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Pw 01 Hoofdstuk 1 Inleiding pneumatiek
1.1

Inleiding pneumatiek

Pneumatiek betekent “Studie van samengeperste gassen” of “Leer van de
luchtdruk”.

Figuur 1.1a Lucht samenpersen met een compressor
De definitie die wij gebruiken is persluchttechniek.
Pneumatisch betekent aangedreven door lucht.
Bij pneumatische mechanisatie wordt menselijke arbeid overgenomen door
perslucht. Perslucht is in staat om arbeid te leveren. Als de perslucht zijn energie
heeft afgegeven, is het geen perslucht meer, maar atmosferische lucht. Onder
pneumatische energie versta je: energie die in lucht of een ander gas in de vorm
van druk aanwezig is.
Pneumatiek is energieoverdracht door luchtdruktechnologie.
Met pneumatiek kunnen machines gemechaniseerd en geautomatiseerd worden.
Mechaniseren is het vervangen van menselijke arbeid door een machine.
Automatiseren is het automatisch maken van machines, mechanisatie met
besturing.

Figuur 1.1b Pneumatische slagmoersleutel
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Mechaniseren

Automatiseren

Figuur 1.1c Mechaniseren en automatiseren

Voordat er met perslucht een kracht kan worden uitgeoefend wordt de benodigde
energie al enkele keren omgezet in een andere vorm van energie. In figuur 1.1d
is te zien waar en welke omzettingen plaatsvinden.

Figuur 1.1d Omzetten van energie
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1.2

Voor- en nadelen van pneumatiek

Voordelen:
Langere levensduur, gemiddeld 4 tot 8 keer langer t.o.v. elektrische
machines.
Lage onderhoudskosten, er kan weinig defect gaan, 90% van de reparaties
zijn te wijten aan slechte kwaliteit van de perslucht.
Hoge ergonomische eigenschappen.
Geschikt voor toepassingen in explosiegevaarlijke en vochtige
werkomgevingen.
Compacte bouwvormen.
Geen speciale gereedschappen nodig voor onderhoud.
Lucht is overal beschikbaar, retourleidingen zijn overbodig.
Makkelijk op te slaan, drukvat.
Geen mediumverversing: het is niet nodig om het medium (lucht) regelmatig
te verversen.
Relatief schoon en droog, bij lekken geen vervuiling.
Relatief eenvoudige besturing.
Relatief veilig, geen grotere kracht dan ingestelde waarde, weinig kans op
beschadigingen.
Lage installatiekosten.
Grote bedrijfszekerheid.
Nadelen:
Hoge energiekosten
kostenverhouding: elektriciteit: 1 - hydrauliek: 8 – pneumatiek:10 handenarbeid: 400
Samendrukbaarheid van lucht waardoor nauwkeurig positioneren moeilijk is.
Lawaaihinder, verbetering door geluidsdempers
Luchtvochtigheid, oxidatie, verbetering door gebruik van filters
Persluchtsmering, vaak niet meer nodig
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1.3

Toepassingen van pneumatiek

Persluchttoepassingen zijn grof in te delen in drie groepen:
lage druk, drukken tot 10 bar.
Middeldruk, drukken van 10 tot 15 bar.
hoge druk, drukken van 40 tot 400 bar

Figuur 1.3a Lage druk; besturingen, middeldruk; banden vrachtauto’s en hoge
druk; blazen van PET flessen

Toepassingsgebieden van pneumatiek:
Berg en wegenbouw
Bouwtechnische toepassingen
Chemische- en petrochemische industrie
Energieopwekking
Gieterijen
Grafische industrie
Houtverwerking
Kunststofindