromfázisú áram forgó mágneses teret létesít, amely a fázissorrend által meghatározott 

irányba forog. Ez a forgó mágneses tér a kalicka rövidrezárt rézrúdjaiban feszültséget indukál, amely áramot 

létesít. A forgórészben indukált áram az állórész mágneses terével nyomatékot hoz létre, amelynek hatására a 

motor forgórésze mozgásba jön. E motor fordulatszáma kisebb a szinkronfordulatszámnál, ezért is nevezik ezt a 

motort aszinkronmotornak (előfordul még az indukciós motor elnevezés is, amely a forgórész mágneses terének 

keletkezésére utal). 

 

7.29. ábra. Kalickás forgórészű aszinkronmotor 1 állórész, 2 csapágypajzsok, 3 csapágyfedél, 4 forgórész, 5 

szellőzőkerék, 6 szellőzősapka, 7 csapágy 

Ha a forgórész fordulatszáma az aszinkron-fordulatszámot elérné, akkor megszűnne az indukáló hatás és ezáltal 

a nyomaték is, tehát: a forgórész lelassulna. Ekkor viszont ismét áram indukálódna és a motor újra felgyorsulna. 

A szinkron fordulatszámtól való eltérést a szlippel jellemezzük. 
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7.30. ábra. Kalcika kialakítása. 1 – rézrudak; 2 – rövidre záró gyűrű 

A szlip azt fejezi ki, hogy a motor tényleges fordulatszáma hány százalékkal tér el a szinkronfordulatszámtól. A 

szlip átlagértéke körülbelül 5-6%. 

A szinkron motor csak a pólusszáma és a hálózati frekvencia által megszabott állandó fordulatszámmal járhat, 

más fordulatszámon nem jön benne létre állandó egyirányú forgatónyomaték. Ezért indításáról valamiképpen 

gondoskodni kell. 

Indítás 

• Külön indító motorral  hozzák fordulatra a szinkron gépet. (Az indítómotor teljesítménye 5-15%-a a szinkron 

gép teljesítményének.) Ritkán alkalmazott. 

• Aszinkron indítás  - aszinkron motorként indul, és közel szinkron fordulatszámra gyorsul (a forgórész nem 

permanens mágnes). Miután a gép aszinkron üzemben elérte a legnagyobb fordulatszámot, megszakítjuk az 

előzetesen rövidre zárt forgó rész gerjesztő tekercs rövidzárását, és bekapcsoljuk a gerjesztő áramot, aminek 

következtében a gép néhány lengés után szinkronizálódik. A szinkron motor a δ terhelési szöggel jár és ha a 

nyomaték hirtelen változik, az új terhelési szög elérése lengések kíséretében játszódik le. 

2.11. A rövidrezárt forgórészű gép üzeme 

2.11.1. Indítás 

• közvetlen indítás: az állórész tekercseit közvetlen a hálózatra kapcsoljuk így a bekapcsolásnál a motor a 

rövidzárási, zárlati áramot veszi fel, ami a névleges áram kb. 5-8 szorosa. A gépeket úgy méretezik, hogy 

rövid időre kibírják ezt az áramot. 

• csillag-delta indítás: a tekercsek indításkor csillagba vannak kapcsolva, (így az indítási áramlökés harmadára 

csökken -de sajnos a nyomaték is.), majd az indítás befejezése után a tekercseket ismét deltába kapcsoljuk. 

• lágy indítás: ohmos ellenállást, vagy induktív reaktanciát alkalmazunk, amit az indítás befejezése után a 

harmadik fázisból kiiktatunk. 

2.11.2. Fékezés 

• legelterjedtebb az ellenáramú fékezés, de lehet még generátoros, vagy egyenáramú fékezésről is beszélnünk. 

2.11.3. Fordulatszám változtatás 

• frekvencia megváltoztatásával (költséges) 

• póluspárok számának megváltoztatásával (egymástól független tekercsrendszerekkel). 

Az aszinkronmotor szabályozása is a szinkronmotorokéhoz hasonlóan a mágneses tér szabályozásán alapul, de 

itt figyelembe kell venni azt a tényt, hogy mind két mágneses tengelyt az állórész hozza létre. 

A kalickás aszinkronmotoron kívül létezik még úgynevezett csúszógyűrűs aszinkronmotor is. Előnye a kalickás 

motorhoz képest a lényegesen nagyobb indítónyomaték. 

2.12. Háromfázisú csúszógyűrűs gép 

2.12.1. Működési elv 

A hálózatra kapcsolt aszinkronmotor állórészében forgó mágneses mező alakul ki, amelynek szinkron 

fordulatszáma: 

 

ahol: 
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• n0  - szinkron fordulatszám 

• f1   - hálózat frekvenciája (ált. 50Hz) 

• p   - gép póluspárainak száma. 

A forgó mágneses mező erővonalai metszik az állórész és forgórész tekercseit, és bennük feszültséget 

indukálnak. A forgórész tekercseiben indukált feszültség a forgórész tekercselés zárt áramköreiben áramot indít. 

A forgórész árama és a forgó mágneses mező egymásra hatásából erő, ill. villamos nyomaték keletkezik, amely 

csökkenteni igyekszik a forgó mágneses mező és a forgórész közti fordulatszám különbséget (Lenz törvény). 

Három esetet különböztethetünk meg ezzel kapcsolatban: 

• n < n0 - a nyomaték iránya megegyezik a forgásiránnyal (a nyomaték hajt) 

• n = n0 - nincs nyomaték (egyszerre forognak, az erővonalak nem metszik egymást) 

• n > n0 - a nyomaték iránya ellentétes a forgásiránnyal (a nyomaték fékez) 

• A forgó mező és a forgórész fordulatszámának különbségét szlipnek (s) – csúszás- hívjuk, és a nagyságára a 

következő összefüggés érvényes: 

 

A csúszógyűrűs motor kapcsolási rajza a 7.31. ábrán látható. 

 

7.31. ábra. A csúszógyűrűs aszinkronmotor kapcsolási rajza 

A szlip értéke terheléssel változik. Névleges terhelésnél a gép nagyságától függően 1-10 %. A szlip és 

fordulatszám közti összefüggést lásd 7.32. ábra. Ha a forgórész áll s = 1, ha szinkron forog s = 0. E két érték 

között van az aszinkron gép motoros üzeme. 

 

7.32. ábra. 

Az aszinkron motor energiaábrája: (7.33. ábra) 
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7.33. ábra. 

P1        - a hálózatból felvett teljesítmény ( 3·U1·I1·cosφ1) 

Ebből levonásra kerül a gép vasvesztesége, Pv 

Pt1        - Az állórész tekercseiben keletkezett veszteség (3·I1 2·R1) 

PL        - légrés teljesítmény (P1−PV−Pt1) 

Pm        - mechanikai teljesítmény (P1−Pt2) 

Pt2        - A forgórész tekercsvesztesége (3·I2 2·R2) 

Ps        - súrlódási és ventillációs veszteség 

Ph (P2) - hasznos teljesítmény 

A nyomaték fordulatszám jelleggörbe. (7.34. ábra) 
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7.34. ábra. 

A motoros üzemállapotban a jelleggörbének három jellegzetes pontja van:  

a. n=0 fordulatszámhoz tartozik az aszinkron gép Mi  indítónyomatéka 

b. n=n0  fordulatszámnál a nyomaték nulla 

c. a görbe maximuma adja az Mb  maximális (billenő) nyomatékot, a hozzá tartozó szlip pedig a billenő szlip 

értékét. 

stabil szakasz - ahol a növekvő nyomatékhoz csökkenő fordulatszám tartozik 

labilis szakasz - ha a gépet egyre növekvő nyomatékkal terheljük a billenő nyomaték elérése után a gép labilis 

állapotba kerül. 
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7.35. ábra. 

2.12.2. A csúszógyűrűs gép üzeme: 

A csúszógyűrűs gépnél a következő üzemállapotokat kell figyelembe vennünk: 

• Indítás 

• Fékezés: 

• ellenáramú fékezés 

• egyenáramú fékezés 

• Siemens fékkapcsolás 

• AEG fékkapcsolás 

• BBC fékkapcsolás 

• Fordulatszám változtatás 

• Generátoros üzem. 

2.13. Egyfázisú aszinkron gépek 

Kisebb teljesítményű váltakozó áramú motorok, ahol nem áll rendelkezésre a háromfázisú hálózat. 

Működési elv 

Az állórész tekercselésében egyfázisú áram folyik, ami időben változó de térben álló, fluktuálló mágneses mezőt 

hoz létre. Ha a motor áll, akkor a rövidrezárt forgórész rudazatában két, egymással ellenkező irányú forgó 

mágneses mező alakul ki, amik egymás hatását lerontják, nincs nyomaték, a motor nem indul. Ha valamelyik 

irányba külső erővel forgásba hozzuk a forgórészt, az forgásban marad. A másik indítási mód a segédfázis 

alkalmazása. Az állórészbe a motor tekercseléséhez képest térben eltolva segéd fázistekercselést helyeznek el, 

amit fojtótekerccsel vagy kondenzátorral sorba kötve táplálnak a főfázist tápláló hálózatból (7.36 ábra). 

 

7.36. ábra. 

Az egyfázisú aszinkronmotor nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje (7.37 ábra). 
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7.37. ábra. Nyomaték – fordulatszám görbe 

Az M-n nyomaték-fordulatszám görbét, mint két nyomatéki görbe eredőjét, az Mv - veleforgó és az Me - 

ellenforgó nyomatékok görbéjéből szerkesztettük meg. 

2.14. Villamos motorok kiválasztása 

A motor kiválasztásánál figyelembe kell venni a következő tényezőket: 

• a hajtott gépnek legjobban megfelelő nyomatékgörbe 

• megfelelő motorteljesítmény (ill. nyomaték) 

• az indítással kapcsolatos követelmények kielégítése (ill. fékezéssel) 

• a fordulatszám változtatás szükségessége (ill. forgásirányváltás) 

• a motor mechanikai felépítése, védettség a környezet behatásaival szemben (érintésvédelem, motor 

geometria, üzemeltetési gazdaságosság) 

2.14.1. A munkapont megállapítása, stabil, labilis üzemmódok 

A villamos motor és a vele összekapcsolt munkagép rendszert alkot, melynek együttjárása a nyomaték-

fordulatszám jelleggörbéken elemezhető. Ez a rendszer akkor dolgozik hatékonyan, ha a terhelő nyomaték (M t) 

és a hajtómotor nyomatéka (Mm) megegyezik. Vagyis a két görbe metszéspontjában. Ezt a pontot a rendszer 

munkapontjának (A) nevezzük. Ha ebből a munkapontból, valamely külső behatás által, kitér a rendszerünk, 

akkor a külső behatás megszűnése után két lehetséges üzemállapot állhat fel: 

• visszaáll az eredeti állapot, -stabil üzem- (7.38. ábra); 

• nem áll vissza az eredeti állapot, -labilis üzem- (7.39. ábra); 

stabil üzem 

Ha a fordulatszám n1-ről n1+Δn értékre változik, akkor az Mt1 terhelő nyomaték ΔMt-vel nagyobb lesz, a motor 

nyomatéka viszont ΔMm-mel csökken. Mivel azonban a motor nyomatéka ΔMe-vel kisebb a terhelő 

nyomatéknál, (tehát nagyobb a terhelő nyomaték, ez viszont csökkenti a fordulatszámot) a fordulatszám n1-ig 

csökken és ismét az A munkapontba jutunk. Hasonló a helyzet átmeneti fordulatszám csökkenése esetén, amikor 

a motor nyomatéka lesz nagyobb a terhelő nyomatéknál, vagyis a rendszer felgyorsul az eredeti egyensúlyi 

állapotig (az A munkapontig). 
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7.38. ábra. 

labilis üzem 

A hajtás az egyensúlyi állapotból kitér, és a fordulatszám n1-ről n1+Δn -re változik, akkor a motor nyomatéka 

ΔMm -mel, a terhelő nyomaték pedig ennél kisebb ΔMt -vel nő. Végső soron a motor nyomatéka ΔMe-vel 

nagyobb a terhelő nyomatéknál. Így a motor fordulatszáma állandóan növekszik, "megszalad a motor". A 

fordulatszám Δn-nel való csökkenése esetén viszont a terhelő nyomaték fékező hatása érvényesül, és a rendszer 

megállásig lassul. 

 

7.39. ábra. 
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8. fejezet - Integrált végrehajtó 
elemek különféle energia hordozóval. 
Pneumatikus megoldások 

A sűrített levegő kimutathatóan a legrégibb energiaforma, melyet az ember ismert és saját teljesítményének 

fokozására felhasznált. [8.4] A levegőnek, mint közegnek a tudatos felhasználása és a vele való többé-kevésbé 

tudatos munkavégzés már évezredek óta megfigyelhető. Az első, akiről biztos tudomásunk van, a görög 

KTESIBIOS volt, aki a sűrített levegőt, mint munkavégző közeget alkalmazta. Kétezer évvel ezelőtt Ő készített 

egy sűrített levegővel működő katapultot. Az első könyv, mely a levegőnek, mint energiahordozónak az 

alkalmazásáról ír, az i.e. első században jelent meg, és olyan készüléket ismertet, melyet meleg levegő 

működtetett. A „Pneuma” kifejezés a régi görögöktől ered, ezt a kifejezést használták a lélegzetvételre, a szélre, 

és a filozófiában a lélekre. A „Pneuma” szóból származik a „Pneumatik” fogalom, mint légmozgások, 

légfolyamatok tana. Annak ellenére, hogy a pneumatika az emberiség legrégibb ismeretei közé tartozik, az 

alapjaira és tulajdonságaira vonatkozó szisztematikus kutatásokat csak a múlt században végezték el. Mindössze 

1950-től beszélhetünk a gyártástechnikában a pneumatika ipari alkalmazásáról. Néhány alkalmazási területe már 

korábban is kialakult, így a bányászatban, az építőiparban és a vasútnál (légfékek). A pneumatika világméretű 

ipari felhasználása azonban csak a munkafolyamatok szükségszerű racionalizálásakor és automatizálásakor 

indult meg rohamos léptekkel. 

1. A sűrített levegő, mint energia forrás 

A sűrített levegő alkalmazását elősegítő legfontosabb pozitív tulajdonságai: 

• a levegő gyakorlatilag mindenhol korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, 

•  csővezetéken nagy távolságra egyszerűen, könnyen szállítható. Az elhasznált levegő visszavezetésére nincs 

szükség, a környezetbe kiengedhető. 

• Tartályban egyszerűen tárolható és onnan elvezethető, illetve tartályokban szállítható. 

• Hőmérséklet változásokra érzéketlen, ez lehetővé teszi a biztonságos alkalmazását különleges hőmérsékleti 

viszonyok között is. 

• Robbanás- és tűzbiztos, nincs szükség drága biztonsági berendezések alkalmazására. 

• Tiszta, tömítetlen rendszer esetén sem okoz szennyeződést 

• Alkalmazott munkavégző elemek felépítése egyszerű és ennek megfelelően olcsóak, a sűrített levegő 

viszonylag magas áramlási sebességének köszönhetően jelentős, fokozatmentesen vezérelhető 

munkasebességek elérését teszik lehetővé. Az erőkifejtés tág határok között fokozatmentesen szabályozható. 

A készülékek meghibásodás veszélye nélkül túlterhelhetők. 

Bizonyos tulajdonságai azonban alkalmazási korlátokat szabnak. 

Összenyomhatósága miatt a levegővel működő hengerekkel nem lehet terhelés-független, egyenletes, ill. állandó 

dugattyúsebességet biztosítani. Alkalmazása csak egy meghatározott erőkifejtésig gazdaságos. Normál üzemi 

nyomás esetén a lökettől és a dugattyúsebességtől függően, a határterhelés 20 000-30 000 N körüli érték. 

A kipufogó levegő zajos, bár a korszerű hangtompító anyagok ezt a problémát nagyrészt kiküszöbölik. 

A egyik korlátozó tényező az előállítás és előkészítés magas költsége. A gondos előkészítés azonban 

megkerülhetetlen feladat, mert a szennyezett levegő zavarná az eszközök normális működését, és csökkentené 

élettartamukat. 

A továbbiakban ezzel a fontos, minden esetben megoldandó feladatkörrel, a sűrített levegő előállításával és 

előkészítésével foglalkozunk. 
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2. Sűrített levegő előállítása 

2.1. Légsűrítő berendezések 

A sűrített levegő előállítására kompresszorokat alkalmaznak, amelyek az atmoszférikus levegőt a kívánt 

nyomásértékre sűrítik. [8.1] A pneumatikus berendezések az alkalmazási területtől függően a működtető levegőt 

vagy mobil kompresszorokból vagy központi sűrített levegő hálózatokról kapják. Mobil kompresszorokat 

elsősorban az építőiparban, vagy helyüket gyakran változtató gépeknél alkalmaznak, míg a fix helyen működő 

több berendezés ellátására célszerű központi levegő ellátó rendszert kiépíteni. 

Ezeknél az energia átalakítást és energiaátvitelt nem kell minden felhasználó berendezésekhez külön 

megtervezni. A kompresszorteleptől a sűrített levegő csővezetéken jut el a felhasználóig. A léghálózat 

tervezésekor célszerű figyelembe venni a későbbiekben beszerzésre kerülő berendezéseket is. 

2.1.1. Kompresszorok típusai 

Működési elv alapján kétféle kompresszortípust különböztethetünk meg: 

• térfogatkiszorítással működő kompresszorok. A levegőt a zárt térben, térfogat csökkentéssel sűrítik. 

• áramlásdinamikai elven működő kompresszorok. A levegőt egyik oldalon szívják, majd azt felgyorsítva 

sűrítik. 

 

8.1. ábra. 

Dugattyús kompresszorok 

Ez a kompresszortípus a legelterjedtebb. Alkalmas kis-, közepes- és nagy nyomások előállítására. 

Nyomástartománya 100 kPa-tól több ezer kPa-ig terjed. 

Nagy nyomások eléréséhez többfokozatú kompresszorokra van szükség.. A sűrítési folyamat során keletkezett 

hőt hűtéssel kell elvezetni. A dugattyús kompresszorok lég- és vízhűtéses kivitelben készülnek 

Forgódugattyús kompresszorok 

A forgódugattyús kompresszoroknál, a forgórész elfordulása során relatív térfogat csökkenés következik be, 

ezzel megtörténik a levegő sűrítése. 
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8.2. ábra. Kompresszorok a,) kétfokozatú kompresszor közbenső hűtéssel, b,) membránkompresszor, c,) 

csúszólapátos kompresszor, d,) csavarkompresszor, e,) root fúvó, f,) axiális és radiális átömlésű kompresszor 

Membránkompresszorok 

A kompresszoroknak ezt a típusát a dugattyús légsűrítőkhöz soroljuk. A szívó- és nyomóteret a dugattyútól egy 

membrán választja el, így a sűrített levegő nem kerül érintkezésbe a dugattyútérrel. A levegő tehát olajmentes 

lesz. A membrán kompresszorok a fentiek alapján előnyösen alkalmazhatók az élelmiszer-, gyógyszer-, 

valamint a vegyiparban. 

Csúszólapátos kompresszorok 

A lapátos kompresszornál egy be- és kimenő csatlakozásokkal ellátott, hengeres házban (sztátor) excentrikusan 

csapágyazott forgórész (rotor) forog. A rotorban lévő résekben elhelyezett lapátok, forgás közben növekvő, 

majd csökkenő térfogatot zárnak be. A cellák növekedésekor történik a levegő beáramlása, csökkenésekor 

végbemegy a sűrítés. A lapátokat a forgás közben fellépő centrifugális erő szorítja a sztátor falához. A lapátos 

kompresszorok előnye a kis beépítési helyszükséglet, az egyenletes (gyakorlatilag lökésmentes) állandó 

légszállítás. 

Két tengelyű csavarkompresszorok 

A csavarkompresszor működési elve, hogy két csavarformájú forgórész egymásba nyúló meneteinek kapcsolódó 

pontjai, forgás közben, axiális irányban továbbhaladnak. A menetek és a kompresszorház közötti térben lévő 

levegőt ezáltal továbbítják. A forgórészek konvex, ill. konkáv profilú menettel ellátottak, így a szállítás közben a 

térfogat csökken, megtörténik a sűrítés. 

Root kompresszorok 

A kompresszor dugattyúi egymással párhuzamos tengely körül forognak a házban. A dugattyúkat fogaskerékpár 

kapcsolja össze. Az álló ház és a forgórész közé beszívott levegőt a forgódugattyú kompresszió nélkül szállítja a 

szívócsonktól a nyomócsonkig. A szívó- és nyomóoldal elválasztását a dugattyú élek biztosítják. 

Áramlásdinamikai elven működő kompresszorok 

Az áramlásdinamikai elven működő légsűrítőket főleg nagy légszállításnál alkalmazzák. Készülnek axiális és 

radiális átömlésű kivitelben. A levegőt egy vagy több turbinakerék hatása hozza mozgásba. Az áramlás során 

megnövekedett kinematikus energia nyomási energiává alakul át. Az axiális átömlésű sűrítőnél a forgó lapátok 

okozta gyorsulás tengely irányú. A radiális sűrítő esetében az áramló levegő gyorsulása kamrától-kamráig 

radiálisan kifelé irányul. 

2.2. A sürített levegő előkészítése 

A sűrített levegő előkészítése sokrétű és szerteágazó feladat. Az alkalmazási területtől függően találkozhatunk 

egészen speciális követelményekkel. Ilyen például az egészségügy, vagy az élelmiszer ipar. A továbbiakban 

nem érintjük a speciális felhasználási területeket, kizárólag az ipari alkalmazásokkal foglalkozunk. [8.1] 
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A sűrített levegő ipari körülmények között is gondos előkészítést igényel. A helyes sűrített levegő előkészítés a 

pneumatikus berendezések működési biztonságának és hosszú élettartamának előfeltétele. 

2.2.1. Szennyeződések a sűrített levegőben 

Sűrített levegő szilárd anyag tartalom szerinti osztályozása [8.6] 
 

Osztály Max. részecskeátmérő (μm) Részecskesűrűség (mg/m3) 

1. 0,1 0,1 

2. 1 1 

3. 5 5 

4. 40 nincs specifikálva 

Sűrített levegő nedvesség tartalom szerinti osztályozása 
 

Osztály Nyomás alatti harmatpont (°C) 

1. -40 

2. -20 

3. +2 

4. +10 

5. nincs specifikálva 

Sűrített levegő olaj tartalom szerinti osztályozása 
 

Osztály Max. olajtartalom (mg/m3) 

1. 0,01 alatt 

2. 0,1 

3. 1,0 

4. 2,5 

5. 5,0 

2.2.2. Levegő előkészítés eszközei 

A levegő előkészítés eszközeit telepítik a központi levegő ellátó rendszerekbe, és egyedi módon közvetlenül a 

készülékekre egyaránt. 

A hálózati levegőt a sűrített levegőszűrők tisztítják meg a szilárd alkotórészektől és a nedvesség cseppektől. A 

szilárd részecskék méretüktől függően fennmaradnak egy szinterszűrőn, a folyadékrészecskéket egy speciális 

berendezés a szűrő csészébe választja le, ahonnan azt automatikusan, vagy kézzel le lehet üríteni. A nagyon 

tiszta levegő iránti igényeket a finomszűrők és a mikroszűrők elégítik ki. [8.6] 
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A nyomásszabályozó szelep a szekunder oldali üzemi nyomást a hálózati primer oldali nyomásingadozásoktól 

és a levegőfogyasztástól függetlenül állandó értéken tartja. A sűrített levegő olajozó biztosítja a pneumatikus 

elemek kenőanyaggal történő megfelelő ellátását. Az olajat az átáramló levegő kiszívja az olajtartályból és az a 

légáramban elporlasztódik. 

 

8.3. ábra. 

A kompresszorokban a levegő sűrítésekor hő keletkezik, amelyet el kell vezetni. A hűtés módját a képződő 

hőmennyiség határozza meg. Kis teljesítményű kompresszoroknál hűtőbordák gondoskodnak a hő elvezetéséről, 

míg nagyobb légsűrítők hőelvezetését járulékos ventillátor beépítésével segítik elő. Egy 30 kW-nál nagyobb 

teljesítményű kompresszor üzemeltetésekor a léghűtés már nem megfelelő. Ez esetben vízhűtést kell alkalmazni. 

A vízhűtést kétféleképpen lehet megvalósítani: keringetett hűtővízzel, vagy ellenáramú, folyamos friss 

hűtővízzel. A jó hatású hűtés megnöveli a kompresszor élettartamát. A vízhűtés bevezetésével a léghűtés 

megtakarítható, vagy csökkentett teljesítménnyel üzemeltethető. 

2.2.3. Légtartály 

A légtartály feladata az egyenletes levegőellátás biztosítása, továbbá a hálózatban, a felhasználás változása során 

létrejövő nyomásingadozások kiegyenlítése. [8.4] A tároló nagy felületéből adódóan, a benne lévő sűrített 

levegő további hűtőhatásnak van kitéve. Ennek következményeként, a levegő nedvességtartalmának egy része, a 

tartályban víz alakjában lecsapódik. 

A légtartály méretét befolyásoló tényezők: 

• a kompresszor légszállítása; 

• a levegőfelhasználás; 

• a hálózat geometriája (járulékos térfogat); 

• a szabályozási mód; 

• a megengedett hálózati nyomásingadozás. 

2.3. Sűrített levegő szállítása 

A növekvő méretű racionalizálás, valamint a gyártóeszközök automatizálásának fokozott igénye egyre nagyobb 

volumenű levegőellátást igényel. A gépek, készülékek meghatározott mennyiségű levegőigényét a kompresszor 

csőhálózaton keresztül biztosítja. [8.4] 

A csővezeték geometriáját úgy kell megválasztani, hogy a nyomásesés a légtartálytól a felhasználóig ne lépje túl 

a 0,1 bar értéket. A nagyobb nyomásveszteség veszélyezteti a rendszer gazdaságosságát és nagymértékben 

csökkenti a teljesítményt. 

A kompresszortelep egy későbbi bővítési lehetőségét már a tervezéskor figyelembe kell venni és a csővezetéket 

ennek megfelelően nagyobbra kell méretezni. Nagyobb méretű léghálózat utólagos beépítése ugyanis jelentős 

költségekkel jár. 

2.3.1. Csővezetékek méretezése 

A csővezeték átmérőjének meghatározása az alábbi tényezők figyelembevételével történhet: 
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• átáramló levegőmennyiség, 

• vezetékhossza, 

• megengedett nyomásesés, 

• vezetékbe beépített szerelvények (fojtóelemek) száma. 

2.3.2. Léghálózat kiépítése 

Az energiaszállító csővezeték geometriájának meghatározása mellett igen lényeges a léghálózat helyes 

kialakítása is. A léghálózat megköveteli a rendszeres ellenőrzést és karbantartást, ennél-fogva kerülni kell a 

falba, vagy aknába történő telepítést. Ebben az esetben ugyanis a csővezetékek szivárgásának ellenőrzése 

körülményes. Kismértékű tömítetlenségek is jelentős nyomásveszteségeket okozhatnak. 

A csővezeték rendszer helyes kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a vezetékek 1-2 %-os lejtéssel 

rendelkezzenek az áramlás irányában. Így lehetőség van a lecsapódó kondenzvíz lefolyására. A levegőelvételi 

helyek csatlakoztatásait ennélfogva – horizontális vezetékrendszer esetén – a cső felső részén kell elhelyezni. 

Ezzel a megoldással elkerülhető, hogy az esetleges kondenzvíz a fővezetékből, a leágazóvezetéken keresztül a 

fogyasztóhoz jusson. A fővezeték legmélyebb pontjaira vízgyűjtő edényeket kell elhelyezni, ahonnan az 

összegyűlt csapadék egy lefúvócsap nyitásával időnként eltávolítható. 

Ha az üzemi adottságok lehetővé teszik, a fővezetéket célszerű körvezetékként (8.4. ábra) kiépíteni. 

Ebből a vezetékrendszerből indulnak ki a leágazások a fogyasztókhoz. Ez a kialakítás a lökésszerű, nagyobb 

fogyasztás esetén is egyenletes ellátást tesz lehetővé, mivel ilyenkor két irányból áramlik a fogyasztóhoz a 

levegő. 

 

8.4. ábra. Körvezeték 

Összetett hálózatnál (8.5. ábra) a körvezeték hossz- és keresztirányú átkötései gyakorlatilag tetszőleges helyen 

biztosítják a fogyasztóhoz történő leágazás lehetőségét. 

A beépített zárószelepek (tolózárak) lehetővé teszik meghatározott vezetékszakaszok lezárását arra az esetre, ha 

azt nem használják, vagy javítás és karbantartás miatt annak kiiktatása szükséges. Ez a megoldás a tömítettségi 

vizsgálatok elvégzését is lehetővé teszi. 

 

8.5. ábra. Összetett hálózat 

2.4. Hálózati eszközök 
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Szárítók 

A nedvességcsökkentés módjai: abszorpciós szárítás, adszorpciós szárítás, hűtve szárítás, illetve ezek 

kombinációja 

Abszorpciós szárítás 

Az abszorpciós szárítás tisztán kémiai eljárás. A sűrített levegőt szárítóanyag rétegen vezetik át. A vizet, illetve 

vízgőzt a szárítóanyag kémiai úton leköti, s ezáltal fokozatosan elhasználódik. A vízzel telített szárítóanyag 

eltávolításáról gondoskodni kell. Ez kézi, vagy automatikus úton lehetséges. A szárítóanyag idővel 

elhasználódik, ezért évente 2-4 alkalommal utántöltést és cserét igényel. Az abszorpciós szárító egyidejűleg az 

olajgőzöket, olajszármazékokat is leválasztja. Nagyobb olajmennyiség káros hatással van a szárítóra, ezért 

célszerű a szárító elé finomszűrőt felszerelni. 

Adszorpciós szárítás 

Az adszorpciós szárítás fizikai eljárás (adszorpció: az anyag szilárd test felületére rakódik le). A szárítótöltet 

porózus, nagy felületű anyag, általában 100 % sziliciumdioxid. Ezt az anyagot „gél”-nek nevezik. A „gél” 

feladata, hogy a vizet és a vízgőzt adszorbeálja, miközben a nedves levegő a szárítóbetéten átáramlik. A „gél” 

lekötőképessége természetesen korlátozott, telítődés után egyszerű művelettel regenerálható. A töltet kiszárítása 

felmelegített levegő átfuvatásával történik 

Hűtve szárítás 

A hűtőszárító a harmatpont-hőmérsékletre történő hűtés elvén működik. A harmatpont hőmérséklet az a 

hőmérséklet, melyre a gázt lehűtve, a benne lévő vízgőz kondenzátum formájában lecsapódik. A szárítandó 

levegő először a levegő-levegő hőcserélőbe áramlik. 

A hűtőből jövő hideg száraz levegő előhűti a bejövő meleg levegőt. A lecsapódó olaj- és vízkondenzátumot a 

hőcserélő a csapadékleválasztóba vezeti. Ez az előhűtött levegő a továbbiakban átáramlik a hűtőaggregáton és 

hőmérséklete kb. 274,7 K-ra csökken. Itt megtörténik az olaj- és vízkondenzátum másodlagos leválasztása. A 

sűrített levegőt ezután egy finomszűrőn kell átvezetni a maradó szennyeződések leválasztása céljából. 

 

8.6. ábra. 

Szűrők, hőhasznosító 

A szűrők garantálják a megbízható és folyamatos szűrést a legkülönbözőbb felhasználások esetére. A rendkívül 

széles választék garantálja valamennyi felhasználó számára az adott alkalmazáshoz szükséges minőségű sűrített 

levegő szolgáltatást. 

A nagynyomású tartományokban történő speciális alkalmazásokhoz a szűrőt az utánsűrítő kompresszor kilépése 

után kell felszerelni. A nagynyomású szűrők közös külső jellemzője a robusztus, nyomásálló acélház. Az 

előszűrőtől a finom aktívszénszűrőig különböző szűrőhatású modulok állnak rendelkezésre. 
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8.7. ábra. Kaeser nagynyomású szűrők [8.7] 

 

8.8. ábra. A hő hasznosító berendezés beépítése a sűrítettlevegő-ellátó rendszerbe [8.6] 

Ciklon leválasztó 

A ciklon leválasztó eltávolítja a sűrített levegőből a kondenzátum, valamint a durvább szennyeződés-részecskék 

(max. 5 µm) nagy részét. Az erős perdítőhatásnak köszönhetően leválasztási foka széles térfogatáram-

tartományban közel állandó. Legcélszerűbb a kompresszor és a hűtveszárító közé beépíteni, ebben az esetben a 

ciklonleválasztó jelentősen megnöveli a hűtveszárító hatásfokát ill. a tartalékot. A kívánt harmatpont betartása 

ily módon még magas környezeti hőmérséklet esetén is garantált. 

2.5. Egyedi, készülék elé szerelt eszközök 

Levegőszűrő nyomásszabályozó szeleppel 

A légszűrő feladata, hogy az átáramló sűrített levegőből a szennyeződéseket és a csapadékot eltávolítsa. A 

sűrített levegő a szűrőbe történő belépésekor áthalad a vezetőhornyon, melynek hatására forgásba kezd. A 

forgás közben létrejövő centrifugális erő hatására a folyékony részek és nagyobb szennyeződések kiválnak és a 

szűrőedény alján összegyűlnek. 

Az átáramló levegőt a szinterszűrő (40 μ pórusmérettel) tovább tisztítja. A maradék szennyeződéstől időnként 

meg kell tisztítani, vagy ki kell cserélni. A megtisztított levegő ezután a nyomásszabályozó szelepen keresztül 

továbbáramlik az olajozóhoz, ill. a felhasználóhoz. A szűrőedény alsó részében összegyűlt csapadékot, 

legkésőbb a maximális kondenzátum magasságot jelző vonal elérésekor a leeresztő csavar segítségével el kell 

távolítani. Nagy mennyiségű kondenzátum esetén célszerű automata vízleeresztőt alkalmazni. 



 Integrált végrehajtó elemek 

különféle energia hordozóval. 

Pneumatikus megoldások 

 

 109  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

8.9. ábra. 

Az összegyűlt kondenzvizet időnként azért kell feltétlen leengedni, mert egyébként a levegő ismét magával 

ragadja és a vezérlőelemekhez szállítja. A kondenzátum a szűrőből az (6) összekötőcsövön keresztül az 

úszótérbe áramlik. A csapadék növekedésének megfelelően az (3) úszó emelkedni kezd. Egy előre beállítható 

szint elérésekor egy emelőkar a (7) záródugót felemeli. Ekkor a furaton keresztül sűrített levegő áramlik az alsó 

térbe. A tolttyúszárra ható nyomás rugóerő ellenében nyitja a (1) zárószelepet, melyen keresztül a kondenzvíz az 

elvezető furatba áramlik. A csapadékszint csökkenésével a (3) úszó süllyedni kezd, majd zárja a (7) záródugó 

közvetítésével a vezérlő csatornát. Az alsó térben maradt sűrített levegő a (4) furaton keresztül távozik. 

Levegő finomszűrő 

Levegő finomszűrőt azokon a szakterületeken alkalmaznak, ahol a levegő fokozott tisztasága szükséges, 

továbbá kisnyomású elemekkel működő pneumatikus rendszereknél. A finomszűrő csaknem teljesen 

megtisztítja a levegőt a víz- és olajrészecskéktől. (szűrési finomság 0,01 mikron). 

Nyomáscsökkentő (reduktor) 

A nyomáscsökkentő feladata hármas: először a palackban uralkodó nagy nyomást lecsökkenti a szükséges 

nyomásra, ezután a csökkentett nyomást állandó értéken tartja, végül a gázpalackot megvédi a megengedettnél 

nagyobb nyomásvisszahatástól. 

A nyomáscsökkentés elve: a nagynyomású gázt egy szabályozható nyíláson engedik át, a gáz nagyobb térfogatú 

helyre érve kiterjed, és ennek megfelelően nyomása lecsökken. 

A nyomáscsökkentők egy- vagy kétfokozatúak. Az egyfokozatú elvi vázlatát az 8.10. ábra szemlélteti. 

 

8.10. ábra. Reduktor [8.1] 

A kieresztő szelep megnyitásakor a levegő a fogyasztó felé áramlik. A membrán feletti kisnyo-mású térben a 

nyomás csökken, ennek következtében a membrán megemeli a szeleptányért, így megkezdődik a beáramlás. Ha 

a fogyastás növekszik, a membrán feletti térben csökken a nyomás, a szabályozó rugó a membránt megemeli, a 

szelep-emelő a szelepet jobban nyitja. A fogyasztás csökkenésével a membrán feletti tér nyomása növekszik, a 

membrán a szabályozó rugót összenyomja, a szelep nyílása kisebb lesz. 

Nyomásszabályozó tehermentesítéssel 
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Feladata a munkanyomás (szekunder nyomás) állandó értéken való tartása, a hálózati (primer) nyomás, valamint 

a levegőfelhasználás változásaitól függetlenül. A bemenő (primer) nyomásnak mindig magasabbnak kell lennie 

a kimenő (szekunder) nyomásnál. A nyomás szabályozása az (1) membrán segítségével történik. A membrán 

felső felületére a kimenőnyomás-, alsó felületére a (3) csavarorsóval előfeszíthető, (2) rugó által meghatározott 

erő hat. A kimenő nyomás növekedésekor, (pl. fogyasztás csökken) a membrán a rugóerő ellenében elmozdul. 

Ekkor az átömlőkeresztmetszet a (4) szelepüléknél csökken, ill. teljesen zár. A nyomásváltozás tehát az átáramló 

mennyiséget szabályozza. Levegő elvételkor (pl. fogyasztás nő), a kimenő nyomás csökkenni kezd és a rugóerő 

nyitja a (6) tányérszelepet. A beállított kimenő nyomás szabályozza, ennek megfelelően a szelep nyitásával, 

zárásával történik. A (8) szeleptányér esetleges lengését levegő, vagy jelen esetben (5) rugócsillapítás küszöböli 

ki. A kimenőnyomás értékét általában manométer mutatja. 

Amennyiben a kimeneti oldalon a nyomás nagymértékben megnő, a membrán a rugóerővel szemben annyira 

deformálódik, hogy a (6) szeleptányért tartó szelepzár szabaddá teszi az átáramlást a membrán merevítés furatán 

keresztül. A levegő ekkor a szelepház furatain keresztül a szabadba távozik (tehermentesítés). 

Nyomásszabályozó tehermentesítés nélkül 

A kereskedelemben tehermentesítés nélküli nyomásszabályozók is kaphatók. Ezeknél nem lehet a levegőt a 

szelepházon keresztül a szabadba engedni. Működése: 

 

8.11. ábra. 

A (2) állítócsavar segítségével a (8) rugó, és ezzel a (3) membrán előfeszíthető. A mindenkori rugóerő határozza 

meg a szelepen történő átáramlást, mivel a membránhoz kapcsolódó (6) szelepszár az (5) szeleptányért az 

ülékről ennek megfelelően megemeli. 

Ha a kimenő oldalon a fogyasztás csökken megnövekedett nyomás hat a (3) membránra a (8) rugó rugóereje 

ellenében. A membrán elmozdulására a (7) rugó rugóereje az (5) szeleptányért az ülékhez közelíti. Zérus 

fogyasztásakor a szelep teljesen lezár. A levegő átáramlás csak akkor indulhat meg ismét, ha a kimenő oldalon a 

fogyasztás megkezdődik. 

Levegőolajozó 

Az olajozó feladata a pneumatika elemek megfelelő mértékű kenőanyaggal való ellátása. 

A kenés csökkenti a mozgó alkatrészek kopását, alacsony értéken tartja a súrlódó erőket és védi a készüléket a 

korróziótól. Az olajozók általában a Venturi-elven működnek. A Δp nyomáskülönbség (nyomásesés), mely a 

levegő átáramlása során a fúvóka előtti térben lévő és a fúvókánál fellépő nyomások között jelentkezik 

megindítja az olajáramlást. A nyomáskülönbség az olajat a tartályból felszívja és porlasztva az átáramló 

levegőbe továbbítja. 

A sűrített levegő az olajozón a bemenettől a kimenet felé áramlik keresztül. A keresztmetszet csökkenés 

nyomásesést hoz létre. Ennek megfelelően a csatornában és a csepegtetőtérben vákuum jön létre. A létrejött 

vákuum a csatornán- és a összekötőcsövön keresztül olajat szív fel a tartályból. Ez a csepegtető téren és a 
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csatornán keresztül a kimenet felé áramló levegőbe kerül. Az olajcseppek a levegő közvetítésével eljutnak a 

fogyasztóhoz. Az áramlás útjába elhelyezett keresztmetszet csökkenés és az átáramló levegőmennyiség 

meghatározza a létrejövő nyomásesést, s így az olajozás mértékét is. Az olajmennyiség egy további változtatása 

a összekötőcső felső végén elhelyezett állítócsavarral lehetséges. 

A visszacsapó szelepen keresztüláramló levegőnyomást gyakorol a tartályban lévő olajra. 

Tápegység 

A tápegység egy összeépített rendszer, mely légszűrőt, nyomásszabályozót és a szükséges olajozót tartalmazza. 

 

8.12. ábra. 

Alkalmazásánál az alábbi szempontokra kell ügyelni: 

• A teljes, m3/h-ban megadott levegő áteresztés a meghatározó a tápegység megválasztására. Túl nagy 

átáramlásnál, nagy nyomásesés lép fel a tápegységnél. Ennek megfelelően a gyártó által előírt értéket nem 

szabad túllépni. 

• A tápegységre előírt üzemi nyomásértéket túllépni nem szabad. A környezeti hőmérséklet ne haladja meg a 

műanyag tartály által elviselt maximális 50 °C hőmérsékletet 

 

8.13. ábra. Tápegység 

Tápegységek áramlási adatai 

Minden készüléknek belső ellenállása van, ezért átáramláskor rajta nyomásesés lép fel. A nyomásesés az 

átáramló közegmennyiségtől és annak nyomásától függ. A tápegység helyes megválasztását a berendezés 

légszükséglete szerint gondosan kell mérlegelni. Ha nincs kiegyenlítő tartály a rendszerben, a csúcsfogyasztást 

kell figyelembe venni. 
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8.14. ábra. Tápegység jelképi jelölése olajozással és olajozás nélkül [8.3] 

Tápegység karbantartása 

A következő, szabályosan visszatérő karbantartó munkák elvégzése szükséges. 

• Légszűrő: A kondenzvíz szintet rendszeresen ellenőrizni kell, a tartályon bejelölt határértéket nem szabad 

túllépni. Ellenkező esetben a kondenzvíz bekerül az átáramló levegőbe és eljut a fogyasztóhoz. A 

kondenzvizet a tartály alján lévő leeresztő csavarral lehet eltávolítani. A szűrőbetéteket elszennyeződéskor 

tisztítani, vagy cserélni kell. 

• Nyomásszabályozó: Ha a szűrő eléje van építve, karbantartást nem igényel. 

• Olajozó: Rendszeresen ellenőrizni kell az olajszintet szükség esetén a tartályon lévő jelölésig fel kell tölteni. 

A műanyag szűrőt és olajtartályt nem szabad „Tri”-vel tisztítani. Az olajozóba csak ásványi olaj tölthető. 

3. A pneumatikus motorok feladata és felosztása 

A pneumatikus motorok a sűrített levegő energiáját alakítják át mechanikai munkává. A munkavégzés történhet 

egyenes vonalú, vagy forgó mozgással. Ennek megfelelően beszélhetünk lineáris és forgómotorokról. A 

pneumatikus hajtások nagy előnye éppen az, hogy egyszerű lineáris motort szolgáltatnak. 

A pneumatikus motorok felosztásának másik szempontja, az energia hasznosításának módja lehet. 

Eszerint megkülönböztethetünk: 

• sűrített levegő nyomását hasznosító, a térfogat-kiszorítás elvén működő dugattyús motorokat, és 

• az áramló levegő mozgási energiáját hasznosító pneumatikus motorokat (ütőhengerek, légturbinák). A 

térfogat kiszorítás elvén működő dugattyús motorok a sűrített levegő statikus nyomását hasznosítják a 

munkavégzéshez szükséges erő, illetve nyomaték létrehozására. 

A légturbinák ezzel szemben az áramló levegő mozgási (kinetikai) energiáját alakítják át mechanikai munkává. 

A légturbinák nyomatéka aránylag csekély, így alkalmazásuk az igen nagy fordulatszámok tartományára 

korlátozódik. 

A dugattyús pneumatikus motorok építési változatait az 8.15. ábrán „családfá"-ban foglaltuk össze. 
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8.15. ábra. 

3.1. Lineáris pneumatikus végrehajtó szervek 

(léghengerek, munkahengerek) 

A léghengerek olyan dugattyús motorok, amelyek a sűrített levegő statikus energiáját egyenes vonalú mozgás 

létrehozásával alakítják át mechanikai munkává. A gépek, berendezések üzemében olyfontos egyenes vonalú 

mozgások a léghengerekkel közvetlenül megvalósíthatók. 

Az egyoldali működésű léghengerek a levegőnyomás hatására csak egy mozgásirányban képesek munkát 

végezni. A kétoldali működésű léghengerek viszont mindkét mozgásirányban végezhetnek munkát. 
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Egyoldali működésű léghengerek 

Az egyoldali működésű hengerek dugattyújára csak az egyik oldalról hat a sűrített levegő nyomása. Ebből 

adódik, hogy az egyoldali működésű léghengerek csak az egyik mozgásirányban képesek munkát végezni. A 

dugattyú visszatérítő ereje a legtöbb esetben rugóerő, de lehet külső erő, pl. súlyerő is. A beépített rugó miatt 

ezek a hengerek csak kis lökethosszal készülnek. 

Az egyoldali működésű hengerek hengerterét sokszor nem dugattyúval, hanem membránnal zárják le. A 

membránhenger előnye, hogy nem igényel kenést, s emellett a dugattyú tökéletesen tömít és a súrlódó erő 

minimális. 

A membránhenger egyszerű felépítésű. A ház két csavarokkal összefogott sajtolt acéllemezfélből áll. A ház a 

membrán külső peremének befogására – feszítésére – is szolgál. A membránról az erőt a dugattyúrúdra két, a 

membránt közrefogó, a dugattyúrúdra erősített tárcsa közvetíti. Az alsó tárcsa egyben a rugó támasztótárcsája is. 

A membrán – általában – préselt, textilbetéttel erősített nitril-gumi tömítőelem. A dugattyúrúd villás kulccsal 

megfogható, a dugattyúrúd csatlakozó külső menetes. 

A membránhengereket olyan esetekben célszerű beépíteni, melyeknél nagy erőre, s viszonylag kis löketre van 

szükség (pl. szorítás). A működtető membránok kialakításuk alapján négy főcsoportba oszthatók. Közülük a 

síkmembrán a legegyszerűbb, de a hullámosított membrán, valamint a fazékmembrán nagyobb elmozdulást tesz 

lehetővé. 

A kis helyigényű, egyszerű, s meglepően nagy hatóerejű léghengert építhetünk gumitömlőből. Általában 

alárendeltebb helyeken, főleg befogásra használható. A visszatérítő erő külső erő kell legyen. 

Ezt a felismerést fejlesztik tovább az ún. tömlőhengerek kialakításával. A tömlőhenger összenyomott helyzetben 

képes a legnagyobb erőt kifejteni. A hatóerő a lökethossz növelésével csökken. 

A tömlőhenger kettős nylonszövettel erősített neoprengumiból készül. Kisebb méretű típusait a gumitömlőre 

préselt acéllemezzel zárják le. A tömlőhenger beépítéséhez a végdarabokba menetes perselyeket sajtolnak. 

Ugyanezek a tömlőhenger összenyomott állapotában ütközőkként szolgálnak. 

A tömlőhengerek nemcsak párhuzamos, hanem egymással szöget bezáró fedéllapokkal is beépíthetők. A 

fedéllapok ferdeségét korlátozza, hogy egyik oldalon sem léphetjük túl a minimális, ill. maximális lökethosszat. 

Az egyoldali működésű hengerek közé sorolhatjuk a teleszkóphengereket is. Különös előnyük a kis helyigény és 

az igen nagy lökethossz. Több, koncentrikusan egymásban futó egyoldali működésű henger összeépítésével – 

melyek közül az elsőt és az utolsót kivéve valamennyi elem a henger és a dugattyú szerepét is ellátja - kapjuk a 

teleszkóphengert. Az általa kifejtett erőt mindig az a henger határozza meg, amely a működtetésben éppen sorra 

kerül. A hengerek saját súlyuk, vagy külső terhelés hatására térnek vissza az alaphelyzetbe. 

Kétoldali működésű léghengerek felépítése, főbb részei 

Az egyoldali működésű léghengerekkel szemben a kétoldali működésű hengerek a dugattyú mindkét 

mozgásirányában képesek munkavégzésre. 

A léghengerek öt alapvető része: a hengercső, a dugattyú, a dugattyúrúd, az első és a hátsó fedél. 

A hengercső és a két fedél által lezárt teret a dugattyú két részre osztja, az ún. pozitív és, negatív hengertérre (v. 

kamrára). A dugattyút a pozitív hengertérbe bevezetett levegő nyomása plusz, a negatív kamrába bevezetett 

levegő nyomása mínusz mozgásra kényszeríti. A dugattyú mozgását az első fedélen át kivezetett dugattyúrúd 

adja tovább a működtetett gép vagy berendezés megfelelő elemének. 

Az egyes hengerkonstrukciók természetesen lényegesen több alkatrészből állnak, mint a megnevezett öt főrész 

és az sem szokatlan, hogy a főrészek közül pl. a hengercső és a hátsó fedél, vagy a dugattyú és a dugattyúrúd 

egy darabból készül. 

A hengercső 

A hengercsövet – minden léghengernél – a belső térben uralkodó nyomás terheli. A falvastagság meghatározása 

azonban nem a belső nyomásból adódó terhelés, hanem sokkal inkább a külső mechanikai igénybevétel és a 

konstrukció alapján történik. 
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A hengercső anyagának kiválasztása a hengerkonstrukció függvénye. A szóba jöhető anyagféleségek: 

varratmentes precíziós húzott acélcső, hegesztett rozsdamentes acélcső, alumínium vagy sárgaréz cső, s újabban 

üvegszállal erősített műanyag. Az anyagkiválasztást befolyásoló szempontok: 

• nagy átmérőjű és löketű hengereknél a szilárdsági követelmények; 

• a megmunkálhatóság és az elérhető felületi simaság; 

• a korrózióállóság, és természetesen 

• az ár-, ill. beszerzési lehetőségek. 

Kisebb hengerekhez többnyire alumínium és sárgaréz csövet használnak. Az alumínium csövek felületét vékony 

oxidréteggel vonják be (eloxálás). Az acélcsövek króm-, nikkel-, cink- vagy kadmiumréteget kapnak 

(galvanizálással). 

Léghengerek tömítései és vezetékei 

Mivel a léghengerek túlnyomás alatt működnek, a hengerterek közti levegőáramlást, valamint a sűrített levegő 

kilépését a környezetbe (szivárgási veszteségek) tömítésekkel akadályozzuk meg. A tömítések a tömítési 

feladattól függően statikus, vagy dinamikus tömítések lehetnek. 

A statikus tömítések egymáshoz képest nyugalomban levő alkatrészek közti tömítésre szolgálnak. Egy 

léghengernél ilyen feladatot lát el 

• a csőcsatlakozó és hengerfedél közti (1) tömítés 

• a hengercső és a hengerfedelek közti (2), tömítés és a 

• dugattyú és a dugattyúrúd közti (3) tömítés. 

A dinamikus tömítések egymáshoz képest elmozduló alkatrészek közti tömítés feladatát látják el. Léghengernél 

ilyen: 

• a dugattyútömítés (4) (a dugattyú és hengercső közt); 

• a dugattyúrúd-tömítés (5) (a dugattyúrúd és a hengerfedél közt); 

• a csillapító tömítés (6) (a csillapító dugattyú és a hengerfedél közt); 

• a szennylehúzó (7) (a dugattyúrúd és a hengerfedél közt). 

A vezetékek (csúszócsapágyak) a dugattyút (8) és a dugattyúrudat (9) megvezetik, s az oldalirányú terhelőerőket 

felveszik. Jól megfigyelhető a kétoldali működésű középnehéz léghenger metszeti képén a henger szerkezeti 

felépítése, a tömítések kialakítása és beépítése. 

 

8.16. ábra. 
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Tömítések kiválasztási szempontjai 

A tömítéseket gyártó cégek a különféle tömítések igen nagy választékát fejlesztették ki. Egy adott tömítés típus 

a tömítés alakjával, anyagával és a beépítés módjával jellemezhető. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy az 

illető tömítés mely tömítési feladatra alkalmazható. 

3.1.1. Tömítések anyagai 

A pneumatika elemek tömítéseinek nagyobb részét elasztikus (rugalmas) anyagokból készítik, míg egy kisebb 

részt tesznek ki a plasztikus (képlékeny) és egyéb anyagokból készült tömítések. A tömítőelemek anyagai három 

csoportba sorolhatók. 

Az elasztomerek csoportjába soroljuk az összes természetes és mesterséges gumi bázisú anyagot. Ezt a 

választékot egészíti ki néhány hálós szerkezetű műanyag. Az elasztomerek gumielasztikus (rugalmas) 

tulajdonsága molekulastruktúrájukkal magyarázható. 

A gumielasztikus anyagok egymással lazán kapcsolódó óriás-molekulaláncokból állnak, s ez a kapcsolat az 

óriásmolekula láncokat nyúlás közben is összefogja. Az elasztomerekre jellemző, hogy végleges kémiai 

tulajdonságaikat csak a kötések kialakításával (pl. vulkanizálással), mely általában a formaadással együtt 

történik, nyerik el. 

Az elasztomerek tulajdonságait a felhasznált bázispolimer határozza meg. A végleges tulajdonságok 

kialakítására a keverési arány és a kötési folyamat (vulkanizálás) jelentős befolyással van. 

3.1.2. Tömítés formák 

Ha egy térben meghatározott nyomás hat, úgy a kisebb nyomású térrel összekötő réseken a nyomóközeg 

kiáramlása indul meg, mely a nyomás csökkentését eredményezi. Ez az áramlás arányos a tömítés átmérőjével a 

belső és külső tér közti nyomáskülönbséggel és a résméret harmadik hatványával, valamint fordított arányban áll 

a munkaközeg dinamikus viszkozitásával és a tömítési szakasz hosszával. A nyomott térből a közeg kiáramlása 

rugalmas anyagokból készült tömítőelemekkel megakadályozható, ha a tömítések és a beépítési tér 

méretválasztásával a tömítést meghatározott mértékben előfeszítjük. 

A tömítések előfeszítésével az ún. kezdeti tömítőképességet biztosítjuk, mely a közegnyomás kialakulásával 

fokozódik. 

3.1.3. O-gyűrűk 

Az O-gyűrűk kör alakúra préselt,s körkeresztmetszetű tömítőgyűrűk. Szűk gyártási tűrésekkel készülnek, s 

ugyancsak szűk gyártási tűrések érvényesek az O-gyűrű tömítések beépítésére. Az O-gyűrűket főleg statikus 

tömítésként használják, de egyes változatai megfelelnek dinamikus tömítőelemként is. Az O-gyűrűket 

beépítéskor deformálni kell, hogy a tömítő hatáshoz szükséges előfeszítő erőt létrehozzuk. Az előfeszítést okozó 

deformációt a tömítési tér megfelelő kialakításával érjük el. Ehhez figyelembe kell venni, hogy a gumi 

gyakorlatilag összenyomhatatlan, vagyis a tömítési tér a O-gyűrűnél kissé nagyobb térfogatú kell legyen. 

Ezenkívül bizonyos tömítőanyagoknál a tömítés 1-2%-os felduzzadásával is számolni kell. 

Ha O-gyűrűt dinamikus tömítőelemként használunk ügyelnünk kell a horony helyes kialakítására. Megfelelő 

kenési feltételek mellett az O-gyűrű tömítéseket a kis súrlódási veszteségek és a minimális kopás jellemzi. 

Pneumatikus elemekhez – tekintettel a kisebb üzemi nyomásra – lényegesen kisebb túlfedéssel (előfeszítéssel) 

építhetjük be az O-gyűrűket, mint hidraulikus elemeknél. A túlzott túlfedés a gumit jobban igénybe veszi és az 

elmozduló alkatrészek közt nő a súrlódás. 

Pneumatikus munkahengereknél dugattyútömítésként az O-gyűrű ún. lebegő beépítése a legkedvezőbb. Ez 

esetben a súrlódás és az ebből eredő kopás minimális. A dinamikus tömítésként beépített O-gyűrűt a sűrített 

levegő nyomása a horony oldalfalához és a hengercsőhöz préseli. Ez a tömítő hatást javítja, de esetleg az O-

gyűrű becsípődésére is vezethet. A becsípődés ellen támasztó-gyűrűkkel védik a dinamikus igénybevételnek 

kitett O-gyűrűket. 

Az O-gyűrű mellett még sokféle, az O-gyűrűhöz hasonló tömítőgyűrűt fejlesztettek ki. 

3.1.4. Ajakos tömítések 
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Ezeket a tömítéseket úgy gyártják, hogy mind a külső, mind a belső tömítő ajak átmérője a beépítési térrel 

túlfedésben legyen. Beépítés során a tömítés e kontúrjai megnyúlnak, illetve összenyomódnak, ami a kívánt 

előfeszítést eredményezi. A tömítőajkakat 

közegnyomás a tömítési felületnek feszíti, így a tömítő hatást segíti. 

Az ajakos tömítéseket mozgó alkatrészek közti tömítésre dinamikus tömítési feladatokra fejlesztették ki. A 

szimmetrikus ún. „kettős ajakos tömítések” egyaránt alkalmazhatók mint dugattyú-, illetve mint dugattyúrúd-

tömítések. 

A léghengerek dinamikus tömítései előfeszítése minimális kell legyen. A tömítésnek alkalmazkodnia kell a 

nyomásingadozásokhoz a súrlódás minimális értéken tartása érdekében. Ugyancsak a minimális értékű súrlódás 

miatt a tömítési szakasz a lehető legrövidebb kell legyen. 

3.1.5. Komplett dugattyúk 

Megkönnyíti a léghengerek tervezését és gyártását, hogy a tömítést gyártó cégek ma már komplett dugattyúkat 

is készítenek (8.17. ábra). A komplett dugattyúk dugattyúvezető felülettel rendelkeznek és a dugattyúrúd 

statikus tömítését is biztosítják. 

 

8.17. ábra. 

Vezetékek 

Mivel a tömítések a dugattyú, illetve a dugattyúrúd vezetésére nem alkalmasak, erre a feladatra kiegészítő 

elemeket kell beépíteni. Olajköd kenés alkalmazásával a vezeték az olajfilmmel érintkezik, többnyire az ajakos 

tömítések közé beépített nagyobb keménységű gumírozott tárcsa. Újabban erre a célra axiális hornyokkal 

tehermentesített felnyitott műanyaggyűrűt, illetve különösen léghengereknél – teflon (PTFE) szalagból méretre 

vágható dugattyúvezető gyűrűt alkalmaznak. Dugattyúrúd-vezetékként bevált a szinterbronz vezeték, de itt is 

egyszerűbb konstrukciót, s jó csúszási viszonyokat eredményez a teflon dugattyúrúd vezeték. 

A dugattyúrúd 

A dugattyúrúd teremti meg a kapcsolatot a mozgást végrehajtó elem (dugattyú) és a mozgatandó elem 

(munkadarab) közt. Feladata a húzó-. illetve nyomóerők felvétele mellett a dugattyú vezetése is. Gyakran 

rozsdamentes acélt választanak, vagy keménykróm réteggel védik a dugattyúrudat a korróziótól és a kopástól. A 

dugattyú és dugattyúrúd kapcsolata önmagát biztosító legyen, s nem szabad megfeledkezni arról, hogy a rögzítő 

menet igen nagy dinamikus igénybevételnek van kitéve, Nagyobb lökethosszú hengereknél erősen igénybe van 

véve kihajlásra. Ezt a beépítés jellege erősen befolyásolja. 

Hengerfedelek 

Fő feladatuk a hengertér lezárása. A hengercsőhöz csatlakozva azt központosítják. Az első fedélben a 

dugattyúrudat tömíteni és vezetni kell. A levegőcsatlakozók és a véghelyzet csillapítás elemei is a 

hengerfedelekben találhatók. Anyaga és méretválasztása alapján  a hengerfedél az üzemi nyomás és a ható erő 

többszörösét kell hogy fel tudja venni. Anyaga kisebb hengerátmérők esetén alumínium (legtöbbször présöntött 

alumíniumötvözet) vagy sárgaréz. 200-250 mm-es hengerátmérőig alumíniumöntvény, cinköntvény, vagy 

ritkábban szürke, ill. temperöntvény. 

Szennylehúzó gyűrű 
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Egyszerű, kis helyigényű, védőtömítés, mely rugalmas tömítőajakból és lemezzel erősített, vagy anélkül 

kialakított rögzítő részből áll. A szennylehúzó gyűrű megakadályozza, hogy a dugattyúrúd a külső 

szennyezéseket a hengertérbe behordja, s azok a tömítéseket, vezetékeket, s magát a dugattyúrudat koptatva, a 

hengert tönkretegyék. 

Löketvégi csillapítás 

A dugattyút és a hozzá kapcsolt tömegeket a mozgás végén le kell fékezni, különben a dugattyú a hengerfedélen 

olyan erővel ütközhet, hogy maga a henger sérül meg. Ezt a feladatot a löketvégi csillapítás látja el. 

Függetlenül a konstruktív megvalósítástól, egy jó csillapításnak a következő követelményeket kell kielégítenie: 

• Legyen a csillapítási tér lehetőleg nagy. Ez adott dugattyúátmérőnél lehetőleg hosszú csillapítási utat jelent. 

Így a csillapítási térben a nyomásnövekedés nem lesz ugrásszerű , a henger eredő terhelése kisebb lesz. A 

csillapítási út természetesen erősen korlátozott, nem növelhető tetszés szerinti mértékben. 

• A véghelyzetben lehetőleg minimális legyen a holttér. A dugattyú és a hengerfedél közt fennmaradó holttér 

ugyanis lerontja a fékezés hatékonyságát. 

• A csillapító fojtás legyen finoman beállítható, Ezzel a tömegerőknek megfelelően tudjuk a fékhatást fokozni, 

vagy csökkenteni. 

• Lényeges a csillapító tömítés hatékonysága. Tömítetlenségek rontják a fékhatást, mivel a csillapító térben 

nem tud a szükséges ellennyomás kialakulni. 

Amikor a léghenger dugattyúja a löketvéghelyzethez közeledik, a csillapító dugattyú elzárja a levegő szabad 

kiáramlását, s a tömegerőket a csillapító térbe bezárt levegő sűrítésére kényszerítve fékezi a dugattyú mozgását. 

A sűrítés mértékét befolyásolja a csillapító térbe bezárt levegő kiáramlása, melyet a csillapító szerkezetbe 

beépített fojtással határozhatunk meg. 

A dugattyú ellentétes irányú mozgásánál visszacsapó szelep biztosítja, hogy a beáramló levegő nyomása az 

egész dugattyúfelületre hasson. 

Különleges csillapító tömítés alkalmazásával elmaradhat a hengertér gyors feltöltését biztosító visszacsapó 

szelep. Szerepét a fészkében axiálisan is elmozduló csillapító tömítés veszi át. 

Léghengerek dinamikus jellemzői 

A léghengerek alkalmazását gyakran nehezíts, hogy dinamikus tulajdonságaik alig ismertek. Pneumatikus 

mozgató-berendezések beépítése esetén többnyire a gyakorlat korábbi – jó vagy rossz – tapasztalataira 

támaszkodnak, esetleg modellkísérletekkel győződnek meg arról, hogy az adott esetben és körülmények közt a 

feladat léghengerek beépítésével megoldható-e. 

A léghengerek igen egyszerű, sokoldalúan használható és olcsó elemek, célszerű tulajdonságaikat alaposabban 

megvizsgálni, hogy ily módon alkalmazásuk lehetőségeit és határait jobban meg tudjuk határozni. 

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok elsősorban a tömítéseket veszik igénybe. Egyes esetekben a léghengerek 

még ennél is nagyobb hőterhelésnek vannak kitéve. Ha pl. a hengert hőkezelő kemencénél a munkadarabok 

behelyezésére használjuk, a hő nagyobb része a hengerhez a dugattyúrúdon át hővezetés révén jut. Ilyen 

esetekben vízhűtésű dugattyúperselyt alkalmaznak, amely csökkenti a hengernek átadott hőmennyiséget. Ha az 

egész hengert éri a hőhatás, a vízhűtés is általános, mindkét fedélre és a hengercsőre kiterjed. 

Szögelfordulás pneumatikával 

Ezek a motorok egyenes vonalú, vagy forgó dugattyúmozgás segítségével kimenő tengelyükön a terhelő 

nyomaték ellenében szögelfordulást hoznak létre. A léghengerek önmaguk is alkalmasak szakaszos 

szögelfordulás létrehozására. Mindössze a dugattyú egyenes vonalú mozgását kell – egy megfelelő hajtóművel – 

szögelfordulássá átalakítani. Hajtóműként szóba jöhet: karáttétel, fogasléc-fogaskerék kapcsolat, vagy 

láncláncker ék kapcsolat stb. 

Kivételes esetekben egy teljes körülfordulásnál nagyobb szögelfordulásra is készítik. 
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Kisebb szögelforduláshoz karáttétel és normál kétoldali működésű léghenger csapágybakkal és szögelfordulást 

biztosító dugattyúrúd-csatlakozóval alkalmazható. A dugattyú egyenes vonalú löketmozgással elfordítja a 

bakban ágyazott kart. Ez a kar, vagy a hozzákapcsolt tengely – a dugattyúmozgás eredményeként – szakaszos 

alternatív forgómozgást végez. A fogasléc-fogaskerék kapcsolatot felhasználó típus a kétoldali működésű 

léghenger elemeire épül. A szokásos megoldás szerint két dugattyú dolgozik egy fogaslécként kialakított 

(dugattyúrúdra. Az egység közepén helyezkedik el egy megfelelően csapágyazott fogaskerék, amely a fogasléc 

egyenesvonalú mozgását alternatív forgómozgássá alakítja át. Az elérhető forgatónyomaték nagysága függ a 

dugattyúfelülettől, a tápnyomástól és az áttételtől (a fogaskerék osztókörátmérőjétől). A szögelfordulást a 

lökethossz megválasztásával határozzuk meg. Ismert az a konstrukciós változat, melynél a fogaskerékkel (két 

oldalról) két fogasléc kapcsolódik és mindegyik fogasléchez egy-egy dugattyúpár tartozik. Erre az elrendezésre 

a nagyobb forgatónyomaték és a fogaskerék jobb erőjátéka jellemző. A fogaskerék-fogasléc kapcsolathoz 

természetesen kétoldali működésű léghenger helyett kapcsolódhat egyoldali működésű-, többállású-, vagy 

állítható löketű léghenger is. 

A meredek emelkedésű menetorsó-anyakapcsolaton alapuló változat hasonlóképpen kétoldali működésű 

(éghengerre épül. Az dugattyút a vezetőrúd biztosítja elfordulás ellen. Ha a hengertérbe belépő levegő nyomása 

hatására a dugattyú elmozdul, úgy a vele menetes kapcsolatban levő tengely is elfordul. A menetorsón fellépő 

nagy súrlódási erő miatt ennek a forgató szerkezetnek kicsi a mechanikai hatásfoka. A menetprofil menti 

tömítés természetesen igen gondos gyártást igényel. Előnye, hogy vele több teljes körülfordulás is 

megvalósítható. 

A szárnylapátos típus hengerterét a tengelyig benyúló válaszfal és a tengellyel egy darabból készült, az élei 

mentén tömített szárnylapát osztja két részre. Működésmódját tekintve elvileg  megegyezik a kétoldali 

működésű léghengerrel, csak ez esetben a hengerteret nem tengely, hanem sugárirányban osztjuk, s a dugattyú 

mozgása nem egyenes vonalú,  hanem forgó. Ha tehát az egyik hengertérbe táplevegőt engedünk, a másikat 

pedig leszellőztetjük, a szárnylapátra ható nyomáskülönbség a tengelyre ható külső (terhelő) nyomaték 

ellenében a szárnylapátot és vele a tengelyt is elfordítja. A motor két változatát gyártják, az egy és a két 

szárnylapátos típust. Azonos külméretekkel a két szárnylapátos változat kétszeres nyomatékot ad, a 

szögelfordulás viszont maximum 100°. Ezzel szemben az egy szárnylapátosé 280° lehet. 

Pneumatikus léptetőmotorok 

A pneumatikus léptetőmotorok a korlátozott szögelfordulást és a folyamatos forgómozgást megvalósító 

pneumatikus motorok közti igen fontos átmenetet képviselik. Egyes típusaik az előbbi, míg mások az utóbbi 

csoporthoz állnak közelebb. Hovatartozásukat több esetben csak vezérlésük módja (pl. szakaszos, illetve 

folyamatos levegőellátás) határozza meg. 

Az ismert változatok igen sokféle működésmódot, s konstrukciós megoldást alkalmaznak. Ezek két fő csoportba 

sorolhatók: 

• Az egyik csoportba tartoznak azok a léptetőmotorok, melyek egyenes vonalú mozgást egy hajtómű 

segítségével szakaszos forgómozgássá alakítanak át (pl. „rotell” motor, bolygótárcsás motor, csillagmotor 

stb.). 

• A másik csoportba mindazokat a léptetőmotorokat soroljuk, amelyek a sűrített levegő energiáját közvetlenül 

alakítják szakaszos forgó mozgássá (pl. forgódugattyús motor, áramlástechnikai – turbina – léptetőmotor). 

Membránhenger-hajtású kilincs-fogaskerék hajtás 

Különösen vegyipari szabályozórendszerek digitális jelbemeneti végrehajtó elemeként szelepek hajtására jól 

alkalmazható rendszer. 

Az membránmotorok a kilincs segítségével a fogaskereket, s a hozzá ékelt csavaranyát mindkét irányban 

léptetni tudják. A csavaranya elfordulása a szeleporsó igen finom axiális elmozdulását eredményezi. 

E motortípus működési elve-egy az űrhajózás, illetve a robottechnika igényei alapján kifejlesztett hajtómű  típus 

– a harmonikus hajtómű működésén alapul. Ez  a hajtómű – mint a korábbiakban láttuk – egy fokozatban igen 

nagy hajtásáttételek megvalósítását teszi lehetővé. 

A párosával vezérelt mozgatóelemek egymással szemben az állórész átmérőjének két végpontján helyezkednek 

el. Többnyire négy pár mozgatóelemet alkalmaznak az állórész kerületén egyenletes osztással elrendezve. Az 

egyes mozgatóelemek nylonszövettel erősített vékony gumitömlők. A sűrített levegő hatására ezek az elemek 
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radiális irányban kiterjednek és a rugalmas belső gyűrűt deformálják. A belső fogazású merev külső  gyűrű 

fogszáma több, mint a rugalmas belső gyűrűé, úgy hogy nyomásmentes állapotban a két 

gyűrű  összekapcsolódjon. Mind az állórész, mind a forgórész a házzal összekapcsolva elfordulás ellen 

biztosítva van, mindössze a motor hajtó tengelyét is hordó külső gyűrűt kell csapágyazni. 

A motor biztonságos működéséhez legalább három elempár szükséges. Nagyobbszámú mozgatóelem a motor 

nyugodtabb futását eredményezi, miközben a vezérlés terjedelme nő. 

A „rotell”-motort a kis lépésszög, a nagy forgatónyomaték és a korlátozott hajtásfordulatszám jellemzi. A 

kisméretű motornak egyetlen mozgórésze van: a merev külsőgyűrű. 

A lépésszög-felbontás- és pontosság szempontjából a „rotell” motor az ismert legjobb pneumatikus 

léptetőmotor. Ezzel a motortípussal 0,28°-os lépések mintegy 0,5%-os pozicionálási pontossággal valósíthatók 

meg. 

Áramlástechnikai elven működő léptetőmotor 

Ennél a motornál a forgórész elfordulását – a légturbinákhoz hasonlóan – áramlásmechanikai folyamatok 

hozzák létre. A sűrített levegő egy fúvókán nagy sebességgel lép ki, a forgórész ferde falának ütközik és 

iránytörést szenved. Az így keletkező reakciónyomaték a forgórészt addig fordítja, míg a rotoron kialakított gát 

a fúvókát el nem takarja. Mint az elektromos léptetőmotoroknál, itt is célszerű több léptetőmotor axiálisan 

egymáshoz kapcsolni – építési módtól függően – a nagyobb forgatónyomaték, vagy a kisebb lépésszög elérése 

érdekében. 

3.2. Korlátlan szögelfordulású pneumatikus motorok 

A pneumatikus forgómotorok kis helyigényű és súlyú, a terheléshez jól alkalmazkodó, rugalmas hajtást 

biztosítanak. 

Pneumatikus forgómotorok jellemzése 

Előnyeik és hátrányaik a szélesebb körben használatos elektromotorokkal való összevetés alapján értékelhetők. 

Előnyök: 

• Egyszerű konstrukciójúak és ebből adódóan külső behatásokra érzéketlenek. Ebből adódik, hogy minimális 

karbantartást igényelnek. Beépítési helyzetük tetszőleges lehet. 

• Az elektromotorokkal ellentétben akár leállásig túlterhelhetők anélkül, hogy károsodnának. Ugyanakkor még 

teljes terhelés alatt is indíthatók. Bizonyos típusaik maximális nyomatékukat nyugalmi helyzetben fejtik ki. 

• Gyorsan érik el az üzemi fordulatszámot, illetve ugyanilyen gyorsan le is állíthatók. Érzéketlenek az 

üresjárási „túlpörgés”-sel, s a lökésszerű terhelésekkel szemben. 

• Forgatónyomatékuk és fordulatszámuk fokozatmentesen szabályozható, ami az elektromotoroknál csak 

lényegesen bonyolultabb berendezésekkel lehetséges. 

• Rendkívül kedvező a teljesítménysúlyuk, ami különösen kéziszerszámok hajtására teszi alkalmassá a 

légmotorokat. 

• Az elérhető fordulatszámok felső határa 100 000 ford/perc. 

• Nem kényesek a klimatikus hatásokra, s a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok a légmotorok üzemi 

tulajdonságait (jelleggörbéit) nem befolyásolják. 

• Nedves, vagy poros környezetben is megbízhatóan üzemelnek. 

• Tűz-, vagy robbanásveszélyes helyeken is teljes biztonsággal alkalmazhatók. 

Hátrányaik ezzel szemben: 
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• A sűrített levegő előállítása, vezetése és tisztítása külön berendezést igényel, míg az elektromos áram az 

üzemekben eleve adott. Ehhez járul általában a rossz energiahasznosítási hatásfok is. 

• Míg az elektromotorok fordulatszámukat terhelés alatt is bizonyos mértékig állandó értéken tartják, a 

légmotorok fordulatszáma nagyon terhelésfüggő. 

• A légmotor kipufogó levegője kellemetlen mellékhatásokat okozhat. A kiáramló levegő zaja, a levegőben 

lebegő olajcseppek egészségre ártalmasak lehetnek. Az újabb konstrukcióknál ma már gondoskodnak a zaj 

intenzív csökkentéséről. Másrészt a kiáramló levegő sokoldalúan felhasználható (pl. a munkadarab. vagy 

szerszám hűtésére, kenésére stb.). 

• A légmotorok tartós üzem esetén a kipufogó levegő expanziója következtében erősen lehülnek, ezért 

hajlamosak a fagyásra. 

Végeredményben a légmotoros hajtás választásánál az alkalmazás jellegéből indulnak ki, s ha az előnyök 

ellensúlyozzák az esetleges többletköltségeket, választjuk a pneumatikus forgómotorokat. Megjegyezzük, hogy 

a költségek számításánál nemcsak a légmotorok beruházási és energiaköltségeit kell tekintetbe venni, hanem az 

alkalmazásukkal járó megtakarításokat is. 

4. Pneumatikus rendszerek vezérlése 

Az 1970-es éveket megelőzően az irányító berendezések vagy relékből, vagy pneumatikus szelepekből épültek 

fel. A 70-es, – 80-as években további lehetőségként megjelent a TTL áramkörökből felépített irányító 

berendezés. 

Az irányítási hatásláncban a 80-as évek közepe óta az irányító berendezés mikroprocesszor alapú. A 

mikroprocesszor alapú irányító berendezés előnyei: nem kell, mint régen a relés és pneumatikus vezérlő 

szekrényeket hardveresen megtervezni, legyártatni, tesztelni, mert hardveresen készen van. Ráadásul az irányító 

algoritmus gyorsan és rugalmasan módosítható, és manapság már 6-8 vezérelt jel esetén is olcsóbb. Az előnyök 

következtében napjainkban a relék és a pneumatikus szelepek elsősorban, mint végrehajtó eszközök jelennek 

meg a vezérlési hatásláncban. Vezérlési algoritmus kialakítására reléket és a pneumatikus szelepeket ma már 

csak az irányító berendezéstől független, és így biztonsági redundanciát nyújtó vész, védelmi, reteszelési 

feladatokra, vagy egyszerű, kevés vezérelt jellemzővel megoldható esetekben alkalmazzák, mint például tömeg-

közlekedési járművek ajtajának nyitása, zárása. 

Út-lépés diagram 

A nagy, összetett rendszerek irányító algoritmusa úgy készül, hogy a teljes rendszert önmagukban logikailag 

zárt részekre bontják, és ha szükséges és lehetséges, akkor ezeket a részeket tovább bontják, amíg egy vagy csak 

néhány vezérelt jelre kell megfogalmazni az algoritmust. 

Az elvégzendő feladatot (függvényt) logikai rendszerrel meghatározva, azt pedig logikai függvényekkel felírva 

meghatározhatóak a szükséges pneumatikai összetevők. 

Pneumatikus logika tervezésekor az első lépés az úgynevezett út-lépés diagram elkészítése. Az út-lépés diagram 

grafikusan ábrázolja az eszközök állapotát. Szerkesztésekor először a munkahengerek elvárt mozgás sorozatát 

kell ábrázolni oly módon, hogy a behúzott tolattyú a logikai „0”, a kitolt a logikai „1”, és mert figyelembe 

veendő idő szükséges a tolattyú pozíciójának megváltoztatásához, ezt külön ütemként egy ferde vonal ábrázolja. 

A folytatáshoz el kell dönteni a munkahengereket vezérlő útszelepek típusát. Ezután a munkahengerek út-lépés 

diagramjával szinkronban kell ábrázolni a hozzájuk tartozó útszelepek vezérlési állapotát. A vezérelt állapot a 

logikai „1”. 

Az alábbiakban a pneumatikus alapkapcsolásokat, és ezeken keresztül, végrehajtó és beavatkozó eszközként 

elterjedten alkalmazott pneumatikus munkahengerek és a munkahengereket vezérlő útszelepek működését 

vázoljuk fel. 

4.1. Vezérlő elemek 

A pneumatikus munkahengerek jellegzetes konstrukciója mikor egy hengerben egy tolattyú mozog előre és 

hátra, a tolattyúfej két oldalára ható eltérő nyomás hatására. A szokásos nyomáskülönbség 3-6 bar. 
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8.18. ábra. Pneumatikus munkahenger sematikus rajza 

A munkahenger kiválasztásában a lökethossz, a maximális terhelő erő és a maximális ismétlési frekvencia a 

legfontosabb műszaki paraméterek. 

A munkahengernek nincs szüksége időre, hogy mozgásirányt váltson. 

A munkahenger szabványos rajzjeleit a 8.19. ábrán láthatjuk. A munkahenger néhány rajzjele: 

 

8.19. ábra. 

A)  kétoldali működésű, 

B)  egyoldali működésű, 

C)  kétoldali működésű löketvégi fékezéssel, 

D)  kétoldali működésű, mágnes-tolattyús (a henger mentén induktív érzékelő helyezhető el) löketvégi 

fékezéssel. 

A munkahengerek vezérlését útszelepekkel valósítják meg. Az útszelep feladata hasonló, mint a kontaktusé, 

csak az áram helyett a levegő áramlás útját engedélyezi, vagy szakítja meg. Az útszelep működtetése történhet 

mechanikus szerkezettel (görgős kapcsoló, teleszkópos rúd), pneumatikusan (pneumatikusan működtetett 

ráépített szeleppel), vagy elektropneumatikusan (elektromágnessel működtetett ráépített szeleppel). 

Az útszelepeket y/x-es szelepeknek nevezik. Az első szám („y”) a levegőcsatlakozók számát mutatja, a második 

szám („x”) jelzi, hogy hány állapota van. 

Mivel nem elegendő a tolattyúfejjel két részre osztott munkahenger egyik térrészét levegővel tölteni, hanem a 

másik térrészről el kell szállítani az ott felhalmozott levegőt, emiatt nem célszerű egyszerű nyitó/záró 

szelepekkel vezérelni a pneumatikus munkahengert. 

Munkahengerek vezérlésére leggyakrabban a két kimeneti levegőcsatlakozóval rendelkező 4/2-es és 5/2-es 

útszelepeket használják. Ha szűkség van tehermentesítésre, vagyis olyan állapotra, amikor a tolattyú kézzel is 

megmozdítható, akkor 4/3-as illetve 5/3-as útszelepeket alkalmaznak. 

A rajzjelek négyzetből állnak, amelyeken az összekötött levegőcsatlakozók láthatók. Annyi négyzet helyezendő 

egymás mellé, ahány állapota van az útszelepnek. 

A működtető elemet azon négyzet mellé kell helyezni, amelyik az általa kiváltott állapotot ábrázolja. 

A levegőcsatlakozók sorszáma utal a funkciójára: „1” táplevegő, „2, 4” kimenet, „3, 5” kipufogás, „10, 12, 14” 

vezérlő levegőcsatlakozó. 

A 4/2-es, 5/2-es útszelepeknél a "12”-es vezérlő bemenet a „2"-es kimenetre, "14”-es vezérlő bemenet a „4"-es 

kimenetre kapcsolja a táplevegőt. 

A 2/2-es szelepnek két levegőcsatlakozója („1” táplevegő, „2” kimenet), és két állapota (nyitott, zárt) van. 
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8.20. ábra. 

A 3/2-es szelepnek három levegőcsatlakozója („1” táplevegő, „2” kimenet, „3” kipufogás), és két állapota van, 

vagy az „1” a „2”-sel, vagy a „2” a „3”-sal van összekötve. Ha a 3/2-es útszelep pneumatikusan vagy 

elektropneumatikusan vezérelt, akkor a tolattyút mozgató levegő be és kiáramlásához további levegő-nyílásokra 

van szükség („10”, „12”). 

A 2/2-es és 3/2-es útszelepek gyakran mechanikus működtetésűek, mint a 8.20. ábrán, de természetesen a 

tolattyú működtethető pneumatikusan, elektropneumatikusan. 

Az ábrák sematikusak, csak a működési elvet hívatottak megvilágítani. A 8.21. ábrán a sematikus ábrák alatt az 

útszelepek rajzjele és néhány működtető elem rajzjele látható. A tolattyút mozgató végrehajtó (kapcsoló, pedál, 

stb.) nincs a sematikus rajzon. 

Néhány működtető elem rajzjele: 

 

8.21. ábra. 

A 4/2-es útszelepnek négy levegőcsatlakozója („1” táplevegő, „2” kimenet, „3” kipufogás, „4” kimenet), és két 

állapota van. Vagy az „1” a „2”-sel és a „3” a „4”-sel, vagy az „1” a „4”-sel és a „3” a „2”-sel van összekötve. 

A sematikus ábrák és a rajzjel a 8.22. ábrán láthatók. A sematikus ábrák a működési elvet mutatják meg. Ha a 

4/2-es útszelep pneumatikusan vagy elektropneumatikusan vezérelt, akkor a tolattyút mozgató levegő be és 

kiáramlásához további levegőnyílásokra van szükség („12”, „14”). 

 

8.22. ábra. 4/2-es útszelep és rajzjele 

Az 5/2-es útszelepnek öt levegőcsatlakozója („1” táplevegő, „2” kimenet, „3” kipufogás, „4” kimenet, „5” 

kipufogás), és két állapota van. Vagy az „1” a „2”-sel és az „5” a „4”-sel, vagy az „1” a „4”-sel és a „3” a „2”-

sel van összekötve. 
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8.23. ábra. 5/2-es szelep és rajzjele 

A 4/2-es és 5/2-es útszelepek pneumatikus vezérlése történhet egy másik útszelepről, vagy ráépített 3/2-es 

útszeleppel, ami vezérelhető mechanikusan, vagy pneumatikusan, vagy elektromágnessel. A két oldal 

vezérléstípusa eltérő lehet. Például az egyik mechanikus, a másik elektropneumatikus. 

Látható, hogy nem szabad a 12-es és a 14-es bemenetekre egyidejűleg tápnyomást vezetni, mert akkor 

bizonytalan az útszelep működése. 

Ezt ritkán használják, mert könnyen eltéveszthető a dominancia. (alkatrész csere!) 

Ha sem a 12-es, sem a 14-es oldalt nem vezérli a tápnyomás, akkor az 1-es és 2-es vagy 1-es és 4-es útvonalon 

áramló táplevegő tartja stabilan a tolattyút az utolsóként felvett helyzetében. Az így vezérelt szelepek bistabil 

működésűek, mivel a táplevegő elvételekor megtartja az állapotát. 

Ha a 12-es vagy a 14-es levegőnyílásokhoz tartozó kamra egyikében alaphelyzetbe állító rugó van elhelyezve 

(hasonlóan, mint a 2/2-es, és 3/2-es szelepek ábráján), akkor elegendő az állapotváltáshoz a másik oldalt 

vezérelni. Az így vezérelt szelepek instabil működésűek, mivel a táplevegő elvételekor, a rugó visszatolja a 

tolattyút az alaphelyzetébe. 

A 4/3-as és 5/3-as útszelepeknek szintén négy, illetve öt levegőcsatlakozója van („1” táplevegő, „2” kimenet, 

„3” kipufogás, „4” kimenet, „5” kipufogás), viszont van egy harmadik állapotuk. Az ábrák az 5/3-as útszelep 

működési elvét mutatják be. 

 

8.24. ábra. 5/3-es szelep alaphelyzetben 

Ha egyik oldal sem vezérelt (8.24. ábra.), akkor a tolattyú üreges belsejében elhelyezett rugó, a távtartókat a 

szeleptest falának szorítva, tartja stabil helyzetben a tolattyút. Ebben az állapotban az „5”-ös a „4”-essel és a 

„3”-as a „2”-essel van összekötve. Egyik kimeneten sem jelenik meg a tápnyomás, mindkettő kipufog. 

A 8.25. ábrákon látható, hogy ha „12”-es levegőnyíláson keresztül vezéreljük az 5/3-as útszelepet, a tolattyú 

balra mozdul, miközben összenyomja a rugót. Ebben az állapotban az „5”-ös a „4”-essel és az „1”-es a „2”-essel 

van összekötve. A táplevegő a „2”-es kimenetre jut. 
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A „14”-es levegőnyíláson keresztül vezérelve az 5/3-as útszelepet, a tolattyú jobbra mozdul, miközben 

összenyomja a rugót. Ebben az állapotban az „1”-es a „4”-essel és a „3”-as a „2”-essel van összekötve. A 

táplevegő a „4”-es kimenetre jut. 

Ha nincs vezérelve az útszelep, akkor a rugó, megszakítva a levegőáramlást, ismét alaphelyzetbe állítja az 5/3-as 

útszelepet. 

Ezt követően a munkahengerek mozgásával összhangban a helyzetérzékelők állapotát kell az út-lépés 

diagramban megrajzolni, majd a nyomógombokét. Ha szükség van segédszelepre, akkor ennek állapotát 

célszerű a munkahengert működtető útszelep alatt megrajzolni. 

 

8.25. ábra. 5/3-es szelep vezérelt állapotai és rajzjele 

4.2. Pneumatikus alapkapcsolások 

A nagy terjedelmű kapcsolások esetén célszerű az ISO szabvány szerinti számozással és jelöléssel ellátni a 

rajzot. 

A hengereket most az ABC nagy betűivel jelöljük. A működtető szelepek betű-és számkódja a működtetett 

hengerhez illeszkedik. 

A berendezések létrehozásakor működtetésüket is meg kell tervezni. A működésmód lehet egymás után történő 

tevékenységek sorrendi végrehajtása, lehet bizonyos események esetén történő beavatkozás illetve lehet egyes 

folyamatparamétereknek előirt értéken tartása vagy előírás szerinti változtatása. 

A berendezések működése segédenergiával történik, amely lehet: 

• pneumatikus, 

• hidraulikus, 

• elektromos. 

A munkavégzéshez szükséges energiától logikailag – és néha ténylegesen – különbözik a működést 

meghatározó Irányító rendszer energiája. A fenti lehetőségekhez még mechanikus működtető energia is 

csatlakozik. 

• Egy- és kétoldali működtetésű munkahengerek vezérlése 
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• Mennyiségirányító elemek beépítési lehetőségei 

• Nyomásirányító elemek beépítési lehetőségei 

• Munkahengerek vezérlése záró szelepek használatával (logikai függvények) 

Egy- és kétoldali működtetésű munkahengerek vezérlése 

Kétféle vezérlést lehet megvalósítani a munkahengerek esetén: közvetlen és közvetett vezérlést. 

A közvetlen vezérlés 

Az 8.26. ábrán látható megvalósítások alkalmasak a közvetlen vezérlés megoldására. Az  A  munkahenger 

esetén az N nyomógomb működtetésével a 3/2-es útváltó átvált és kapcsoltaba lép az 1-es és 2-es csatlakozó, 

így a nagynyomású levegő a henger bal oldali munkaterébe áramlik, és elmozdítja a dugattyút a rugó ellenében 

az 1-es pozíció fele. Miután a nyomó hatás az N gombra megszűnik, az útváltó visszakerül a rugó hatására az 

eredeti állapotba, és a bal oldali munkatér a 2-3 rövidrezárt portokon keresztül kilevegőzik. Így a 

munkahengerben levő rugó a dugattyút a 0 pozícióba juttatja vissza. 

 

8.26. ábra. Munkahengerek közvetlen vezérléssel 

A  B  munkahengert egy 4/2-es útszelep irányítja, alaphelyzetben (melyet a rugó határoz meg) a P-B, A-T 

portok vannak rövidrezárva, így a nagynyomású levegő a dugattyú jobb oldalán található térbe áramlik, 

biztosítva a munkahenger 0 pozícióját. 

A szelep működtetésekor a kapcsolóállás megváltozik, a P-A átmenet a bal teret tölti, míg a B-T csatlakozókon 

kereszül a jobb tér kilevegőzik. A dugattyú így az 1-es pozíció fele halad felütközésig vagy a nyomógomb 

elengedése pillanatáig, amikor az útváltó visszatér kezdeti helyzetébe. 

A C munkahenger működtetése megegyezik az előző esetben leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a vezérlésre 

egy 5/2-es szelepet használunk. 

Nyomásirányító elemek beépítési lehetőségei 

Ezen elemek elsődleges felhasználása a dugattyú által kifejtet erő vezérlésére irányul. Így két eset 

különböztethető meg: az erőkifejtés független, illetve nem független módon következik be a két 

mozgásirányban. A 8.27. ábrán a  B  munkahenger mozgása esetén, a munkatérbe vagy az 1-2 vagy az 1-4 

portokon keresztül beáramló levegő, az 1-es csatlakozó elé kapcsolt nyomáshatároló hatására, ugyanúgy hat a 

dugattyúra, tehát a nyomás értéke a két munkatérben egy irányítóelemmel állítható. Ezzel ellentétben az A 

dugattyú esetén, ha az útváltó és a henger közé illesztjük be a nyomáshatárolót, akkor a korlátozás csak az illető 

munkateret érinti. Mivel egy vezetékben mindkét áramirány lehetséges, és a nyomáshatároló csak egy irányból 

terhelhető, szükséges egy ezzel párhuzamos visszacsapó szelep beiktatása is. 
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8.27. ábra. A dugattyú erőkifejtésének változtatása 

Logikai függvények realizálása 

A diszkrét jelekkel működő vezérlőberendezésekben – így a pneumatikus rendszerekben is – szükség van az 

alapvető logikai függvények (ÉS, VAGY, NEGÁCIÓ, TÁROLÓ) megvalósíthatóságára. Ezeknek a felépítését a 

8.28. ábra mutatja be. 

Az ÉS megvalósítása kétféleképpen történhet. Ha külső levegőforrásnak a jelét kell továbbítani, akkor aktív 

elemről, ha viszont az  Y  kimenet az  X1  és  X2  bemenetekről kapja a sűrített levegőt akkor passzív ÉS elemről 

beszélhetünk. Mindkét esetben az  Y  kimeneten csak akkor jelenik meg jel, ha az  X1  és  X2  vezérlőjelek jelen 

vannak. A VAGY esetén elég ha csak az egyik jel található:  Y -on van nyomás, ha vagy az  X1 -en vagy az  X2 

-n nyomás van jelen. 

 

8.28. ábra. Pneumatikus logikai egységek szerkezetei 

A TAGADÁS nem más, mint egy fordított kapcsoló, az  X  jel hatására átbillen a kapcsoló, mely megszakítja a 

levegő  Y  kimeneten való jelenlétét. 

4.3. Pneumatikus kapcsolási rajzok 

A kapcsolási rajz felépítése 

A grafikus elrendezésnek a vezérlőlánc sémájához kell igazodni, azaz egy alulról felfele haladó jeláramlásnak 

kell jelen lenni. Mivel a kapcsolási rajz szempontjából magától értődően az energia-hozzávezetésnek is 

jelentősége van, ezt is fel kell venni a kapcsolási rajzra, nevezetesen alul fel kell tüntetni az összes, az 

energiaellátáshoz szükséges elemet és az energiát alulról felfele szét kell osztani. 
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Nagyobb kapcsolásoknál az egyszerűség kedvéért lehet az egész energiaellátási részt (levegőelőkészítő egység, 

elzárószelepek, különböző elosztó-csatlakoztatások) külön, a rajz szélén ábrázolni, ilyenkor az egyes elemeknél 

az energiacsatlakoztatásokat jelöljük. 

Ez a vázlat feltételezi, hogy a kapcsolási rajzot az elemek tényleges térbeli elhelyezésének figyelembevétele 

nélkül rajzoljuk meg, azonban ilyenkor is ajánlatos az összes hengert és útszelepet vízszintesen ábrázolni. 

Egy kettős működtetésű pneumatikus henger dugattyúrúdjának előre kell menni, ha lenyomunk egy 

kézikapcsolót vagy egy lábpedált. Az első végállás elérése után a dugattyúrúdnak vissza kell menni kiindulási 

helyzetbe. (Ha eközben az előremenetet elindító jelet nem működtetjük.) 

 

8.29. ábra. 

Az 8.30. rajzon a vezérlőlánc séma szerinti elrendezésén kívül a felrajzolt helyzet és a térbeli elrendezés 

szétválasztása is látható. A V1 szelep a valóságban a henger elülső végállásánál helyezkedik el. 

 

8.30. ábra. 
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Mivel itt egyetlen jeladószervről van szó, ez a kapcsolási rajz alján kerül feltüntetésre. A kölcsönös 

hozzárendelések ábrázolásához a tényleges helyzetet egy jelzővonallal jelöljük, ilyenkor ügyelni kell arra, hogy 

kizárólag egyirányú jeladásnál (pl. csak egy irányba működő görgővel ellátott szelep) ezt egy olyan nyíllal kell 

megadni, amely a jeladás irányában helyezkedik el. 

Ha egy komplex, több működtető elemet tartalmazó vezérlésről van szó, akkor a vezérlést különálló 

vezérlőláncokra kell felosztani, ilyenkor minden egyes működtető elemhez ki lehet alakítani egy láncot. Ezeket 

a láncokat lehetőleg a mozgási folyamatnak megfelelően kell egymás mellé felrajzolni. 

Ha a kapcsolás egy kapcsolószekrényben kerül elhelyezésre, akkor a kapcsolási rajzot három részre lehet 

felosztani: 

• az 1. rész tartalmazza azokat az elemeket, amelyek a kapcsolószekrénybe való jelbevitelt biztosítják; 

• a 2. rész tartalmazza a kapcsolószekrényben található komplett bekötést, beleértve a kapcsolószekrénynél 

elhelyezett kezelőszerveket és kijelzőket is; 

• a 3. rész tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket a kapcsolószekrény kimenőjelei vezérelnek. 

Az egyes részek egymás közötti összeköttetése a csatlakoztatási rajzok segítségével valósítható meg. 

Az elemek ábrázolása 

A végérvényes kapcsolási rajzon használt szimbólumoknak meg kell egyezniük az általánosan elfogadott – 

szabványos – elemszimbólumokkal. Ha egyszerűsített szimbolikus ábrázolást használunk, akkor ezeket máshol 

– megfelelő megjegyzésekkel együtt – részletesen ábrázolni kell. A kapcsolási rajzokon az elemeket a vezérlés 

kiindulási helyzetében kell ábrázolni (üzemkész állapot). Ha ettől eltérünk, akkor erre fel kell hívni a figyelmet. 

Ha a szelepeket a gép kiindulási helyzetében működtetjük, akkor a vezetékeket a működtetett kapcsolási 

helyzethez kell berajzolni. Szükség esetén a működtetést lehet grafikusan is ábrázolni.        

A kapcsolási helyzetek (állások) definiálása: 

1. A berendezés nyugalmi – energiamentes – helyzete. Az építőelemek állapota vagy szükségszerűen adott, 

vagy a gyártó határozza meg. 

2. Az építőelemek nyugalmi helyzetének nevezzük azt a helyzetet, amelyet a mozgó alkatrészek nem 

működtetett állapotban (pl. egy rugóerő hatására) felvesznek. A gyakorlatban a nyugalmi helyzet helyett 

gyakran a nulla helyzet vagy alaphelyzet elnevezést használják. 

3. Alapállás az építőelemek azon állapota, melyet az energia rákapcsolása után vesznek fel. 

4. Kiindulási helyzetnek nevezzük az építőelemek azon állapotát, melyet a munkafolyamat megkezdése előtt 

vesznek fel. A kiindulási helyzet a startfeltételek elérésével áll be. A gyakorlatban üzemkész állapotnak is 

szokás nevezni. 

5. Startfeltételnek azon lépések teljesítését értjük, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az elemek nyugalmi 

helyzetükből átkerüljenek a kiindulási helyzetükbe. Példa: a főkapcsoló bekapcsolása, a magazin feltöltése, a 

szállítószalag bekapcsolása, adagoló henger hátsó helyzete stb. 

Jelölés számozás segítségével 

A számozás segítségével történő jelölésnél különféle lehetőségek állnak rendelkezésre. 

Folyamatos sorszámozást komplikált vezérléseknél és elsősorban akkor ajánlatos alkalmazni, ha a b) jelölést az 

átfedések miatt már nem lehet használni. 

A folyamatos számozás rendszere: 

• .0: Végrehajtó elemek, pl. 1.0, 2.0 

• .1: Utasító, állító elemek, pl.: 1.1, 2.1 
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• .2, .4: az összes olyan jeladó-elem, amely a szóban forgó (páros számok) működtető elem + mozgását 

(előrefutását) befolyásolja, pl. 1.2, 2.4 

• .3, .5: az összes olyan jeladó-elem, amely a szóban forgó (páratlan számok) működtető elem –mozgását 

(visszafutását) befolyásolja, pl. 1.3, 2.3 

• 0.1, 0.2, ... ellátótagok, melyek az összes vezérlőláncot befolyásolják 

• .01, .02, ... az utasító és végrehajtó elem között lévő járulékos elemek, pl. fojtószelepek 1.01, 1.02. 

Ez a jelölési rendszer hatásorientált és az az előnye, hogy a karbantartó a gyakorlatban az egyes elemek jelölése 

alapján felismeri annak funkcióját. Pl. ha a 2.0 hengernél üzemzavar lép fel, akkor ki lehet indulni abból, hogy a 

hiba oka a 2. csoportban van és ezáltal azokat az elemeket kell megvizsgálni, amelyeknél az első számjegy 2. 

A csoportosító jelölési rendszer egy csoport-sorszámból és a csoporton belüli folyamatos sorszámozásból 

tevődik össze. Pl. 4.12: a 4. csoport 12. elemét jelenti 

Csoportosítás: 

• 0. csoport: az energiaellátás összes eleme 

• 1., 2., 3., ... csoport: az egyes vezérlőláncok jelölése (rendszerint hengerenként egy csoportsorszám) 

Megjegyzés: A csoporthoz számmal történő hozzárendelést egyértelműen (pl. egy működtető elem 

előrefutásához vagy visszafutásához) nem lehet mindig végrehajtani. Bonyolultabb vezérléseknél rendszerint 

átfedések lépnek fel, azaz az egyik elem kimenő jelei különböző csoportokat befolyásolnak. 

Jelölés betűk segítségével 

Ezt a jelölést elsősorban a kapcsolási rajzok szisztematikus tervezésénél használják. Az azonosításra használt 

betűkkel egyszerűbben és áttekinthetőbben lehet a szükséges aritmetikai és logikai műveleteket leírni. 

Az elektronikához hasonlóan itt is lehet számjegyekből és betűkből álló kombinációt használni az elemek 

jelölésére. 

A működtető elemeket nagybetűkkel, a jeladószerveket, ill. a végálláskapcsolókat kis betűkkel jelöljük. 

Az előző jelölési rendszerrel ellentétben itt a végálláskapcsolókat, ill. a jeladószerveket nem ahhoz a csoporthoz 

rendeljük, amit vezérelnek, hanem amelyik működteti azokat. 

A, B, C ... a végrehajtó elemek jelölése 

a0, b0, c0 azoknak a végálláskapcsolóknak a jelölése, amelyek az A, B, C hengerek hátsó végállásában 

működtetve lesznek; 

a1, b1, c1 azoknak a végállás kapcsolóknak a jelölése, amelyek az A, B, C hengerek első végállásában 

működtetve lesznek. 

Ennek a jelölésnek az az előnye, hogy azonnal megmondható, melyik jeladó szerv lesz működtetve, ha egy 

henger elér egy meghatározott véghelyzetet. Így pl. az A+ mozgást az a1 végállás kapcsoló, a B– mozgást a b0 

végállás kapcsoló nyugtázza. 

Csatlakoztatások jelölése 
 

 
Csatlakoztatások rövidített 

numerikus jelölése 
Csatlakoztatások 

rövidített betűjelölése 

Táplevegő csatlakoztatás (bemenet) 1 P 

Munkacsatlakoztatások (kimenet) 2,4 A, B, C 
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Lepufogás 3,5 R, S, T 

Vezérlőcsatlakoztatások 12,14 X, Y, Z 

Vezérlőcsatlakoztatás, a 

kimenőjelet törli 
10 

 

Szivárgó csatlakoztatás 
 

L 

A vezetékek ábrázolása 

A vezetékeket lehetőleg egyenesen, kereszteződésektől mentesen kell felrajzolni. A munkavezetékeket 

folytonos, a vezérlő vezetékeket szaggatott vonallal lehet ábrázolni. Azonban különösen terjedelmes 

kapcsolásoknál az ábrázolás egyszerűbb és áttekinthetőbb, ha a vezérlővezetékeket is folytonos vonallal 

ábrázoljuk. 

A vezetékek jelölése 

A kapcsolási rajzon és a kivitelezett berendezésnél a vezetékeket el kell látni vezetékjelöléssel. Ajánlatos olyan 

kódolt jelölést használni, amelyik tartalmazza a csatlakoztatást és a cél (rendeltetési hely) megjelölését. A 

csatlakoztatás jelölése az elem számából és a csatlakoztatás számából tevődik össze. 

A cél megjelölésénél azt adjuk meg, hová vezet a vezeték, pl. vezeték az 1.1 sorszámú elem 12 vezérlő 

csatlakoztatására megy. A teljes jelölés: 

• az 1.2 elemnél: 1.2-2/1.1-12 

• az 1.1 elemnél: 1.1-12/1.2-2 

A kapcsolási rajzon lévő kiegészítő adatok 

A kész kapcsolási rajzon fel lehet még tüntetni a készülékek műszaki adatait, a beállítási értékeket stb. 

A továbbiakban le kell írni a mozgási folyamatot, pl. út-lépés diagram formájában, fel kell sorolni a beépített 

kiegészítő feltételeket, és meg kell adni a működtető és vezérlő elemek darabjegyzékét. 

Gyakorlati tanácsok kapcsolási rajzokról 

• Kapcsolási rajz felépítése a vezérlőlánc sémája alapján, a jelfolyam lehetőleg alulról felfele 

• haladjon. Energia-hozzávezetés is alulról felfele (lehet egyszerűsítve ábrázolni). 

• Az elemek térbeli elhelyezését figyelmen kívül hagyjuk. A hengereket és az útszelepeket lehetőleg 

vízszintesen rajzoljuk fel. 

• A vezetékeket lehetőleg egyenesen, kereszteződéstől mentesen vezessük. 

• Az összes elemet a kapcsolási rajzon és a kivitelezett berendezésnél ugyanúgy kell azonosítani. 

• A jeladószervek helyét jelzővonallal határozzuk meg. Ha a jeladószerv csak egy irányban működik, a 

jelzővonal végét nyíllal kell ellátni. 

• A készülékeket a vezérlés kiindulási helyzetében ábrázoljuk. A működtetett elemeket jelöléssel kell ellátni. 

•  Mozgási folyamatot, kiegészítő feltételeket és darabjegyzékeket javasolt mellékelni. 

•  Szükség esetén vigyük fel a műszaki adatokat, beállítási értékeket, vezetékjelöléseket stb. 

Jegyezzük meg: a kapcsolási rajzot nem kell feltétlenül tervezésorientáltan készíteni, ez lehet felhasználás 

orientált is. A kapcsolási rajz mind a vezérlés építése, mind az üzemzavarok elhárítása (hibakeresés) esetén a 

gyakorlati szakember segédeszköze kell legyen. 
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4.4. Pneumatikus alapvezérlések 

A sokszínű, szerteágazó vezérlési feladatok közül néhány jellemző alapkapcsolást és néhány összetettebb, 

általánosítható megoldást mutatunk be a következőkben. 

A feladat az A munkahenger dugattyújának előrevezérlése egy nyomógomb lenyomva tartásával. 

 

8.31. ábra. Munkahenger-dugattyú előre vezérlése 

A tisztán pneumatikus megoldásban a K monostabil 3/2-es szelep lenyomásával átvezéreljük az F fő (vagy 

teljesítmény) 4/2-es monostabil szelepet. Ez az állapot a K szelep működtetéséig áll fenn. Elengedésekor a 

dugattyú a kiindulási helyzetbe áll vissza. Kis munkahengerek vezérlését közvetlenül egy 4/2-es monostabil 

nyomó gombos szeleppel is megoldhatjuk. 

A munkahenger vezérlése 

A 8.32. ábrán látható feladat az, hogy a dugattyú gombnyomásra menjen külső végállásba, és onnan 

automatikusan jöjjön vissza. 
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8.32. ábra. Munkahenger dugattyú vezérlése végállásig 

Az indítás megegyezik az előbbi feladatéval, itt azonban az automatikus visszafutás érdekében a 

nyomógombokat csak rövid ideig szabad működtetni. A továbbiakban az előrefutást a főszelep ebben a vezérelt 

állapotban maradása (memória) biztosítja. A dugattyú külső (pozitív) véghelyzetében tudja működtetni az a1 

görgős szelepet. 

A végálláskapcsolók visszavezérlik a főszelepet kiindulási állapotába, és így a dugattyú is visszamegy az 

alaphelyzetbe. A dugattyúút mellett elhelyezett jelek, utalnak a megfelelő vezérlőelemekre. Megfigyelhető, 

hogy „0” kiindulási állapothoz nem rendeltünk vezérlőelemet. 

Biztonsági indítás 

A biztonsági előírások sok esetben előírják a technológiai folyamat kétkezes indítását (p1. présgépeknél, 

kivágógépeknél stb.). A kétkezes indításnak megfelelő védelmet kell nyújtania az egyik kapcsoló kireteszelése, 

súllyal, eszközzel történő folyamatos működtetése ellen is. 

 

8.33. ábra. Kétkezes indítás 

A 8.33. ábra kapcsolása az egyszerű ÉS kapcsolaton túl eleget tesz a kétkezes indítás feltételének. A késleltetve 

meghúzó időtag bemenetére bármelyik K1, K2 nyomógomb egyedüli működtetésekor is jel kerül (VAGY 

kapcsolat). Ha a késleltetve meghúzás Δt ideje alatt az ÉS szelepen keresztül most már mindkét nyomógomb 
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működtetésével az 1 pontra jel kerül, az még vezérli a főszelepet is. Az átváltott főszelep indítja a 

dugattyúmozgást, amely véghelyzetében működteti az a1 jeladót is. Ha közben a Δt leteltével az időtag is 

átváltott, akkor így teljesül F alaphelyzetbe vezérlésének feltétele. Ekkor az időtag 2 kimenetén már nincs jel, 

ami akadályozná al jelének vezérlő hatását. Ha a VAGY szelep kimeneti jeléhez képest a Δt időtartamon túl 

jelenik meg az ÉS szelep jele, akkor az már nem jut az időtag 2 kimenetelére. Így elérhető, hogy a két 

nyomógombot a beállított Δt időtartamon belül (0,5-1,5 s) kelljen az indításhoz működtetni. Megfigyelhető, 

hogy a rendszer szimmetrikus, nincs kitüntetett első és utána következő második működtetésű szelepe. Ez 

indokolja, hogy a Δt értéket kicsi, 0,5 s értékre is állíthatjuk. 

 

8.34. ábra. Továbbindítható vészleállítás 

4.5. Vészleállítások 

A továbbiakban vizsgáljunk meg két vészleállító kapcsolást! Az első ábra szerinti munkahenger működését a K1 

startállásba kapcsolásával indíthatjuk. Az indulás további feltétele, hogy a dugattyú alaphelyzetben legyen, 

működtetve tartsa az a0 szelepet. Ekkor a startjel átjutva rajta átvezérli a főszelepet, a dugattyú pozitív irányba 

mozdul. Külső véghelyzetében működteti az a1 szelepet, amely visszaváltva a főszelepet, a dugattyút is 

visszafordítja. A dugattyú alaphelyzetbe érve ismét működteti a0-t és elindul pozitív irányba. A berendezés 

elindítása után a dugattyú oszcilláló mozgást végez. A K1 kapcsoló stopállása a dugattyú alaphelyzetében állítja 

le a működést, hiszen leszellőzteti az a0 1-es pontját. Bármelyik pillanatban kiadott K2 vészstop lezárja a henger 

munkatereit, és így a dugattyú a ráható erők kiegyenlítődése után a rögzített helyzetbe kerül. A vészstop 

nyugtázóval történő oldása után a megkezdett mozgások és a „végtelen ciklus” folytatódik. 
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8.35. ábra. Újraindítható vészleállítás 

Az előző ábrán látható üzemszerű működése megegyezik az előzővel. Itt is feltétele a startnak a dugattyú „0” 

alaphelyzetben állása. A sikeres indítás után a dugattyú szintén oszcilláló mozgást végez, amelyet a bármely 

pillanatban kiadott K2 Üzemi stopjel az alaphelyzetben fejeztet be. Bármely irányú dugattyú-mozgásközben 

kiadott K4 vészstop a dugattyút rögtön az alaphelyzet felé irányítja. K4 jele a V1 VAGY szelepen keresztül 

azonnal alaphelyzetbe váltja F-et. A V2-n keresztül, pedig H1-et állítja a stopnak megfelelő helyzetbe. Ezért K3 

nyugtázó oldja ugyan K4 vészstop helyzetét, de nem indítja meg a dugattyúmozgást. Ahhoz a K1 startgomb 

ismételt megnyomása szükséges. 

A kétféle vészstop-kapcsolást más-más technológiák esetén alkalmazzák. Szállítási mozgások megállítására 

inkább az első, gépzáródások leállítására pedig a második megoldás a célszerűbb. 

A pneumatikus rendszerek alkalmazásában, bizonyos állandóan ismétlődő feladatokra már hagyományosnak 

tekinthető megoldások alakultak ki. Ezeknek az alapkapcsolásoknak az ismerete megkönnyíti terjedelmes és 

bonyolult rendszerek összeállítását is. 

4.6. Sebességvezérlésre alkalmas alapkapcsolások, 
mennyiségirányító elemek beépítési lehetőségei 

Kétoldali működtetésű munkahengerek sebességvezérlése egy mozgásirányban 

• Dugattyúsebesség változtatása az elért helyzet függvényében 

• Dugattyú gyorsjárati visszafutásának vezérlése 

A 8.36.a. ábra, az elért helyzet függvényében történő, sebességváltoztatásra alkalmas vezérlés kapcsolási 

kialakítását tartalmazza. A dugattyú gyorsmegközelítő- és munkameneti sebességgel mozog 0 – 1 irányban. 

AZ N nyomógomb működtetésének hatására a T teljesítményszelep és 9 segédszelep 12-es csatlakozói 

egyidejűleg vezérlőjeleket kapnak. Mindkét szelep olyan kapcsolóállást vesz fel, melynél az 1 – 2 átmenetek 

lesznek rövidre zárva. 
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8.36. ábra. 

Ekkor a beáramló levegő a T teljesítményszelep 1-2 átmenetén keresztül az A munkahenger dugattyúoldali 

munkaterét tölti. A levegő nyomásának hatására a dugattyú 0-1 irányú mozgást végez. A mozgás során, a 

rúdoldali térből kiáramló levegő, a T teljesítményszelep 4-5, valamint az S segédszelep 1-2 átmenetén keresztül, 

az F1 fojtás beiktatásával a szabadba távozik. Az időegység alatt kiáramló levegő mennyiségét, így a mozgás 

sebességét ekkor az F1 fojtás átömlő keresztmetszete határozza meg. A 2 pozíció elérésekor működik az ott 

lehelyezett a2 helyzetérzékelő (3/2-es pneumatikus helyzetkapcsoló) és 1-2 átmenetén keresztül az S 

segédszelep 14-es csatlakozójára vezérlőjelet ad. 

A vezérlés hatására az S segédszelep kapcsolóállást vált és 1-4 átmenetén keresztül a kiáramlás útjába az F1 

helyett az F2 fojtást iktatja be. Ettől a pozíciótól a mozgás sebességét, tehát az F2 fojtás átömlő keresztmetszete 

határozza meg. A dugattyú l véghelyzet elérésekor működteti az a1 véghelyzet érzékelőt, mely a T 

teljesítményszelep 14-es csatlakozójára ad vezérlőjelet. A teljesítményszelep kapcsolóállást vált és 1-4 

átmenetén keresztül tölti a rúdoldali teret. A dugattyúoldali térből kiáramló levegő ekkor a szelep 2-3 átmenetén 

keresztül közvetlenül a szabadba távozik. A mozgás sebessége – tekintve, hogy azt nem vezéreljük – lényegében 

a dugattyúsúrlódástól, a hengerterekben kialakult nyomásviszonyoktól és a szelep átömlő keresztmetszetétől 

függ. 

A 8.36.b ábra a dugattyú gyorsjárati visszafutásának vezérlésére mutat be kapcsolási példát. A munkahengerek 

dugattyúmozgásának sebessége fojtó vagy fojtó – visszacsapó szelepekkel csökkenthető. A sebesség növelése 

úgynevezett gyorskilevegőző szelep alkalmazásával nyílik lehetőség. Ennek beépítésével a sebességet korlátozó, 

a dugattyú mozgásiránnyal ellentétes oldalán ható ellennyomás minimálisra csökkenthető. Ugyanakkor 

kiküszöbölhető a teljesítményszelep korlátozott átömlő keresztmetszetének (állandó átömlő keresztmetszetű 

fojtás) sebesség csökkenő hatása is. 

Az N nyomógomb működtetésével a T 4/2-es teljesítményszelep Z vezérlőcsatlakozója kerül nyomás alá. A 

szelep kapcsolóállást vált és P-A átmenetén keresztül, a GK gyorskilevegőző szelep P-A átmenetén keresztül 

tölti a dugattyúoldali teret. A levegő nyomásának hatására az A munkahenger dugattyúja 0-1 irányú mozgást 

végez. A mozgás sebességét az FV fojtó-visszacsapó szelep fojtásának átömlő keresztmetszete határozza meg. 

Az 1 véghelyzet elérésekor működik az a1 véghelyzet érzékelő, mely a teljesítményszelep Y csatlakozójára 

továbbít vezérlőjelet. A szelepkacsoló állást vált ás P-B átmenetén keresztül tölti a dugattyúrúd oldali 

munkateret. A dugattyú 1-0 irányú mozgást végez. A dugattyúoldali térből a levegő a GK szelep A-R átmenetén 

keresztül közvetlenül a szabadba távozik. Ennek megfelelően a dugattyúoldali tér nyomása közel légköri értékre 

csökken, s ezáltal, a dugattyúműködtető nyomással (rúdoldal) szembeni ellennyomása (dugattyúoldal) 

elhanyagolható. Ez a mozgás sebességét nagymértékben megnöveli az addig ismertetett megoldáshoz képest. 

Kiküszöbölhető a teljesítményszelep átömlő keresztmetszetének sebességkorlátozó hatása is, mivel a 

dugattyúoldali térből távozó levegő nem áramlik át a T szelepen. 

4.7. Munkahengerek automatikus vezérlése, számláló rendszerek 
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A 8.37. ábra munkahengerek kézi és automatikus vezérlésére, illetve a dugattyúlöket számolására mutat be 

kapcsolásokat. 

A 8.37.a. ábra egy kézi, valamint automata üzemű vezérlés kapcsolási megoldását mutatja be. 

 

8.37. ábra. 

A KÜ üzemkapcsolóval biztosítható a kézi, vagy az automata vezérlés energiaellátása. A táplevegő 

bekapcsolásakor a KÜ üzemkapcsoló vázolt állapotában, annak 1-2 átmenetén keresztül, a levegő a 

helyzetkapcsolókat táplálja. Ez az automata üzemmód. A vezérlőjel az a0 helyzetérzékelő (alaphelyzetben 

működtetett) 1-2 átmenetén, valamint a V2 vagy szelepen keresztül eljut a T teljesítményszelep 1-2–es 

vezérlőcsatlakozójához. A szelep kapcsolóállást vált, 1-2 átmenetén keresztül tölti a dugattyú oldali munkateret, 

megkezdődik a 0 – 1 irányú mozgás. A véghelyzet elérésekor működik az a1 helyzetérzékelő, mely a V1 

szelepen keresztül vezérli a T szelep 14-es vezérlő csatlakozóját. A szelep kapcsolóállást vált és megkezdődik 

az 1-0 irányú mozgás. 

A KÜ üzemmód kapcsoló másik állásában az N1 és N2 nyomógombok kapnak táplevegőt. Ez a kézi üzemmód. 

Ekkor a nyomógombok működtetésével – az előbbiekhez hasonlóan – vezérelhető a munkahenger 

dugattyúmozgása. 

A 8.37.b. ábra a dugattyú két kettőslöketének számlálására alkalmas vezérlés kapcsolási kialakítását ismerteti. 

Az N nyomógomb működtetésekor a vezérlőjel elfut egyrészt a T3 szelep 12-es vezérlőcsatlakozójához, 

másrészt a V vagy szelepen keresztül a T1 teljesítményszelep 12-es vezérlőcsatlakozójához. Megkezdődik a 

dugattyú 0-1 irányú mozgása. A löket véghelyzetének elérésekor a dugattyúrúd ráfut az a1 helyzetkapcsolóra, 

mely vezérlőjelet ad egyrészt a T3 szelep 1-2 átmenetén keresztül a T2 szelep 14-es vezérlőcsatlakozójára, 

másrészt a T1 teljesítményszelep 14-es vezérlőcsatlakozójára. Megkezdődik az 1-0 irányú mozgás. A T2 szelep 

1-4 átmenetén keresztül táplevegővel látja el az ao helyzetkapcsolót. Az alaphelyzet elérésekor a dugattyú ráfut 

az ao érzékelőre, mely a V vagy szelepen keresztül újra indítja a 0-1 irányú mozgást és vezérlőjelet ad a T3 

szelep 14-es vezérlőcsatlakozójára. A véghelyzet elérésekor ismét működik az a1 helyzetkapcsoló, mely indítja 

a dugattyú visszafutását és a T3 szelep 1-4 átmenetén keresztül vezérlőjelet ad a T2 szelep 12-es 

vezérlőcsatlakozójára. A T2 szelep 1-2 átmenete lezárt, így az ao érzékelő táplevegő ellátása és az alaphelyzet 

elérésekor az újraindítás feltétele megszűnik. Egy indítójelre tehát a dugattyú két kettőslöketet végzett. 

A vezérlési folyamatok sokrétűsége, valamint az elemek miniatürizálására irányuló törekvés a gyártó cégek 

számára szükségessé tette az egyedi, meghatározott feladatra fejlesztett pneumatikus elemek gyártását. Ilyen a 

számláló elem is. Az alapelem 3/2-es kétoldali levegővezérlésű útszelep, melynél az áramlási utak speciális 

kialakításúak. A felépítésből adódóan az elem alkalmas bináris számláló funkció ellátására. Ha a számláló 

elemből csak egyet használunk fel, akkor a szelep két jelet különböztet meg, kettőig számol. 

Több elem összekapcsolásával a számlálás terjedelmét bővíteni lehet. 

4.8. Kapcsolási idő érzékelésére alkalmas késleltető 
kapcsolások. Pneumatikus időrelék beépítési lehetőségei 
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A vezérléstechnikában minden rendszerben szükség van olyan elemekre, melyek alkalmasak arra, hogy időt 

érzékeljenek, jeleket tároljanak vagy késleltessenek. A pneumatikus időrelék néhány változatát a 8.38. ábra 

foglalja össze. 

A 8.38. a. ábrán egy meghúzásra késleltetett időrelé kapcsolási kialakítása látható. 

Az x vezérlőjel a fojtó – visszacsapó szelep változtatható átömlő keresztmetszetű fojtásán keresztül – légtartály 

közbeiktatásával – tölti a 3/2-es szelep vezérlőterét. 

A beépített fojtás, mint R – tag (ellenállás), valamint a légtartály, (mint C – tag kapacitás), a feltöltést lassítja. 

Amikor a vezérlőtérben a jel nyomása a vezérlőtolattyú felületén akkora erőt fejt ki mint a rugóerő, akkor a 

szelep kapcsol, és megjelenik az Y kimenőjel. A késleltetés delta t értéke az RC – tag R elemével, a fojtás 

átömlő keresztmetszetével állítható. Lényegében az Y kimenőjel az x vezérlőjelhez képest delta t idővel késik. 

A kapcsolás aktív, jelerősítést is végezhet. A vezérlőjel megszűnésekor a vezérlőtér a visszacsapó szelepen 

keresztül gyorsan kilevegőzik, a 3/2–es szelep rugóerő hatására azonnal alaphelyzetbe áll és az Y kimenőjel 

megszűnik. 

A 8.38. b. ábra az elengedésre történő késleltetés kapcsolási megoldását szemlélteti. Ekkor az x vezérlőjel a 

beépített fojtó – visszacsapó szelep visszacsapó ágán keresztül tölti a 3/2-es szelep vezérlőkamráját. A légtartály 

ellenére, a nyomásnövekedés gyorsan eléri a kapcsoláshoz szükséges értéket, és az x vezérlőjellel egy időben 

megjelenik az Y kimenet. Az x vezérlőjel megszűnésekor, a vezérlőtérből a levegő az állítható átömlő 

keresztmetszetű fojtáson keresztül áramlik ki. A nyomás gyors csökkenését az RC – tag akadályozza. Amikor a 

nyomás értéke a kapcsolónyomás szintje alá csökken, a szelep alaphelyzetbe áll és megszűnik az Y kimenet. Az 

Y kimenőjel tehát az x vezérlőjelhez képest késleltetve (delta t idővel) szűnik meg. A kapcsolás aktív, 

jelerősítést is végezhet. 

 

8.38. ábra. 

A 8.38. c. ábra a jelmegszakítás kapcsolását ismerteti. A kialakítás ekkor passzív, az x vezérlőjel adja az y 

kimenőjelet is. A késleltető RC – tag a már ismert megoldású, a szelep azonban alaphelyzetben nyitott 

rendszerű. Ennek megfelelően az x vezérlőjellel egy időben az Y kimenet is megjelenik, majd az RC – tagon 

beállított delta t késleltetéssel később a kimenet megszűnik. A tartós x vezérlőjelhez képest beállítható 

szélességű impulzust hoztunk létre. 
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A 8.38. d. ábra a lefutó élre vezérelt meghúzási késleltetés kapcsolási kialakítását szemlélteti. A szelep ebben az 

esetben is alaphelyzetben nyitott 3/2-es kialakítású. Az Y kimenőjel a táplevegő bekapcsolásával egy időben 

megjelenik. Az x vezérlés bekapcsolásakor (töltés a visszacsapó szelepen keresztül) a 3/2-es szelep azonnal 

kapcsol, és megszünteti a kimenetet. A vezérlés megszűnésekor az RC tagon beállított késleltetés eltelte után a 

3/2-es szelep alaphelyzetbe áll és ismét megjelenik az Y kimenet. Az eredmény lefutó éllel vezérelt meghúzási 

késleltetés. A kapcsolás aktív, erősítést is végezhet. 
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9. fejezet - Integrált végrehajtó 
elemek különféle energia hordozóval, 
hidraulika 

A hidraulika fogalom a görög hydor = víz szóból származik, és megközelítőleg egyértelmű a hidromechanika 

fogalommal. 

1. 9.1. A hidraulikáról általában 

A hidromechanika a folyadékok fizikai viselkedésével foglalkozó tudomány. A hidraulika ezen fizikai 

törvényeket alkalmazza a gyakorlatban. Így a hidraulika a nyugalomban lévő és áramló folyadékokra (víz, olaj, 

glicerin, emulziók) vonatkozó fizikai törvényének gyakorlati alkalmazásának tudományága. 

1.1. A hidraulika meghatározása 

A hidraulika hidrosztatikára és hidrodinamikára bontható szét. Az előző a nyugalomban lévő folyadékokban 

fellépő erők egyensúlyával foglalkozó tudományág. A hidrodinamika a folyadékok mozgástörvényeinek 

tudománya (áramlástan). Hidraulikán – egyszerű műszaki megközelítésben -értjük a munkafolyadékok által 

létrehozott erőket és mozgásokat. 

Az energiaátvitel közege folyadék. Ásványolajokat – újabban szintetikus olajokat – alkalmaznak. Ezért a 

hidrosztatikus-elv szerint működő összes hajtás, vezérlés és szabályozás összességére alkalmazva az 

olajhidraulika fogalom is elterjedt. [9.1] 

A hidraulikus berendezéseket a modern termelési és gyártási eljárásokban alkalmazzák. A modern 

automatizálásban a hidraulika értékét alkalmazásának sokfélesége mutatja. [9.2] 

1.2. A hidraulika használatának területei 

Alapvetően 

• telepített hidraulikus berendezéseket, 

• mobil hidraulikus berendezéseket különböztetünk meg. 

1.2.1. A mobil hidraulika 

A mozgó hidraulikus berendezés kerekeken vagy lánctalpakon mozog, jellemző ismertetője, hogy a szelepek 

gyakran közvetlenül kézi működtetésűek. 

A mobil hidraulikus berendezések jellemző alkalmazási területei: 

• építőgépek, 

• önürítő gépjárművek, markolók, rakodógépek, 

• emelő- és szállítóeszközök, 

• mezőgazdasági gépek. 

Az építőiparban a hidraulikának igen sokféle alkalmazását találjuk meg. Egy kotrógépnél a mozgásokon 

(emelés, megfogás, süllyesztés) túl, a helyváltoztatás meghajtása is lehet hidraulikus. Az egyenes vonalú 

munkavégző mozgásokat lineáris hajtásokkal (hengerek), a forgómozgásokat rotációs hajtásokkal (motorok, 

lengőhajtások) hozzák létre. [9.2] 

1.2.2. A telepített hidraulika 
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A telepített hidraulika, mereven helyhez kötött. Itt túlnyomóan elektromágneses szelepeket alkalmaznak. 

A telepített hidraulikus berendezések jellemző alkalmazási területei: 

• különféle gyártó- és szerelőgépek, 

• ipari robotok 

• szállítópályák, 

• emelő- és szállító eszközök, 

• prések, 

• fröccsöntőgépek, 

• hengersorok, 

• felvonók. 

Tipikus alkalmazási terület a szerszámgyártás. A modern CNC-vezérlésű szerszámgépeknél a szerszámok és a 

munkadarabok befogása hidraulikus elemekkel történik. Az előtolás és az orsóhajtás szintén hidraulikus kivitelű 

lehet. [9.2] 

További alkalmazási területek: a hajózás, a bányászat és a repülőgép technika. A repülőgép hidraulika 

különleges helyzetű, mert ott igen nagy jelentőségűek a biztonsági előírások. 

1.3. A hidraulikus hajtások előnyei és hátrányai 

Előnyök 

• kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség nagy, 

• megbízható pozicionálás, 

• indulás a legnagyobb terheléssel nyugalmi helyzetből, 

• azonos, terhelésfüggetlen mozgás, mivel a folyadékok alig összenyomhatók, és a sebességek egyszerűen 

állíthatók, 

• a sebességek és fordulatszámok akár üzem közben is fokozatmentesen állíthatók, nagy szabályozási 

tartományban, 

• lágy működés és átkapcsolás, 

• egyszerű védelem túlterhelés és törés ellen, a jó vezérelhetőség és forgatónyomaték határolhatóság révén (pl. 

nyomáshatároló szeleppel)a nyomás, és ezáltal a hidrosztatikus berendezésekben fellépő erők bárhol 

könnyedén ellenőrizhetők, egyszerű és olcsó műszerekkel, 

• kedvező hőelvezetés, 

• az eszközöket tetszőlegesen elhelyezhetjük, mivel az összekötetést biztosító hajlékony csővezeték ezt 

lehetővé teszi, 

• távvezérlés lehetősége központi vezérlőpultról, villamos jeladással, 

• a szabványosított hidrosztatikus elemek kombinálhatósága lehetővé teszi sokoldalú berendezések kiépítését a 

termelési folyamatok gépesítése és automatizálása céljából, 

• az elemek élettartama hosszú, karbantartást alig igényelnek, a folyamatos kenés biztosított az olaj révén. 

[9.1], [9.2] 

Hátrányok 
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• szennyeződésre érzékeny 

• a nagy nyomásokból adódó veszély (erős folyadéksugár töréskor) 

• hőmérsékletfüggés (viszkozitás változás) 

• kedvezőtlen hatásfok a folyadékveszteségek (résolaj), és a csővezetékben fellépő nyomásveszteségek miatt 

• a kifolyt olaj szennyezi a környezetet (tűzveszély, balesetveszély) [9.1], [9.2] 

1.4. Hidraulikus berendezések 

1.4.1. Egyszerű hidraulikus berendezés működése 

A folyadékok összenyomhatatlanok, bennük a nyomás minden irányban egyformán terjed, és a folyadék 

sebessége, a dinamikus és a statikus nyomása egymásba átalakulhat. E tulajdonságokat használják fel a 

hidraulikus gépekben. Különösen a hidraulikus energiaátvitelben, vagy más szavakkal a vezérlésben, vagy 

tágabb értelemben véve, a hidraulikus irányítástechnikában. 

Az 9.1. ábra szerinti szerkezettel bizonyos erővel nyomást fejtünk ki egy dugattyús szivattyú dugattyújára. Az 

erő és a dugattyú felületének hányadosa adja a mindenkor elérhető p nyomást: 

 

Minél erősebben nyomjuk a dugattyút, azaz minél nagyobb rajta az erő, annál nagyobb lesz a nyomás. Azonban 

a nyomás nem lehet nagyobb annál az értéknél, amely az A2 hengerfelületre hatva, a terheléssel azonos erőt ad, 

azaz:  

 

9.1. ábra. Dugattyús szivattyú működése 

A dugattyú további működtetésével a teher emelkedni kezd. Következésképpen a nyomás ahhoz a külső vagy 

belső ellenálláshoz igazodik, amely a folyadék áramlását akadályozza. A teher tehát akkor mozgatható, ha elő 

tudjuk állítani az ehhez szükséges nyomást. A teher mozgási sebessége egyedül attól a folyadékmennyiségtől 

függ, amelyet a hengerhez vezetünk. 

A gyakorlatban azonban kissé ki kell még bővíteni ezt a rendszert. Olyan elemeket kell beépíteni, melyekkel 

befolyásolni lehet: 

• a teher mozgásirányát (útszelep), 

• mozgási sebességét (áramlás-szelep), 

• a berendezés legnagyobb terhelhetőségét (nyomáshatároló-szelep), 

• a berendezés üresjáratát a hidraulikus szivattyún keresztül nyugalmi helyzetben megakadályozzák 

(zárószelep), 

• a hidraulikus berendezést folyamatosan ellátják nyomófolyadékkal (elektromotorral hajtott hidraulikus 

szivattyú). [9.3] 

1.5. Egy hidraulikus berendezés felépítése 



 Integrált végrehajtó elemek 

különféle energia hordozóval, 

hidraulika 

 

 143  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A hidraulikus berendezéseket elemekből építik fel. A hidraulikus elem a berendezés legkisebb műszaki, 

kereskedelmi egysége, amely meghatározott hidraulikai feladat teljesítésére képes. A hidraulikus elemek 

funkciójuk szerint csoportosíthatók: 

• Energia átalakítók: 

• Mechanikai munkát a munkafolyadék nyomásává, illetve az áramló munkafolyadék nyomását mechanikai 

munkává alakítják át. Ez a szivattyúk és a hidromotorok gyűjtő elnevezése. A szivattyúk, a forgó és lengő-

forgató hidromotorok és munkahengerek tartoznak ebbe a csoportba. (9.2. ábra) 

• Irányítóelemek: 

• A munkafolyadék nyomását, térfogatáramát és az áramlás útját határozzák meg. Ezek a nyomás- és 

térfogatáram-irányítók, és az útváltók. 

• Munkafolyadék-kondicionálók: 

• A folyadék minőségi jellemzőit és állapotát hozzák létre. Szűrők, fűtők, hűtők, légtelenítők alkotják ezt a 

csoportot. 

• Munkafolyadék-tárolók 

• Ebbe a csoportba a tartályok, hidroakkumulátorok tartoznak. 

• Hidraulikus vezetékek: 

• A hidraulikus elemek között vezetik a munkafolyadékot. Ezek csővezetékek, csőkötések, alaplapok. 

• Mérő-, kapcsolóelemek: 

• A munkafolyadék, vagy a hidraulikus elem jellemzőit mérik. [9.3], [9.4] 

 

9.2. ábra. Az energia átalakítása egy hidraulikus berendezésben 

1.5.1. Hidraulikus munkafolyadék 

Midnenképp említést kell tenni a munkafolyadékokról, hisz a hidraulikus berendezések szerves részét képezik. 

Alapvetően nyomóenergia átvitelére a folyadékok széles sprektruma alkalmas volna, mert a hidraulikus 

berendezések munkafolyadékaitól megkövetelünk egyéb tulajdonságokat is, ezért ez jelentősen korlátozza a 

szóba jöhető folyadékok számát. 

A víz jelentős problémákat vet fel mint munkafolyadék alkalmazása, a forráspont, fagyáspont, a korrózió, a 

kenőképesség és a hígfolyósság miatt. Az ásványolaj bázisú folyadékok – amelyeket hidraulika olajnak 

nevezünk – megfelelnek a normál követelményeknek. 

Azokban a hidraulikus berendezésekben, ahol magas a tűzveszély, például kőszénbányákban, kovácssajtóknál, 

erőművi turbinák szabályozó berendezéseinél, nyomás alatti öntőgépeknél a nehezen gyúlékony 

munkafolyadékok alkalmazása a szükséges. Fennáll a veszélye a fenti alkalmazásoknál, hogy az ásványolaj 
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bázisú folyadékok vezetéktörések, sérülések miatt felgyulladnak az erősen felmelegedett fémrészeken. Ezekben 

az esetekben az ásványolaj bázisú olajtermékek helyett szintetikus olajokkal, vagy vízzel alkotott 

olajkeverékeket használnak. 

A hidraulikus rendszerben a folyadék, mint energiaközvetítő elem szerepel, ugyanakkor a folyadékot számos 

igénybevétel éri és érheti. A hidraulikus rendszerek üzemeltetésekor a legfontosabb szempont, hogy az előírt 

minőségű és mennyiségű folyadékot használják, illetve azt a megadott üzemidő vagy elhasználódás után 

cseréljék ki. 

A hidraulikus rendszerekben alkalmazott folyadékokkal szemben az alábbi követelmények fogalmazhatók meg: 

• jó kenőképességgel rendelkezzen, 

• megfelelő viszkozitása legyen, 

• jó hőátadási képessége legyen, 

• alacsony dermedéspontú, 

• ne habosodjon, 

• ne képezzen emulziót, 

• ne legyen lerakódásra hajlamos, 

• ne oxidálódjon és 

• ne okozzon korróziót. 

1.5.2. A munkafolyadék feladatai 

Különböző feladatokat kell teljesíteni a hidraulikus berendezésekben használt munkafolyadékoknak: 

• nyomásátvitel; 

• mozgó géprészek kenése; 

• hűtés, energiaátalakulásból (nyomásveszteség) keletkező hő elvezetése; 

• a nyomáscsúcsok okozta lengések csökkentése; 

• korrózióvédelem; 

• levált anyag részecskék eltávolítása; 

• jelátvitel. 

1.5.3. A munkafolyadék fajtái 

Különböző tulajdonságokkal rendelkező munkafolyadék fajták vannak a hidraulikaolajok és a nehezen 

gyúlékony munkafolyadékok mellett. A kis mennyiségű adalékanyag és az alapfolyadék határozza meg a 

tulajdonságokat. 

1.5.4. Nehezen gyulladó hidraulikafolyadékok 

Megkülönböztetünk a nehezen gyulladó hidraulika folyadékoknál szintetikus, víztartalmú és vízmentes 

folyadékokat. A szintetikus folyadékok olyan kémiai összetétellel rendelkeznek, hogy a gőzeik nem éghetőek. 

1.5.5. Néhány szó a viszkozitásról 

A folyadék belső súrlódásáról nyújt felvilágosítást a viszkozitás, tehát arról az ellenállásról, amit le kell 

küzdenünk ahhoz, hogy elmozdítsunk egymástól két szomszédos folyadékréteget. 
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Tehát annak a mértéke a viszkozitás, hogy egy folyadék milyen könnyen „önthető”. A túl kicsi viszkozitás 

(hígfolyósság) megnöveli a résveszteségeket. a kenőfilm vékony, könnyebben leszakad, ezért a kopásvédelem 

csökken. Ennek ellenére előnyben részesítik a hígfolyós olajat a sűrűbbel szemben, mert a csekélyebb súrlódás 

csökkenti a nyomás és teljesítményveszteséget. Növekvő viszkozitással a folyadék belső súrlódása, nő és a 

hőfejlődés okozta nyomás és teljesítményveszteség nagyobb lesz. 

A nagy viszkozitás következménye a megnövekedett súrlódás, amely különösen a fojtási helyeken nagymértékű 

nyomásveszteséget és melegedést okoz. Ezáltal a hidegindítás és a légbuborékok kiválasztása nehezebbé válik, 

és fokozódik a kavitáció. 

1.5.6. A hidraulikus rendszerek 

A különféle elemekből, egységekből összeállított körfolyamatot nevezzük hidraulikus rendszernek. A 

hidraulikus rendszerek fő jellemzője, hogy folyadék cirkulál benne. A szivattyún keresztül energiát vesz fel, 

melyet a hidromotoron ad át. A szivattyút és a hidromotort a rendszeren belül energia-átalakítónak nevezzük. A 

hidraulikus energiát a szivattyú és a hidromotor között irányító készülékekkel befolyásolhatjuk. A rendszeren 

belül változtatható a nyomás, az áramlás erőssége és útja. A rendszer fő egységeit összekötő, többi elemét 

kiegészítő elemeknek nevezzük. 

 

9.3. ábra. 

 

9.4. ábra. A hidrosztatikus rendszerek osztályozása 

A hidraulikus rendszerek lehetnek nyitott vagy zárt körfolyamatúak, ezen belül egyenáramú vagy váltóáramú 

felépítésűek. A nyitott hidraulikus körfolyamatnál a tartályon keresztül végez körforgást a folyadék. A 

felépíthető körfolyamatok közül ez a legegyszerűbb. 

A körfolyamban fojtással, vagy a hidromotor esetleg a szivattyú folyadékszállításának változtatásával lehet 

elérni mechanikai energiaváltoztatást. Ha egy egyszerű kivitleben készült a nyitott körfolyamat, akkor a 

szállított mennyiség, a hidromotor kimenő és a szivattyú bemenő fordulatszáma mind állandó és a hatás ekkor 

egyirányú. Ha forgás- ill. mozgásirányváltást szeretnénk elérni, akkor útszelep beépítésével ezt elérhetjük a 

nyitott körben. 
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9.5. ábra. Nyitott hidraulikus rendszer (Zetor 25 tip. traktorblokk hidraulikája) 

1.5.7. A nyitott körfolyamat jellemzői 

• a szivattyút a tartály mellett vagy a tartály alatt kell elhelyezni, mivel a bemenő fordulatszámot a 

szívómagasság befolyásolja; 

• egy szivattyúról több fogyasztó is működtethető; 

• az útszelepek névleges méreteit a maximálisan átfolyó folyadékmennyiségtől függően kell megválasztani; 

• a szűrők és hűtők méreteit is az átfolyó folyadékmennyiség határozza meg; 

• a tartály mérete a szivattyú maximális szállítási mennyiségének többszöröse is lehet (dm3-ben); 

• a szívóvezetékek nagy átmérővel és kis hosszúságban építhetők be; 

• alkalmazása: széles körben elterjedt mind a mobil, mind a stabil hidraulikus rendszerekben. 

Nem rendelkeznek visszacsatolással a nyitott szabályozási láncú körfolyamok. (a kialakult állapot a körfolyamat 

végén nem hat a körfolyamat elejére). 

A zárt hidraulikus rendszerekben a hidromotorból visszaáramló folyadék közvetlenül a szivattyú 

szívócsonkjához áramlik vissza. Ebben a körfolyamban a szivattyú és a hidromotor is állítható kivitelű. A 

szivattyú csak egy irányban forog, azonban a hidromotor mindkét irányban foroghat. Beépített nyomáshatároló 

szelepek segítségével biztosítható a hidraulikus körfolyamban a maximálisan megengedett nyomás értéke. 

Nyomó oldalanként egy-egy (pl. két forgásirány esetén két darab) állítható nyomáshatároló szelep kerül 

beépítésre a rendszerbe. 

1.5.8. A zárt körfolyamat jellemzői 

• az elrendezés és a beépítési helyzet tetszőleges; 

• a szivattyú „nulla” helyzete miatt a meghajtás teljes egészében megfordítható; 

• a teher megtartása a meghajtó motoron keresztül lehetséges, ugyanakkor a fékezéskor az energia 

visszanyerhető; 

• az útszelepek kis névleges méretekkel rendelkeznek, főleg az elővezérlésre alkalmazhatók; 

• a szűrők és hűtők méreteinél kis átfolyási keresztmetszetekkel és építési méretekkel kell számolni; 

• öblítő szelepek alkalmazásával a folyadék hűtése egyszerűsíthető; 

• a tartály mérete kicsi, a rendszer teljes térfogatával kell összehangolni; 
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• alkalmazása: elsősorban forgó mozgásoknál, haladó-, forgató- és csörlőhajtásoknál. 

Az állandó térfogatáramú körök kialakításánál az útváltó központi, vagy semleges helyzetében a teljes 

térfogatáramot visszavezeti a tartályba, ezzel tehermentesíti a szivattyút. A körfolyamot egy állandó 

folyadékszállítású szivattyú működteti, amelyet párhuzamosan kötünk egy nyomáshatárolóval. Az útváltó 

elmozdításakor megindul a folyadékáram, és ezzel együtt növekszik a rendszer nyomása. A nyomásnövekedés 

mindaddig tart, amíg a folyadék nyomásából származó nyomóerő le nem győzi a mechanikai terhelést, vagy a 

nyomáshatároló ki nem nyit. A változtatható térfogatáramú körök megvalósíthatók állandó fajlagos szállítású 

szivattyúval is. Ebben az esetben alkalmazni kell tehermentesítő szelepet és egy akkumulátort. A másik 

megoldásban egy változtatható folyadékszállítású nyomásszabályozós szivattyút alkalmaznak. 

1.5.9. Nyomás- és térfogatáram-szabályozású rendszerek 

A szivattyú tartozéka egy ún. nyomáskülönbség-állandósító szelep (NKA szelep), amely szabályozza a 

vezérlőolaj belépését az axiáldugattyús szivattyú löketszabályozó mechanizmusába. A példaként bemutatott 9.6. 

ábra baloldalán ha a szelep „B” jelű csatlakozási pontja lezárt, akkor a körfolyam úgy viselkedik, mint egy 

közönséges nyomásszabályzott rendszer készenléti nyomással. 

Az NKA szelep „B” pontja azonban egy nyomásközvetítő vezetéken keresztül összeköttetésben van az útváltók 

csatlakozási pontjai- val. Ha valamelyik útváltó tolattyúja nyit, akkor a fogyasztót működtető nyomás rákerül az 

NKA szelep „B” pontjára és hozzáadódik a szelepen beállított rugóerőhöz. Következésképpen a szelep „A” 

oldali nyomása magasabb lesz, mint amire a fogyasztónak aktuálisan szüksége van. Ugyanez a 

nyomáskülönbség hat az útváltók előtt található szabályozható fojtókra is. Ez a rendszer mindaddig kiküszöböli 

a szekvenciális hatást, amíg az aktív fojtókon beállított térfogatáram kisebb, mint a szivattyú legnagyobb 

szállítási kapacitása. 

 

9.6. ábra. 

A hidroakkumulátorral kiegyenlített rendszer alkalmazása is közkedvelt a mobil hidraulikában. A rendszer egy 

kisteljesítményű, állandó fajlagos szállítású szivattyút tartalmaz, amely azokban a hosszabb periódusokban, 

amikor nincs szükség hidraulikus energiára, feltölti a hidroakkumulátort. Amikor az akkumulátor elérte a 

megkívánt munkanyomást, a tehermentesítő szelep nyit és a szivattyú térfogatárama szabadon visszajut a 

tartályba. A rendszer sajátos tulajdonsága, hogy a feltöltött akkumulátor révén akkor is képes energiát 

szolgáltatni korlátozott ideig, amikor a belső égésű motor nem üzemel. 

1.6. Hidraulikus irányító készülékek 

Ahogy az korábban is olvasható volt, az irányító készülékek a hidraulikus energiaátvitel jellemző 

paramétereinek, nevezetesen a munkafolyadék nyomásának, térfogatáramának irányítására alkalmas hidraulikus 

elemek gyűjtőneve. [9.13] 
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1.6.1. Felosztásuk 

Az irányítókészülékek felosztásának legelterjedtebb módja, az irányítás feladata, célja szerinti felosztás. Ez 

utóbbi alapján megkülönböztetünk: 

• nyomásirányító, 

• áramirányító, és 

• útirányító készüléket. 

Az említett irányítókészülékek mindegyike lehet állítható, és nem állítható. Nagy szerepet játszanak az 

irányítókészülékek között a folyamatos irányítást nagy sebességgel és pontossággal megvalósító készülékek. 

Ebbe a csoportba az arányos, illetve szervo szelepek tartoznak. [9.13] 

1.7. Az útirányítók és felosztásuk 

Az útirányítók elnevezés a munkafolyadék útvonalának változtatására vagy útirányának biztosítására alkalmas 

hidraulikus készülékek gyűjtőneve. 

Három fajtája ismeretes: 

• visszacsapó szelep, 

• vezérelt visszacsapó szelep, 

• útváltó. [9.13] 

1.7.1. Útváltók, rendeltetés és funkció 

Az „útváltók” csoportjába sorolunk minden olyan szelepet, amely egy nyomóközeg térfogatáram-irányának 

megváltoztatására, a térfogatáram elindítására és megállítására szolgál. 

 

9.7. ábra. 2/2-es útváltó szelep 

Elnevezésük a „hasznos” csatlakozók (a vezérlőcsatlakozókat nem számítva), és a működési helyzetek számából 

ered. Pl. a két „hasznos” csatakozóval és két működési helyzettel rendelkező szelepet ennek megfelelően 2/2-es 

útváltónak nevezzük. (9.7. ábra) 

Ha az útváltónak 4 hasznos csatlakozója és 3 működési helyzete van, akkor 4/3-as útváltónak nevezzük. (9.8. 

ábra) 
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9.8. ábra. 4/3-as útváltó szelep 

A működési helyzeteket, valamint a hozzájuk tartozó működtető egységeket kis „a”-val, „b”-vel szokták jelölni. 

A három működési helyzettel rendelkező útváltónál a középső („0”) a „nyugalmi helyzet” (középállás). (9.9. 

ábra) Nyugalmi helyzetnek azt az állapotot nevezzük, amikor a mozgó alkatrészeket valamilyen erő (pl. rugó) 

egy meghatározott helyzetben rögzíti. 

 

9.9. ábra. 4/3-as útváltó betűjelekkel ellátva 

1.7.2. Az útváltók teljesítménye 

Az útváltó teljesítményét és minőségét a következő kritériumok határozzák meg: 

• dinamikus teljesítményhatár, 

• statikus teljesítményhatár, 

• áramlási ellenállás, 

• szivárgás (tolattyús útváltóknál) és 

• kapcsolási idő. [9.13] 

1.7.3. Dinamikus teljesítményhatár 

Az útváltó dinamikus teljesítményhatára a térfogatáramból és az üzemi nyomásból tevődik össze. 

Megkülönböztetünk rugó és mágnes felőli, illetve vezérlőoldali teljesítményhatárt. A vezérlődugattyú 

átváltásakor keletkező axiális erő határozza meg. Megadja a meghatározott nyomásnál megengedett 

térfogatáram nagyságát. (9.10. ábra) [9.13] 

 

9.10. ábra. Teljesítményhatár 

1.7.4. Statikus teljesítményhatár 

Az útváltó statikus teljesítményhatára erősen függ az üzemi nyomás hatóidejétől. Nyomás, idő és más tényezők 

(pl. szennyeződés) hatására a dugattyú és a ház között tapadóerő keletkezik, amely a vezérlődugattyú 

mozgásával ellentétesen hat. Az útváltó gyakori működtetése esetén a tapadóerő alig észrevehető. Magas 

nyomás és hosszabb állás, a vezérlődugattyú megszorulásához vezethet. Kialakulását különböző tényezők 

befolyásolják: 
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• üzemi nyomás nagysága, 

• vezérlődugattyú átmérője, 

• az olaj viszkozitása és hőmérséklete, 

• a házfurat és vezérlődugattyú felületének minősége, 

• a dugattyú játéka, 

• a szűrés, és 

• az átfedési hossz. [9.13] 

1.7.5. Nyomáskülönbség 

A szelepbe belépő és onnan kilépő nyomás közti különbség a ∆p nyomáskülönbség, vagyis az útváltó belső 

ellenállása. A lamináris áramlástartományban ez a nyomáskülönbség a fallal történő súrlódásból adódik, a 

turbulens tartományban főként a vezérlő éleken az áramlásszétválás okozta kinetikai energiaveszteségből 

adódik. A gyakorlatban a nyomáskülönbséget nem lehet pontosan kiszámítani. A gyártók empirikus módszerrel 

határozzák meg az értékeket, és az eredményeket ∆p-Q jelleggörbék formájában jegyzik fel. [9.13] 

1.7.6. Átváltási idők 

Az útváltó átváltási ideje a működtető erő fellépésének kezdetétől a vezérlőelem löketének végéig szükséges 

időtartam. Négy különböző fázisa van (9.11. ábra): 

• tA: Reagálási késedelem 

• t1: A fővezérlő élen, az áramlási erő hatásossá válásához szükséges idő (indítási tartomány). 

• t2: Annak a mágneses erőnek a keletkezésére szolgáló idő, amely az áramlási erő maximumának legyőzéséhez 

szükséges. 

• t3: A vezérlődugattyú átkapcsolásához szükséges idő, a szelep löketének végéig (átkapcsolási tartomány). 

[9.13] 

 

9.11. ábra. Átváltási idő 

1.8. Az útváltók típusai 

Felépítésüket és működésüket tekintve három különböző útváltó típus létezik: 

• tolattyús útváltók, 
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• ülékes útváltók, 

• forgótolattyús útváltók. 

Ezek közül a tolattyús útváltókat használják a leggyakrabban, számos előnyük miatt, pl: 

• egyszerű felépítés, 

• jó nyomáskiegyenlítés, ezért kicsi a működtetésükhöz szükséges erő, 

• nagy kapcsolási teljesítmény, 

• alacsony veszteségek, és 

• sokrétű a vezérlőfunkciójuk. 

1.8.1. Tolattyús útváltó jellemzése 

A tolattyús útváltók olyan szelepek, amelyek házfuratában tolattyúk helyezkednek el. A gömbgrafitos 

öntvényből, acélból, vagy egyéb alkalmas anyagból készült házba, a vezérelni kívánt utak számának 

megfelelően kettő vagy több gyűrűcsatornát öntenek, vagy esztergálnak. Ezek a csatornák koncentrikusan, vagy 

excentrikusan helyezkednek el egy furat körül. Ezáltal a házban a vezérlődugattyú éleivel együtt működő 

vezérlőélek alakulnak ki. A házban elhelyezkedő gyűrűtereket a vezérlődugattyú mozgása köti össze, illetve 

választja el egymástól. 

A tolattyús útváltóknál a tömítés a mozgatható dugattyú és a ház közötti rés mentén jön létre. A tömítettség függ 

a rés méreteitől, a közeg viszkozitásától, és a nyomás nagyságától. Különösen nagy nyomás esetén, olyan 

nagyságrendű szivárgási veszteségek keletkeznek, hogy figyelembe kell venni a rendszer hatásfokának 

számításakor. 

Mivel a szivárgás nagysága főként a dugattyú és a ház közötti rés nagyságától függ, elsősorban ezt kellene 

csökkenteni az üzemi nyomás növekedésekor. Több ok van, amiért mégsem csökkentik a rés magasságát: 

• az üzemi nyomás növekedésekor a gerinc axiális irányban behajlik, és a magas nyomású oldal irányában a rés 

csökkenéséhez vezet, amit a résmagasság megválasztásakor figyelembe kell venni, a dugattyú beszorulásának 

megelőzése céljából, 

• az üzemi nyomás növekedésével növelni kell az útváltó alaplapra történő lenyomásának erejét, aminek 

következtében a házfurat eldeformálódhat, ezzel csökkentve a résmagasságot, 

• a kis résmagasság előállítása költséges, ezért kompromisszumot kell találni a műszaki megoldás és a 

gazdaságosság között. 

A szelepház és a vezérlődugattyú anyagának megválasztásakor ügyelni kell arra, hogy közel azonos hőtágulású 

anyagokat társítsunk. A hőmérséklet hatással van a nyomóközegre. A hőmérséklet növekedésekor, csökken a 

nyomóközeg viszkozitása és a sűrűsége, és nő a szivárgás. 

A szivárgási veszteségek a következőképpen hatnak a hidraulikus vezérlésekre: 

• A terhelőnyomás alatt álló fogyasztók, pl. a hidraulika-hengerek, a dugattyúszelepek szivárgási veszteségei 

következtében, elmozdulhatnak a terhelőnyomás hatóirányába, 

• az eltérő felületaránnyal rendelkező fogyasztók (differenciálhenger) zárt középső helyzetű vezérlőszelepek 

alkalmazásakor, a nagyobb dugattyúfelület hatóirányába mozdulhatnak el, 

• ha hidraulikus berendezésekben hidroakkumulátorokat alkalmazunk, a hidro-akkumulátor méretének 

kiszámításakor figyelembe kell vennünk a tolattyúk szivárgását. 

A szivárgási veszteségek az útváltók egy különleges típusának beépítésével megelőzhetők (szivárgásmentes 

tolattyús útváltók). 

A tolattyús útváltók lehetnek közvetlen vezérlésűek, vagy elővezéreltek. Elsősorban az útváltó névleges mérete, 

és ezzel együtt a működtetéséhez szükséges erő nagysága dönti el, melyiket célszerű alkalmazni. 
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1.8.2. Közvetlen vezérlésű tolattyús útváltók 

Olyan tolattyús útváltókat nevezünk közvetlen vezérlésűnek, amelyek vezérlődugattyúját közvetlenül mágnes, 

pneumatika-/hidraulika-henger, vagy egy mechanikus működésű elem járulékos segéderő közbeiktatása nélkül 

működteti. A nyomás és az áramlás hatására bennük fellépő dinamikus és statikus erők miatt, csak NG-10-es 

méretig gyártják őket. Ez kb. 120 l/perc teljesítménynek felel meg 350 bar üzemi nyomáson, és főleg a 

mágneses működtetésű tolattyús útváltókra vonatkozik. 

1.8.3. Elektromos működtetés 

Ezt a működtetési módot találjuk meg a leggyakrabban ott, ahol automatikus folyamatok nagy számban vannak 

jelen. Mágneses működtetés jellemzi. Nyomómágneseket négy alapkivitelben használunk: 

• levegőben kapcsoló egyenáramú mágnes (száraz mágnes), 

• olajban kapcsoló egyenáramú mágnes (nedves vagy nyomásálló mágnes), 

• levegőben kapcsoló váltakozó áramú mágnes, 

• olajban kapcsoló váltakozó áramú mágnes. 

Az egyenáramú mágnes nagymértékben üzembiztos és lágy kapcsolási folyamatot tesz lehetővé. Nagy 

kapcsolási gyakoriságra szolgál és nem ég le, ha pl. löket közben beszorul a vezérlődugattyú. 

A váltakozóáramú mágnes a rövid kapcsolási idejével tűnik ki, azonban ha a mágnes vasmagja nem tud a 

véghelyzetbe eljutni, 1-1,5 óra elteltével leég. 

Az olajban kapcsoló mágnesek különösen szabadban vagy nedves helyen üzemelő berendezéseknél előnyösek, 

mert a belső részek nem korrodálódnak. Továbbá a vasmag olajban fut, így kisebb a kopás, csillapított a 

vasmag-ütközés és jó hőátadás érhető el. 

1.8.4. Mechanikus, kézi működtetés 

 

9.12. ábra. Kézikaros működtetésű útváltók 

A 9.12. ábra a vezérlőtolattyú kézikaros működtetését szemlélteti. A dugattyú mindenkor szilárdan össze van 

kötve a működtető szerkezettel, és követi annak mozgását. A dugattyú-visszaállítás rugóval történik, amely a 

működtetőerő megszűnése után (pl. a kézikar elengedése) a tolattyút ismét visszatolja a kiindulási helyzetbe. Ha 

retesz van beszerelve, tehát a tolattyút nem lehet központosító rugóval visszaállítani, a retesz nem rögzíti a 

kapcsolási helyzetet, amely csak a működtetés révén változtatható meg ismét (görgős működtetésnél ez nem 

lehetséges). [9.13], [9.14] 
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9.13. ábra. Kézi és mechanikus működtetőelemek 

1.8.5. Pneumatikus, hidraulikus működtetés 

Az útváltó szelepek működési helyzetei közötti átkapcsolást pneumatika vagy hidraulika segítségével oldják 

meg. (9.14. ábra) 

 

9.14. ábra. Fluidműködtetésű útváltók 

Ha a tolattyú a jobb oldali kapcsolási helyzetben van. Ezt a bal oldali működtetőhengerbe vezetett nyomással 

értük el. 

Retesszel vagy rugós visszaállítás nélkül (impulzus-tolattyú) működő két állású útváltóknál, és 3 állású útváltó 

esetén mindig két működtetőhenger szükséges. 

Egy működtetőhengert alkalmaznak abban az esetben, ha két állású útváltónál a tolattyú visszaállítása rugóval 

történik. [9.13] 
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9.15. ábra. Rugós visszaállítású pneumatikus (fent) és hidraulikus (lent) működtetésű útváltó szelep 

1.8.6. Elővezérelt tolattyús útváltók 

A nagyobb hidraulikus teljesítményű útváltók elővezéreléssel működnek. Ennek oka a vezérlőtolattyú 

elmozdításához szükséges működtetőerő. Ezért a tolattyús útváltók NG 10-es méretig rendszerint közvetlen 

vezérlésűek, azon felül elővezéreltek. Kivételt képeznek a kézikaros működtetésű útváltók, NG 32-es méretig. 

Az elővezérelt útváltó a főszelepből és az elővezérlő szelepből áll. 

Az elővezérlő szelep rendszerint közvetlen elektromágneses működtetésű. Az elővezérlő szelep kapcsolása 

hidraulikus úton erősíti a vezérlő jelet, és elmozdítja a főtolattyút. [9.13], [9.14] 

1.8.7. Rugóval központosított kivitel 

Az elővezérlő szelep közvetlen elektromágneses működtetésű 4/3-as útváltó. A főtolattyút a rugóval 

központosított típusnál a rugók tartják középhelyzetben. A két rugótér az elővezérlő szelepen keresztül 

nyomásmentesen össze van kötve a tartállyal. Ezzel, az elővezérlő szelepre nézve rögzítve van a középső 

helyzet. 

1.8.8. Nyomással központosított kivitel 

A nyomással központosított kivitelnél a két vezérlőtér össze van kötve a vezérlőnyomással. A főtolattyút a 

tolattyú felületeire ható nyomások együttes hatása tartja középső helyzetben. 

A vezérlőolaj be- ill. elvezetése lehet külső vagy belső. A nyomással központosított kivitelnél külső elvezetés 

szükséges. A kiegészítő tartozékok teszik lehetővé, hogy a leírt szelepek mindenkor megfeleljenek az 

alkalmazás követelményeinek. 

Biztonsági kapcsolásoknál fontos a tolattyú pontos kapcsolási helyzetének ellenőrzése. A szélső helyzet 

ellenőrzése a főtolattyú által működtetett végállás-kapcsolókkal történik, vagy mechanikusan (érintkezéssel) 

vagy induktív módon (érintkezés nélkül). (9.16. ábra) 

 

9.16. ábra. Elektronikus szélsőhelyzet érzékelés (balra induktív módon, jobbra mechanikusan) 

Egyszerű esetben a főtolattyú helyzete ellenőrzéskor kémlelőablak segítségével követhető. (9.17. ábra) A 

hüvelyben található kémlelőablakon keresztül elvégezhetjük a vizuális ellenőrzést. [9.13] 
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9.17. ábra. Szélsőhelyzet ellenőrzés kémlelőablak 

1.8.9. Résolajmentes tolattyús útváltó 

Ez a speciális kivitel, amelyet csúszótömítéses szelepnek is nevezünk, azzal tűnik ki, hogy a tolattyú és furata 

között kiegészítő tömítőelemek helyezkednek el. Az ebből származó járulékos súrlódási erőket nagyobb 

működtető erővel kell ellensúlyozni. Ez a típus elvileg lehet közvetlen (többnyire kézi) működtetésű, vagy 

elővezérelt. Elővezérlő szelepnek beépíthető hagyományos tolattyús-, és résolajmentes ülékes útváltók is. 

1.8.10. Forgótolattyús útváltók 

Az olajhidraulika kezdeti időszakában 70 bar üzemi nyomásig gyakrabban alkalmaztak forgótolattyúkat. A 

nagyobb üzemi nyomást megcélzó fejlődés ezt a típust egyre inkább elhanyagolta, mivel a nem tökéletes 

nyomáskiegyenlítés miatt, a működtetéséhez túl nagy erők szükségesek. Néhány speciális kiviteltől és 

alkalmazástól eltekintve az olajhidraulikában, a forgótolattyús útváltónak ma már igen csekély a jelentősége. 

1.8.11. Ülékes útváltók 

Az ülékes útváltók olyan útváltók, amelyek házfuratában (furataiban) egy vagy több alakzáróan beillesztett 

ülékdugattyú (golyó, kúp vagy tányér alakú) van mozgathatóan elhelyezve. (9.18. ábra) A növekvő 

munkanyomás ennél a típusnál fokozza a tömítettséget. 

 

9.18. ábra. Az ülékes útváltó fajtái 

Jellemzői: 

• nincs szivárgás, 

• hosszú élettartam, nincs résolaj-áram és olyan fojtórések, amelyek az „úsztatást” lehetővé teszik, 

• záróműködés járulékos záróelemek nélkül, 

• nagy nyomás esetén is alkalmazható, mivel nincs hidraulikus beszorulás (nyomástól függő alakváltozás) és 

szivárgás a szelepben, 

• nagy nyomásveszteség a rövid löketek miatt, 

• a kapcsolási folyamat alatt a negatív átfedés következtében nyomáslökés jön létre (amikor a szivattyú, a 

fogyasztó- és a tartálycsatorna egyidejűleg össze vannak kötve), 
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• a szeleptengely tökéletlen nyomáskiegyenlítése miatt teljesítményveszteségek jelentkeznek. 

Az ülékes útváltók lehetnek közvetlen vagy közvetett működésűek (elővezéreltek). Az, hogy egy szelep 

működtetése közvetlen vagy közvetett, túlnyomórészt a szükséges működtetőerő nagyságától, valamint az ezzel 

összefüggő mérettől (névleges nagyság) függ. 

1.8.12. Közvetlen vezérlésű ülékes útváltók 

Ez alatt olyan szelepeket értünk, amelyek vezérlőelemeit közvetlenül egy mechanikusan működő szerkezet 

működteti. Az ülékes útváltóban a nyomás és az áramlás hatására fellépő statikus és dinamikus erők miatt 

általában csak NG 10-es méretig gyártanak közvetlen vezérlésű ülékes útváltókat. Ez a korlátozás 630 bar üzemi 

nyomásnál kb. 36 l/perc teljesítménynek felel meg, és főként a mágnessel működtetett ülékes útváltókra 

vonatkozik. (9.19. ábra) 

 

9.19. ábra. Egygolyós ülékes útszelep 

A zárótest egy golyó, amelyet alaphelyzetben az ülékre nyom. Alaphelyzetben az összeköttetés P-től A felé 

nyitott, a T csatlakozás zárt. A szelepet mágneses erővel működtetik. 

A kapcsolási folyamat alatt, a csatlakozások rövid ideig összeköttetésben vannak egymással (negatív túlfedés). 

Az ülékes szelepeknél nem lehetséges a szimbólumok olyan sokasága, mint a tolattyús szelepeknél. Ez a 

szelepek szerkezeti sajátosságaival hozható összefüggésbe. 

Ha cserélni akarjuk az egy golyós szelepen bemutatott mindkét működési helyzetet, kétgolyós szelepet kell 

alkalmaznunk. (9.20. ábra) 

 

9.20. ábra. Kétgolyós útszelep 

A kétgolyós szelepnél alaphelyzetben A-tól T felé az összeköttetés nyitott, a P csatlakozás el van zárva; a rugó 

rányomja a golyót a P csatornában az ülékre. Bekapcsoláskor a jobb oldali golyó eltávolodik az ülékről, míg a 

baloldali golyó rányomódik az ülékre. 

1.8.13. Elővezérelt ülékes útváltók 

Az ülékes útváltók elővezérléséhez kisebb névleges méretű közvetlen (mágneses) vezérlésű útváltókat 

használnak. 

1.8.14. Elővezérelt 3/2-es ülékes útváltó 

Nyugalmi helyzetben a vezérlődugattyút az elővezérlő szelepen keresztül a szivattyúnyomás terheli. A P 

csatlakozás zárt, az A és T csatlakozás összeköttetésben áll egymással. Az elővezérlő szelep működtetésekor (a 

mágnes gerjesztve van), összeköttetésbe kerül a vezérlőtér a T csatlakozóval. Ha a szivattyúnyomás felemeli a 

záróelemet az ülékéről, a T csatlakozás elzáródik, és az A csatlakozás P-vel kerül összeköttetésbe. A szelep 

főfokozatának pozitív túlfedése van, így az átváltás alatt P, A és T csatlakozások zárva vannak. (9.21. ábra) 
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9.21. ábra. Elektrohidraulikus 3/2-es ülékes útváltó 

1.8.15. Elővezérelt 4/3-as ülékes útváltó 

A „b” kapcsolási helyzetet (P-től A felé és B-től T felé) a vezérlőszelep bekapcsolásával érjük el. Eközben a 

beépített szelepek vezérlőterei tehermentesítődnek és ezzel nyitott helyzetbe kerülnek. A többi beépített szelep 

zárt helyzetben marad. A vezérlőszelep kikapcsolásával ismét felveszi a nulla-helyzetet. Az „a” kapcsolási 

helyzetre is (P-től B felé és A-tól T felé) a fentiek érvényesek. 

 

9.22. ábra. Elektrohidraulikus 4/3-as ülékes útváltó 

Összefoglalásként, a következő 9.1. táblázatban a tolattyús és az ülékes útváltók működése, tulajdonságai 

láthatók. 

9.1. táblázat - A tolattyús és az ülékes útváltók összehasonlítása 
 

  Tolattyús útváltók Ülékes útváltók 

Működés Egy középpontban lévő axiális furattal 

ellátott házba egymástól szerkezetileg 

meghatározott távolságokra csatornák 

torkollnak, amelyek kifelé 

vezetékcsatlakozásokként folytatódnak. 

Az axiális főfuratban egy esztergált 

vezérlőhornyokkal (gyűrűhornyokkal) 

ellátott tolattyút a működtetőegység (pl. 

elektromágnes) előre meghatározott 

helyzetbe állít a házfuratokhoz képest, 

úgy, hogy ezek a gyűrűhornyokon 

keresztül összekapcsolódnak, ill. 

elválnak/elzáródnak egymástól. 

Az adapterben egy vagy több szelepülék 

található, gömb vagy kúp alakú 

zárótestekkel, amelyet rugók nyomnak 

automatikusan az ülékekre, és 

működtetőszegek emelik fel onnan. A 

nyomóolaj-csatornák mindig a zárótest 

előtt és a szelepülék után ágaznak el. A 

térfogatáram kizárólag a zárótesttől az 

ülék oldala felé áramlik, mivel csak itt 

vezérelhető a térfogatáram (zárt, ill. 

szabad átmenet). Fordított irányban 

állandóan visszacsapószelep-hatás 

működne, és a térfogatáram a működési 

helyzettől függetlenül egy helyben 

maradna. 

Szerkezeti 

tulajdonságok 
Egyszerű, igénytelen felépítés, 

különösen bonyolult folyadékáram-

képzésnél előnyös. Működése jól 

áttekinthető. A tökéletes 

nyomáskiegyenlítődés miatt csekély 

felületi nyomás, hosszú élettartam. A 

tolattyú méreteihez képest nagy 

áramlási keresztmetszet, ezért a 

térfogat-áram-ellenállás a méreteihez 

képest viszonylag kicsi. A térfogatáram 

iránya tetszőleges. 

2/2-es és 3/2-es útszelepeknél egyszerű és 

áttekinthető felépítés. Térfogatáram-

képzés, pl. a 4/3-as kivitelben, csak 

bonyolult felépítéssel és nagy anyagi 

ráfordítással oldható meg. A térfogatáram 

iránya meghatározott. A szivattyút és a 

fogyasztót előre meghatározott 

csatlakozásokra kell kötni, mert különben 

megváltozik a vezérlési folyamat. 

Tömítettség A házfurat és a tolattyú közötti rés miatt Az ülék és a zárótest érintkezési pontjai 
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állandóan van résolajáram a magas 

nyomású oldalról az alacsony nyomású 

felé. Hermetikus tömítés csak kiegészítő 

egységek (zárószelepek) vagy 

különleges konstrukciók segítségével 

lehetséges (lásd a 8.3. fejezetet). A 

feszítőhidraulikában hátrányos. 

csiszoltak és polírozottak, ezáltal olyan 

hermetikus tömítés jön létre, amely a 

feszítőhidraulikában használt 

berendezések gyártásához szükséges. 

Érzékenység a 

szennyeződésekkel 

szemben 

A nagyobb szennyeződéssel szemben 

sem érzékeny a nagy térfogatáram-

keresztmetszet miatt. Érzékeny a 

nagyon apró lebegő szennyeződésekre, 

amelyek a résolajjal jutnak a 

gyűrűrésbe, és a tolattyú beszorulásához 

(beragadásához) vezethetnek, különösen 

nagy nyomás esetén. 

Az extra finom lebegő szennyeződésekre 

nem túl érzékeny. Nagyobb 

szennyeződéseknél mégis fennáll annak a 

veszélye, hogy a zárótest és az ülék közé 

beragadnak ilyen részecskék. Az ilyen 

szennyeződések oka a csőszerelésben és a 

nem szakszerűen elvégzett tisztításban 

(mosásban) rejlik. Mivel rések nincsenek, 

a to-lattyúkhoz hasonló beragadásról szó 

sem lehet. 

Megengedett üzemi 

nyomások 
A szerkezeti felépítéstől és a ház 

anyagától függően max. 350 bar. 

Kisméretű tolattyúk alkalmazása magas 

nyomás és csekély szállított 

folyadékáram mellett kevéssé előnyös a 

gyártásban, mivel a szivárgás miatt a 

térfogatáram-veszteség százalékos 

hányada aránylag nagy lehet. 

Felépítéstől függően 1000 bar-ig. 

2. 9.2. A mechanikai energia átalakítása hidraulikus 
energiává 

A hajtómotor mechanikus forgatónyomatékát a hidraulikus szivattyúnak az üzemi nyomáson és a 

lökettérfogaton át hidraulikus energiává kell átalakítania. 

A szivattyúnak a hidraulikafolyadékot mozgásba kell hoznia és szállító áramlást kell előállítania. Ehhez a 

folyadékot ki kell szorítani a szivattyúból. Ezért a hidrosztatikus teljesítményátvitel elvén műköső szivattyúkat 

térfogat-kiszorításos szivattyúknak nevezzük. A hidraulikus szivattyúk felépítését és hatásmechanizmusát főleg 

a térfogat-kiszorító elem szerkezete határozza meg. 

Állandó szállítási áramot előállító fogaskerék-szivattyúkat a következő szerkezeti felépítéssel: 

• külső fogazású fogaskerék-szivattyúk, 

• belső fogazású fogaskerék-szivattyúk, 

• fogazott gyűrűs szivattyúk. 

Dugattyús szivattyúk állandó, vagy változtatható folyadékáramot szállító szivattyúk a követekező szerkezeti 

felépítéssel: 

• radiáldugattyús szivattyúk, 

• axiáldugattyús szivattyúk, ferdetárcsás és ferdetengelyes kiviteleben, 

• boxerdugattyús szivattyúk. 

Csúszólapátos szivattyúk állandó és változó szállítási árammal. Ezeknek a szivattyútípusoknak az az előnyük, 

hogy kis tömegük mellett nagy teljesítményt szolgáltatnak. 

2.1. Fogaskerék-szivattyúk 
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A mezőgazdasági berendezésekben alkalmazott hidraulikus rendszerekben a leggyakrabban használt 

szivattyútípus. Célszerű alkalmazásuk indokai: 

• pontos gyártás esetén is egyszerűre és egyidejűleg stabilra készíthetők 

• gyártásuk viszonylag olcsó, 

• a beépítési helyzettel kapcsolatban semmiféle megkötés nincs, 

• üzembiztonságuk lökésszerű terheléseknél is nagy, 

• a szennyeződésekkel szembeni érzékenységük határok között tartható. 

Szerkezeti elemei ennek a típusnak: 

• ház karimával, 

• belépő- és kilépőnyílás, 

• két fogaskerék, 

• tömítések. 

A két fogaskereket – az egyik a hajtó, a másik a hajtott – a fogfejek és a ház közötti kis hézaggal szereljük be. 

Az egymásba kapcsolódó fogaskerekek az olajat a hidraulikus rendszerben folyamatos áramként továbbítják a 

kilépőoldalra. Az egymásba kapcsolódó fogak ugyanakkor megakadályozzák az olaj visszafolyását. A szivattyút 

a nyomó- és a szívóoldal között, szelepek nélkül 

• a nyomóoldalon az egymásba kapcsolódó fogaskerekek, 

• a fogaskerekeknek a házba való pontos illesztésével, 

• az olaj viszkozitása tömíti. 

A fogaskerék-szivattyú a szállítási áramot a szívóoldalon egymásba kapcsolódó fogaskerekekkel valósítja meg. 

Az egy fordulatra jutó szállított folyadékáram állandó. 

A fogárkokba kapcsolódó fogak téfogat-kiszorító hatása következtében ennél a szivattyútípusnál a 

hozzákapcsolt fogyasztónál maximum 200 bar nyomást lehet előállítani. Növekvő nyomásnál azonban csökken 

a szállított folyadékáram. 

2.1.1. Külső fogazású fogaskerék-szivattyúk 

A hajtott fogaskerék, a hajtó fogaskerék fogaiba kapcsolódva, azzal ellentétes forgásirányban forog. Ha a 

fogaskerekek úgy forognak, hogy a fogak a hozzáfolyásoldaltól távolodnak, akkor az egymásból kifelé forduló 

fogkamrák szabaddá válnak. Térfogat-növekedés alakul ki. Az atmoszferikus légnyomás a hidraulikafolyadékot 

a tartályból a kisebb nyomású szívótérbe nyomja. A fogak közötti kamrák olajjal telnek meg. A hogy a 

fogaskerekek tovább forognak, a már nem kapcsolódó fogak az olajat már nem zárják a fogkamrákba és a házba, 

hanem átviszik a nyomóoldalra. 
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9.23. ábra. Külső fogazású fogaskerék szivattyú: 1 ház; 2,3 fogaskerekek; 4 fogkamra 

2.1.2. Betétrészes szivattyú 

Fő szerkezeti elemei a következők: 

• házfelsőrész a szívó- és nyomóvezeték-csatlakozásokkal, 

• betétrész pontosan illesztett fogaskerekekkel, 

• házalsórész a felfogóperemmel és a központosító gyűrűvel ellátott hajtótengellyel. 

A betétrészes szivattyúk nem szabályozhatók, mivel a fogaskerekek minden egyes körülfordulásnál mindig 

azonos számú fogkapscolódás szorítja ki a folyadékot. Állandó fordulatszámnál és állandó olajviszkonzitásnál a 

szállított folyadéktérfogat mindig azonos. 

Fogyasztó hozzákapcsolása esetén a betétrészen a szivattyú olajszivárgási veszteségei a növekvő nyomással 

növekszenek. Ez a hatásfokot gyorsan rontja. 

A betétrészes szivattyú a külső fogazású fogaskerék-szivattyú elvén üzemel. 

Előállítása olcsó, de nagy terhelésnél, azaz nagy üzemelési nyomásnál a hatásfoka nem elégíti ki a 

követelményeket. Tartós terhelés esetén nagy a kopása. (A csapágyterhelése igen nagy.) 

 

9.24. ábra. A betétrészes szivattyú metszete 
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2.1.3. Támperselyes szivattyú 

A fogaskerék-szivattyú kisebb kopása és nyugodtabb üzeme a nyomó- és a szívóoldal közötti 

nyomáskiegyenlítéssel érhető el. Ezen az elven szerkeztették meg a támperselyes szivattyút. 

A támperselyes szivattyú a következő alkatrészekben tér el a betétrészes szivattyútól: 

• kívülről egy nagy ház van a szivárgó olaj elleni tömítéssel, 

• a házban vannak a hozzáfolyó- és  a nyomóvezeték-csatlakozások, 

• belülről egy trapéz formájú horony van, 

• a ház fedelét peremként alakították ki. A hajtótengelyt radiális tömítéssel látták el. 

Rákapcsolt fogyasztó esetében a támperselyes szivattyú munkavezetékében 250 bar nyomás is előállítható. 

Növekvő nyomásnál, a fogfejek és a ház közötti tömítés megmarad. A betétrészes szivattyúval ellentétben, a 

fogaskerekek nem a szívóoldalon járódnak be. Rövid üzemelés (legfeljebb 20 üzemóra) után ezeknél a 

szivattyútípusoknál a forgásirány még megváltoztatható. A csapágy erősen tehermentesítve van, a központosítás 

hidraulikus és a csapágyhézag mindig optimálisra áll be. 

 

9.25. ábra. A támperselyes szivattyú metszete 

A támperselyes szivattyúnál a nagyon jó radiális tömítés miatt lehetséges, hogy a nyomózónában csak egy-két 

fognál tömítsünk. 

A fogaskerekek és a ház felületére ható nyomás csökkentése tehermentesíti a csapágyat. Csökkennek a súrlódási 

erők, a szivattyú csendesebben jár. A kedvező tömjítési viszonyok lehetővé teszik a kisebb viszkozitásu 

hidraulikaolajok használatát. Ennek a szivattyúnak a hatásfoka nagyobb üzemi hőmérsékleten és így csökkenő 

viszkonzitás mellett is lassabban csökken. 

2.1.4. Kiegyenlített csapágybetétes szivattyú 

A támperselyes szivattyú alkatrészeinek gyártása s ezek pontos illesztése miatt a gyártási költségek nagyok. 

Ezért az ipar a termelés olcsóbbá tétele érdekében kifejlesztette a csapágybetétes szivattyút. 

A csapágybetétes szivattyú egyszerűbb és ezért olcsóbb szerkezet mellett ugyanolyan kedvező axiális tömítést 

és így ugyanolyan jó hatásfokot ad, mint a támperselyes szivattyú. Jó a radiális kiegyenlítése, ami csökkenti a 

kopást, és viszonylag nyugott az üzemelése. 

2.1.5. Belső fogazású fogaskerék-szivattyúk 
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Két alaptípust használunk: 

• belső fogazatú szivattyú sarló alakú elválasztóelemmel (9.26. ábra) 

• fogasgyűrűs szivattyú, amit rotorszivattyúnak is nevezünk. (9.27. ábra) 

 

9.26. ábra. Belső fogazatú szivattyú 1 ház; 2,3 fogaskerék; 4 elválasztó elem 

A működési elve a külső fogazatú fogaskerék-szivattyúénak felel meg. A különbség főleg abban van, hogy 

mindkét fogaskerék ugyanabban az irányban forog. 

A belső fogazatú szivattyúval, 300 bar nyomásig lehet dolgozni. Ezeknek a szivattyúknak a gyártása költséges, 

mégis egyre gyakrabban építik be hidraulikaberendezésekbe. Az egyre növekvő felhasználás oka: a jó tömítés, 

és a halk járás. A fogasgyűrűs szivattyú tulajdonképpen az előző szivattyútípus változata, elválasztó elem 

nélkül. Ezzel a szivattyútípussal, 100 bar értékig terjedő nyomás állítható elő. Csendes járása és jó tömítése 

miatt ezt a szivattyútípust ma majdnem minden hidrosztatikus kormányműben használják. 

 

9.27. ábra. Fogasgyűrűs szivattyú 1 rotorgyűrű; 2 rotor; 3 kilépés; 4 belépés 

2.2. Szárnylapátos szivattyú 

• kiegyenlített szárnylapátos (vagy kettős működésű) szivattyú 

• kiegyenlítettlen szárnylapátos (vagy egyszeres működésű) szivattyú 

A szárnylapátos szivattyúk előnyei: 

• beépítési helyigényük kicsi 

• nagy szállítási folyadékáramra használhatók 

• a hidrodinamikai kenésük miatt a kopásuk kicsi 
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• különösen alkalmasak nagy szállítási áramra 

 

9.28. ábra. 

2.2.1. Kiegyenlített szárnylapátos szivattyú: 

Ennek a szivattyútípusnak a következő szerkezeti jellemzői vannak: két egymással szemben levő belépőnyílás 

és ugyanígy két egymással szemben levő kilépőnyílás van. Mind a belépő-, mind a kilépőnyílások közös belépő- 

és kilépőcsonkba nyílnak. Mivel a szárnyak az állórészteret két elválasztott, egyenletesen kialakított, sarló alakú 

részre osztják, ezek a forgórész forgásakor állandóan változva nagyobbak és kisebbek lesznek. Ez a folyamat, 

minden körülforduláskor kétszer ismétlődik. A kiegyenlített szivattyú kifejezés, a belső nyomáskiegyenlítésből 

származik, ami ezekre a szivattyúkra jellemző. Ha a szárnylapátos szivattyúknál az első kamrával szemben egy 

második nyomókamrát is kialakítunk, akkor a fellépő erők egymást kiegyenlítik. Ennek eredménye, a hosszabb 

élettartam. Szerkezeti kialakításuk miatt ezeket a szivattyúkat nem lehet állítani, így csak állandó 

folyadékáramot szolgáltatnak. 

2.2.2. A kiegyenlítetlen szárnylapátos szivattyú: 

Ezt a típust állítható szivattyúként is ismerjük. Hasonló elv szerint működik, mint az előző szivattyú. Egy 

körülforduláskor, azonban csak egy szívó és egy nyomónyílás szükséges. A döntő szerkezeti különbség az, hogy 

a forgórész az állórészben excentrikusan, azaz nem középen helyezkedik el. A cellák, a belépőnyílástól egyre 

növekednek. A szállított folyadékáram, szabályozható a forgórészgyűrű helyzetének változtatásával. Ebben a 

szivattyúban nagyobb a nyomásesés, mint a kiegyenlített szivattyúban. A forgórész tengelyét a nyomás, a 

szívóoldal felöli csapágyra nyomja. Ez egyoldalú terhelést okoz, ami a szivattyú élettartamát csökkenti. 

2.3. Dugattyús szivattyúk 

A fogaskerék-szivattyúkkal szemben a dugattyús szivattyúknak a következők az előnyei: 

• nagy fordulatszámoknál csökkenő viszkozitás mellett is igen nagy nyomást lehet előállítani kis 

nyomáscsökkenéssel, 

• szabályozhatók 

Hátránya a költséges szerkezet, ami drágává teszi ezeket a szivattyúkat. A dugattyús szivattyúkat három 

alapvető szerkezeti csoportba sorolhatjuk: 

• boxer rendszerű négyhengeres dugattyús szivattyúk, 

• axiális elrendezésű dugattyús szivattyúk, 

• radiális elrendezésű dugattyús szivattyúk. 

2.3.1. Boxerszivattyúk 

A boxerszivattyúknál a négy henger párban egymással szemben fekszik. A szivattyún, belépő- és kilépőszelepek 

vannak. Ennek a szivattyútípusnak félig, mindig olajban kell lennie, mivel a vezérlése a szívóoldalon történik. 

Túl alacsony olajszint esetében aszivattyú semleges helyzetben szárazon fut. 
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2.3.2. Axiális dugattyús szivattyú 

Axiális elrendezésen azt értjük, hogy a dugattyúkat a szivattyú hossztengelye köré helyezik. 

2.3.3. Radiális dugattyús szivattyúk 

Radiális elrendezésen azt értjük, hogy a dugattyúkat a szivattyú hossztengelyére merőlegesen helyezik el. 

2.3.4. Rögzített ferdetárcsás szivattyú 

A hajtótengelyre csatlakozik a bojgótárcsa. A hajtótengely és a bolygótárcsa együtt forog. További szerkezeti 

egység a szivattyútest a dugattyúkkal, a dugattyúrugók és a nyomószelepek. 

A szivattyú úgy működik, hogy a dugattyúrugók a dugattyút a bolygótárcsának nyomják. 

Ha a hajtótengelyt a bolygótárcsával megforgatjuk, akkor a tengely minden körülforgására mindegyik dugattyú 

egy teljes kettőslöketet végez. Az adagolószivattyúkhoz hasonlóan a dugattyúk veszik át a szívószelep 

vezérlőelemének a feladatát. 

A bolygótárcsás szivattyúk lökete nem változtatható. A nyomóteret rugóterhelésű szelep választja el a 

szivattyútértől. A kenést és a hűtést az axiális és radiális furatok látják el. Az olajáramlás nem változtatható. 

 

9.29. ábra. Rögzített ferdetárcsás szivattyú (Bosch) 

2.4. Szabályozható szivattyúk 

A szabályozás azt jelenti, hogy a szállítási áram és a szállítási mennyiség változtatható. A szabályozás 

legegyszerűbb formája pl. egy állítható fojtás beépítése a bolygótárcsásszivattyú szívóoldalára. Ennek 

segítségével a dugattyú lökettere fokozat nélkül változtatható anélkül, hogy a statikus nyomás a hidraulikaolaj 

gőznyomása alá csökkenne. 

Mivel ez a szabályozási megoldás nem kielégítő, az állítható ferdetárcsás szivattyútípust fejlesztették ki. 

2.4.1. Állítható ferdetárcsás szivattyú 

Ennél a szivattyútípusnál a hengertömböt a hajtótengelyre szerelték és ezzel együtt forog. 

A dugattyúfejek a csúszópapuccsal a tartógyűrűn keresztül a ferdetárcsára vannak erősítve. A bolygótárcsával 

ellentétben a ferdetárcsa nem forog. 

Az állítható ferdetárcsa a következő feladatokat látja el: 

• a hajtótengely forgó mozgását a dugattyúk egyenes vonalú mozgásává alakítja át, 

• szabályozza a szálított folyadékáramot, 

• megváltoztatja a szállítási irányt. 
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9.30. ábra. Az állítható ferdetárcsás szivattyú 

A szívó- és nyomólöket vezérlése, nem szelepeken keresztül történik. A vezérlést lapos tolattyú végzi, ami úgy 

működik, hogy a sík szivattyútest a lapos homlokfelületével a vezérlőtolattyú sík homlokfelületén csúszik. A 

vezérlőtárcsában levő két vese alakú kivágás köti össze a szívólöket alatt a dugattyút a szívóoldallal, 

nyomólöketnél a nyomóoldallal. Ez biztosítja, hogy egyidejüleg a nyomólöket alatt hidraulikaolajat nyomunk a 

nyomóvezetékbe, és a szemben levő dugattyú a szívólöket alatt szív. A szivattyútestet, terheléskor a saját maga 

álltal előállított statikus nyomás nyomja a vezérlőtárcsának. Nyomás nélküli üzemben, a szükséges rányomást 

nyomórugó hozza létre. Az állítható ferdetárcsás szivattyúnál a ferdetárcsa állva marad. A szivattyútest mozog 

és így jön létre a dugattyúlöket. A ferdetárcsa billentésével, a szállítási térfogat fokozat nélkül változtatható. A 

ferdetárcsának a két szélső helyzete közötti állításával az áramlási irány megfordítható. A szívó- és a 

nyomószelep feladatát, a vezérlőtolattyú és a vezérlőtárcsa látja el. 

2.4.2. Ferdetengelyes szivattyúk 

A szakmai nyelvben így nevezik azokat a szivattyúkat, amelyeknél a dugattyúk nem egy vonalban mozognak. 

Működési módjára az a jellemző, hogy míg az elöbbiekben leírt szivattyútípusnál a szabályozásra és a vezérlésre 

a ferdetárcsát billentettük, ennél az egész hengerdobot billentjük. Az egyes hengerek a hengerdob körülfordulási 

tengelyével párhuzamosan helyezkednek el. Az egy körülfordulásra jutó dugattyúlöketet és a szállítási áramot a 

dugattyú vezetősíkjának a hengerdob körülfordulási tengelyéhez képest történö billentésével állítjuk. 

Nullahelyzet: ha a hengerdob tengelye a hajtótengely meghosszabításába esik, akkor a dugattyúk a 

hengerdobbal forognak együtt anélkül, hogy dugattyúlöketet végeznének. Ez a nullahelyzet. A szállítási helyzet 

úgy hozható létre, hogy a hengerdob kibillentésével a hajtótengely és a kibillentett dob körülfordulási tengelye 

szöget zár be. A hengerdob körülfordulásakor, a dugattyúk löketmozgást végeznek. A beállítási szög 

változtatásával a szállított folyadékáram fokozat nélkül változtatható. A hajtótengely középső csapjára ható rugó 

a ferdetárcsás szivattyúhoz hasonlóan, a hengertestet a homlokoldali vezérlő felületével a szilárdan álló 

vezérlőtárcsához nyomja. A hengerfuratokat a vezérlőtárcsában levő két vese alakú kimarás vezérli. 
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9.31. ábra. A Linde cég ferdetengelyes szivattyúja 

2.4.3. Dugattyús szivattyúk radiális dugattyúkkal 

A hengerek és a dugattyúk a hajtó- vagy szivattyútengely körül egy síkban radiálisan, csillag alakzatban vannak 

elrendezve. A hajtást körhagyó (excenter) végzi. 

Szíváskor, a dugattyút egy rugó középre nyomja. Ennek a dugattyúnak, a hengerében térfogatnövekedés alakul 

ki. Egy kis töltőszivattyún keresztül az olaj a hozzáfolyó-vezetéken és a belépőszelepen keresztül addig áramlik, 

amíg a nyomáskülönbség meg nem szűnik. A rugóval terhelt belépőszelep lezár. 

 

9.32. ábra. Radiális dugattyúkkal és löketszabályozóval kialakított dugattyús szivattyú metszete 

A nyomólöket, akkor jön létre, amikor a forgó excenter a dugattyút kifelé nyomja. Nyomás alakúl ki, s ez a 

nyomószelepet felnyomja. Az olaj nyomás hatására addig áramlik a szivattyú nyomóterébe, amíg a dugattyú 

löketének a végére nem ér. A kilépőszelepet a rugóerő ismét lezárja. A szállítási áramot a löketszabályozóval 

állítjuk be. Ez egyúttal példa a szervobeállító berendezésre, azaz a szivattyú által előállított nyomást, használjuk 

annak szabályozására. A nyomáshatároló szelep a legnagyobb nyomás elérésekor az olajat a forgattyúházba 

engedi. 
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A zárt forgattyúház kilépőszelepe mellett a forgattyúházban kialakúlónyomás olyan nagy lesz, hogy ez a 

dugyttyúkat a rugóerővel szemben a forgó körhagyótól távoltartja. Ekkor a szivattyúnak nincs lökete, a szállítás 

megszűnik. 

Ha fogyasztót kapcsolunk be, akkor csökken a forgattyúház kilépőszelepére ható nyomás. A forgattyúház 

kilépőszelepe nyit, és az olaj a forgattyúházból a befolyócsatornába folyik.a dugattyúkat a rugó a körhagyóra 

nyomja. A forgattyúházban a nyomás most kisebb, mint a dugattyúrugók nyomóereje. Hűtés és kenés céljából a 

forgyttyúház a légterítő furatokon keresztűl mindig kapcsolatban van a belépőtérrel. Ennek az a hatása, hogy 

egy kis olajmennyiséget mindig keringtetünk. 

3. 9.3. Az „arányos” hidraulika elemei 

Az arányos szelepek azok a hidraulikus út-, nyomás-, áramirányítók, amelyeket arányos (proporcionális) 

mágnessel működtetünk, ami a működtető villamos alapjelet azzal arányos kimenetté alakítja át. A szabályozási 

folyamatot az alábbi ábra szemlélteti. 

 

9.33. ábra. 

A proporcionális hidraulikus rendszereknél a szabályozás műveletei az alábbiakban valósíthatók meg: 

• útválók által: 

• irányszabályozásra 

• mennyiségszabályozásra 

• nyomásszabályzók által: 

• nyomáshatárolásra 

• nyomáscsökkentésre 

• áramszabályzók által: 

• térfogatáram állandósításra 

• fojtásos pozíciószabályozásra 

A fenti beavatkozó elemek működtetéséhez a szabályozásnak megfelelő arányos bemeneti jelekre van szükség. 

Költség tekintetében a proporcionális technika lényegesen drágább, mint az egyszerű hidraulikus elemek 

alkalmazása, de manapság egyre nagyobb szerepet tölt be a hidraulikus vezérlésben, mivel a rendszer 

egyszerűbb, gyorsabb és pontosabb mozgatás érhető el. A további elterjedését üzembiztosan működő, egyszerű, 

elektronika teszi lehetővé, ami illeszkedik a szelep tulajdonságaihoz, ezt az elektronikát az erősítő kártya 

tartalmazza. 

Az erre a célra alkalmazott elektronika az alábbiakból áll: 
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• feszültség stabilizátor, amelynek feladata a működtető feszültség állandó értéken tartása 

• időzítő-jelképző, működése a bemeneti és a kimeneti jel késleltetésére épül 

• egységugrás jelképező 

• alapjel potenciométer 

• alapjel kiválasztó relék 

• impulzus modulált végfokozat erősítő. 

Ezeket a feladatokat a hidraulika rendszerekben összeépített hidraulikus elemek valósítják meg, amelyek 

jellemzőit a következőkben ismertetjük: 

Az arányos szelepekkel vezérelt hidraulika rendszerek jellemzői: 

• Elektromos feszültség (tipikusan –10 V és +10 V között) hat az elektromos erősítőre 

• Az erősítő a feszültséget árammá alakítja 

• Az áram hat az arányos mágnesre 

• Az arányos mágnes működteti a szelepet 

• A szelep vezérli a hidraulikus körfolyam áramát 

• A végrehajtó aktuátor az energiát mozgási energiává alakítja 

Fokozat mentesen állítható az elektromos feszültség. Így a „hajtómű” sebessége és az erő (fordulatszám és 

forgatónyomaték) fokozatmentesen állítható. 

 

9.34. ábra. Jeláramlás az arányos hidraulikában 

3.1. Arányos szelepek felépítése működése 

Arányos mágnes: az elektromosan állítható arányos szelepeket egy vagy két arányos mágnes működteti a 

felépítéstől függően. Az elektromos áram az elektromágnes tekercsén átfolyva mágneses mezőt hoz létre. A 

mágneses mező erőt gyakorol a csapágyazott mozgórészre. Ezzel az erővel lehet működtetni a szelepet. A 

mozgórész a póluscső és a ház könnyen mágnesezhető, lágymágneses anyagból készül. Az arányos mágnes 

kúpja nem mágnesezhető anyagból készül. 

A lágymágneses részek és a vezérlőkúp megfelelő kialakításával elérhető jelleggörbe. Az árammal arányosan nő 

az erő, vagyis mennél jobban növeljük az áramot annál nagyobb erő keletkezik a mozgórészen. Az arányos 

szelep munkatartományában az erő nem függ a mozgórész helyzetétől. Az arányos szelepben az arányos 

mágnes, rugó ellenében működik, amely a visszahúzó erőt gyakorolja. Annál nagyobb lesz a rugóerő, mennél 

jobban kitér a mozgórész. Kis áram esetén kicsi a mozgórészre ható erő, így a rugó csaknem feszültség mentes. 

Az elektromos áram növelésével a mozgórészre ható erő is megnő, elmozdul a mozgórész és összenyomja a 

rugót. 
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Az arányos szelepek megkülönböztetésének szempontjai: 

• szeleptípus 

• vezérlési mód 

• arányos mágnes kiviteli formája 

3.2. Az arányos szelepek típusai 

• útszelep 

• feladata: a nyomóközeg (olaj) különböző irányokba vezetése, illetve az áramlás átengedése vagy elzárása. 

• fajtái: 4/3-as szelep, 3/3-as szelep 

• nyomásszabályozó szelep 

• feladata: az olaj nyomásértékének szabályozása vagy behatárolása 

• fajtái: 2-utú nyomásszabályozó szelep, 3-utú nyomásszabályzó szelep 

• fojtószelep 

• feladata: a munkafolyadék egy időegység alatt átengedett mennyiségének szabályzása a térfogat áram 

megváltoztatására 

• fajtái: 4/2-es fojtószelep, 2/2-es fojtószelep 

• áramlásszabályozó szelep 

• feladata: az olaj áramlásának valamilyen irányba történő lezárása 

• fajtái: 2-utú áramlásszabályozó szelep, 3-utú áramlásszabályozó szelep. 

3.3. Arányos szelepek vezérlési módjai 

• Közvetlen vezérlésről, beszélünk, ha a tolattyúvezérlés működtetéséhez közvetlenül mechanikai erő 

elégséges. A közvetlen vezérlés több fajta lehet pl. kézi elektromos, pneumatikus, hidraulikus stb. 

• Elővezérelt szelep esetében (például útváltók) két szelepről beszélünk, van egy főszelep és egy elővezérlő 

szelep. 

3.4. Nyomás, fojtó és útszelepek működtetése 

A nyomásszelepekben a rugó az arányos mágnes és a vezérlőkúp között helyezkedik el. 

A szelep már kis nyomásra kinyit, mert kis áram esetén a rugó kis mértékben előfeszített. Az áram növelésével 

arányosan nő a mozgórészre ható erő, így az elmozdul, és erősebben feszíti a rugót. A nyomás amelynél kinyit a 

szelep ezzel az előfeszítő erővel arányosan nő, azaz a mozgórész helyzetével és az elektromos árammal is 

arányosan. 

A fojtó és útszelepeknél a vezérlő tolattyú az arányos mágnes és a vezérlőkúp között helyezkedik el. Kis 

elektromos áram esetén a rugó kissé van összenyomva, a szelep zárva van. Ha növeljük az arányos mágnesre 

ható áramot, akkor a tolattyú elmozdul. Szabaddá válik a szelepnyílás és az átáramlás. 

Az arányos szelepek viselkedését befolyásolják a mágnesező hatások, a súrlódás és az áramlási erők. Emiatt a 

mozgórész helyzete nem pontosan arányos az elektromos árammal. A pontosság jelentősen javítható a 

mozgórész helyzetének szabályozásával. Egy, egységet képez az arányos mágnes és a helyzetérzékelő rendszer, 

amely a szelephez csatlakozik. 

3.5. Arányos nyomásszelepek felépítése, működése 
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Az arányos nyomásszelepekkel lehet a hidraulikus berendezésekben uralkodó nyomást elektromos jellel 

beállítani. 

Ez egy ülékes elsőfokozatból és egy vezérlő tolattyús fő fokozatból áll. A P csatlakozón lévő nyomás a vezérlő 

tolattyú furatán keresztül hat az elővezérlő kúpra. Az arányos mágnes kelti az elektromosan állítható ellenerőt. 

 

9.35. ábra. Elővezérelt arányos nyomáshatároló szelep 

Ha az arányos mágnes ereje nagyobb, mint a P csatlakozón lévő nyomás által keltett erő az előfokozat zárva 

marad. A fő fokozat vezérlő tolattyúját a rugó az alsó helyzetben tartja. 

Ha a nyomás által kifejtett erő (ez adja az elővezérlő kúp záróerejét) növekszik, akkor kinyitja azt. A P 

csatlakozótól kevés térfogatáramlás történik az Y csatlakozón keresztül a tartályba. A folyadékáramlás miatt 

nyomásesés következik be, a vezérlő tolattyú belsejében lévő fojtón. Ezáltal a vezérlő tolattyú felső részén lévő 

nyomás kisebb lesz, mint az alsó részén lévő nyomás. A nyomáskülönbség miatt erőhatás keletkezik. A 

vezérlőtolattyú felfelé mozog, amíg a visszaállító rugó ezt az erőt ki nem egyenlíti. A főfokozat vezérlő éle nyit 

úgy, hogy a P és a T csatlakozások össze vannak kötve. A munkafolyadék a T csatlakozón keresztül a tartályba 

áramlik. 

3.6. Elővezérelt 2 utú nyomásszabályozó szelep működése 

Az előfokozat ülékes szelep a fő fokozat tolattyús szelep, Az A munkacsatlakozón lévő nyomás a vezérlő 

tolattyú furatán keresztül hat az elővezérlő kúpra. Az ellenerőt az arányos mágnes kelti. Ha az A csatlakozón 

lévő nyomás kisebb a beállított értéknél, akkor az elővezérlés zárva marad. A vezérlő tolattyú két oldalán, 

azonos a nyomás. A rugó a vezérlőtolattyút lefelé nyomja, a főfokozat vezérlő éle nyitva van. A munkafolyadék 

áramlása akadálytalan a P csatlakozótól az A csatlakozóig. 

 

9.36. ábra. Elővezérelt nyomásszabályozó szelep 

Ha az A csatlakozón lévő nyomás nagyobb, mint az előre beállított érték, az elővezérlő fokozat kinyit úgy, hogy 

egy kis térfogat áram folyik az Y csatlakozóhoz. Ez a vezérlő tolattyúban lévő fojtón keresztül lecsökkenti a 
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nyomást, csökken a vezérlő tolattyú felső részére ható erő, és a vezérlő tolattyú felfelé mozdul el. A nyílás 

keresztmetszete csökken, ezért, megnő a P és A csatlakozó közötti vezérlő él áramlási ellenállása. Az A 

csatlakozón csökken a nyomás. 

3.7. Arányos fojtószelep működése 

A közvetlen vezérlésű arányos fojtószelepben az arányos mágnes közvetlenül a vezérlő tolattyúra hat. Ha az 

arányos mágnesen kis áram folyik keresztül, mindkét vezérlő él zárt marad. 

Minél nagyobb áram folyik át az arányos mágnesen, annál nagyobb erő hat a tolattyúra. A tolattyú jobbra 

mozdul, és nyitja a vezérlő éleket. A mágnesen átfolyó áram és a vezérlő tolattyú elmozdulása arányos 

egymással. 

3.8. Közvetlen vezérlésű arányos útszelep 

Két funkciót egyesít elektromosan állítható fojtás (mint arányos fojtószelep) és a munka csatlakozás összekötése 

vagy a P vagy a T csatlakozással (mint a kapcsoló 4/3-as szelep). 

Ha az elektromos jel nulla értékű, mindkét mágnes árammentes. A rugók, középen tartják a tolattyút. Zárt 

állapotban van minden vezérlő él. 

 

9.37. ábra. Arányos útszelep metszetének fotója (a szerző felvétele) 

A mágnesen átfolyó áram és a tolattyú kimozdulása mindkét esetben arányos egymással. 

Elektromos energia kimaradás esetén a tolattyú közép helyzetben van, így a vezérlő élek zárva maradnak. 

3.9. Elővezérelt arányos útszelep 

Az elővezérlés egy 4/3-as arányos szelep. Ezzel a szeleppel végezhető el a fő fokozat tolattyújának 

homlokfelületén lévő nyomás változtatása. A főfokozat vezérlő tolattyúja kimozdul és nyitja a vezérlő éleket. A 

pontosság növelése érdekében helyzetszabályozással lehet ellátva mind a két fokozatat. Elektromos energia 

kimaradás esetén a fő fokozat tolattyúja középhelyzetbe áll és minden vezérlő él zárva marad. 

3.10. Arányos áramlásszabályozó szelepek 

Az arányos fojtó és útszelepeknél két tényező befolyásolja az átáramlást 

• a vezérlő él nyílása, amelyen keresztül bejut az állítójel és 

• a szelepen keletkező nyomásesés 

Annak érdekében, hogy biztosítsák azt, hogy az átáramlást csak az állító jel befolyásolja, a vezérlő élen fellépő 

nyomásesést állandó értéken kell tartani. Ezt, egy kiegészítő nyomásmérleggel érik el. Ennek a megvalósítására, 
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több lehetőség kínálkozik. Pl. a nyomásmérleget és a vezérlő élt egy áramlásszabályozó szelepben egyesítik, 

vagy a két alkatrészt láncolási technikával kombinálják egymással. 

 

9.38. ábra. Az ábrán egy 3 utú áramlásszabályozó szelep metszete látható 

Az arányos mágnes a baloldali tolattyúra hat. Minél nagyobbra van beállítva az arányos mágnesen átfolyó áram, 

annál szélesebbre nyílik az A – T vezérlő él, és annál nagyobb a térfogatáram. A jobb oldali tolattyú a 

nyomásmérleg. A tolattyú bal oldalára az A csatlakozón lévő nyomás hat, a jobb oldalára a rugóerő  és a T 

csatlakozón lévő nyomás. 

Ha a szelepen átfolyó térfogatáram túl nagy, megnő a nyomásesés, a nyomásmérleg vezérlő tolattyúja jobbra 

mozdul el és csökkenti a T – B vezérlő él áramlási keresztmetszetét. Ez az A és B közötti átáramlás kívánatos 

mértékű csökkenéséhez vezet. 

Ha a térfogatáram túl kicsi, csökken a nyomásesés a vezérlő élen és a nyomásmérleg vezérlő tolattyúja balra 

mozdul el. A T – B vezérlő él áramlási keresztmetszete megnő. 

Ez által az A – B átáramlás független a két csatlakozón fellépő nyomásingadozásoktól. 

Ha lezárjuk a P csatlakozást, a szelep 2-utú áramlásszabályozóként működik, ha összekötjük a tartállyal, akkor a 

szelep 3- utú áramlásszabályozóként működik. 

3.11. Az erősítő és az alapjel előállítás 

Az arányos szelep számára az állító jelet egy elektronikus kapcsolás állítja elő. Két funkciót különböztetünk 

meg: 

• Alapjel előállítás: az állító jelet elektronika állítja elő, és elektromos feszültség formájában adja ki. Mivel 

csak minimális áram folyik, az arányos mágnest nem lehet közvetlenül működtetni. 

• Erősítő: az elektromos erősítő alakítja át az elektromos feszültséget, mint bemenő jelet elektromos árammá, 

kimenő jellé. Ez állítja elő a szelep működtetéséhez szükséges elektromos teljesítményt. 

3.12. Szervoszelepek 

A szervoszelepek lehetnek két és több fokozatú változatok, visszacsatolás nélküli és visszacsatolt típusok. 

Az elektrohidraulikus szervokészülékek többfokozatú hidraulikus „erősítők”, amelyekkel a nyomás, ill. a 

folyadékáram nagypontosságú, analóg irányítása végezhető el. A bemenőjel többnyire villamos, vagy kézi 

működtetőjel. A kimenőjel nyomás vagy térfogatáram. A jelek értéke mindig arányos a bemenőjellel, azt 

számottevő késés, torzítás nélkül követi még a bemenőjel viszonylag nagysebességű változásainál is. Jó 

frekvencia-átviteli tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A szervo működtetésű útváltó, felépítését tekintve, három fokozatból áll: 

• tartalmaz egy elektromos működtetésű szervoszelepet, 

• egy fúvókás (sugárcsöves) hidraulikus erősítőt és 

• magát a tolattyús útváltót. 
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9.39. ábra. Szervoszelep vezérlő elemének metszete (a szerző fotója) 

Az elektromechanikus jelátalakítóban, ez maga a szervoszelep, áramjel gerjeszti a tekercseket. Ennek 

következtében a bemenő elektromos jellel arányosan, egy forgástengely körül, elfordul a vasmag és vele együtt 

a torlólemez Ha a vezérlőáram nulla, a torlólap mindig középhelyzetben van. 

A torlólap kitérésével megváltoznak a szabályozó fúvókáktól való távolságok. Ennek megfelelően 

nyomáskülönbség. A hidraulikus erősítő közel lineáris karakterisztikával rendelkezik, tehát a torlólap 

elfordulása és a kialakuló nyomáskülönbség egyenesen arányosak egymással. 

A fúvókás erősítő kimenőjele egy tolattyús erősítőfokozat vezérlőtolattyújára hat. Tekintettel arra, hogy 

nyomáskülönbségről van szó, ezáltal megváltozik a vezérlőtolattyú egyensúlyi helyzete és a tolattyú a kisebb 

nyomás irányába elmozdul. Az eredményként keletkező kimenőjel térfogatáram lesz. 

A vezérlő élek megmunkálása nagyon gondos, túlfedésük közel nulla. 

3.13. Arányos és szervoszelepek közötti különbség 

Az arányos szelepek, különösen a kétfokozatú kialakítások, nagyon hasonlítanak a szervo szelepek 

megoldásaira, de mégis léteznek jól látható különbségek. 

Legalább négy jellemzőt érdemes kiemelni, melyekben különböznek egymástól a tárgyalt megoldások: 

• a válaszidő; 

• a főtolattyú teljesítőképessége; 

• a hiszterézis és az ismétlési tulajdonságok, valamint 

• az olajszennyeződésre való érzékenység. 

A válaszidőnek nevezhetjük azt az időtartamot, ami a névleges térfogatáram valamely részének eléréséig 

eltelik, az elektromos jel kiadását követően. 

A főtolattyú teljesítőképessége, térfogatáram jellemzője: függ a geometriai méretektől, a megmunkálási 

tűrésektől, az illesztési hézagok nagyságától és a csatlakozó csatornák találkozásának pontosságától. Minél 
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pontosabb a megmunkálás és a szerelés, annál rövidebb a válaszidő, gyorsabb a szelep működése, kisebb a 

szelep működési hibája. 

A hiszterézis és az ismétlési tulajdonságok: Ez a jellemző azt mutatja, hogy a valóságos áramlási 

tulajdonságok milyen mértékben közelítik meg az elméleti értékeket. Az input jelnek milyen mértékben felel 

meg a válaszjel. 

Az olaj szennyeződésével kapcsolatos tűrőképesség különösen akkor fontos, ha a folyadék ellátás a közös 

olajtartályból történik. 

Választás esetén érdemes először az arányos készülékeket figyelembe venni. Az arányos készülékek fontosabb 

jellemzőit összehasonlítva a szervo szelepekkel, azt találjuk, hogy az arányos készülékek gyártástechnológiával 

kapcsolatos igényei mérsékeltebbek, könnyebben kielégíthetők, alkatrészeik csereszabatosak és áruk a fele, de 

jobb esetben az egytizede a szervo szelepek árának. 

 

9.40. ábra. Közvetlen vezérlésű arányos útszelep helyzetszabályozás nélkül 

 

9.41. ábra. Elővezérelt arányos útszelep helyzetszabályozással 

4. 9.4. A hidraulikus aktuátorok csoportosítása 

Lineáris és forgó mozgást megvalósító hidrosztatikus aktuátorok (9.42. ábra) 
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9.42. ábra. 

4.1. Külsőfogazású hidraulikus motorok 

Az első hidraulikus motoroknak tekinthetjük azon egyszerű szerkezeteket, mint pl. a vízimalom. Mai szemmel a 

vízimalom a külsőfogazású hidromotorok ősének tekinthető. A hidraulikus motorok olyan szerkezetek, ahol a 

folyadéknyomás erejét felhasználva forgatják a munkahengert. Hasonlóképpen működnek a szivattyúk is, ahol a 

mechanikai erőt használnak a folyadék továbbítására. Éppen ezért az egyszerű külsőfogazású hidraulikus 

motorok és hidraulikos szivattyúk azonos felépítésűek. 

A képen egy külsőfogazású hidraulikus motor keresztmetszetét láthatjuk oldalról, valamint szemből. A piros 

színnel jelölt rész a magasnyomású folyadékot jelöli. Baloldalról a motorba vezetett nagynyomású folyadék a 

két tengely fogazott részét meghajtja, végül (a fogaskerekek lassítása, és a veszteség miatt) alacsonyabb 

nyomáson jobboldalt távozik. Bár a tengelyek közül csupán az egyiknek van kimenete, szükség van egy 

második tengelyre is a térkihasználás, az alacsonyabb veszteség és a nagyobb teljesítmény miatt. Amennyiben a 

második tengelynek is lenne kimenete a motor mindkét tengelye 50-50%-os teljesítményen lenne képes 

működni. 

 

9.43. ábra. 

4.2. Bolygóműves hidraulikus motorok 

A külső fogaskerekes motorok jelentős súrlódási veszteségei miatt már alacsony fordulatszámon igen rossz 

hatásfokúak, indító nyomatékuk pedig kicsi. Ez adott teret a belső kapcsolódású fogaskerekes motorok 

terjedésének, melyek közül a legelterjedtebb az egy foggal kisebb fogszámú belsőkerekes szerkezet. Így a 

fogfejek között nincs szükség külön tömítőelemre. Ebből a típusból hozták létre a bolygókerék alkalmazásával, 

a kis fordulatú (nagy nyomatékú) motorcsaládot. Ebben az esetben a külső kerék áll, a belső pedig legördül 

rajta, így forgó mozgása mellett bolygó mozgást is végez. 
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9.44. ábra. 

4.3. Szárnylapátos hidraulikus motorok 

Nevét a kiszorítás tereit határoló, hornyokban csúszó lapátjairól kapta (9.45. ábra). Csak elvétve, speciális 

szerkezeti kialakítással alkalmazzák őket. Igen szűk, egyedi követelmények kielégítésére. Pl. forgó lapátos 

kialakítás igen kis fordulatszámú (10 f/perc alatt), kis teljesítményű szervó hajtóművekben. 

A kamrát az excenteres állórész, a forgórész, a csúszólapátok és két oldaltárcsa határolja. Az oldaltárcsa 

egyikében találhatók a vezérlő hornyok, melyek a visszafolyó ághoz, ill. nyomóághoz kapcsolódnak. A kamrák 

térfogatváltozása biztosítja a működést. Eközben a lapátok a sztátorhoz szorulnak, egyrészt a rotor forgása 

(centrifugális erő), másrészt az alájuk vezetett nyomás hatására. 

 

9.45. ábra. 

A lapátos szivattyúk és motorok kritikus eleme maga a csúszólapát. Különösen a lapát és sztátorgyűrű kapcsolat. 

(Résveszteség csökkentés ⇒ nagy nekiszorító erő szükséges, de nagy erő ⇒ nagy súrlódás ⇒ kopásveszély+ 

nehezebb csúszás a horonyban). A probléma megoldására egyéb szerkezeti megoldások is ismertek (osztott 

lapát, stb.). A lapátok lehetnek pontosan sugárirányban elrendezettek, de lehetnek a forgásirány felé előre 

döntve. Lapátvastagság 2,5 mm nagyságrendű, illesztésük a horonyban 0,010…0,015 mm. 

A lapátos szivattyúk és motorok folyadékszállítása vagy nyelése függ a sztátorgyűrű excentricitásától, ezért 

ennél a szivattyútípusnál – a sztátorgyűrű mozgatásával – megvalósítható a folyadékszállítás állítása. 

4.4. Axiáldugattyús hidraulikus motorok 

A dugattyúház tengellyel bezárt szöge ill. meghajtásának módja szerint megkülönböztetünk ferde tengelyű és 

ferdetárcsás szerkezeteket. 

 

9.46. ábra. 

A ferde tengelyű szerkezetek a múlt század harmincas éveiben jelentek meg. 
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9.47. ábra. Régi, ferdetengelyes axiáldugattyús szivattyú, kardántengellyel. Kardán gyenge pont: kis helyen 

korlátozott teljesítmény, fordulatszám ingadozásokra érzékeny, bonyolult. 

Az α szöggel megdöntött dugattyúházban a folyadék nyomásának hatására a dugattyúk mozgásba jönnek és 

megforgatják a meghajtó tengelyt (a legelső szerkezeteknél a meghajtó tengelyt és a dugattyúházat még 

kardántengely kötötte össze). A dugattyúházban a dugattyúk így kényszermozgást végeznek: kifelé haladó 

dugattyúk előtt térfogat növekedés a befelé haladók mögött térfogat csökkenés jön létre. A különböző fázisban 

lévő dugattyúterek az álló vezérlő (elosztó) tárcsán lévő vese alakú hornyokon keresztül kapcsolódnak a nyomó 

illetve a visszafolyó vezetékhez. 

A ferdetárcsás szerkezetű energia-átalakítók a múlt század 50-es éveitől ismertek. 

A meghajtó tengellyel együtt forog a dugattyúház. A ferdetárcsa és a vezérlőtárcsa áll. A dugattyúvégek a 

ferdetárcsán elcsúsznak. A folyadék nyomása a dugattyúkat kifelé nyomja, melyek így a vezérlőtárcsán 

elcsúszva járnak az alsó és felső holtpont között, ezzel megforgatják a meghajtó tengelyt. A dugattyúvégek 

hidrosztatikusan vannak csapágyazva a ferdetárcsán. 

 

9.48. ábra. 

A ferdetengelyes kialakításnál a központi csap körül elforgó dugattyúház meghajtását napjainkban már maguk a 

dugattyúszárak végzik, a ferdetárcsás kialakításnál a ház meghajtása pedig közvetlenül a hajtótengelyről 

történik. Mégis a kétfajta dugattyúmozgatás között alapvető különbség van a dugattyúkra ható erők 

elrendeződésében. Míg a ferdetengelyes kialakításnál a nyomásból származó erők csak részben terhelik a 

dugattyút, addig a ferdetárcsás kialakításnál ezek az erők jelentősek. 

Habár mind a ferde tengelyű, mind a ferde tárcsás kialakítás alkalmas motornak, mégis a ferdetengelyes 

megoldás előnyösebb. Oka a dugattyúszerkezet, mégpedig a kedvezőbb súrlódási viszonyok. Ezért, nagyobb az 

indító nyomatéka, kisebb fordulatszámon üzemeltethető és jobb kis fordulaton a mechanikus hatásfoka. Ennek 

ellenére találkozhatunk ferdetárcsás motorokkal is (egyéb szempontok: pl. kedvezőbb beépíthetőség, stb.). 

Általában ritkábban alkalmaznak állítható folyadéknyelésű motorokat, ám a szivattyúkhoz hasonlóan a 

motoroknál is megoldható. 

Ferdetengelyű állítható nyelésű motornál a folyadékszállítás változtatásához változtatni kell a dugattyúház 

dőlésszögét. Ehhez mozgatni kell a dugattyúházat a dugattyúkkal és a vezérlőtárcsával együtt, továbbá az olaj el 

és hozzávezető csatornákat. Ez egyrészt bonyolult, másrészt nagy tömegeket kell mozgatni, ami lassúbb állítási 

sebességeket jelent. Csak korlátozottan alkalmazzák vagy az állítás lehetőségei kisebbek. 
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Ferdetárcsás állítható nyelésű motoroknál a ferdetárcsa dőlésszögét kell állítani, ami egyszerűbb és kisebb 

tömegek mozgatását jelenti. Ezért általánosan ez a megoldás az elterjedtebb. A vezérlőtárcsa billentését 

állítóhenger végzi. Mozgató mechanizmusa a ferdetárcsával igen sokféle. 

4.5. Radiáldugattyús hidraulikus motorok 

A dugattyúk sugárirányban, vagy közel sugárirányban helyezkednek el. A dugattyúk mozgatásának megfelelően 

megkülönböztetünk belső (excenter tengelyes) ill. külső (excenter gyűrűs) működtetést. 

 

9.49. ábra. 

A gyűrű vagy a tárcsa excentricitásának változtatásával állítható folyadéknyelésű szerkezetet nyerünk. 

A radiáldugattyús energia-átalakítók dugattyúelrendezése kedvezőbb az axiáldugattyúsokénál, mert a 

dugattyúerők egymást részben kiegyenlítik (kisebb tengely, ill. csapágyterhelés). Mindkét dugattyúműködtetési 

módnál lehetséges, hogy a dugattyúház vagy forogjon, vagy álljon. 

A belső működtetés előnye, hogy kisebb a relatív elmozdulás a dugattyúvég és az excentertárcsa között. Ekkor 

általában az excentertárcsa forog (dugattyúkat nem terheli centrifugális erő, nem kell a nagy tömegű 

dugattyúházat dinamikusan kiegyensúlyozni). Hátrány, hogy a forgó tárcsa excentricitása nehezen változtatható 

– ezért ezek a szerkezetek általában állandó folyadékszállításnál használatosak. 

 

9.50. ábra. Problémát jelent a pályaprofil miatt, a dugattyú keresztirányú erőinek kezelése is. De a szembenálló 

dugattyúk által kifejtett erők egymást kölcsönösen kiegyenlítik. 

Külső működtetésnél, ha a dugattyúház forog, a dugattyúkat a centrifugális erő a gyűrűhöz szorítja és a nagy 

tömegű gyűrű kiegyensúlyozásával nem kell foglakozni. Az álló gyűrű excentricitása egyszerű eszközökkel 

változtatható. A radiáldugattyús motoroknak a kis fordulatszámok és az igen nagy nyomatékok területén van 

jelentősége. 
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9.51. ábra. 

4.6. Munkahengerekről általában, fajtái 

A munkahengerek a hidraulikaszivattyútól kiinduló folyadék áram hidrosztatikus energiáját alakítják vissza 

mechanikai energiává. A hajtómotor és a szivattyú forgó mozgását egyszerű módon alakítja át egyenesen ható 

erővé és egyenesen ható mozgássá. 

A munkahengereknél fontos szerepet játszik a nagy erő és a mozgás könnyen szabályozható sebessége. A 

munkahenger sebessége függ a folyadék áram, és a dugattyúfelület hányadosától. Tehát: 

 

ahol 

• V a munkasebesség:  szokásos mértékegység [m/s] 

• Q folyadék áram: szokásos mértékegység [liter-dm3/min] 

• A dugattyúfelület: szokásos mértékegység [cm2] 

Ha a szükséges erő csak az egyik irányban nagy, akkor egyszeres működési hengert használunk, amelynél a 

visszafelé mozgást vagy külső erő, pl.: munkaeszköz tömegéből származó súlyerő vagy egy visszahúzó rugó 

végzi. 

4.7. A munkahengerek felosztása 
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9.52. ábra. 

4.8. Egyszeres működésű munkahenger 

A dugattyús munkahengerek működési elve, hogy egy hengerben lévő dugattyút mozgat. A dugattyú és a henger 

között, valamint a dugattyúrúdnál tömítést kell biztosítani a megfelelő működéshez. 

Az egyszeres működésű munkahengereknél csak az egyik dugattyúoldalra hat a munkafolyadék. Emiatt a 

henger csak egy irányban tud munkát végezni. A munkafolyadék beáramlik a hátsó hengertérbe. A dugattyúnál 

az ellenerő miatt (súlyterhelés) nyomás épül fel. Ezen ellenerő legyőzése után a dugattyú kimeneti löketet végez. 

Visszameneti löketkor a hátsó hengertér a csővezetéken és az útszelepen keresztül a tartállyal van összekötve, 

mialatt az útszelep a nyomóvezetéket lezárja. A visszameneti löketet a saját súly, rugó vagy súlyterhelés 

hozhatja létre. Ennek az erőnek (súlyerő) le kell győznie a szelep, a csővezeték és a henger súrlódási erőit, és a 

munkafolyadékot az elfolyó ágba kell kényszerítenie. 



 Integrált végrehajtó elemek 

különféle energia hordozóval, 

hidraulika 

 

 181  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.53. ábra. Egyszeres működésű, rugós munkahenger 

Az egyszeres működésű hengereket ott alkalmazzák, ahol a hidraulikus munkavégzés csak egy mozgásirányban 

szükséges. Példák az alkalmazásra: Munkadarabok emelése, szorítása, süllyesztése, hidraulikus felvonók, ollós 

emelőasztalok színpadi emelők. 

 

9.54. ábra. Ollós emelőasztal 

Az egyszeres működésű hengerek beépítésére érvényes: 

• függőleges felszerelés: Ha a dugattyú visszameneti löketét külső erők hozzák létre (különleges-eset: ollós 

emelőasztal); 

• vízszintes felszerelés: Egyszeres működésű hengereknél rugós visszameneti lökettel. 
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9.55. ábra. Egyszeres henger működtetése 

4.9. Kettős működésű munkahenger 

Minden hidraulikus működtetésű rakodógépben ezt a típust használják. Az építőipari gépeknél ez az uralkodó 

hengertípus. 

 

9.56. ábra. 

A kettős működtetésű munkahenger alapvető szerkezeti elemei a váz vezetőhüvelyekkel és tömítőelemekkel, a 

dugattyú és a dugattyúrúd. A kettős működésű hengerben az erőt két irányban lehet leadni (9.56. ábra). 

Vezérléséhez általában legalább egy 4/2-es útváltó szükséges. 

A kettős működésű munkahengerek felosztását a 9.57. ábra mutatja. 

 

9.57. ábra. Kettős működésű munkahengerek 
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4.9.1. Löketvég csillapítás 

Ezeket a hengereket azért alkalmazzák, hogy a nagy löketsebességet lefékezzék, lassítsák. Ezzel elkerülhető a 

löketvégi kemény felütközés. 

A dugattyú visszameneti löketénél a hátsó véghelyzet felé a hátsó hengertérből elvezetett folyadék számára egy 

meghatározott ponttól a keresztmetszet egyre kisebb lesz (csillapítófurat), míg a furat végül egészen elzár. A 

hátsó hengertér munkafolyadéka ez után egy fojtószelepbe kényszerül. Ezáltal a dugattyúsebesség csökken, és a 

nagy sebességek okozta zavarok nem lépnek fel. Kimeneti löketnél az olaj akadálytalanul folyik keresztül a 

visszacsapószelepen és kikerüli a fojtást. 

4.9.2. Kettősműködésű munkahenger véghelyzet fékezéssel 

Az egyszerű véghelyzet fékezés mellett létezik a kettős, azaz az első és hátsó véghelyzet fékezés. Ekkor a 

kemény felütközés nem csak a visszameneti löketkor, hanem a kimeneti löketnél is elkerülhető. 

 

9.58. ábra. 

4.9.3. Differenciálhenger 

Előremenet: Az „A” jelű furaton keresztül áramlik a folyadék és a nagyobb átmérőjű dugattyúoldalra ütközik. A 

súrlódási ellenállásnak és a terhelésnek megfelelően alakul ki a nyomás. A dugattyúrúd kifelé mozog, és a „B” 

jelű furaton keresztül a munkafolyadékot a tartályba nyomja. 

 

9.59. ábra. Differenciálhenger 

Hátramenet: A folyadék a „B” furaton keresztül a dugattyúrúd oldalára áramlik és arra a dugattyúoldalra 

ütközik, amelynek a dugattyúrúd átmérőjével kisebb dugattyúfelülete van. Ismét a terheléstől függő nyomás 

alakul ki. A dugattyúrúd befelé mozog, és most az „A” furaton keresztül nyomja ki a folyadékot a tartályba. 

4.9.4. A félig zárt hidraulikus hajtás 
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A félig zárt hidraulikus hajtásnak egyik legnagyobb előnye a kettős működtetésű egyoldali dugattyúrudas 

munkahenger üzemeltetéséből adódik. Mivel a rendszer önfelszívó, a visszacsapó-szelepek segítségével a 

munkafolyadék igény szerinti elvezetése automatikusan megoldódik. 

A rendszer szabályozhatósága megegyezik a zárt körfolyam irányítási módjával: az energia átalakítók 

munkatérfogatának változtatása minimális teljesítményveszteséggel jár. A különbség ott van, hogy a 

munkahengerek munkatérfogatát nem lehet változtatni, ezért csökken a szabályozási 9.58. ábra. 9.59. ábra. 

Differenciálhenger tartomány. Más hátránya, hogy hidraulikus vezérlőrendszer esetén a vezérlésre szükséges 

folyadékot a főkörből kell elvonni, mivel nincs segédszivattyú. 

4.9.5. Kettős működésű munkahenger mindkét oldalon dugattyúrúddal 

A kívánt munkairánytól függően a hidraulikafolyadékot az egyik vagy a másik dugattyúfelületre vezetjük. A 

dugattyú átmenő, egyenletes vastagságú dugattyúrúddal van ellátva (9.61. ábra). Így mindkét mozgásirányban 

azonos nagyságú dugattyúgyűrű-felületet kapunk. 

Ha állandó nyomással és azonos folyadékmennyiséggel dolgozunk, akkor – állandó terhelést feltételezve – 

mindkét oldalon ugyanakkorák az emelőerők és a dugattyúsebességek, azaz kiegyenlítettek. 

 

9.60. ábra. Kiegyenlített henger 

Ellentartás: A hengerek visszafelé mozgásának megakadályozása. A szerszámgépekben ez egy elengedhetetlen 

vezérlési mód. Ellentartáskor a mindenkori visszaáramlást fojtóelemekkel szabályozzák. 

4.10. Teleszkópos munkahenger 

Ezeket a hengereket gyakran használják dömpereknél és villás targoncáknál. Nagy előnyük a helytakarékos kis 

helyigényű beépítés, az egyidejűleg igen nagy lökethossz mellett. Jelképes ábrázolása a 9.61. ábrán tekinthető 

meg. 
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9.61. ábra. Teleszkópos munkahenger. fent: kettős működésű, lent: egyszeres működésű 

Amint az, az ábrán látható, 2 féle típusa létezik. Egyszeres, illetve kétszeres működtetésű. Az ábrán az is látható, 

hogy több dugattyú van egymásba helyezve. Növekvő nyomásnál, terheléskor az egyre kisebb 

nyomásfelületeknek megfelelően, a hengerek nagyabb hengertől kiindulva a legkisebbig mozognak kifelé. 

4.11. Búvárdugattyús munkahenger 

A búvárdugattyús munkahenger jellemzője, hogy a dugattyúrúd belső vége dugattyúfelület. Az itt megjelenő 

dugattyúrudat búvárdugattyúnak nevezzük. Ennek a dugattyúrúdnak az átmérője valamivel kisebb, mint a 

henger furata. Ez a felépítés megköveteli, hogy emeléskor megakadályozzuk a dugattyúnak a hengerből való 

kitolását. Ezért a dugattyúrúd végén egy gyűrű van a biztosításra, és a kivezetésre. Ezt szemlélteti a 9.62. ábra. 

 

9.62. ábra. Búvárdugattyú 

A korábban leírt dugattyús hengerekhez viszonyítva ennek a hengertípusnak az egyik előnye, hogy a hengercső 

gyártása egyszerűbb és ezért olcsóbb. Mivel finommegmunkálásra nincs szükség. A benne lévő karcok a 

tömítést nem tehetik tönkre. Egy másik, hogy kevesebb tömítésre van szükség. Ezek a vezetőhüvely végén 

vannak és ezért könnyen hozzáférhetők. A tömítések az egység külső oldalán vannak. Továbbá a dugattyúrúd 

nagyon vastag és ezért sokkal nagyobb csavaró erő áll ellen. 

Azonban hátránya, hogy a dugattyúrúd visszavezetése csak külső erővel lehetséges. Ez feltételezi, hogy csak 

egyszeres működésű hengerként használható. Vízszintes vezetésnél, különösen, ha a dugattyúrúd szerkezeti 

hossza nagy, a dugattyú nagy tömegéből származó súlyerő miatt jelentős alakváltozások léphetnek fel. Továbbá 

a nagy lökethossz miatt nagy a beépítés hossza. 
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4.12. Hidraulikus munkahenger felépítése 

A hidraulikus munkahenger a következő fő elemekből épül fel (9.63. ábra): 

 

9.63. ábra. Rögzítőpálcás munkahenger, a hengerfejen található karimás rögzítéssel, mindkét oldalon löketvég-

csillapító 1) Hengerfedél (zárt), 2) Hengerfedél (nyitott), 3) Munkahenger, 4) Ellenanya (hengerfedél), 5) 

Dugattyúagy, 6) Dugattyúfél, 7) Dugattyúrúd, 8) Rögzítőgyűrű, 9) Fojtócsavar, 10) Visszacsapószelep 

légtelenítővel, 11) Rögzítőpálca, 12) Anya, 13) Vezetőszalag, 14) Dugattyútömítés, 15) Lehúzógyűrű, 16) 

Dugattyúrúd-tömítés, 17) O-gyűrű, 18) Támasztógyűrű, 19) O-gyűrű, 20) Csillapítópersely, 21) 

Csillapítópersely 

4.13. Hidraulikus munkahenger rögzítési típusai 
 

Rögzítés 

megnevezése 
Meghatározás Ábra Oldalnézet 

Alapkivitel Rögzítését tekintve szabad. 

Alapkivitelben a munkahenger 

nincs rögzítve, így szabadon 

leng a levegőben  
 

Csuklós Csuklós rögzítés esetén a 

munkahenger feneke 2 

irányban tud mozgást végezni 

 
 

Gömbcsuklós Háromdimenziós mozgás 

megengedéséhez a 

gömbcsuklós rögzítést 

használjuk. 
  

Csapos Csapos rögzítést nagy 

igénybevételű helyeken 

használjuk a leggyakrabban 2, 

4, 6 csappal dolgozunk 
 

 

Gömbvégű Gömbvégű rögzítést a speciális 

beépítési helyekre alkalmazunk 

  



 Integrált végrehajtó elemek 

különféle energia hordozóval, 

hidraulika 

 

 187  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Rögzítés 

megnevezése 
Meghatározás Ábra Oldalnézet 

Talpas Talpas rögzítést a nagysúlyú, 

nagyméretű munkahengereknél 

használjuk leggyakrabban  
 

Peremes 

(Rúdoldalon) 
A peremes rögzítésnél nem 

engedünk sem a cilindernek 

sem a dugattyúrúdnak 

semmiféle mozgást. 
 

 

Peremes 

(fenékoldalon) 

 
 

4.14. Forgódugattyúshengerek 

Ezzel a hengertípussal az erő hidraulikus úton igen kis szerkezeti méretek esetén közvetlenül forgó mozgássá 

alakítható át (meghatározott elfordulási szögig). A forgódugattyúk kettős működésűek és mindkét 

forgásirányban azonos nagyságú a forgatónyomatékuk. 

A forgódugattyús hengereket előnyösen használják nagynyomású hengerekként. A volumetrikus hatásfok 

0,96...0,99, a mechanikai hatásfok 0,9...0,92 és az összhatásfok általában 0,94 és 0,96 között van. 

 

9.64. ábra. Forgódugattyús hidraulikus henger, csúszólapáttal 

A szerkezeti kialakítás szerint a következő típusok különböztethetők meg: 

4.15. Egyszeres működésű forgódugattyús hengerek 

Ennél a munkatengelyen rögzített dugattyú vagy csúszólapát a hengert két térre osztja. Ezek a forgásiránytól 

függően váltakozva a szivattyúval és a visszafolyó vezetékekkel kerülnek összekötésbe. A hasznosítható 

elfordulási szög maximálisan 320°. 
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A véghelyzetfékezéses kiviteleknél az elfordulási szög maximum 285° lehet a henger fajtájától és alakjától 

függően. 

Előnye: kis szerkezeti méretek és nagy elfordulási szögek azonos nagyságú for-gatónyomatékok esetén mindkét 

irányban. 

 

9.65. ábra. Forgódugattyús hidraulikus henger, véghelyzetfékezéses dugattyúval 

4.16. Kettős működésű forgódugattyús hengerek 

Ennél a hengertípusnál a hengert egy kettős csúszólapát négy térre osztja. Ezek a forgásiránytól függően 

párosával váltakozva kapcsolódnak a szivattyúhoz és a visszafolyó veze-tékhez. A hasznosítható elfordulási 

szög maximálisan 180° (véghelyzet fékezessél felszerelve csak 140-165° érhető el). 
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10. fejezet - Irányítási stratégiák, 
szoftveres megoldások 

A mechatronikai rendszerek legtöbbször az automatikus irányítás részei. Az önműködő irányítás az irányításnak 

(amely egy folyamatot elindít, fenntart, megváltoztat vagy megállít) az a módja, amikor valamennyi irányítási 

részművelet kezelői beavatkozás nélkül megy végbe. Az irányítási művelet a következő részműveletekből áll: 

érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás. 

1. Az irányítás felosztása 

Az elem irányítástechnikai szempontból tovább nem bontható szerkezeti rész. Elemnek tekinthető például egy 

hőmérséklet-érzékelő vagy az ÉS kapu stb. Az elem egy vagy több alkatrészből állhat. Szervnek nevezzük az 

irányítórendszer irányítási részfeladatát önállóan ellátó szerkezeti egységét. A szerv egy vagy több elemből 

állhat. Az irányítási hatásláncokat rendszerint szervek alkotják. Ilyenek az érzékelő-, különbségképző, 

végrehajtó, beavatkozó- és a logikai döntést végző szerv. 

A készülék egy vagy több szervből álló, szerkezetileg körülhatárolt, többnyire a maga egészében kicserélhető 

egység, amelynek önálló technológiai vagy irányítási feladata van. Az irányított rendszer az irányítástól 

függetlenül meglévő műszaki létesítmény, berendezés, gép stb., amely az irányítás tárgyát képezi. Az 

irányítórendszer (irányítási rendszer) mindazon szervek és készülékek összessége, amelyek együttműködése 

révén az irányított rendszer irányítása megvalósul. 

A technológiai, fizikai folyamatok irányítása ahogy már korábban említettük, annak jellegétől függően kétféle 

módon lehetséges: vezérléssel, ill. szabályozással. A kétféle irányítási mód a hatáslánc felépítésében 

különbözik. A szabályozás hatáslánca zárt, tehát a szabályozott jellemző kívánt értéke az irányított szakasztól 

visszacsatolással valósul meg. Erre utal a szabályozás angol neve: zárt hurkú irányítás, closed loop control. 

Szabályozás esetén a rendelkezőjel a szabályozott jellemzőtől függően jön létre. A zárt szabályozási kör előnyös 

tulajdonsága, hogy alkalmas a tervezéskor nem ismert zavaró hatások kiküszöbölésére. Hátránya a 

visszacsatolásból származik: bizonyos feltételek esetén a rendszer instabillá válik. 

A vezérlés hatáslánca nyitott, azaz nem tartalmaz visszacsatolást a vezérelt szakaszról, így a rendelkezőjel a 

vezérelt jellemzőtől függetlenül jön létre. A vezérlés tehát nyílt hatásláncú irányítás, open loop control. A nyílt 

hatásláncú vezérlés csak a rendszer tervezésekor ismert zavarójeleket képes kiküszöbölni, strukturálisan mindig 

stabil működésű. 

Amíg korábban a szabályozó-, ill. vezérlőkészülékek felépítésükben, kivitelükben is elkülönültek egymástól, 

addig napjainkban funkcionálisan integrálódnak, és gyakorlatilag ugyanazon hardverbázison (mikroszámítógép) 

kerülnek megvalósításra, így csak a szoftverekben térnek el. 

2. Technológiai folyamatok 

A technológiai folyamatok jellegüktől függően három csoportba sorolhatók: folyamatos, diszkrét és vegyes 

technológia. 

Folyamatos technológia esetén a folyamat nem osztható időben ismétlődő részfolyamatokra. A folyamatos 

technológiák irányításánál a szabályozási feladatok a meghatározóak. Ilyen technológiai folyamatokkal 

találkozhatunk a vegyipar, az olajipar, a kohászat, a gyógyszeripar, az élelmiszeripar stb. területén. 

A diszkrét technológiai folyamatok időben ismétlődő részfolyamatokból állnak, leginkább a gépiparban 

találhatók és irányításukban a vezérlési műveletek a meghatározóak. Amennyiben a technológiai folyamat 

irányításánál a szabályozási és vezérlési funkciók időben is tagozódnak, szakaszos (batch, köteg) technológiáról 

beszélünk. 

Az előbbi besorolással magyarázható, hogy a gépipari termelésirányítást rendszerint gyártásirányításnak, míg a 

folyamatos technológiák irányítását folyamatirányításnak nevezik. [10.1] 
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A gépiparban elterjedt számítógéppel integrált gyártás (CIM – Computer Integrated Manufacturing) képezi az 

automatizálás felső szintjét. Az informatikát már a munkadarab konstrukciós tervezésénél (CAD – Computer 

Aided Design számítógéppel támogatott konstrukciós tervezés) felhasználják. Ez 2D/3D- rajzolás és szerkesztés 

vagy 3D-modellezés formájában valósulhat meg. A CAD geometriai orientáltságát a számítógéppel segített 

termékfejlesztés (CAE – Computer Aided Evaluation) elemzési aspektussal egészíti ki. A CAD és a 

számítógéppel segített gyártás (CAM – Computer Aided Manufacturing) között az átmenetet a művelettervezés 

(CAP – Computer Aided Planning – számítógéppel segített művelettervezés) teszi lehetővé. A CAM szorosan 

összekapcsolódik a számítógéppel, segített minőségbiztosítással (CAQ – Computer Aided Quality Assurance – 

számítógéppel segített minőségbiztosítás). 

A teljes gyártási folyamatot – amely több gépen is történhet – pontosan meg kell tervezni és vezérelni. Ehhez az 

adott időben az előírt szerszámgépeknél kell lenni a megfelelő szerszámnak, anyagnak és a szükséges 

alkatrésznek. A gyártási folyamat teljes automatizálására számítógépes folyamatirányítást (PPC – Production 

Planning Control) alkalmaznak. A PPC rendszerek a gyártási folyamat során folyamatosan gyűjtik az adatokat 

(FDC – Factory Data Collection) a számítógépen vagy az egyes terminálokon keresztül. A CIM rendszeren 

üzemelő egységek (CAD, CAP, CAM, CAQ, PPS, BDE) egymással folyamatos kapcsolatban vannak különböző 

szervereken keresztül. A gyártási folyamat során összegyűjtött adatokat, paramétereket, jellemzőket egy közös 

adattárban tárolják el, amelyhez bármelyik egység, bármikor hozzáférhet. Az információs rendszer a jelátviteli 

hálózatból és az adatátviteli előírásokból az ún. protokollból áll. [10.2] 

A számítógépek hardverének és szoftverének fejlődése, a hálózatok kialakulása, a mesterséges intelligencia 

módszerek alkalmazása, a terepi, vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció szolgáltatásainak és az Internet 

nyújtotta szolgáltatások integrálódása, határozta és határozza meg. 

A szabályozók fejlődésében mérföldkőnek tekinthető változást hozott a mikroprocesszorok megjelenése és 

általában a digitális jelfeldolgozás és jelátvitel széleskörű elterjedése. Ebben igen nagy szerepet játszott az 

analóg-digitál (ADC) ill. digitál-analóg (DAC) átalakítók megfelelő sebességű és zavarvédettségű típusainak 

kifejlesztése. A digitális szabályozók kifejlesztése megkövetelte a mintavételes szabályozás elméleti 

kérdéseinek kidolgozását. 

Az SPC (Set Point Control), amit a magyar szaknyelvben alapjel állító irányításnak neveznek, korábban azt 

jelentette, hogy a digitális szabályozó (számítógép) kiesésekor az alapjel automatikusan tartalék analóg 

szabályozó bemenetére kerül. Napjainkban az SPC módosított tartalommal továbbra is használatos. 

A DDC (Direct Digital Control) közvetlen digitális irányítást jelent. A DDC jellegű irányítás lehetőségét a 

szabályozási kör elemeinek a megfelelő megbízhatósága teremtette meg. A mai digitális kompakt szabályozók 

szinte mindegyike DDC jellegű irányítást végez. 

A DCS (Distributed Control System), azaz elosztott intelligenciájú irányítási rendszer főként a folyamatos 

technológiák komplex irányítására használatos. Napjainkban különösen a vegyipari, energiaipari, kohászati 

folyamatok komplex irányításánál találkozunk DCS rendszerekkel. 

A központi feldolgozás igényének megjelenésekor mind az analóg, mind a számítógépes technika esetén a 

döntés és az észlelés ill. beavatkozás helyileg szétvált, a döntés a terepről a  központba került. A kommunikációs 

rendszerek és a mikroszámítógépes technika elterjedésével az észlelés, döntés, beavatkozás ismét a terepre 

helyeződött át, de igen hatékony informatikai, diagnosztikai, felügyeleti (SCADA) támogatással. Az 

automatizálási rendszerek fejlődését egyre inkább a PC bázisú hardverek ill. szoftverek (Windows operációs 

rendszer), valamint az Internet Web technológiák határozzák meg. 

3. A vezérlések jellemzése 

A vezérlőberendezések a vezérlési funkció realizálásának módja szerint huzalozott ill. programozható 

vezérlésekre oszthatók. A huzalozott vezérlések fejlődésének állomásai: 

• érintkezős (relés) vezérlések, 

• diszkrét félvezetős felépítésű vezérlések, 

• integrált áramkörös felépítésű vezérlések (TTL, CMOS). 
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A programozható vezérlések lehetőségét elsőként a mikroprocesszorok megjelenése alapozta meg. A 

mikroprocesszoros vezérlések az alkalmazott szoftver különbözősége alapján két csoportba sorolhatók: 

• taszk szervezésű mikroszámítógépes vezérlések, 

• programozható logikájú vezérlők (PLC-k). 

Utóbbiakat főként szabványosított programozási nyelv és ún. letapogatásos programvégrehajtás jellemzi. 

Napjainkban az ipari vezérlési feladatok ~90 %-át PLC-kel oldják meg. Még olyan kritikus alkalmazási 

területeken is, mint az atomreaktor irányítása. A programozható vezérlések egyik speciális megoldási 

lehetőségét a programozható logikák (FPLA, CPLD, FPGA) alapú vezérlők adják főként a nagy sebességet 

igénylő feladatok esetén. 

Az ipari kommunikáció fejlődésére igen nagy hatással voltak az irodai informatikai hálózatok (Ethernet, LAN-

ok, stb.). Kezdetben a 80-as évek végén a különböző PLC gyártó cégek számos un. gyártóspecifikus hálózatot 

fejlesztettek ki, amelyekből a 90-es években szabványos kommunikációs rendszer vált (PROFIBUS, 

MODBUS). 

Az utóbbi években, az irányítástechnikában 3 szintű kommunikációs rendszer terjedt el. A vállalati információs 

rendszer Ethernet alapú hálózattal, irányítási szintű információs rendszer (szabványos terepi kommunikációs 

rendszerekkel) és eszköz orientált buszrendszerek (ASI, DeviceNET, stb.). Az ipari kommunikációs rendszerek 

sokszínűsége abból is adódik, hogy az egyes alkalmazásokhoz fejlesztettek és fejlesztenek ki speciális 

kommunikációs rendszereket (pl. járműipar, épületautomatizálás, stb.). Az ipari kommunikációs rendszerek 

fejlődése és elterjedése teremtette meg a feltételét a DCS ill. vállalati információs rendszerek létrejöttének. 

Az információtechnológia, a hálózatok, a vezetékes, illetve vezeték nélküli távközlés integrációjából új fogalom 

született: infokommunikáció. Az infokommunikáció a jövőben átformálja a közigazgatás területét. Olyan új 

fogalmak kerülnek bevezetésre, mint a digitális aláírás, a digitális közjegyző, a digitális közigazgatás, stb. Ezen 

intézmények bevezetésének alapvető feltétele az adatok titkosítása. Az infokommunikációs rendszerek 

intézményei a folyamatirányítás területén is alkalmazásra kerülnek. Ennek igazolására a következő néhány 

példát említjük: beléptető rendszerek, folyamatirányítási jogosultságok, digitális aláírás, e-mail üzenetek 

védelme, password menedzselés, biztonsági távközlés (GSM, fax, stb.), személyi azonosítás, személyi csipek, 

titkosítások. A titkosított távközlési és informatikai módszerek jelenleg legelterjedtebben a katonai 

kommunikációs rendszerekben kerülnek alkalmazásra. 

4. Programozható logikai vezérlők 

A programozható vezérlők (Programmable Logical Controllers – PLC) az irányítási – főként vezérlési és 

szabályozási- feladatokat tárolt program alapján valósítják meg. Napjainkban a vezérlési feladatokat 

túlnyomórészt PLC-kel realizálják. A PLC-k széleskörű alkalmazását az alábbi előnyök indokolják. 

• tekintettel a PLC-k univerzális hardverére, gazdaságos megoldást nyújtanak, 

• gyors prototípusfejlesztést (rapid prototyping) tesznek lehetővé, 

• a programtervezés, a szimuláció, a validálás, az installálás könnyen elvégezhető, 

• hosszú élettartamúak, mivel mozgó alkatrészt nem tartalmaznak, 

• ipari kivitelben készülnek, 

• diagnosztikai feladatok ellátására is képesek, 

• programozásuk rendszerint számítógépes támogatással, grafikus szemléltetéssel történik, 

• kommunikációs felületük révén hierarchikus illetve osztott folyamatirányításra alkalmasak, 

• a PLC-s rendszerek szolgáltatásai további szoftverek felhasználásával (pl. SCADA, folyamatvizualizálás, 

ember-gép kapcsolat) a folyamatirányítással szemben támasztott igényeket is kielégítik. 

A mai PLC-ket, kivitelük alapján kompakt és moduláris felépítésű csoportba sorolhatjuk. A kompakt PLC 

jellemzője, hogy hardverstruktúrája nem módosítható, kizárólag megfelelő védettségű ipari tokozásban készül és 
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kis helyigényű. Felhasználási területei a sorozatban gyártott gépek, berendezések automatái, illetve a PLC 

műszaki jellemzői által lefedhető egyedi vezérlések. 

A moduláris felépítésű programozható logikai vezérlők jellemzője, hogy a vezérlőberendezés valamely 

speciális funkciót önmagában ellátó modulokból épül fel. A modulok fizikai megjelenése rendszerint az 

áramköri kártya, dugaszolható csatlakozóval. A modulok ún. rack-be (tartó) dugaszolhatok, ezért a rendszer 

konfigurációja tág határokon belül bővíthető. A rack-ek megfelelő védettségű műszerdobozba vagy 

műszerszekrénybe szerelhetők. 
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11. fejezet - Programozási stratégiák 
a mechatronikában 

A ipari gyakorlatban, napjainkban a mechatronikai rendszerek irányításában a programozható logikai vezérlők 

meghatározó szerepet kapnak. [11.1] E miatt a programozási ismeretek tárgyalásának megalapozásaként először 

a PLC-k alapvető feladatairól szólunk. 

1. Programozható vezérlők jellemzése 

 

11.1. ábra. A Programozható vezérlők feladatai 

A PLC-k az alábbi funkciók ellátására képesek: 

• jel/adat feldolgozási funkció (signal/data processing), 

• technológiai interfészfunkció az érzékelők kezelésére, ül. beavatkozók működtetésére, 

• kommunikációs funkciók (PLC-PLC, PLC-számítógép, PLC-hálózat, PLC-telekommunikációs rendszer), 

• ember-gép interfészfunkció (man-machine interface, MMI, ill. humán – HMI, 

• programozási, tesztelési, dokumentálási funkció, 

• tápellátási funkció. 

A fejlődés során a programozható vezérlők funkciói nagymértékben közeledtek a számítógép funkcióihoz. így 

mára a PLC olyan ipari számítógépnek tekinthető, amely speciális hardveregységei és felhasználói programja 

révén a technológiai folyamatok tárolt programú vezérlésére és intelligens kommunikációs felülete révén 

hierarchikus és/vagy osztott folyamatirányító rendszerek létrehozására alkalmas. 

Konfiguráció tehát az alábbi funkcionális egységek jelenlétét jelenti: 

• központi feldolgozó egység (CPU), 
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• program memória (ROM, EPROM, EEPROM), 

• adatmemória (SRAM), 

• bemeneti (input) egységek (digitális, analóg, frekvencia), 

• kimeneti (output) egységek (digitális, analóg, frekvencia), 

• bemeneti/kimeneti vonalbővítő egységek, amelyek a központi PLC-től távol, (távoli I/O: remote I/O – röviden 

RIO), a technológia közelében helyezkednek el, és soros vonalon kommunikálnak a központi PLC-vel, 

• speciális hardver modulok: számlálók, időzítők, kódolvasók, embergép kapcsolat. 

A mikroprocesszor működése során a kristály-oszcillátor által ütemezve ciklikusan ismételve az alábbi 

részműveleteket hajtja végre: utasításlehívás a programmemóriából, az utasítás értelmezése, az utasítás 

végrehajtása, a végrehajtás során képződött eredmény elhelyezése a regiszterbe, a RAM memóriába vagy az I/O 

egységbe. 

A processzor modul tartalmazza a mikroprocesszort, a program- és adatmemóriát, a tápegységet és legalább a 

személyi számítógépi kapcsolatot biztosító RS-232 interfészt. 

A PLC-k központi műveletvégző egysége kétfokozatú beviteli/kiviteli egységen keresztül tartja a kapcsolatot a 

külvilággal, azaz a technológiai folyamat jeladó ill. beavatkozó-szerveivel. A CPU-val rendszerint egy belső 

be/ki egység (multiplexer vagy I/O port) révén, a sínrendszeren keresztül történik az adatforgalom. A belső I/O 

egységek tápfeszültsége megegyezik a CPU tápfeszültségével. [11.2] 

A technológiához tartozó eszközökre jellemző, hogy táplálásuk nem egyezik meg a CPU táplálásával. A 

különböző feszültségek keveredésének megakadályozása céljából optocsatolóval, galvanikus leválasztást 

használnak. Ennek főként zavarvédelmi, villamos és biztonságtechnikai (érintésvédelmi) előnye van. 

2. A PLC-k programozása 

A PLC-k hardvere univerzális, így csak a felhasználói programmal együtt válik a konkrét irányítási feladatra 

alkalmassá. A PLC-k programozása speciális, irányítástechnikai orientált programozási nyelven történik. 

Programozási nyelven azt a szintaktikát, azaz formai szabálygyűjteményt értjük, amelynek segítségével a 

felhasználói program elkészíthető. A korszerű PLC-k szoftvere a funkciójuk alapján két részre osztható: 

alapszoftverre ill. a felhasználói programra. Az alapszoftver a PLC állandó része, amely minden azonos típusú 

PLC-ben megegyezik. A felhasználói program jelenti a PLC szoftverének változó részét. A PLC alapszoftverét 

az operációs rendszer biztosítja. Bár a PLC-k operációs rendszere erősen gyártó függő, vannak olyan funkciók, 

amelyek valamennyi típusnál megtalálhatók. Megfigyelhető, hogy az alapszoftver egyre inkább a Windows 

operációs rendszer támogatására épül. 

 

11.2. ábra. A vezérlésekben alkalmazott stratégiák megjelenése a PLC programnyelvekben 



 Programozási stratégiák a 

mechatronikában 
 

 195  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A legújabb PLC-k a személyi számítógépekhez hasonlóan hardver teszttel (memóriateszt, telepteszt, watch-dog 

teszt, kommunikáció teszt, stb.) indulnak, ill. futnak. A PLC programozási stratégiákat (nyelveket) az IEC 1131-

3 sz. nemzetközi szabvány két csoportba sorolja: szöveges rendszerű illetve grafikus szimbólumokat alkalmazó 

programnyelvek (11.2. ábra). 

Strukturált programnyelv 

Structrurált programnyelv a klasszikus programozási stratégia szemléletét tükrözi, (Structured Text – ST) 

amelynél az irányítási feladatot megvalósító felhasználói program leírása hasonlít a Pascal és/vagy C nyelven 

megírt program szintaktikájához. 

Utasításlistás programnyelv 

Az utasításlistás programnyelv (Instruction List - IL) – amely az egyszerű programozási nyelvek filozófiáját 

követi – felhasználói programvezérlési parancsok (utasítások) sorozatából áll. Egy-egy utasítás a műveleti 

(operációs) részből és az operandus részből áll. 

• A műveleti rész (utasítás) azt határozza meg, hogy a CPU-nak milyen műveletet kell végeznie. Az egyes 

műveleteket rendszerint az utasítás nevének rövidítésével jelölik (pl. OR, LD, stb.). 

• Az operandusrész arra a kérdésre ad választ, hogy a műveleti részben definiált műveletet mivel kell 

elvégezni. 

 

11.3. ábra. 

A példa szerint az utasítás a 32-es bemeneti (I) bit (B) negáltjának (N) ÉS kapcsolatát végzi az akkumulátorral. 

11.1. táblázat - IL utasítások (részlet) 
 

Sorszám Utasítás Kiegészítés Operandus 

tipusa 
Leírás 

1 LD N   Operandus betöltése az akkumulátorba (Például 

LD%LX1) 

2 ST N   Akkumulátor tartalmának kivitele (Például ST % QX2) 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

R 

AND 

OR 

XOR 

N és () 

N és () 

N és () 

Boole 

Boole 

Boole 

Boole 

Boole 

Operandus 1-be állítása 

Operandus törlése 

Logikai ES művelet 

Logikai VAGY művelet 

Logikai KIZARO VAGY művelet 

8 

9 

10 

11 

ADD 

SUB 

MUL 

DIV 

() 

() 

() 

() 

Bármely 

Bármely 

Bármely 

Bármely 

Összeadás 

Kivonás 

Szorzás 

Osztás 

Létradiagramos programozási nyelv 
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A létradiagramos programozási nyelv (Ladder Diagram, LD vagy LAD) az áramutas huzalozott programozási 

stratégia szabályait követi és az áramúttervből alakult ki, más megfogalmazásban: a létradiagramok az 

áramúttervek szoftver megfelelői. 

A létradiagramok főbb elemei: 

•  kontaktusok, 

•  huzalozás, 

• logikai kimenetek (output, flag, merker), 

• időzítők, 

• számlálók, 

• különleges elemek (pl. léptetőregiszter, PID blokk, stb.). 

Az IEC szabvány főbb LD grafikus szimbólumait a 11.2. táblázat tartalmazza. 

11.2. táblázat - Létradiagram alapszimbólumai (részlet) 
 

IEC grafikus szimbólumok Leírás 

—| |— Záró- (munka-) érintkező 

—|/|— Bontó- (nyugalmi) érintkező 

—|P|— 0 —» 1 átmenetet adó érintkező 

—|N|— 1—» 0 átmenetet adó érintkező 

— () — Tekercs 

— (/) — Negált működésű tekercs 

— (S)— RS FF beíró tekercs 

— (R)— RS FF törlőtekercs 

— (M)— Tápfeszültség-kimaradáskor állapotát megtartó tekercs 

— (SM) — Tápfeszültség-kimaradáskor állapotát megőrző RS FF beíró tekercs 

— (RM) — Tápfeszültség-kimaradásakor állapotát megőrző RS FF törlőtekercs 

— (P)— 0 —» 1 élre működő (ON) tekercs 

— (N)— 1 —» 0 élre működő (OFF) tekercs 

A létradiagram készítésének szabályai hasonlók az áramútterv készítésének szabályaihoz, kivéve a speciális 

hardver-vonatkozásokat: 

• a létradiagramon a működtető és működtetett elemek szimbólumaiból álló áramutakat két függőleges vonal 

között vízszintes egyenes mentén ábrázoljuk; 

• a működtetett elem egyik sarkát mindig a jobb oldali függőleges egyenesbe kötjük be; 

• az összetartozó működtető és működtetett elemeket azonos betűjellel látjuk el, több ilyen elem esetén 

számozást alkalmazunk; 

• a vezetékek kereszteződését kerülni kell; 

• az egyes áramutakat a sorrendi működés szerint ábrázoljuk; 

• a létradiagram egyes elemeit feszültségmentes állapotban ábrázoljuk; 

• a létradiagram egyes elemeihez további adatok is írhatók (pl. időzítésre vonatkozó konstans, számláló-

határérték, stb.); 
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• a speciális elemek (pl. számláló, időzítő, regiszter stb.) valamennyi működési funkciójáról gondoskodni kell 

(pl. számláló törlése, irány kijelölése, léptetése); 

• egy speciális funkció sohasem csatlakozhat közvetlenül a bal oldali referenciavezetékre, csak logikai 

feltételeken keresztül. 

A létradiagramos program készítésének lépései: 

1. A bemeneti-kimeneti összerendelési táblázat elkészítése (példa): 
 

 
Technológiai változó PLC-beli (szoftver) változó 

NB BE nyomógomb 111 (Input 11) 

NK KI nyomógomb 112 (Input 12) 

MK1 mágneskapcsoló 022 stb. (Output 22) 

2. A logikai egyenletek meghatározása. 

3. A létradiagram megszerkesztése. 

4. A program szimulációja, tesztelése. 

Funkcióblokkos programozási nyelv 

A funkcióblokk-diagram (Function Block Diagram, FBD) tulajdonképpen a huzalozott logikában az SSI, MSI 

áramköröknél használt szimbólumokból kialakított, erősen hardverorientált nyelv. Egy funkcióblokk bal oldalán 

a bemenetek, jobb oldalán a kimenetek vannak feltüntetve. A jelfolyam iránya az előző fokozat kimenetétől a 

következő fokozat bemenete felé halad (balról jobbra). így az FBD szintaktikai szabályai a huzalozott, 

feszültséglogikájú hálózatok hardverkialakítási szabályaival egyeznek meg, néhány kivétellel. 

11.3. táblázat - Néhány példa a funkció blokkokra 
 

 

AND, azaz ÉS művelet 

 

 

NAND, azaz NEM ÉS művelet 

 

 

OR azaz VAGY művelet 
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NOR azaz NEM VAGY művelet 

 

SR FF 

 

Az SR FF egy latch, amelynél az S1 bemenetnek van prioritása (beírásra 

elsőbbséget biztosító SR FF). 

 

Sorrendi folyamatábra alapú programozási nyelv 

A PLC-k programozásánál használatos sorrendi folyamatábra (Sequential Flow Chart - SFC) az ún. Grafcet 

programozási stratégia szemléletét tükrözi. Az SFC i-edik sejtjét szemlélteti a 11.4. ábra. 

 

11.4. ábra. A sorrendi folyamatábra 

A folyamatábra n-ik lépését realizáló memória bit törlését rendszerint az n+1-ik állapot elérése idézi elő, esetleg 

további törlési feltételek is definiálhatók (11.5. ábra). 

 

11.5. ábra. Az n-ik lépés törlése az (n+l)-ik lépés elérésekor 

A törlési feltétel rendszerint a következő állapot (n+1) beírási feltétele, de elvileg további feltételei is lehetnek 

az n-ik lépés törlésének. Az n-ik lépés törlését csak az utóbbi esetben szokták feltüntetni. A folyamatábrás leírás 

esetén szigorú szabályok rögzítik az n-ik lépésről az n+1. lépésre történő előrehaladás rendjét. Egy átmenet 

átlépését jelentő előrehaladás akkor jöhet létre, ha az adott átmenet érvényes (elért) és a hozzá kapcsolódó 

átmeneti feltétel teljesül. Ezek együttes teljesülésekor az átlépés kötelező. Átlépéskor a PLC ciklusideje alatt az 

átmenetet követő lépés aktívvá válik és az átmenetet megelőző lépés inaktiválódik. 
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12. fejezet - A mechatronikai rendszer 
tervezésének lépései 

A mechatronikai rendszer fejlesztését öt lépésre oszthatjuk [12.1]. A továbbiakban a hivatkozott irodalom 

szerint követjük végig a mechatronikai rendszer kialakítását. Kiindulva egy teljesen mechanikai szerkezetből, 

ezeken a lépéseken keresztül egy integrált mechatronikai eszközhöz jutunk. Természetesen, különböző 

esetekben más és más hatása van a fejlesztési eljárásban minden lépésnek. Az alábbi táblázatban a körök 

nagysága az illető lépés fejlesztésben jelenlétét, fontosságát tükrözi. A finommechanikai szerkezetek esetén 

minden lépés arányos mértékben van jelen, míg például az adaptív lengéscsillapító, az automata 

kapcsolószekrény esetén az elektronika segíti a mechanikai komponenseket (ezek felépítése keveset vagy nem 

változik). Egy harmadik lehetséges esetet képez például a modern gépkocsi karosszériája, amely funkcionalitása 

teljes mértékben megmarad, de különböző érzékelőkkel, hajtásokkal felszerelve kényelmesebbé, 

biztonságosabbá tették. A fent említett lépések és ezek hatása az alábbi táblázatban figyelhető meg. 

12.1. táblázat - Különféle eszközök mechatronikai rendszer integrációja 
 

 

A számítógépes tervezés alapján négy részre oszthatjuk a tervezési folyamatot: 

a. konstruktív megoldások felvázolása a CAD ás CAE programcsomagok segítségével; 

b. statikus és dinamikus folyamatmodell megalkotása; 

c. ezeknek a modelleknek a számítógépes implementációja a rendszer szimulálása érdekében; 

d. végül a végleges mechatronikai software programozása és implementálása. 

Az a. pontnál segítségünkre lehet a számos 2D-s és 3D-s mechanikai tervezőprogram, mint pl. AutoCAD, 

Inventor, SolidWorks, ProEngineer stb. melyek kapcsolatba hozhatók a CAM (computer-aided manufacturing) 

programokkal, illetve a NYÁK tervező programok, ún. PADS-ok. A statikus és dinamikus modellezés terén az 

objektum-orientált nyelveket használhatunk, mint a DYMOLA és MOBILE , melyek differenciál és algebrai 

egyenletek alapján működnek. Rendszer szimuláláshoz és vezérlés tervezéshez szintén vannak 

programcsomagok, mint az ACSL, SIMPACK, MATLAB/SIMULINK, MATRIX-X stb., melyek viszont nem 

használhatók valós idejű szimulációk elvégzéséhez, de tökéletesen lehet követni segítségükkel a rendszert alkotó 

elemek kölcsönhatását. A számítógép használata sokban megkönnyíti a tervezési folyamatot, de a rendszer 

modellalkotása mindíg a tervező feladata marad. 

Kétféle megközelítéssel hozhatjuk létre egy rendszer modelljét. Az elméleti modellezés esetén, a fizikai 

törvények figyelembe vételével állapíthatók meg összefüggések, illetve a kísérleti (empírikus) modellezés 

alkalmazásakor, a ki- és a bemenő jelek összevetéséből következtethetünk a rendszer belső állapotára. Az 

elméleti modellezés esetén nehézséget képez az a tény, hogy a mechatronikai rendszer alkotóelemei több 
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területről származnak, és míg a különálló területek esetén léteznek szimulációs programcsomagok, a rendszert 

egészében vizsgáló módszerek hiányoznak illetve kialakulóban vannak, és így az ennek megfelelő softverek 

fejlesztése jelenleg folyik. 

Egy lehetséges megoldás lenne az alkotóelemek egységes tárgyalása terén a rendszerben áramló energia 

vizsgálata (villamos, mechanikai, stb.), illetve egyes esetekben e mellett fontos az anyagáramlás folyamata is 

(termodinamikai, vegyi folyamatok). 

A fentiek alapján az elméleti modellképzés a következő sorrendben végezhető el: 

1. Az áramlás meghatározása: 

• energiaáramlás; 

• energia- és anyagáramlás; 

2. Folyamatelemek meghatározása (folyamatábrák): 

• jelforrások, jelnyelők; 

• tárolók, átalakítók; 

3. Folyamatok grafikus ábrázolása: 

• multi-port diagramok 

• tömbdiagramok (jeláramlás esetén); 

• bond graphs (energiaáramlás esetén); 

4. Folyamatelemek egyenleteinek felállítása: 

• egyensúlyi egyenletek (tömeg, energia, nyomaték); 

• alapegyenletek egyes folyamatelemek esetén (forrás, átalakítók); 

• jelenségleíró egyenletek az irreverzibilis folyamatok esetén (pl. energiaszórás esetén); 

5. Folyamatelemek összekapcsolásának egyenletei: 

• kontinuitási egyenletek párhuzamos kapcsolás esetén (csomóponti törvény); 

• kompatibilitási egyenletek soros kapcsolás esetén (huroktörvény); 

6. Folyamatmodell számítása: 

• ki- és bemenő paraméterek meghatározása; 

• kimenet/bemenet modellek (differenciálegyenletek, átviteli függvény). 

Az elméleti modell megfelelőségét több módszerrel lehet ellenőrizni: rezgésmérésekkel, illetve Fourier- vagy 

spektrumanalízissel. Mivel megtörténhet, hogy egyes paraméterek ismeretlenek vagy változnak időben, 

paraméterbecslő algoritmusokat használhatunk úgy folytonos, mint diszkrét modellek esetén (legfőképpen, ha 

ezek lineárisak a paraméterre nézve). A nemlineáris vagy többdimenziós jellemzők esetén neuronhálós 

becslőrendszereket használhatunk. A modellalkotás mellett fontos szerepet tölt be a szimulálás. Ennek idejét 

tekintve három módszert különíthetünk el: 

• időhatár nélküli szimulálás; 

• valós idejű szimulálás; 

• valós idejűnél gyorsabb szimulálás. 
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12.1. ábra. A szimulálási idő szerinti osztályozás 

Napjainkban teret hódít a valós idejű szimulálás. Jelentése, hogy egy komponens szimulációja úgy zajlik, hogy a 

be- és kimenő jelek olyan mértékben függnek az időtől, mint a valós összetevő esetén. Az ilyen típusú 

szimulálás csak akkor okozhat gondot, amikor a folyamat dinamikája gyorsabb, mint a szimulációhoz szükséges 

algoritmus, valamint a számítástechnikai eszköz számítási sebessége. Ennek ellenére a módszer főleg akkor 

ajánlott, ha a modellezéshez szükséges hardware és a software komponenseket egyidejűleg fejlesztik, így 

jelentősen csökkenthető a számítások elvégzéséhez szükséges idő. Ezzel ellentétben a ciklikus fejlesztés sokkal 

hosszabb és költségesebb feladat. 

Az igényt, hogy a valós idejű szimulálás létrejöjjön, az alakította ki, hogy egyes esetekben a rendszer egy részét 

már meg valósították. Hogy a kész alrendszert ki lehessen próbálni, szükség volt a virtuális többi részre. Ebből 

az okból adódóan többféle valós idejű szimulálás használatos: 

1. vezérlési prototípuskészítés („control prototyping"-CP): 

a valós folyamatot egy szimulált vezérlési rendszerrel irányítjuk (a vezérlés más hardware berendezésen fut 

mint a valós esetben), 

2. „hardware in-the-loop" (-HIL) szimulálás: 

a valós vezérlési berendezéssel (software és hardware) egy szimulált folyamatot vezérlünk, 

 

12.2. ábra A valós idejű szimulálás osztályozása 

3. vagy mindkettőt szimuláljuk: 

szimulált vezérléssel irányítunk egy ugyancsak szimulált folyamatot. Akkor szükséges ez az eljárás, amikor a 

vezérléshez szükséges hardware nem elérhető, vagy a fejlesztés folyamatában ez a lépés a HIL szimulálást 

előzi meg. 

Az összetett vezérlőrendszerek és az általuk használt software fejlesztése esetén bevált technika egy valós idejű 

kontroller-szimulátor használata. A fennebb említett első esetben a hajtások és érzékelők valósak. Viszont, ha 

ezek egy része szintén szimulált berendezés, akkor egy CP és HIL hibrid szimulációs rendszerről beszélhetünk. 

A fennebb említett hibrid rendszernek több előnye is van: 
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• lehetőség van a termékfejlesztés korai szakaszában a jelfeldolgozás, folyamatmodell, vezérlési rendszer 

struktúrájának értékelése, 

• vezérlés és jelfeldolgozás tesztelése különböző típusú hajtásokkal, érzékelőkkel, részfolyamatokkal a 

szinergikus hatás elérése érdekében, 

• modellek és algoritmusok egyszerűsítése a sorozatgyártás érdekében, 

• a végső hardware és software előírásának meghatározása. 

A tiszta HIL szimulációra jellemző, hogy egy végső termék (sorozatban gyártott) (hardware és software) kerül 

be a valós idejű szimulációs környezetbe. Általában a vezérlés a meglevő elem, a rendszer többi része szorul 

szimulálásra. Gyakori eset, hogy a hajtások is valósak, így csak a folyamatot és az érzékelőket kell virtuálisan 

megteremteni. Ez utóbbi esetnek több oka lehet: a vezérlés elektronikája és a hajtás egy egységet képez, vagy a 

hajtást nehéz pontosan modellezni és valós időben szimulálni. Szokásos a HIL rendszerekben a valós 

vezérlőegység mellé egy szimulált vezérlőegységet is csatolni, ami az esetleges módosításra szoruló vezérlési 

funkciókat (software) és egységeket (hardware) tartalmazza. Szintén számos előnyt említhetünk meg a HIL 

szimulációk során: 

• a folyamatot a laboratóriumba telepítjük, így könnyebb a vezérlés fejlesztése és tesztelése, 

• szélsőséges körülmények közötti teszt lehetséges, 

• a hajtások, érzékelők meghibásodásának, illetve a folyamatban fellépő hibák hatásainak elemzése, 

• gyorsan, gyakran és pontosan megismételhető kísérletek, 

• különböző gép-ember illesztés (interfész) tetszőleges váltása 

• fejlesztési költség és idő csökkentése. 

Végezetül egy magyar fejlesztésű szoftverről szólunk, melynek fejlesztése a mechatronikai irányba tart. 

A TINA jelenleg egy elektronikus áramkörök tervezésére, szimulálására és analizálására szolgáló 

szoftvercsomag. Egyaránt használható lineáris- és nem lineáris analóg, digitális és hibrid típusú fejlett 

áramkörökhöz. A szimulálások számítási eredményei megjeleníthetők akár diagramok formájában, akár 

valamilyen virtuális mérőműszeren. A jegyzőkönyvek elkészítéséhez saját szöveg, és egyenletszerkesztője áll 

rendelkezésre. Az elektromos alkatrészek katalógusa több mint 20 000 alkatrészt tartalmaz és tovább bővíthető. 

A kapcsolási rajzok egyszerűen használható kapcsolási rajz-szerkesztővel hozhatók létre. Az alkatrész 

eszköztárból választott alkatrészjelek az egér segítségével elhelyezhetők, áthelyezhetők, áthelyezhetők, 

tükrözhetők, és/vagy forgathatók a képernyőn. A kapcsolási rajzok könnyű módosítását, ún. „gumivezeték” teszi 

lehetővé. Tetszőleges számú áramkör, aláramkör megnyitható, és az áramkörök vagy áramköri részletek a 

vágólap segítségével bármelyik másik megnyitott áramkörbe átmásolhatóak. Lehetőség van a kapcsolási rajz 

további finomítására vonalak, ívek, nyilak rajzolásával, keret és cím mezők hozzáadásával. További lehetőség a 

nem ortogonális komponensek elhelyezése hídkapcsolások és 3 fázisú hálózatok számára. 

Az Áramkör Ellenőrzés (ERC – Electrical Rules Check), automatikusan megvizsgálja a kérdéses 

összekötéseket és megjeleníti az ERC ablakban, így az esetleg hiányzó összekötések, még a hálózat analízise 

előtt feltárhatóak. 

A TINA segítségével egyszerűsíthetjük a kapcsolási rajzokat, részáramkörökké változtatva azok egyes részeit. 

Ezen kívül új TINA alkatrészeket készíthetünk bármely SPICE részáramkörből. A TINA ezeket a 

részáramköröket automatikusan téglalapokként ábrázolja a kapcsolási rajzon, de a felhasználó tetszés szerinti 

formát is létrehozhat helyettük a Schematic Symbol Editor (SSE) rajzjel-szerkesztő programjával. A TINA 

programban a nagyobb félvezetőgyártók (Analog Devices, Texas Instrument, National Semiconductors, …etc) 

által rendelkezésre bocsátott SPICE modelleket tartalmazó könyvtárak vannak. A könyvtárakba mi is 

felvehetünk új modelleket, de létrehozhatunk saját könyvtárakat is a Library Manager (LM – könyvtárkezelő) 

programja segítségével. 

A TINA Parameter Extractor (paraméter beállító, SLM) programja segítségével –a mérési vagy 

katalógusadatokat modellparaméterekké alakítva- új modelleket készíthetünk. 
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A TINA beépített szövegszerkesztőt is tartalmaz, hogy szövegeket és képleteket adhassunk a kapcsolási 

rajzokhoz, számításokhoz és mérésekhez. 

A kapcsolási rajzok és a számított vagy mért eredmények kinyomtathatók vagy szabványos .wmf formátumban 

fájlba menthetők. A hálózatlisták Pspice formátumban exportálhatók, importálhatók és felhasználhatók számos 

nyomtatott-áramkörtervező programban (ORCAD, TANGO, PCAD, …stb.). 

A DC és tranziens analízis lineáris és nemlineáris analóg és digitális áramkörök analízisét egyaránt megengedi. 

A DC analízis analóg áramköröknél, egyenáramú munkapont ill. transzfer karakterisztika számítását végzi, 

digitális esetben pedig megoldja a logikai állapotegyenletet. Tranziens üzemmódban hét megengedett 

paraméterezhető analóg bemeneti jelforma (impulzus, egység-ugrás, szinusz, koszinusz, háromszög, négyszög, 

trapézjel), illetve digitális jelgenerátor és programozható órajel közül választhatunk. Lehetőség van a 

felhasználó által definiált tetszőleges gerjesztés analitikus, ill. táblázatos megadására a beépített interpreter 

(fordító) segítségével. A hálózat válaszának számítása és ábrázolása mellett lehetőség van az eredmény Fourier 

sorának ill. folytonos spektrumának kiszámítására és ábrázolására, valamint torzítási tényező meghatározására. 

Digitális áramkörök analíziséhez a TINA egy gyors digitális szimulátort is tartalmaz. Az áramkörök vizsgálata 

akár a digitális áramköröknél szokásos logikai diagramban, akár pedig lépésenkénti módban is lehetséges, mely 

során az áramkör rajzán követhető a logikai állapotok változása. 

Az AC analízis során amplitúdó-, fázis- és futási idő karakterisztika, fázorábra valamint Nyquist diagram 

felrajzolása, komplex feszültség, áram, impedancia és teljesítmény számítása lehetséges. Nemlineáris hálózatok 

esetén a program a munkaponti linearizálást automatikusan elvégzi. 

A hálózatanalízis (Network Analysis) segítségével a vizsgált áramkörök kétkapu paramétereinek (S, Z, Y, H) 

meghatározása lehetséges. Ez a vizsgálat különösen fontos nagyfrekvenciás (RF) áramkörök vizsgálatánál. Az 

eredményeket Smith, polár vagy egyéb diagramok segítségével ábrázolhatjuk. A hálózatanalízis a TINA 

program hálózat-analizátor műszere segítségével végezhetjük el. A nagyfrekvenciás modellek akár parazita 

komponensekkel kiegészített Spice modellek, akár pedig lineáris frekvencia-függő S-paraéteres modellekkel is 

megadhatók.   

A zajanalízis segítségével meghatározhatjuk a vizsgált áramkörök zajspektrumát a kimenetre és a bemenetre 

vonatkoztatva. Meghatározható a zajteljesítmény és a jel/zaj viszony. 

A szimbolikus analízis segítségével lehetőség van analóg lineáris áramkörök átviteli függvényének, valamint 

adott gerjesztésre adott válaszának zárt képlet formájú előállítására DC, AC, és tranziens üzemmódban egyaránt. 

A program által előállított megoldás ábrázolható és összehasonlítható a numerikus, vagy mért eredménnyel. A 

beépített interpreter segítségével tetszőleges függvény felrajzolható és a számított vagy mért eredmények 

további feldolgozása (integrálás, differenciálás, konvolúció, …etc.) is lehetséges. 

Lehetőség van toleranciák megadására, Monte-Carlo és worst-case analízisre. Az eredmények statisztikailag 

kiértékelhetők, meghatározható a várható érték, szórás és a kihozatal. 

A programhoz nagyméretű analóg, digitális és félvezető katalógus tartozik, amelyet a felhasználó tovább 

bővíthet. 

Valamennyi analízis eredmény nyomtatható és .wmf formában exportálható, lemezre menthető, visszatölthető. 

A TINA program lehetővé teszi analóg áramkörök válaszának (feszültség, áram, teljesítmény) tetszőleges 

áramköri paraméter, illetve hőmérséklet függvényében való ábrázolását, valamint egy vagy több áramköri 

paraméter adott célfüggvények melletti automatikus meghatározását (optimalizálás). Az optimalizálás az 

elektronikus tervezés mellett ideális eszköz példák, feladatok konstruálására. Definiálhatunk például különböző 

DC munkaponti értékeket, és a TINA segítségével megkereshetjük az ezek megvalósításához szükséges 

áramköri paramétereket. 

Új hatékony eszköz a TINA-ban a poszt-processzor. A poszt-processzor segítségével tetszőleges csomópont 

vagy komponens feszültségét és áramát is hozzáadhatjuk egy már létező diagramhoz. 

Ezen kívül már meglévő görbék is tovább processzálhatók, pl. összeadhatók, kivonhatók illetve matematikai 

műveletek segítségével tovább alakíthatók. Lehetőség van trajektóriák (karakterisztikák) rajzolására is, azaz pl. 

egy feszültségnek a hozzá tartozó áram függvényében való felrajzolására. 
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Amikor a szimulált áramkör már alapvetően működik a végső teszt az áramkör „életszerű” interaktív próbája a 

vizsgált áramkörben található esetleges kapcsolók és billentyűk használatával és a kijelzők figyelésével. Ez a 

TINA program interaktív üzemmódjában lehetséges. Ebben az üzemmódban nemcsak az interaktív 

kapcsolókat állíthatjuk, hanem a komponensek értékét is változtathatjuk a számított feszültségek és áramok 

azonnali kijelzésével. A komponens értékek változtatásához és a kapcsolók váltásához billentyűket is 

rendelhetünk a számítógép billentyűzetén (Hot-Key), így a változtatást gyorsabban el tudjuk végezni a kijelölt 

billentyű lenyomásával. 

A programba beépített interpreter lehetővé teszi a kiszámított eredmények feldolgozását, valamint tetszőleges 

kifejezések ábrázolását. 



   

 205  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

13. fejezet - Mechatronikai 
berendezések vizsgálatai 

A mechatronikai rendszerek, mint a komplex automatizálás eszközei, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az 

ipar különböző területein. E berendezések összetett integrált jellegük és bonyolult, sok esetben nyílt kinematikai 

láncú szerkezeti felépítésük miatt is a váratlan meghibásodásuk esetén komoly zavart jelentenek környezetükre. 

1. 13.1. A diagnosztika általános kérdései 

A fentiekben leírtak következtében került előtérbe az üzem közbeni folytonos felügyelet, a rendszeres 

állapotvizsgálaton alapuló, a meghibásodások megelőzését szolgáló fenntartási rendszerek iránti igény. 

Minden integrált mechanikai és mechatronikai elemeket tartalmazó berendezés elvileg, kétféle – előírásos és 

hibás állapotban lehet. Előírásos állapotban van akkor, ha a vele szemben támasztott, a műszaki előírások 

meghatározta összes követelménynek megfelel. Minden ettől eltérő esetben hibás állapotról beszélünk. 

Diagnózis készítésén a mechatronikai rendszer állapotának meghatározását értjük. A diagnosztikai rendszer a 

diagnosztizálás elvét, módszereit, szervezését, valamint eszközeit foglalja magában. 

A diagnosztikai rendszereket az állapot-meghatározás módja szerint osztályozhatjuk. Állapotfelügyeletről 

beszélünk akkor, ha a diagnózist a berendezés normál üzemmódja közben készítjük el. (Az állapotfelügyelet is 

lehet tesztrendszerű, ekkor azonban követelmény, hogy a vizsgálójelek a berendezés normál üzemmódját, 

rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.) Az állapotfelügyeleti rendszereken belül elkülöníthetünk on-line 

és off-line felügyeletet. Ha a diagnózist a működési folyamat során valósidejűen készítik el, és eredménye a 

berendezés irányítási folyamatába közvetlenül visszacsatolódik, akkor on-line állapotfelügyeletről beszélünk. 

Ha a diagnózis eredménye nem közvetlenül csatolódik vissza, hanem alapadatként dolgozzák fel, off-line 

állapotfelügyeletről beszélünk. Azt a diagnosztikai rendszert, melyben az állapotot a rendeltetésszerű 

használaton kívül határozzák meg, állapotvizsgálatnak nevezzük. 

 

13.1. ábra. A diagnosztika feladata és felosztása 

2. 13.2. Az állapotvizsgálat problémája 
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A bonyolult feladatokat ellátó mechatronikai rendszer állapot-meghatározásának alapvető problematikája az 

előírásos állapotnak megfelelő követelmények rögzítése, az ezen követelmények megadására szolgáló jellemzők 

kiválasztása. Ily módon a diagnosztikai kutatások alapjai kezdetben nagymértékben összefolytak a minősítés, 

illetve szabványosítás kérdéseivel. Eltérések mutatkoznak a jellemzők megválasztásán túl, ezek értelmezésében, 

megadási módjukban, így természetesen a vizsgálati módszerek is különböznek egymástól. 

Közvetlen diagnosztikai jellemzőként értelmezzük azokat a jellemzőket, amelyek a rendszer gyártási 

dokumentációiban rögzítettek. Ezek hagyományos mérési módszerekkel – a hiba észlelését követő szétszerelés 

után – ellenőrizhetők és nem specifikusak. 

Az irodalom a javasolt jellemzőket általában két csoportra osztja: mérhető és nem mérhető jellemzőkre. 

Diagnosztikai, állapotvizsgálati szempontból a mérhető jellemzők jöhetnek szóba. Ezek lehetnek mérhető 

rendszer-specifikus jellemzők, illetve azok a mérhető fizikai jellemzők, amelyek szoros kapcsolatban állnak 

valamely specifikus jellemzőivel, közvetett diagnosztikai jellemzőként használhatók fel. 

Az egyik megoldás, a fenti jellemzők meghatározására amikor speciális vizsgáló berendezést fejlesztenek. A 

másik lehetséges megvalósítás, hogy olyan módszereket dolgoznak ki, melyek nem igénylik vizsgáló állomás 

kialakítását, így ipari alkalmazásuk könnyebben megvalósítható. 

Mindezek a vizsgálatok alapvetően a minősítés és átvétel céljait szolgálják, diagnosztikai szempontból pedig a 

rendszeres, külső diagnosztikai eszközökkel megvalósított, a működőképesség meghatározását célzó 

állapotvizsgálatként jöhetnek szóba. 

További vizsgálatra szorul e területen, hogy ezeken, a mérhető jellemzőkön túl milyen mennyiségek 

szerepelhetnek még diagnosztikai jellemzőként, a vizsgálati eredmények alapján, mennyiben következtethetünk 

a meghibásodások okaira, a jellemzők meghatározására milyen új eljárások alkalmazhatók, melyek nem 

laboratóriumi körülmények között is, a megfelelő pontossággal elvégezhetők. 

A mechatronikai rendszerek – legyen szó beépített, szabályozott hajtásokról, vagy akár komplett ipari robot(ok)-

ról – rendelkeznek olyan belső hardver, illetve software diagnosztikai eszközökkel, melyek bizonyos 

jellemzőkre nézve rendszeres állapotvizsgálatot, illetve a működőképesség időszakos ellenőrzését biztosítják, 

amely a különböző vezérlési üzemmódokban (pl. kézi működtetés, tanítás) működtethető, a kezelő panelen, 

képernyőn (robot esetén a tanító dobozon) pedig a diagnosztikai információk jelennek meg. 

Vannak olyan rendszerek, ahol a hibajelzés, vagy a hibás működés észlelése után vizsgáló programok 

indíthatók, melyek segítségével bizonyos hibák lokalizálhatók. Megállapítható, hogy a hiba hol keletkezett, 

valamint milyen hiba jellege. 

3. 13.3. Az állapot-felügyelet helyzete 

Az egyre kevesebb emberi felügyeletet igénylő komplex gyártó rendszerek terjedése az előtérbe helyezte a 

működés közbeni folyamatos állapotfelügyelet iránti igényt. A felügyelő rendszereknek kettős igényt kell 

kielégíteniük: 

• a váratlan meghibásodások észlelését és ennek alapján a berendezés leállítását, 

• valamint a meghibásodások trendjének követését, a hibák előrejelzését. 

A már említett korszerű mecharonikai rendszerek rendelkeznek állapotfelügyeleti funkcióval, ezek váratlan 

meghibásodások jelzésére alkalmasak. 

Jellemző, hogy vészleállítást idéznek elő meghibásodáskor, és noha on-line működnek, előrejelzésre nem, vagy 

alig képesek. Működésük összehasonlító jellegű, az előre megadott jellemzőket vetik össze a pillanatnyi 

értékekkel, s ha egy (szintén előre megadott) hibanagyságot túllép az állapotjellemző, a rendszer vészleállítást 

indikál. A diagnóziskészítés mérőrendszere a belső érzékelők jeleit használja fel. A hibák részleges 

lokalizálásához a gyártó megfelelő útmutatásokkal szolgál. 

Az egyszerűbb diagnosztikai funkciókkal rendelkező berendezések állapotuk nem megengedhető változásait 

általában hardver szinten jelzik. 

A vizsgálóprogramokkal ellenőrizhetők: 
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• a vezérlőtábla, 

• a kimenetek, 

• a memória, 

• a CPU 

• és az I/O csatornák 

A tesztprogramokkal megállapítható, hogy a hiba hol fordul elő, illetve azonosítható a például a szervohiba 

jellege (túlfutás pozitív vagy negatív irányba, ciklusidő-túllépés stb.). 

A korszerű mechatronikai eszközök a belső állapotot érzékelő mérőrendszerrel (pozíció, sebesség, nyomás, 

nyomaték, áram, feszültség) és a kimenőjelek időbeli változásának értékelésére és összehasonlítására is 

alkalmas számítógéppel rendelkeznek, amely egyúttal a diagnosztikai rendszer alapja is. Így a hardverszintű 

hibaüzenetek mellett a hibaüzenetek a terminálon szöveges formában is megjelennek. A programozási nyelvek 

is számos hibaüzenetet tartalmaznak. 

A hibajelzések elvileg a következőkre terjednek ki: 

• üzemállapot-kijelzések, 

• programozási hibák, 

• adatátviteli hibák, 

• túllépéseket meghaladó utasítások stb. 

4. 13.4. A korszerű irányítás, felügyelő rendszerének 
problémája 

Az irányítás problémája a legtöbb esetben a nem lineáris és csatolt rendszerek dinamikájában rejlik. Az egyik 

legjobban ismert - ipari robotoknál használt megoldás - a „számított nyomaték-szabályozás” módszere, amely 

magában foglalja a megfelelő bemenet általános erőinek számítását a dinamikus modell alapján, az általános 

koordináták mért értékeinek, a sebességek és az általános gyorsulások számított értékeinek segítségével. Ha a 

modell és a terhelés pontosan ismert, az érzékelők és a működtető szervek hibamentesek, valamint a környezet 

zajmentes, a számított nyomaték módszer biztosítja, hogy a mozgási-hiba nullára csökkenjen. A modell és a 

mozgásegyenletek közti eltérések több olyan tényezőből keletkezhetnek, mint pl. pontatlanságok a 

tehetetlenségekben, tömegekben és geometriában, bizonytalanságok a súrlódási kifejezésekben és a szükséges 

modellegyszerűsítés. Ezen kívül az érzékelők és működtető szervek gyakran ki vannak téve véletlen 

zavaroknak. 

A hiba egy mechatronikai egységben vagy érzékelőben – amit a visszacsatoló jel biztosítására használnak – az 

irányítási rendszerben, illetve a rendszer dinamikus viselkedésében komoly romlást okozhat. Ha a hiba 

fokozatosan jelentkezik és korai állapotban kerül feltárásra, a berendezés hibás alkatrésze megjavítható vagy 

kicserélhető, mielőtt komoly kár keletkezne. 

5. 15.5. Állapotvizsgálat a pontosság megadásával 

A mechatronika kialakulásának „hajnalán” sok esetben az ipari robot jelentette a „példát” a mechatronikai 

rendszer jellemzése esetén. Ez érthető, hiszen az ipari robot önmagában egy olyan mechatronikai rendszer, 

amelyben természetes módon valósult és valósul meg a mechatronikában elvárt, különféle szakmai és 

tudományos területek új értéket teremtő integrációja. A továbbiakban a szerző által kidolgozott kutatási 

eredmények alapján kerül bemutatásra az állapotvizsgálat néhány megoldása. [13.1] 

Ahhoz, hogy egy mozgásokat realizáló mechatronikai rendszer (ipari robot) minősítése során egy technológiai 

folyamat elvégzésére való alkalmazhatóságról meggyőződjünk, elsősorban azt kell tudnunk, hogy a berendezés 

az adott feladatot a megkívánt pontossággal képes-e végrehajtani. Ezért olyan úgynevezett pontossági 

jellemzőket kell megadnunk, amelyekből ez a probléma eldönthető. 
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5.1. A technológiai feladat és a pontosság kapcsolata 

Vizsgáljuk meg, milyen jellegű pontosságot igényel néhány olyan technológiai művelet, melyre ma már 

elterjedten alkalmaznak ipari robotokat. 

A 13.1. táblázatban szereplőkön kívül lehetnek még olyan technológiai feladatok is – mint például a köszörülés 

–, ahol nem elegendő az adott pálya megfelelő orientációval való követése, hanem még egyéb tényezőkre, jelen 

esetben az erőre is tekintettel kell lenni. 

Emiatt tehát a pontosság olyan jellemzésére van szükség, amely lehetővé teszi bármely technológiai feladat által 

megkövetelt pontosság megadását! 

13.1. táblázat - A pontossági fogalmak összefüggése 
 

Technológiai feladat Igény 

Anyagmozgatás Pontos pozicionálás (véghelyzetben) 

Szerelés 
Pontos orientációval (előírt pálya adott pontjaiban) 

Ponthegesztés 

Festés 
Pontos pályakövetés (pontos orientációval és sebességgel) 

Ívhegesztés 

5.2. A pontosság jellemzésének fogalmi rendszere 

A különféle pontossági jellemző egységes tárgyalásához vezessük be a következő fogalmakat: 

• Ipari robot pontosság: a robot azon tulajdonsága, hogy a megvalósított mozgás a robotra jellemző eltérés 

mértéke szerint az előírt mozgás közelében valósul meg. 

• Ipari robot tanítási pontosság: a robot azon 'tulajdonsága, hogy a mozgási cél a robotra jellemző eltérés 

mértéke szerint a betanított mozgásnak megfelelően valósul meg. 

• Ipari robot lejátszási pontosság: a robot azon tulajdonsága, hogy a tényleges mozgás, a betanított mozgástól a 

robotra jellemző eltérés mértéke szerint valósul meg. 

• Ipari robot ismétlési pontosság: a robot azon tulajdonsága, hogy egy betanított mozgás, ugyanazon módon és 

ugyanolyan körülmények közötti többszörös ismétlésével nyert tényleges mozgások során, a robotra jellemző 

eltérések mértékeivel valósul meg. 

• Ipari robot reprodukálási pontosság: a robot azon tulajdonsága, hogy egy betanított mozgás, ugyanazon 

módon, de megváltozott körülmények közötti – különböző helyeken, különböző időpontokban – többszöri 

ismétlésével nyert tényleges mozgások során a robotra jellemző eltérések mértékeivel valósul meg. Ez 

tulajdonképpen a robot ismétlési pontosságának hosszabb időtartamú stabilitását jellemzi. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, a pontosságok tehát az ipari robot hibáiról tájékoztatnak. A pontossági fogalmak 

összefüggését a 13.2. ábra szemlélteti. 
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13.2. ábra. A pontossági fogalmak összefüggése 

Ezen tulajdonságok közül további vizsgálatot érdemel magának a pontosságnak és a tanítási pontosságnak a 

fogalma. 

A tanítási pontosság megfelelő módon történő értelmezéséhez tekintsük át először, hogy a gyakorlatban milyen 

tanítási módszerekkel találkozhatunk. 

• Közvetlen tanítás: 

ha a robot által elvégzendő mozgásokat az operátor a robot kéz közvetlen működtetésével tanítja be. 

A működtetés történhet: 

• az egyes szabadságfokokat külön-külön vezérlő tanító egységgel, 

• tanító karral, 

• a robotkar közvetlen kézi mozgatásával. 

• Közvetett tanítás: 

ha az elvégzendő mozgásokat numerikus bemenő adatokkal, vagy valamilyen, a robot számára érthető 

nyelven adják meg. 

A tanítás eredményéről a visszajelzés történhet szemrevételezés, vagy mérés útján. Vizsgáljuk most meg, hogy 

az egyes esetekben hogyan értelmezzük a tanítás pontosságát. 

• Ha a tanítás eredményéről a visszajelzés szemrevételezéssel történik, nincs értelme az előírt mozgási cél és a 

betanított mozgás megkülönböztetésének, azaz ebben az esetben tanítási pontosságról beszélni. Ekkor a 

pontosság és a lejátszási pontosság fogalma egybeesik. 

• Ha a visszajelzés mérés útján történik, akkor közvetlen tanítás esetén az előírt mozgási cél és a betanított 

mozgás szintén nem választható szét, hiszen a tanítást közvetlen módon addig végezzük, míg a visszajelző 

mérőrendszer segítségével a kívánt mozgást meg nem valósítjuk. 
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• Közvetlen tanítás esetén az előírt mozgási cél valamilyen formában leírva rendelkezésre áll, így a betanítás 

után a méréses visszajelzés segítségével a tanítási pontosság jellemzője meghatározható. 

A tanítási pontosságról tehát csak akkor érdemes beszélnünk, ha a robotot – vagy bármely mozgásokat 

megvalósító mechatronikai szerkezetet – közvetett módon tanítjuk be és a tanítás eredményét mérjük. Minden 

más esetben a pontosság és a lejátszási pontosság fogalma egybeesik, mivel az előírt mozgási cél és a betanított 

mozgás között nincs értelme különbséget tennünk. 

A pontosság fogalmát attól függően, hogy a robot vegrehejtó mechanizmus milyen típusú mozgásának 

pontosságát vizsgáljuk, a következőkre oszthatjuk fel (13.1. táblázat): 

Helyzetbeállási pontosság (A1): ha a robotkéznek a munkatér egy előre kijelölt pontját kell elfoglalnia. Ez a 

mozgási cél ekkor az  x=(x1,x2,x3,α,β,γ) vektorral adható meg. 

A helyzetbeállási pontosságon belül alapvetően két fogalmat különíthetünk el: 

• pozicionálási pontosságot (A1.1): ha a mozgási célt az  x=(x1,x2,x3) vektor, 

• orientációs pontosságot (A1.2): ha a mozgási célt az  x=(α,β,γ) vektor írja le. 

13.2. táblázat - A pontossági fogalmak összefüggése 
 

  
A 

GEOMETRIAI 

PONTOSSÁG 

A1 

HELYZETBEÁLLÁSI 

PONTOSSÁG 

A1.1 

POZICIONÁLÁSI 

PONTOSSÁG 

      
A1.2 

ORIENTÁCIÓS 

PONTOSSÁG 

    
A2 

PÁLYAMENTI 

PONTOSSÁG 

A2.1 

PÁLYAKÖVETÉSI 

PONTOSSÁG 

PONTOSSÁG 
    

A2.2 

PÁLYAMENTI 

ORIENTÁCIÓS 

PONTOSSÁG 

  
B 

KINEMATIKAI 

PONTOSSÁG 

    

  
C 

KINETIKAI 

PONTOSSÁG 

    

  
D 

DINAMIKAI 

PONTOSSÁG 
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Természetesen lehet olyan technológiai feladat, ahol ezek valamely kombinációjára van szükség, azonban a 

fogalmak szempontjából további osztályozást nem érdemes végezni. 

Pályamenti pontosság (A2): ha a robot kéz a munkatér egy x(t) trajektóriáját írja le. Ezen belül is beszélhetünk: 

• pályakövetési pontosságról (A2.1): ha a pályát az  x(t)=(x1(t),x2(t),x3(t)) vektor, 

• pályamenti orientációs pontosságról (A2.2): ha a pályát az  x(t)=(α(t),β(t),γ(t)) vektor írja le. 

A helyzetbeállási és pályamenti pontosságot együttesen geometriai pontosságnak nevezzük, utalva ezzel arra, 

hogy a mozgás leírásához csak geometriai jellemzőket használunk. 

Kinematikai pontosságról (B) beszélhetünk abban az esetben, ha a robotkéz mozgását a fázisvektor, azaz az x és 

 együttesen adják meg. 

A robotkézre működése közben erők is hatnak, amelyek szintén befolyásolhatják a működés pontosságát. 

Kinetikai pontosságról (C) beszélünk akkor, ha a robotkéz mozgását a nehézségi erőtérben az  fázisvektor 

írja le. Ez tulajdonképpen különböző terhelések mellett adja meg a kinematikai pontosságot. 

Dinamikai pontosságról (D) beszélünk akkor, ha a mozgási jellemzőket hirtelen változások esetén vizsgáljuk. 

Ilyenek lehetnek például beállás állandó sebességre, irányváltás, indítás, stb. 

6. 13.6. Ipari robotkar merevségi vizsgálatai 

A robottechnika területén a statikus lehajlás vizsgálatakor a munkatér teljes keresztmetszetében, meghatározott 

távolságokban regisztrálhatjuk különböző erőhatások mellett a robotkar lehajlását, a végponton illetve a kar 

jellegzetes pontjain. A harmonikus erőgerjesztéses vizsgálattal a dinamikus jellemzők meghatározása végezhető 

el. 

6.1. Statikus merevség jellemzői 

A statikus merevségi (reciprok merevségi-gyengeségi) hiszterézis jellemzők: 

• átlagos statikus merevség  

• az átlagos statikus merevség reciproka  

(ezt a későbbiekben röviden gyengeségnek nevezzük) 

• specifikus merevségi hiszterézis  % 

• merevségi linearitás 

• maradó deformáció  [µm] 

Mindezek meghatározásához a méréseknél mind a direkt (a terhelés iránya megegyezik a deformáció mérés 

irányával), mind a kereszt (terhelés iránya nem egyezik meg a deformáció mérések irányaival) merevségi 

jellemzőket kell értelmezni. 

Valamely mechanizmus (robotkar) statikus merevsége a 

 

gyengesége a 

 

összefüggéssel értelmezhető, ahol 

FX,Y,Z: az x, y, z irányban ható terhelő erő [N] 



 Mechatronikai berendezések 

vizsgálatai 
 

 212  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

dX,Y,Z: a terhelő erő hatására az x, y, z irányban fellépő deformáció [mm] 

Amennyiben az összefüggésekben az azonos irányú erő és deformáció szerepel, akkor a direkt merevséget 

(direkt gyengeséget) számítjuk. 

Ha az egyenletekben az erő és a deformáció iránya különbözik, akkor a keresztmerevségi (keresztgyengeségi) 

jellemzőket kapjuk meg. 

Ha egy ipari robotkar statilus merevségét vizsgáljuk: 

• Az elektronikus és pneumatikus szabályozó egységek irányításával a pneumatikus henger állandó sebesség 

mellett folyamatosan növekvő terhelést ad a robotra. 

• A terhelőerőt folyamatosan mérjük és amikor az eléri a beállított határértéket, a szabályozó elektronika 

„megfordítja” a terhelés irányát. 

• Az ellentétes irányú erőterhelés is egy meghatározott negatív erőhatárértékig növekszik. 

A negatív erőhatárérték elérése után a vezérlő egységek megszüntetik a robotra jutó terhelést. Ez annak 

vizsgálatára szolgál, hogy a robot a terhelés megszüntetése után hogyan (milyen pályán), mennyi idő alatt és 

milyen pontossággal éri el kiindulási helyét. 

A mérés és a kiértékelés folyamatát definiáló algoritmus a 13.3. ábrán látható. 
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13.3. ábra. 

6.2. Dinamikus merevség vizsgálata 

A dinamikus merevség vizsgálatát kétféleképpen végezhetjük el. Az egyik mérési eljárásnál ütésgerjesztéssel, – 

a vizsgáló függvény impulzusfüggvény – a másiknál harmonikus gerjesztéssel – a vizsgálófüggvény 

exponenciális, ahol s képzetes – terheljük a robotkar végpontját. 

Dinamikus merevségi jellemzők 

Egy mechanikai szerkezet (robotkar) adott pontjára a dinamikus merevség a 
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összefüggéssel adható meg. 

Ahol: 

•  

• ω a gerjesztő erő illetve a létrejövő dinamikus deformáció körfrekvenciája [Hz] 

• f a gerjesztő erő illetve a létrejövő dinamikus deformáció frekvenciája [Hz] 

• F a gerjesztő erő [N] 

• D a gerjesztés hatására létrejövő deformáció [µm] 

• C a dinamikus merevség, tehát az adott frekvenciájú dinamikus deformációt okozó gerjesztés (terhelés) és az 

ennek hatására létrejövő deformáció hányadosa  

A merevség reciproka a dinamikus gyengeség 

 

könnyebben értelmezhető, mint az adott frekvenciájú egységnyi dinamikus terhelésre létrejövő dinamikus 

deformáció . 

A dinamikus deformáció mérése általában csak közvetve lehetséges, a könnyen mérhető gyorsulásjel kétszeres 

integrációjával. A torzítások elkerüléséért sokszor elhagyják az integrálást és az ún. dinamikus inertanciát 

mérik; 

 

ahol: 

• a a gerjesztés hatására létrejövő gyorsulás  

Ha a sajátfrekvenciákat akarjuk nagy megbízhatósággal meghatározni, célszerű az integrálást elkerülni és az 

úgynevezett dinamikus inertanciát mérni. 
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14. fejezet - Esettanulmányok, 
mechatronika a járműtechnikában 

Napjainkban nagyon sok mechatronikai egységet szerelnek be gyakorlatilag minden, motorral meghajtott 

járműbe. Legyen az akár légi, akár szárazföldi jármű. Már a legolcsóbb új autókban is megtalálható az 

elektromos gázpedál, vagy az elektromos ablakemelő. De hogy valami igazán fontosat említsünk, nincs ma már 

autó elektronika által vezérelt befecskendezés nélkül. 

1. 14.1. Vehicle Dynamics Integrated Management 
(VDIM) 

A VDIM olyan rendszer, amely összefogja és irányítja az elektronikusan vezérelt fékrendszert (ECB), a változó 

áttételezésű kormányművet (VGRS), az elektromos szervokormányt (EPS), a menetstabilizáló elektronikát 

(VSC), az ABS-t, a vészfékasszisztenst (BA), az elektronikus fékerőelosztót (EBD), illetve az elektronikus 

gázpedállal szabályozott motornyomatékot. 

Számos érzékelő adatait elemezve a rendszer képes észlelni a jármű megcsúszásának, megpördülésének 

legkorábbi szakaszát, majd a fékezés, a fojtószelep szabályozása, illetve a kormányzási rásegítés 

kombinációjával a vezető számára teljesen egyértelmű módon segít megoldani a kialakulóban lévő 

veszélyhelyzetet. 

1.1. A VDIM által kezelt alrendszerek: 

1.1.1. Fékezés és tapadás 

Járművek fékezhetőségére, fékezés alatti viselkedésére lényeges hatással van, hogy a gumiabroncsok és a talaj 

közt átadható erő nagysága korlátozott. Az abroncs felületén csak akkor fejthető ki fékező erő, ha az bizonyos 

mennyiségű csúszással rendelkezik. Ennek függvényében átvitt fajlagos fékerőt tapadási tényezőnek nevezzük. 

A fékszerkezet által kifejtett fékezőnyomatékot a fékerőt nem közvetlenül, hanem a kerék mozgásállapotán és a 

tapadási függvényen keresztül határozza meg. A tapadás fogalmát egyszerűbben úgy adhatjuk meg, mint az erőt, 

amellyel a kerék és az úttest felülete egymásra hat. Ez két érték határozza meg: 

• az autó tömegének eloszlása a négy keréken és a 

• súrlódási együttható. 

A tömegeloszlás folyamatosan változik a négy keréken, gyorsításnál a hátsókra esik nagyobb tömeg, kanyarban 

a külsőíven futó kerekekre esik az autó tömegének nagyobb része. A súrlódási együttható a két felület között 

fennálló súrlódási erő mértéke, és az egyes kerekekre eső tömeg egymáshoz képesti aránya, ami autók esetében 

leginkább a gumik anyagán és az útfelület minőségén múlik. Az autó és az út között kétféle súrlódás valósulhat 

meg. Egyik a nyugvásbeli, amikor a kerék nem csúszik az úthoz képest, és a mozgásbeli, amikor igen. A 

súrlódási együttható első esetben jóval nagyobb, így ez jobb tapadást biztosít. Mozgás közben a kerekekre két 

erő hathat, hosszirányú és oldalirányú. A hosszirányú abból a nyomatékból adódik, amit a motor közvetít a 

kerekekre gyorsítás és lassítás közben, az oldalirányú pedig kanyarban éri a kerekeket. Ha ennek a kettőnek 

összege túllépi a tapadás mértékét, máris megcsúsztattuk a kerekeket és az autót. 

Az autó tapadása tehát nagyban meghatározza annak gyorsulási és lassulási képességeit. Egy autó tapadása 

pedig akkor jó, ha kerekének futófelülete (az a rész, ami az úttal érintkezik) nem csúszkál az úthoz képest. Ebből 

következik, hogy a blokkolásig fékezett kerekekkel csúszó autónak több idő kell a megálláshoz, mint annak, 

amelynek kerekeit valamilyen módon forgásban tartják lassulás közben. Ezt a feladatot látja el a blokkolásgátló 

rendszer. A forgó kerék ezen kívül a lassuló autó kormányzását is lehetővé teszi, ami állóra fékezett kerekekkel 

gyakorlatilag lehetetlen feladat. 

A kerékblokkolás tehát nem kívánatos jelenség, mert 

• a blokkoló kerék kisebb fékerőt eredményez, mint a gördülő kerék 
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• a kerekek oldalvezető képessége szinte megszűnik 

• fékerejét kizárólag az abroncs és a talaj közötti csúszó súrlódás határozza meg 

1.1.2. Az ABS története 

Már a huszadik század elejétől voltak elképzelések arra nézve, hogyan lehetne megakadályozni a gépkocsik, a 

síneken közlekedő járművek és a repülőgépek kerekeinek blokkolását. A Bosch már 1936-ban bejegyeztetett 

egy szabadalmat amely a „Járművek kerekeinek blokkolásig való fékezését megakadályozó berendezés”-re 

vonatkozott. Minden korai berendezés közös jellemzője azonban, hogy a bonyolult felépítés miatt a 

meghibásodásokra hajlamos volt – emellett a szabályzás túlságosan lassan működött. Csak a digitális 

technikának a hetvenes években való megjelenésével vált lehetővé a gépkocsikban is biztonságosan 

alkalmazható ABS-ek megvalósítása. 

A Bosch leányvállalataként működő Teldix cégnél 1964-ben kezdődtek meg a fejlesztési munkák – s a 

mérnökök két évvel később már eredményesen tudták csökkenteni a kísérleti járműveken elérhető 

féktávolságokat. A fékezés során gépkocsik megőrizték kormányozhatóságukat, illetve kanyarmenetben a 

stabilitásukat. Ezekre az eredményekre alapozva fejlesztettek ki a mérnökök egy olyan rendszert, amelynél a 

szabályozási funkciókat már teljes mértékben elektronikus úton valósították meg. Napjaink szinte minden 

korszerű ABS rendszere ennek, az ABS 1-nek nevezett berendezésnek a mintájára épül fel. A szériabeépítésre 

azonban ezek a korai berendezések még alkalmatlanok voltak – ennek magyarázata a pontosan 1000 darab 

analóg alkatrész és az alkalmazott biztonsági kapcsolások korlátozott megbízhatósága volt. A berendezést tehát 

tovább kellett tökéletesíteni. A digitális technika és az integrált áramkörök megjelenésével végül sikerült a 

beépített alkatrészek számát 140-re leszorítani. A tizennégy hosszú évig tartó fejlesztőmunka végül 1978-ra 

meghozta gyümölcsét: megkezdődhetett az ABS 2-nek nevezett rendszer sorozatgyártása, amely először az S-

osztályú Mercedes-ben, majd rögtön utána a 7-es sorozatú BMW-ben debütált. 

1989-ben a hibridáramkörből álló vezérlőegységet sikerül a hidroaggregátorra építeniük a mérnököknek. Ennek 

köszönhetően elhagyhatták a kábelköteget a hidroaggregát és a vezérlőegység között, valamint annak 

csatlakozóit és így kizárhatták a rendszerhibák egy részét, plusz ezzel egy időben az ABS 2E berendezés tömege 

is lényegesen csökkent. Új mágnesszelepek bevezetésével 1993-ban a Bosch fejlesztői létrehozták az 5.0-ás 

generációt, majd a következő években az 5.3-as, illetve 5.7-es verziókat. Ezek további funkciókkal bővültek, 

mint például az elektronikus fékerőelosztó, amely kiváltotta a hátsótengelyre szerelt mechanikus fékerő 

korlátozó berendezést, a tömeget még tovább sikerült lényeges mértékben csökkenteni. A jelenlegi 

legkorszerűbb generációt az ABS 8-t 2001-ben fejlesztették ki, mely moduláris felépítésű, így a különböző 

kiépítettségi fokú (ABS, ASR, ESP) fékerő szabályozó rendszerek hasonló módon állíthatók elő. A fejlesztés és 

a gyártás során kialakuló szinergikus hatás ezen a módon sokkal könnyebben kiaknázható. 

ABS Antiblockiersystem, Antilock braking system történetének állomásai 

• 1978 a Bosch cég az ABS2 rendszert beépíti a Mercedes E osztályba, majd a BMW 700 sorozatba 

• 1985 a világ összes autójának 1% van felszerelve ABS-el 

• 1989 a Bosch cég az elektromos vezérlést és hidraulikát egy egységbe építi 

• 1990 Németországban gyártott autók 35%-a tartalmaz ABS-t (össz. 6millió eladott ABS) 

• 1993 ABS 5.0 16 kB memória, gyorsabb szelepvezérlés 

• 1995 ESP – tartalmazza az ABS-t és ASR-t 

• 2000 a világon gyártott autók 60%-a ABS-sel felszerelt 

• 2003 ABS 8 új szelepvezérlés, motorszabályozás, 128kB memória 

• 2004 az összes EU-s országban gyártott személyautóban alapfelszerelés 

A technika fejlődésével bővültek a megvalósítható funkciók is. 1987-ben született meg a személygépkocsikba 

szerelhető kipörgésgátlók, általa csúszós talajon is könnyebben gyorsítható az autó a kipörgés 

megakadályozásával. A motor nyomatékának csökkentésével, nagy sebességű kanyarmenetben is megnöveli a 

stabilitást. Az elektronikus stabilizáló programot (ESP) 1995-ben dobták piacra. Ez a berendezés, minden 
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menethelyzetben fokozta a gépkocsi stabilitását, nem csak fékezés, vagy gyorsítás során. A gépkocsi 

kisodrásának veszélye kor, lecsökkenti a motor teljesítményt és egymástól függetlenül fékezi az egyes kereket. 

1.1.3. ABS működése, felépítése 

Az ABS-t szelepek, érzékelők, visszatöltő pumpák és elektronika alkotja. A szenzorokat különböző helyen lehet 

elhelyezni, az autók kerekeinél, a tengelyen, vagy a differenciálműben, és irreális mértékű lassulás után kutatva 

mérik a kerekek sebességét. A féknyomás csökkentéséért a szelepek felelősek, a hozzájuk kapcsolódó pumpák a 

csökkentett féknyomás visszatöltéséért. A különböző részegységek összehangolásának munkáját a vezérlő látja 

el, amely egy miniszámítógép. A vezérlőegység figyeli az érzékelőből jövő adatokat, és túlzott mértékű lassulás 

esetén utasítja a szelepeket, hogy mérsékeljék a féknyomást a blokkolást megelőzendő. Az ABS elektronikája 

addig csökkenti a nyomást, míg újra gyorsulást nem érzékel, ekkor lép működésbe a visszatöltő pumpa, amíg a 

kerekek lassulása túl nem lépi az autó lassulását. Ezt a kört egyes ABS-ek másodpercenként akár tizenötször is 

képesek megtenni. Ennek eredményeképp nincs blokkolás, a kerekek lassulása nem lépi túl a kerekek tapadási 

határát, ráadásul a fék a maximális erőkifejtés közelében dolgozhat. A szelepek folyamatos ki-be csukódásából 

adódik az is, hogy az ABS működése közben a fékpedál egyes modelleken erős pulzáló mozgást végez. Az ABS 

érzékelőket az alkalmazott szelepek és érzékelők száma szerint osztályozhatjuk. 

 

14.1. ábra. Hidroagregát rászerelt vezérlőegységgel. ABS 5.3 

1 vagy 2 csatornás, 2 kerékre ható: Ezt az elrendezést főleg teherautókon alkalmazzák. A hátsó kerekeken egy-

egy érzékelő helyezkedik el, amik vagy egy közös szelephez (1 csatornás) vagy két külön szelephez (2 

csatornás) csatlakoznak. A rendszer hátránya, hogy mindkét kerék blokkolása szükséges a működéshez, így 

előfordulhat, hogy az egyik hátsó kerék blokkolása csökkenti a fékezés hatásosságát, de nem hozza működésbe 

az ABS-t. 

2 csatornás, 4 kerékre ható, kereszt elrendezésű: Az ilyen típusú ABS rendszerben minden kerékhez csatlakozik 

egy szenzor, amik két keresztben elhelyezett (bal első-jobb hátsó, jobb első-bal hátsó) szelephez csatlakoznak. A 

bal első kerék blokkolása esetén a bal első és a jobb hátsó kerék lassulásának szabályozása együtt történik. 

3 csatornás, 4 kerékre ható: Ez a leggyakoribb elrendezés a személyautóknál. Egy érzékelő jut minden kerékre, 

az első kerekeken külön-külön, míg a hátsókon egy közös csatornán elhelyezkedő szelep dolgozik. Az első 

kerekek egymástól és a hátsóktól függetlenül fékeződnek, a hátsó kerekek közösen, mintha a kéziféket 

húzogatnánk nagyon gyorsan föl és le. 

4 csatornás, 4 kerékre ható: Négy szenzorból és négy szelepből áll, így az elérhető legjobb hatásfokkal képes 

lassítani. 

1.1.4. Elektronikus fékrendszer (ECB) 

Az elektronikus fékrendszer legfőbb jellemzői az azonnali reagálás és a maximális stabilitás. 

Azonnal reagál a sofőr fékezésére, a fékpedál lenyomásával arányosan. Mivel a gyors fékezés lecsökkenti a 

fékezési késleltetést, ezzel üzemanyagot is megtakarít. A "fékezési késleltetés" akkor lép fel, amikor a 

féknyomás egy ideig nem oldódik fel egy tengelyen (a hagyományos pneumatikus fékrendszer lassabban reagál, 

mint az elektronika). 
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14.2. ábra 

Az ECB nagymértékben javítja a stabilitást minden körülmény között, és kiküszöböli a vészfékezések jelentette 

stressz egy részét. Ilyen azonnali, kiegyensúlyozott és stabil reagálást még a legkifinomultabb pneumatikus 

rendszerekkel sem lehet elérni. 

Az Elektronikus Fékrendszer Működése: 

Amikor a gépkocsivezető megnyomja a fékpedált, az EBS vezérlőegysége elektronikus fékjeleket kap. A 

vezérlőegységet számos szenzor látja el információkkal a kerekek forgási sebességéről és a fékbetétek 

állapotáról, amelyek alapján az egység minden egyes tengelyhez és kerékhez meghatározza a féknyomást. 

1.1.5. Elektronikus Fékerőelosztó (EBD) 

Fékezésnél minden autó súlypontja előre tolódik. Ezáltal fennáll annak a veszélye, hogy a tapadás csökkenése 

miatt, blokkolnak a hátsó kerekek. Az elektronikus fékerő-elosztó a blokkolásgátló egységben található 

mágnesszelep segítségével szabályozza a hátsó kerekekre ható fékezőerőt, ezáltal az első és hátsó kerekeknél 

egyaránt maximális fékerőt biztosít, és normál körülmények között megakadályozza, hogy a hátsó kerekek 

túlfékezettsége miatt a jármű hátulja kifaroljon. Az elektronikus fékerő-elosztó az ABS funkció részeként 

működik. A fékerő-elosztó működési tartománya azon a ponton ér véget, ahol az ABS működésbe lép. 

 

14.3. ábra 

1.1.6. Kipörgésgátló (TRC) 
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A manapság elterjedt nagy forgatónyomatékkal rendelkező autóknak a kipörgésgátló több kényelmet és 

biztonságot nyújt, különösen eltérő tapadású vagy csúszós úttesten. A kipörgésgátló lehetővé teszi a harmonikus 

indulást és gyorsítást az egész sebességtartományban kipörgő kerekek és oldalcsúszás nélkül. 

A kipörgésgátló csak az elektronikus gázpedállal (E-Gas) együttesen működik, a blokkolásgátló (ABS) 

fordulatszám mérőjét használja. Amennyiben érzékeli valamelyik hajtott kerék fordulatszámának növekedését 

(megcsúszás), a rendszer beavatkozik a vezérlésbe, csökkenti a motor teljesítményét és megakadályozva a 

kipörgést. 

A kipörgésgátló folyamatos tapadást és stabilitást biztosít gyorsulás közben az egész sebességtartományban, 

ezáltal támogatja az aktív biztonságot. Ezen kívül csökkenti a gumik kopását. A kipörgésgátló működését 

villogó kontroll lámpa jelzi a műszerfalon. A kipörgésgátló magába foglalja az ún. elektronikus differenciálzár 

funkciót (EDL), ami része az elektronikus stabilitásprogramnak (ESC) is. 

 

14.4. ábra 

1.1.7. Elektronikus Differenciálzár (EDL) 

Az elektronikus differenciálzár sima és komfortos elindulást tesz lehetővé a különböző tapadású útfelületeken. 

Amikor valamelyik kerék kipörög, az elektronikus differenciálzár célirányosan lefékezi azt, miközben a 

vonóerőt a nagyobb tapadású kerekekhez továbbítja. Az elektronikus differenciálzár csökkenti a gumikopást, és 

körülbelül 40 km/h (a 4MOTION esetében kb. 80 km/h) sebességig működik. Az elektronikus 

stabilizálóprogram (ESC) és a kipörgésgátló (TRC) szerves részét képezi. 

 

14.5. ábra 

1.1.8. Elektronikus Menetstabilizáló(ESC) 

Az elektronikus stabilizálóprogram felismeri a kritikus helyzeteket, például a kisodródás veszélyét, és 

célirányosan megelőzi az autó kitörését. Annak érdekében, hagy az elektronikus stabilizálóprogram reagálni 
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tudjon a kritikus vezetési helyzetekre, a rendszert folyamatosan adatokkal kell ellátni, például arra vonatkozóan, 

hogy a vezető merre kormányoz, és az autó melyik irányba tart. Az első kérdésre a kormányzási szög érzékelő 

és a kerekeknél található ABS szenzorok adnak választ. A vezérlőegység ezekből az információkból kiszámítja 

a tervezett kormányzási irányt és az autótól elvárt viselkedést. Ugyancsak kulcsfontosságú adatot jelent, az 

oldalra való kitérés mértéke és az autó keresztgyorsulása. Ezeknek az információknak a segítségével a 

vezérlőegység kiszámítja az autó tényleges helyzetét. Az elektronikus stabilizálóprogram megakadályozza, hogy 

az autó a kanyarban való haladás során a túlságosan nagy sebesség, az útfelület váratlan megváltozása (víz, jég, 

szennyeződés) vagy egy hirtelen szükségessé váló manőver („jávorszarvasteszt”) miatt instabillá váljon. Ebből a 

szempontból nem játszik szerepet, hogy az instabilitás alulkormányozottságban (a kormányozott kerekek a 

kanyar külső íve felé csúsznak) vagy túlkormányozottságban (az autó hátsó részének kifarolása) nyilvánul-e 

meg. Az elektronikus stabilizálóprogram számítógépes egysége a szenzoroktól érkező adatok alapján 

megállapítja az autó instabilitásának jellegét, és a fékrendszerbe vagy a motormenedzsmentbe való beavatkozás 

útján szabályozza a korrigálást, szolgáló lépéseket. Az autó alulkormányozottsága esetén, az elektronikus 

stabilizálóprogram fékezi a kanyar belső ívén haladó hátsó kereket. Ezzel egyidőben, az autó teljes 

stabilizálódásáig csökkenti a motorteljesítményt. Az elektronikus stabilizálóprogram túlkormányozottság esetén 

célzottan fékezi a kanyar külső ívén haladó első kereket, emellett a motor és a váltó vezérlésébe is beavatkozik. 

Ugyanakkor az elektronikus stabilizálóprogram nem képes áthágni a fizika törvényei által szabott határokat. Ha 

a vezető az általuk kínált lehetőségekhez képest túl nagy feladat elé állítja a futóművet és az elektronikus 

stabilizálóprogramot, még az ESC sem lesz képes a balesetet megakadályozni. 

 

14.6. ábra 

1.1.9. Elektronikus Lengéscsillapító Szabályozás (AVS) 

Az elektronikus lengéscsillapító szabályozás jelleggörbe-sereg által szabályozott, folyamatos, adaptív 

lengéscsillapítást jelent. Egyidejűleg több paraméter figyelembevételével számítja ki a lengéscsillapító optimális 

beállítását. Az elektronikus vezérlőegység az autó sebességének és az útfelület állapotának függvényében 

szabályozza a lengéscsillapítást. A szükséges lengéscsillapító beállítást a kerekeknél és a karosszérián 

elhelyezett gyorsulásérzékelőktől kapott információk alapján számítja ki. A lengéscsillapítási karakterisztikát a 

vezető manuálisan is befolyásolhatja. Az autó vezetési magassága és lengéscsillapítása automatikusan igazodik 

a mindenkori terhelési, út- és terepviszonyokhoz, emellett kiváló rugózási jellemzőkkel és rendkívüli vezetési 

biztonsággal szolgál. Kompenzálja a karosszéria mozgásait, és hatékonyan csillapítja az utánfutó vontatása 

során fellépő imbolygó mozgást. 
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14.7. ábra 

1.1.10. Változó Áttételű Kormánymű (VGRS) 

A váltakozó áttételű kormánymű nagy segítséget nyújt az autókban, mivel adott helyzetekhez állítja be a 

kormányzás áttételét. Nagysebességnél lecsökkenti, így sokkal precízebben lehet végrehajtani a 

finommozdulatokat, míg parkolás közben megnöveli ez által segítve bennünket a parkolás véghajtásában. 

1.1.11. Elektromos Szervokormány (EPS) 

Az elektromechanikus szervokormány egy sebességtől függően szabályozott elektromos rásegítésű 

kormányrendszert jelent, amely csak akkor lép működésbe, ha arra a vezetőnek szüksége van. Hidraulikus részt 

egyáltalán nem tartalmaz. A hidraulikus szervokormánnyal szemben, az az előnye, hogy a vele felszerelt autók 

kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, emellett új kényelmi és biztonsági funkciókkal is szolgál: a 

kormánykeréknek a középponthoz való aktív visszaállítása megkönnyíti a kormányzási középpont megtalálását, 

míg az oldalszél kompenzáció segítséget nyújt a vezetőnek, amikor állandó oldalszélben vagy folyamatosan egy 

irányban lejtő útfelületen halad. A szervórásegítésnek az adott motorváltozathoz és felszereltséghez való 

hozzáigazítása egyedülálló kormányzási élménnyel szolgál. 

 

14.8. ábra 

1.1.12. Elektromos Gázpedál (E-Gas) 

Az „E” azt jelenti, hogy elektronikus. Az E-Gas funkcióval felszerelt autóknál a gázpedál szenzorként működik. 

Ez a pedál állása alapján azonnal felismeri, hogy a vezető mekkora teljesítményt igényel. A motormenedzsment 

rendszer ennek a kimenő jelnek az alapján szabályozza a fojtószelepet, a töltőnyomást és a gyújtást. Ez az 

elektronikus rendszer felváltja a kábeleket használó hagyományos vezérlési technológiát, és jelentős előnyökkel 

szolgál: az elektronikus gázpedál egyszerűbbé teszi a motorvezérlést, gyorsabban reagál és műszaki 

szempontból az elektronikus stabilizálóprogram (ESC) előfeltételét jelenti. 
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14.9. ábra 

1.1.13. Motor - Váltó Kezelőrendszer (IPCS) 

Az elektronikus motormenedzsment elsődleges feladatát az egyes paraméterek – állandó folyamatvezérlés 

mellett történő koordinálása jelenti, ami biztosítja a motor gazdaságos és környezetbarát működését. A rendszer 

által szabályozott paraméterek, közé tartozik például a gyújtásidő, a befecskendezési mennyiség, a 

befecskendezési idő, a kipufogógáz visszavezetés, illetve a fojtószelep állása, az átkapcsolható szívócső állása, a 

variálható turbina geometria (kipufogógáz turbótöltőknél) és a vezérműtengely helyzete (a benzinmotoros 

autóknál) stb. 

 

14.10. ábra 

Feladatai elvégzése érdekében az elektronikus motormenedzsment figyeli a fordulatszámot, a motor 

hőmérsékletét, az üzemanyag fajtáját (a kopogásérzékelő útján) és a gázpedál állását. A normál üzemi állapottól 

való eltérés esetén a hibamemóriában eltárolja a vonatkozó információkat, hogy a következő szerviz alkalmával 

át lehessen vizsgálni azokat. 

1.1.14. Sávtartó Asszisztens (LKA) 

Az LKA nemcsak figyelmeztet, de besegít a kormányzásba is. A rendszer lelke, helyesebben inkább a szeme, 

egy kamera, amit a belső visszapillantó tükör elé építenek. Ennek képét digitalizálják, amit a számítógép 

kiértékel. A kontrasztos felfestések (szaggatott vagy záróvonal) közötti részt sávnak tekinti, aminek a közepére 
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lövi be az autót. Ha ügyetlenkedésünkkel ettől eltérnénk, akkor olyan irányba és akkora erővel mozdítja a 

kormányt, amivel visszahoz a sáv közepére. Amennyiben index nélkül rámegyünk a sávelválasztó vonalra, 

csipog, villog és nagy erőkkel, próbál visszatéríteni a helyes útra. 

 

14.11. ábra 

1.1.15. Követőradar (ACC) 

Adaptive Cruise Control, azaz alkalmazkodó sebességtartó automatika. Tartja a sebességet, de ha bevágnak a 

kocsi elé, nem engedi bekövetkezni az ütközést, mert lassít. 

 

14.12. ábra 

1.1.16. Kanyarkövető Fényszóró (IAFS) 

Egy modern személygépjármű egyszerűnek tűnő elemei a lámpák ma már bonyolult mechatronikai 

szerkezeteket rejtenek. Ezek a fényszórók már alkalmazkodnak a környezethez. Nemcsak automatikusan be és 

ki kapcsolnak, hanem a változó terhelésnek megfelelően állítják be a megvilágítás szögét és képesek követni a 

kanyarokat. A fényszórók vezérlőegységét egybeépítik egy dőlésszög érzékelővel, figyeli a külső megvilágítást 

és a kormány állásáról, valamint a sebességről is kap információkat. A fényszóróházakba több szervomotor is 

bekerül melyeken keresztül állítható az izzók vízszintes és függőleges dőlésszöge is. A kormány elfordításakor a 

lámpák követik a kanyar ívét, tehát balraforduláskor balra, jobbraforduláskor pedig jobbra mozdulnak el. A 

fényszórók nem csak a mi, hanem mások kényelmére is ügyelnek. Ha a csomagtartóba nagyobb terhelés kerül, 

az autó megdől és a fény a szembejövők szemébe világítana ezért a szervók lejjebb fordítják az izzókat. 
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14.13. ábra. Fényszórók 

A hátsó lámpákba is elektronika kerül. Ez a kisebb egység, képes kommunikálni a CAN buszon megkönnyítve a 

vezetékezést. Ezzel a kialakítással csak a táp és a busz vezetékei szükségesek. LED lámpák esetében itt található 

a LED vezérlő elektronika is. 

A statikus kanyarvilágítás egy kiegészítő fényforrás a távolsági reflektor mögött. Elfordított kormánykerék 

esetében vagy az irányjelző működtetésekor a külön halogénégővel felszerelt kisebb kiegészítő reflektor 

körülbelül 35 fokos szögben több méter távolságban megvilágítja a jármű kanyarodási területét. Csökken a 

baleset kockázata. 

1.1.17. Nyomásfigyelés az Abroncsokban (TPWS) 

Az abroncsnyomás ellenőrző rendszer indulás előtt és menet közben tájékoztatja a vezetőt az aktuális 

abroncsnyomásról. Ebből a célból, minden egyes keréknél (a pótkeréknél is), valamint a kerékelektronikánál 

külön érzékelők kerültek elhelyezésre. A kerekek rádiójeleket küldenek a hátul található vezérlőegységhez. 

Ezek a jelek információkkal szolgálnak az abroncsok nyomásáról és hőmérsékletéről. Emellett mindegyik 

elektronikus egység elküldi a saját azonosítókódját is, aminek segítségével behatárolható, hogy melyik kerék az 

érintett. Ha túl alacsony a keréknyomás vagy túl gyorsan szökik a levegő, a rendszer fény- és/vagy hangjelzés 

útján figyelmezteti a vezetőt. Az abroncsnyomás ellenőrző rendszer segítséget nyújt a vezető számára a 

gumiabroncsok nyomásának ellenőrzés alatt tartásához. A folyamatos ellenőrzés ténye, magas fokú biztonságot 

garantál. A megfelelő abroncsnyomás megnöveli az abroncsok élettartamát, és hozzájárul az üzemanyag-

fogyasztás csökkenéséhez. 

 

14.14. ábra 
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Megjegyzés: Az abroncsnyomás ellenőrző rendszer nem mentesíti a vezetőt az abroncsnyomás ellenőrzésére 

vonatkozó felelőssége alól. 

1.1.18. Vészfékasszisztenst (BA) 

A vezetők többsége vészhelyzetben nem nyomja meg elég gyorsan és intenzíven a fékpedált. A vészfék-

asszisztens bizonyos paraméterek (fékpedál lenyomásának sebessége és mértéke) alapján felismeri a 

pánikfékezést, és automatikusan a maximális rásegítő hatást váltja ki, ezáltal a kisebb rutinú vezetők jobban ki 

tudják aknázni az autó fékrendszerének tudását: ők akár 20 százalékkal rövidebb úton állnak meg, mint 

fékasszisztens nélkül. Az ilyen rendszerek lehetnek mechanikus és elektronikus működésűek, de egyaránt a 

vákuumos fékrásegítő működésébe avatkoznak be. 

1.1.19. Baleset Előtti Biztonsági Rendszer (PCS) 

Az ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS) a vezetőnek hathatós segítséget nyújt az ütközések elkerülésében, 

valamint a sérülések és károk mértékének csökkentésében, amennyiben az ütközés már elkerülhetetlen. 

 

14.15. ábra 

A kifejezetten vészhelyzetek elkerülésére tervezett PCS rendszer egy a milliméteres hullámhossz-tartományban 

működő radart, egy sztereó kamerát és infravöröshöz közeli fényt kibocsátó reflektorokat hív segítségül a jármű 

előtti akadályok észleléséhez. A fedélzeti számítógép az ütközés kockázatának megállapításához folyamatosan 

elemzi akadályfelismerő rendszertől beérkező adatokat, és ha kell beavatkozik, hogy elkerüljük az ütközést, 

amennyiben ez nem lehetséges felkészíti az autót az elkövetkezendő ütközésre, megfeszíti a biztonsági övet, 

lassítani kezdi az autót ezáltal csökkentve az utasok esetleges sérüléseit. 

1.1.20. The Parking Assist: Parkolást segítő rendszer 

Az intelligens parkolási rendszer segít a sofőrnek leparkolni akár sorosan, akár párhuzamosan. 

 

14.16. ábra 

A rendszer az adatokat az első lökhárítókba épített érzékelők segítségével gyűjti össze, s része egy tolatókamera 

is, amely az autó mögötti területről színes képet közvetít a beépített kijelzőre. Miután az autó elhalad lassú 
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tempóban egy lehetséges parkolóhely melett, felméri annak méreteit majd kiszámít majd kiszámítja elegendő e a 

hely az autó számára. Amennyiben a hely megfelelő méretű az elektromos kormányszervó, elektromos gázpedál 

egy gombnyomásra életrekelnek és az elektronika külső beavatkozás nélkül beparkolja az autót. 

Persze a vezető bármikor beavatkozhat ezzel megszakítva a folyamatot. 

2. 14.2 Erőátvitel mechatronikai megoldásai 

Két példát mutatunk be. A Volkswagen konszern részeként működő Audi, mely napjaink luxusautóinak 

tekintélyes részét gyártja főleg európai piacra, készítette a 7 sebességes „S tronic” váltóját, mely minden 

eddiginél gyorsabban képes egyik sebességből a másikba kapcsolni. Az új kettős tengelykapcsolós 

sebességváltót kifejezetten hosszirányban beépített motorhoz és a quattro összkerékhajtáshoz konstruálták, és 

550 Nm-es maximális forgatónyomatékra méretezve sportos modellek széles palettája számára alkalmas. Az 

Audi az S tronic váltóművet már több modellsorozata szériafelszereltségében is kínálja. 

Az Audi vezetők többféle módon is használhatják a hétfokozatú S tronic váltóművet. A teljesen automatikus 

üzemmódban a számítógép választ fokozatot, a „D” (Drive) és az „S” (Sport) programokat kínálva. A fokozatok 

emellett a váltókarral – opcióként a kormánykerék kapcsolóbillentyűivel – manuálisan, gyors működés 

közepette is kapcsolhatók. Az Audi új, a legkorszerűbb technikát felvonultató sebességváltója a váltások 

dinamikus és kényelmes, mindeközben azonban pontos és gazdaságosabb, mint egy kézi váltóval szerelt autó. 

Értelemszerűen itt nincs mechanikus kapcsolat a váltókar és a váltómű között. 

A hétfokozatú S tronic konstrukciója két váltórészből áll, és mindegyikhez tartozik egy lamellás 

tengelykapcsoló. A K1 nagyméretű, külső tengelykapcsoló egy tömör tengelyen át a páratlan számú, vagyis az 

1., 3., 5. és 7. fokozatok felé vezeti a motor nyomatékát. 

A tömör tengely körül egy másik, üreges tengely forog, amely a nagyobb „testvére” belsejébe integrált K2 

tengelykapcsolóval áll össze köttetésben, s a páros számú, azaz a 2., 4. és 6. fokozatokat szolgálja ki. Az összes 

fokozati fogaskerék e két tengelyen egymás mögött, mégpedig 4.-6.-2.-R-1.-3.-7.-5. rendben sorakozik. 

 

14.17. ábra 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th gear – 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sebesség Clutch - Kuplung Engaged/Disengaged 

– Bekapcsolva/Kikapcsolva Input shaft – Bemeneti tengely Output to rear/front axle differential – Kimenet a 

hátsó/első tengely differenciálműhöz. Center differential- Középső differenciálmű 

A sebességváltó mindkét részegysége folyamatosan aktív, ám egyszerre csak az egyik kapcsolódhat erőátvivő 

kötéssel a motorhoz. Például éppen a harmadik fokozatban gyorsítva, a másik váltórészben a negyedik fokozat 

már bekapcsolva, egyfajta készenlétben állva várja az esetleges felfelé váltást. Maga a váltási folyamat 

tulajdonképpen a tengelykapcsolók váltásaként zajlik, a K1 nyitása közben villámgyorsan zár a K2. Ez a 

művelet mindössze néhány századmásodpercet vesz igénybe, s gyakorlatilag az erőfolyam megszakítása nélkül, 

olyan folyamatosan és kényelmesen megy végbe, hogy a vezető szinte nem is észleli. 
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A Volkswagen-konszern fejlesztései közül másik jó példa az autóban használt mechatronikára, a Haldex-

tengelykapcsoló. Ez a konszern összkerékhajtásos modelljeinél használt rendszer. 

Az első tengely állandó hajtása mellett a hátsó tengely hajtásához a Volkswagen Visco-kuplungot, az Audi 

Torsen-differenciálművet használt fel. 

A Haldex-kuplung kifejlesztésével egy intelligensebb tengelykapcsoló vette át a régi szerepét. Ugyanis a Visco-

kuplunggal ellentétben, ahol a hátsó és első tengelyre kiadott hajtónyomaték aránya nem változtatható, a 

Haldex-kuplungnál ez az arány fokozatmentesen szabályozható. 

A tengelykapcsoló vezérlőegysége több érzékelő és vezérlőegység jeleinek ismeretében végzi a szabályzást. 

Ezen jelek figyelembevételével a Haldex vezérlőegysége felismeri az aktuális sebességet, a kanyarmenetet, a 

motorféküzemet, az aktuális motorterhelést, így optimálisan tud parancsot adni a hátsó tengely hajtására, tehát a 

hajtónyomaték elosztását a gépkocsi aktuális menetdinamikai állapota befolyásolja. Tehát míg a Visco-

kuplungban egy zselé, mely melegedésre szilárdul, rögzíti a hátsó kerekek hajtását, a Torsennél elektronikus 

rendszer figyeli az autó menettulajdonságait és ez alapján dönti el, hogy hova mekkora erőt adjon. Ennek sok 

előnye van: Többek között más, elektronikus rendszerekkel (ABS, EDS, ASR, EBV, és ESP) kompatibilis, jobb 

menettulajdonságokat biztosít és ez egy állandó összkerékhajtásos megoldás. 

A Haldex-tengelykapcsoló három fő rész együttműködésével funkcionál: 

• Mechanikus rész 

• Hidraulikus rész 

• Elektronikus rész 

A mechanikus rész, alapvetően forgó- és mozgó alkatrészekből áll. Ezek a következők: 

• Behajtótengely 

• Belső- és külső lamelláz 

• Lökőtárcsa 

• Görgőscsapágyak gyűrűdugattyúkkal 

• Kihajtótengely 

A hidraulikus rész az alábbi elemekből épül fel: 

• Nyomásszelepek 

• Akkumulátor 

• Olajszűrő 

• Gyűrűdugattyú 

• Szabályzószelep 

Az elektromos rész elemei: 

• Elektromos olajpumpa 

• Állítómotor a szabályzószelephez 

• Hőmérsékletjeladó 

• Vezérlőegység 

A Haldex-tengelykapcsoló vezérlőegysége az alábbi érzékelők jeleit használja fel: 

Motorfordulatszám-jeladó: 
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Ez egy induktív jeladó, melyben a motor lendkerekén elhelyezett fogaskoszorú a fordulatszámmal arányos 

váltakozó feszültséget indukál, melyből a motorvezérlőegység kiszámolja az aktuális fordulatszámot. 

 

14.18. ábra. Haldex-tengelykapcsoló 

Gázpedálállás-jeladó: 

Ez a jeladó hivatott a vezető gázadási kívánságát „értelmezni” és a motorvezérlő egység felé továbbítani. A 

nagyobb biztonság miatt ez két egymástól függetlenül működő potenciométer, melyek a pedál lenyomására 

változtatják ellenállásukat. A gázpedál pillanatnyi helyzetéből a motorvezérlő egység a motorterhelésről kap 

információt. A vezérlőegység mindkettő jelét figyeli és amennyiben a jeladók alapvetően más információt 

küldenek (pl.: az egyik meghibásodik), akkor a valószínűbb jelét használja fel, tehát az autó működőképes 

marad. Ekkor a műszerfalon a hibára figyelmeztető kontrollámpa is felgyullad, mely a mielőbbi 

szervizlátogatásra hívja fel a figyelmet. 

Kerékfordulatszám-jeladók: 

Ezek az induktív jeladók az egyes kerekek fordulatszámait közvetítik az ABS vezérlőegysége felé. Ezek 

összevetéséből megállapítható a jármű pillanatnyi menetdinamikai állapota (pl.: kanyarmenet, egyenesfutás, 

csúszós úton való haladás stb.). 

Hosszgyorsulásjeladó: 

A gépkocsi sebességének meghatározásához szükséges kiegészítő érzékelő. 

Féklámpakapcsoló: 

Fékpedál lenyomásáról informálja az ABS vezérlőegységét. A fékezés pillanatában a hátsótengely hajtása 

megszünik. 

Kézifékműködtetés-jeladó: 

A kézifék működtetéséről informálja az ABS vezérlőegységet. A kézifék behúzásakor a hátsótengely hajtása 

megszünik. 

Haldex-tengelykapcsoló hőmérsékletjeladó: 

A tengelykapcsolóban lévő hidraulikaolaj hőmérsékletét érzékeli. Ennek segítségével az olaj aktuális 

viszkozitásához illeszthető a rendszer működése. Ugyanis az olaj viszkozitásváltozása már -20...+30 Celsius fok 

között is jelentősen befolyásolja a pontos működést. 

A fenti jeladók jeleinek ismeretében a Haldex-tengelykapcsoló vezérlőegység megállapítja a hátsótengelyre 

kiadandó nyomatékot. Ezt a szabályzószelep állítómotorjának (14.18. ábrán jobb oldalon) segítségével valósítja 
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meg. Az állítómotor egy rugó ellenében mozgatja a vezérlőstiftet, mely a fenti furaton átáramló olaj 

mennyiségével változtatja a lamellákra ható nyomóerőt. 

• Szabályzó zárva, a stift elzárja az olaj útját: Maximális nyomás a lamellákra 

• Szabályzó részben nyitva, a stift részleges átáramlást enged: Csökkentett nyomás a lamellákra 

• Szabályzó nyitva, a stift teljes átáramlást biztosít: Nincs nyomás a lamellákon 

A rendszernyomásról az elektromos szállítópumpa gondoskodik, melyet a motor 400 1/min fordulatszáma felett 

a Haldex-vezérlőegység lát el árammal. 

Ezzel a megoldással felszereltségtől függően a Volkswagen konszern A-platformjára épített autóiban (Audi TT 

és S3 quattro modelljei, Volkswagen Golf és Bora 4motion modelljei, Skoda Octavia 4x4, Seat Leon) 

találkozhatunk. 

Napjainkban az autógyárak nagy hangsúlyt fektetnek az ilyen és ehhez hasonló, műutakon, a hétköznapi 

forgalomban is nagyobb biztonságot nyújtó rendszerek fejlesztésére. 

3. 14.3. Motorszabályozás 

A belsőégésű motorralt felszerelt járművek attól váltak mechatronikai rendszerré, hogy elterjedtek a motor 

irányítására szolgáló elektronikák melyek érzékelőket igényeltek és a „végrehajtó szervek”, az üzemanyag 

ellátás elemei is mechatronikai jellegűekké váltak. A fejlesztések céljai, hogy javítsák a jármű környezetvédelmi 

és menettulajdonságait, egyszerűsítsék a vezetékek hálózatát, növeljék a biztonságot és a kényelmet, valamint 

megkönnyítsék a szervízelést. Egy modern autóban már szinte mindent mikroprocesszor vezérel. Ez nem 

egyetlen hétköznapi értelemben vett számítógépet jelent, hanem egy vagy két nagyobb teljesítményű, valamint 

rengeteg kisebb processzort. A rendszer legfontosabb eleme a motorszabályozó, röviden ECU (Engine Control 

Unit). Általában ez az autókban található legnagyobb teljesítményű számítógép. A többi eszköz között találunk 

néhány biztonsági rendszert, de döntő többségében kényelmi felszereléseket. Ezen különálló egységek egy 

közös hálózathoz csatlakoznak. Ezt a hálózatot szabványosították és CAN (Controller Area Network) busznak 

nevezik. A belső tér kényelmi szolgáltatásait nagyobb egységekké csoportosítva látják el vezérlővel, ilyenek 

például az ajtó, a műszerfal vagy a középkonzol. 

 

14.19. ábra. ECU 

3.1. Motorszabályzó, avagy az ECU 
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Ez a számítógép irányítja a motor minden egyes paraméterét. Beállítja az üzemanyag befecskendezőt, azaz a 

hengerekbe jutó benzin vagy dízel mennyiségét és ezzel szabályozza az égés minőségét. Természetesen cél a 

minél tökéletesebb égés, de a katalizátornak is szüksége van oxigénre így a 100% soha sem érhető el. Az 

injektor egyszerűen egy mágnesszelepként írható le. Az AC pumpa által előállított nagynyomású üzemanyagot 

egy elektromos impulzus hatására az égéstérbe fecskendezi. Ez a szelep a másodperc tört része alatt képes nyitni 

és zárni. 

A következő lépés a gyújtás, amit ugyancsak az ECU szabályoz. A gyújtás időzítése nagyon fontos, ez határozza 

meg, hogy mennyire egyenletes a motor járása. A hagyományos gyújtáselosztókhoz képest központi egység 

mikrokontrollere sokkal precízebben állítja be ezt az értéket. A processzor nem képes közvetlenül kiadni 

magából a gyújtáshoz szükséges elektromos impulzusokat, így egy teljesítményelektronika közbeiktatása is 

szükséges. A kontroller jelei nagyteljesítményű tranzisztorokat kapcsolnak, melyek képesek a kellő feszültség és 

áramerősség továbbítására. 

A gázpedál lenyomására, a több üzemanyaghoz több levegőre van szükség. A fojtószelep segítségével 

szabályozható, a beáramló levegő mennyisége. Ezzel az injektorhoz hasonlóan az égés minősége szabályozható. 

A motor alapjáratát is ezek segítségével állítja be. A végrehajtás egy kisméretű szervomotorral történik mely a 

pillangószelep tengelyéhez kapcsolódik. 

 

14.20. ábra. Injektor 

Egyes nagy teljesítményű motorok, változtatható szelepvezérléssel rendelkeznek. Ennek hangolása ugyancsak 

az ECU feladatkörébe tartozik. A vezérműtengely „változtatása” a tengely eltolásával érhető el és haszna, hogy 

így minden fordulatszámon ideális időzítést érhetnek el. A tengely mozgatására a hidraulikus rendszer a 

legalkalmasabb. 
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14.21. ábra. VNT 

A turbófeltöltővel felszerelt járművek közt az egyik legkülönlegesebb rendszer a változtatható geometriájú 

feltöltő. Gyári beszerelés esetén turbó szabályozása is az ECU-hoz kerül, utólagos bővítéskor viszont saját 

vezérlőegységet kap. Az ilyen turbófeltöltők belsejében a turbinalapátokon kívül egy sor kisebb állítható lapát is 

helyet kapott. A lapátok képesek megváltoztatni a turbó keresztmetszetét, így befolyásolni annak működését, 

fordulatszámát. Így a turbó késése csökken, teljesítménye pedig folyamatossá válik az egész fordulatszám-

tartományban. A lapátok mozgatása egy szervomotorral történik. 

Ezeknek a folyamatoknak a pontos és megbízható irányításához a processzornak rengeteg információra van 

szüksége, így a legkülönbözőbb pontokon elhelyezett érzékelőkből gyűjt adatokat. A lambda szonda a 

kipufogógáz oxigéntartalmát méri a környezeti levegőhöz képest. A legújabb járművekben már kettőt is 

elhelyeznek: egyet a katalizátor elé, egyet pedig utána, csökkentve a meghibásodás veszélyét. Ez a kialakítás 

lehetőséget biztosít a katalizátor ellenőrzésére is. A szonda egyszerű felépítésű. A kerámia test csúcsát platina 

borítja. A lambda szondák egyetlen hátránya a 300 °C körüli üzemi hőmérséklet. Amíg a kipufogógáz ezt nem 

éri el addig a vezérlő az előre meghatározott arányban keveri az üzemanyagot, és visszajelzések nélkül dolgozik. 

A szabályozás feltétele a visszacsatolás ezért a központi egység figyeli a motorba áramló levegő nyomását, 

hőmérsékletét és mennyiségét is. Ezek a szenzorok a légszűrő után helyezkednek el. Ellenőrzi továbbá a motor 

fordulatszámát, annak hőmérsékletét, a keringtetett olaj nyomását, hőmérsékletét és mennyiségét is. Ügyel a 

hűtőfolyadék nyomására és hőmérsékletére, ez alapján és egy relén keresztül kapcsolja a hűtőventillátort. Kap 

visszajelzést a pedálok állásáról és az akkumulátor feszültségéről is. A kommunikációs buszon keresztül értesül 

a különböző részegységek állapotáról is. 

 

14.22. ábra. Lambda szonda 

Az összegyűjtött adatokat nemcsak saját működéséhez használja fel, hanem eljuttatja azokat a vezető számára 

is. Általában szűrve, csak a legfontosabb adatokat küldi, mivel egy átlagos autótulajdonosnak nincs is szüksége 

részletes információkra. A versenyautókban azonban elérhető a teljes adathalmaz. Egy másik hasznos funkció a 

hibakódok küldése. Az esetleges meghibásodott rendszerekről értesítést ad a vezető számára, és adott esetben a 
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biztonság érdekében leállíthatja az autót. Tárolja a meghibásodás körülményeit és a szerviz számára visszaadja, 

megkönnyítve munkájukat. 

3.2. A hálózat: Controller Area Network 

A jármű minden egyes egysége ezen a buszon keresztül kommunikál egymással. Legjobb tulajdonsága, hogy 

megkönnyíti a vezetékezést és egyben stabil, nagysebességű adatforgalmat biztosít. A protokoll elve, hogy a 

hálózatot bárki, bármikor használhatja, de előtte ellenőrzi, hogy az nincs-e már használatban. Ha szabad vonalat 

talál, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy két egység egyszerre kezd adni. Ilyenkor a domináns – azaz a 

fontosabb – üzenet marad érvényben és az alacsonyabb prioritású egység később próbálkozik újra. A hálózat 

pontos leírását az ISO 11898 szabvány rögzíti és a licenc tulajdonosa a Robert Bosch GmbH. 

3.3. Intelligens visszajelzők 

A műszerfal visszajelzői már nem közvetlen a mérőegységekhez kapcsolódnak, hanem saját processzorral, 

memóriával rendelkeznek és az ECU-tól kapják az adatokat. A műszerfal tárolja a megtett kilométerek számát, 

az átlagfogyasztást, az átlagsebességet és ezeket igény szerint jelzi ki. A műszerek mutatóit elektromosan 

mozgatja és a háttérvilágítást a környezetnek megfelelően állítja be. 

3.4. Automatikus váltó 

Az automata váltók igen bonyolult szerkezetek. A többi egységhez hasonlóan saját vezérlővel rendelkeznek, 

jeleket kapnak az ECU-tól és természetesen a sofőrtől is. Céljuk megegyezik a manuális váltókéval, de 

működésük egészen más. A manuális váltókban minden sebességhez tartozik egy fogaskerék összeállítás, és mi 

választhatjuk ki, hogy melyeken keresztül történjen a hajtás. Az automatikus váltókban ezt a feladatot egyetlen 

fogaskerékcsoport látja el és a fokozatokat a bemeneti és kimeneti kerekek megválasztásával állíthatjuk be. 

A munkát egy speciális bolygókerék-rendszer végzi. Egy ilyen rendszer 3 fő részből áll: a középső kerék, a 

külső kerék, és a közbenső kerekek. Az utóbbi csoport tengelyei egy gyűrűn helyezkednek el, ami 

körbeforoghat. A fogaskerekek a hajtást tengelykapcsolókon keresztül kapják, és fékekkel vannak ellátva. A 

három egység közül egy mindig rögzítve, egy mindig hajtott állapotban van és egy, ami a kimenetet biztosítja. A 

fékek acélból készült szalagok, amiket hidraulikus hengerek szorítanak a tengely e célból kialakított részére. A 

tengelykapcsolókat ugyancsak a hidraulikus rendszer mozgatja. 

 

14.23. ábra. Bolygókerekes áttétel 

A hidraulika nélkülözhetetlen eleme a pumpa. A sebességváltókban egy speciális fogaskerék-szivattyú működik 

melyet maga a motor forgat. Két egymásba ágyazott fogaskerékből épül fel melyeknek egy kicsit eltolták 

egymáshoz képest. A belső kerék forgatja a külsőt és eközben a hidraulika folyadékot a rendszerbe továbbítja. 

Egy másik fontos elem a proporcionális szelep mely a szivattyú által létrehozott nyomást a motor 

fordulatszámának megfelelően engedi át. A folyadéknak néhány további szelepen kell átjutnia, hogy a megfelelő 

hengerekbe jusson. A következő szelepeket többek közt a váltókar és a gázpedál vezérli. A hidraulika folyadék 
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az útját a váltóházban kialakított vájatokban teszi meg. Ez sokkal hatékonyabb módja a folyadék elosztásának, 

mint egy bonyolult csőrendszer. 

 

14.24. ábra. Hidraulikus szivattyú 

Az első fokozatban a legbelül elhelyezkedő kerék a hajtott, a középső kerekek rögzítve vannak és a külső gyűrű 

adja tovább a hajtást. Az áttétel így körülbelül 2,5 az egyhez. Második sebességben ez másfél az egyhez arányú. 

Harmadik sebességben a fogaskerekeket egymáshoz rögzítik ezzel 1:1 az arány. Ebben az esetben a motor 

közvetlenül a kerekeket hajtja. A váltót „overdrive” fokozatba kapcsolva a hajtás a középső fogaskeréksorra 

kerül, ami a külső gyűrűt forgatja. Így az áttétel megfordul és 0,7:1 lesz. Ez azt jelenti, hogy a kerekek 

gyorsabban forognak, mint a motor. Az „overdrive” fokozatot csak az autópályán érdemes használni. 

 

14.25. ábra. Az automataváltó működése 

Parkoló állásban a váltó kimeneti tengelyén lévő fogazat lép működésbe. A „P” állásba kapcsolt váltókar egy 

rudat mozdít el, ami a fogak közé akad, ezzel megállítva a tengely forgását. Ezután a kerekek mozdulatlanok 

maradnak míg ki nem kapcsoljuk a fékrendszert. 

A váltó irányítóegysége kommunikál a központi számítógéppel, az ABS fékek processzorával, figyeli a 

kormány mozgását és akár tanulásra is képes lehet. A váltásokat nem előre meghatározott fordulatszámon végzi, 

hanem a körülményeknek megfelelően. Figyelembe feszi a gyorsítás mértékét: nagyobb gáznál magasabb 

tartományban fog váltani. Menet közben hirtelen gázadáskor visszavált egy sebességet, hogy segítse a 

gyorsítást. Ha túl magas sebességnél próbáljuk visszaváltani, akkor csak lassítás után végzi el a kapcsolást. 

Hegyről lefelé levált egy fokozatot hogy a motorfék érvényesülhessen. Csúszós úton fékezéskor feljebbvált és a 

fékek terhelésének egy részét motorfékkel váltja ki. Kerüli a folyamatos le és fel váltásokat kanyargós úton. 

3.5. A légzsák 

Napjaink egyik legfontosabb biztonsági tartozéka a légzsák. Nem csak egy vagy kettő de már akár 8 légzsák is 

található egy autóban. A légzsák egy igen egyszerű felépítésű eszköz. Rendelkezik egy szenzorral, egy 

gyújtószerkezettel és egy zsákkal. A szenzort a légzsáknak megfelelő helyen, a kocsi orrában, oldallégzsák 

esetén pedig az ajtóban helyezik el. Az érzékelő egy gyorsulásmérő, ami egy ütközés hatására aktiválódik. A 

gyújtószerkezet, egy szilárd hajtóanyagú rakétához hasonlítható, hirtelen nagy mennyiségű nitrogén gázt 
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előállító szerkezet. A felfúvódó zsák, nylon szövetből készül és pórusos felületű. Becsapódáskor az emberi test a 

már leeresztődő zsákkal találkozik. Felmérések szerint egy jó légzsák akár 40%-al csökkentheti a halálos baleset 

esélyét. 

 

14.26. ábra. A gyújtószerkezet 

3.6. Biztonságtechnika 

A fejlett riasztórendszerek nem csupán szirénázni tudnak. A lopási kísérletet számos érzékelő figyeli. 

Higanykapcsolók figyelik a jármű dőlésszögét, ultrahangos, vagy légnyomás szenzorok ellenőrzik az utasteret. 

Kapcsolók vannak az ajtókban, a csomagtartóban, és a motorháztető alatt. Ezek bármely nyitási kísérletre 

aktiválódnak. Riasztáskor több funkció is életbe léphet. Az első a sziréna, emellett a riasztórendszer elzárhatja 

az üzemanyag ellátást, megszakíthatja a gyújtást, vagy leállíthatja az indítómotort. Összetettebb eszközök 

beépített GPS-el rendelkeznek, és regisztrálják a jármű útvonalát. Az adatokat továbbítják, megkönnyítve ezzel 

a tolvajok kézrekerítését. Az eszközt kiegészítendő felszerelhetjük GSM modullal is. Ez az egység egy 

mobiltelefont takar. Azt beállíthatjuk többféleképpen is. Lehetséges riasztási módok a tulajdonos vagy 

közvetlenül a rendőrség értesítése telefonhívással. 

 

14.27. ábra. Riasztórendszer 

Egyes gyári riasztórendszerek közvetlen a motorvezérlőbe vannak beépítve. Ez megkönnyíti a motor tiltását és 

megnehezíti a tolvajok dolgát. Ha bármilyen módon kárt tennének a riasztóban azzal a motorvezérlőt is 

tönkretennék, így az autó is használhatatlanná válna. 
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A riasztórendszer részét képezi a központi zár is. A zárakon elhelyezett érzékelők figyelik a kulcs elfordulását és 

ha egy ajtót kinyitunk az jelez a vezérlőnek. A vezérlő ilyenkor beindít egy sor aktuátort. Ezek a kis 

elektromotorok minden zárban megtalálhatóak és a bentről történő zárásra kialakított kis rudakat mozdítják el. 

Nem ez az egyetlen módja egy ajtó kinyitásának. A riasztónkat általában távirányító segítségével is ki vagy be 

kapcsolhatjuk. A távirányító titkosított, rádiófrekvenciás üzenetet küld a riasztónak. A processzor dekódolja az 

üzenetet és végrehajtja a parancsot. Ezután mind a riasztó mind a távirányító megváltoztatja a kódolást. 

3.7. Klímaberendezések 

Az expanziós szelep választja el a készülék magas nyomású oldalát az alacsony nyomásútól. Az autóklíma 

expanziós szelepe a mindenkor megkívánt üzemmódnak megfelelő mennyiségű hűtő gázt adagol az 

elpárologtatóba. A szelep működését három tényező befolyásolja: 

• Hőmérséklet érzékelő (thermo bulb), ami az elpárologtató kimenetére van szerelve, 

• Kiegyenlítő, amely az elpárologtató nyomását érzékeli, 

• Rugó amely egyensúlyba hozza a kiegyenlítő, illetve az érzékelő nyomását. 

 

14.28. ábra. Termosztatikus expaniziós szelep 

A kompresszor az autóklímaberendezésnek az a szerkezeti eleme, amely bíztosítja a hűtőközeg cirkulálását a 

rendszerben a hűtő körfolyamat fenntartásának érdekében. A kompresszor feladata a hűtőközeg átszivattyúzása 

a rendszeren. A hűtőközeg beszívása gázállapotban alacsony nyomáson és alacsony hőmérsékleten történik, 

majd sűrítés után magas hőmérsékleten ill. magas nyomással kerül vissza a rendszerbe. A 

kompresszorcsapágyazásának kenését speciális olaj végzi, melyet a gyártáskor töltenek bele: a kenőanyagot a 

rendszerben szintén a kompresszor keringteti. A kompresszor szabadonfutóékszíjtárcsáját a jármű motorja 

hajtja, általában a főtengelyről ékszíjjal, vagy lapos (poly-v) szíjjal. A kompresszor csak akkor üzemel, ha a 

tengelyre épített mágnestekercs jelet kap, és a mágneses erő a síktárcsát a meghajtott szíjtárcsához rántja, ezáltal 

szilárd kapcsolat jön létre a kompresszor tengely és a tárcsa között. Ma már gyártanak mágneskuplung nélküli 

kompresszorokat, ahol a hűtőközeg-szállítási mennyiséget szabályozó szelepeket a gépkocsi számítógépe 

vezérli. 
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14.29. ábra. Kopmresszor 

Az elpárolgtatóban történik meg a hő átadása. Tulajdonképpen egy csőkígyó, melynek hőátadó képességét 

lamellákkal növelik. Feladata: miután a hűtő-közeg az expanzios szelepet alacsony nyomású és hőmérsékletű 

folyadék gáz keverékként hagyja el, így hőt von el a kondicionáló térbõl az elvárt hűtőhatást nyújtva. Az 

elpárologtató a légkondicionáló rendszer utolsó része, és a feladata a következő: miután a hűtőközeg az 

expanziós szelepet alacsony nyomású és hőmérsékletű folyadék-gáz keverékként hagyja el, hőt von el a 

kondicionálandó térből, az elvárt hűtőhatást nyújtva. A hűtőkör ezért a rendszer alacsony nyomású végén 

elhelyezett elpárologtatónál zárul. Mint már korábban láttuk, az elpárolgás az expanziós szelep által vezérelt, 

amely szabályozza a hűtőközeg pontos mennyiségét a levegő kívánt kezelésére, és biztosítja azt is, hogy a 

kompresszor még kis mennyiségű folyadékot se szívjon be. Az elpárologtató funkciója teljesen ellentétes a 

kondenzátoréval, de alapkivitele teljesen azonos. Az elpárologtató a kondenzátorhoz hasonlóan lehet csöves és 

lemezes, vagy tekercs típusú azonos paraméterekkel, de eltérő külső méretekkel, és a belsõ hidraulikus kör 

eltérő kialakításával. Az elpárologtató hűtőkapacitása maga után von egy második funkciót, a páramentesítést. 

Mivel az elpárologtatón áthaladó levegő páratartalommal rendelkezik, amit az utasok komfortérzetének 

megfelelőre kell szabályozni és a fölösleget el kell távolítani. A páratartalom egy részének eltávolítása 

kondenzátum formájában az elpárologtató lemezein történik. Az elpárologtató úgy van kialakítva, hogy a 

szükséges vízmennyiséget távolítsa el, és a legkedvezőbb állapotot biztosítsa az utastérben. A páramentesítés 

másodlagos hatása a szélvédők páramentes állapotban tartása. Az elpárologtató lemezelt csőkötegből, 

centrifugál-ventilátorból, házból, illetve a megfelelő csatornákból és kifúvókból áll. 

 

14.30. ábra. Elpárologtató 

A ventillátor a kondenzátorra szerelve segíti a hő leadásában. Ezek lehetnek szólóban illetve duóban, egy vagy 

több sebességűek. Az elektromos rendszerhez tartoznak még a belső kapcsolók, és a vezetékek, kijelzők, 

nyomáskapcsolók, kényelmet szolgáló különböző extrák. A szárító szűrő feledata, hogy megszűrje a 

rendszerben keletkezett nevességet, hogy megvédje a rendszert a savasodástól, és a víz által keletkezett 

rozsdától, kiszűri a szilárd szennyeződéseket, gáz leválasztó. A nyomáskapcsolók feladata megvédeni a 

rendszert a túlnyomástól, illetve az alacsony nyomástól, vezérelni az elektromos ventillátort. A kondenzátor a 

hűtőközeg halmazállapotát- (gáz a kompresszor kimenetnél és folyadék az expanziós szelepnél) -megváltoztató 
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alkatrész. A magasnyomású oldalon található. A megfelelő működés érdekében nélkülözhetetlen, hogy a felülete 

mindíg tiszta legyen. 

3.8. Tolatást segítő szenzor 

A 2000-es évektől megjelentek a tolatást segító rendszerek. Az érzékelők a gépkocsi lökhárítójába vannak 

süllyesztve, melyek az ultrahang frekvencia tartományába eső hullámokat bocsátanak ki, majd a tárgyakról 

visszaverődve állapítják meg annak távolságát és irányát. Az aktiválás után, a 2 m-re lévő látható, vagy az autó 

takarásában lévő akadályt, 1 csippanással jelzi (biztonsági zóna). A 2 m és 30 cm közötti tárgyakat, folyamatos 

csipogás jelzi (figyelmeztető zóna), míg a 30 cm-en belül lévőkre folyamatosan sípol (veszélyzóna). A 

működéshez nem szükséges, hogy az autó mozogjon, így első pillanatban információt kapunk a veszélyről. Nem 

szabad megfeled kezni kell arról sem, hogy a tolató radar csak az akadályról figyelmeztet és nem egy 

hajszálpontos távolságmérő műszer. Tudni kell, hogy pl. a széllökések eltorzíthatják a szenzorok által kapott 

információt, ill. az autó kipufogójából kibocsátott gázok is zavarhatják a radar működését (különösen télen a 

hidegben). Egy tapasztalt beszerelő szakember ismeri ezeket az apró momentumokat és így a radar szenzorainak 

rögzítésekor a legjobb helyet tudja kiválasztani, hogy így a téves jelzések előfordulását csökkentse – számolva a 

széllel, a kipufogógázokkal és a veszélytelen, alacsony akadályokkal. 

 

14.31. ábra. Tolatást segítő szenzor 

3.9. Esőérzékelős ablaktörlő 

Működési elve, hogy a szélvédőről belülről felhelyezett érzékelő az előtte lévő üvegfelületet infra-nyalábokkal 

pásztázza, ezek visszaverődését méri, és erősségüknek megfelelő vezérlőjelet bocsát ki. 

 

14.32. ábra. Infrás érzékelő 

A vezérlőjel alapján a relé a szélvédőn levő vízmennyiségnek megfelelő ütemben működteti az ablaktörlőt. 

Érzékenysége kiváló, megbízhatósága úgyszintén kiváló (erősen szennyezett, vagy színezett szélvédő, illetve 

direkt szembefény esetén is) 
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3.10. Sebességszabályozó berendezés (Tempomat) 

A sebességszabályozó berendezés, másnévan az SBC (Sensotronis Brake Control), a jármű sebességének 

vezérlését végző elektronikus segédeszköz. Tehermentesíti a vezetőt elsősorban a sebességkorlátozások 

betartásában, és vontatmánnyal történő haladás illetve hosszú útszakaszok esetén. A rendszer tárolja és tartja a 

vezető által megválasztott sebességet. A vezető a sebességet manuálisan is növelheti, vagy csökkentheti egy 

adott értékkel, valamint azt követően – ha kívánja – visszatérhet a legutoljára tárolt tempóhoz. A 

sebességszabályozó berendezés a kikapcsoló gombbal, ill. a fék- vagy tengelykapcsoló pedál működtetésével 

állítható le. 

 

14.33. ábra. Tempomat 

4. 14.4. AFIL 

A Citroen által kifejlesztett, vétlen sávelhagyásra figyelmeztető rendszert (AFIL) épp ezért építették be a márka 

autóiba. A bekapcsolt rendszer az ülésbe épített rezgő elemmel figyelmezteti a vezetőt - a sávelhagyásnak 

megfelelő oldalon -, hogy kormányozza vissza az autót a helyes sávba. A berendezés 80 kilométer/óra feletti 

sebességnél érzékeli a nem szándékos sávváltást. Csak akkor jelez, ha az autó a vezető figyelmetlensége miatt 

tért ki a sávból; az elektronika ezt úgy képes eldönteni, hogy figyelembe veszi a kitérés folyamatosságát, és 

hogy a vezető használt-e irányjelzőt. A rendszer hat infraérzékelő segítségével érzékeli a sávváltást. A diódából 

kilépő fénysugár az úttestre irányul, onnan pedig visszaverődik az érzékelőbe. Mivel a felfestett jelekről 

másként tér vissza a fény, mint a szürke aszfaltról, a rendszer könynyen eldönti, hogy az autó éppen egy 

útjelzésen haladt-e át. Mivel az érzékelők beállítása rendkívül finom, a berendezés nemcsak a fehér, hanem 

azokat a sárga, piros vagy kék terelő- és záróvonalakat is érzékeli, amelyeket Európa különböző államaiban 

használnak a sávok ideiglenes kijelöléséhez. A jelek felismerésének képessége további hasznos lehetőségeket 

rejt magában. Ha a kórházak vagy iskolák elé a megfelelő jeleket festenék fel (hasonlóakat a vonalkódokhoz), 

az AFIL érzékelné ezeket, és idejében figyelmeztetné a sofőrt arra, hogy csökkentse a sebességet. 

 

14.34. ábra. AFIL rendszer 
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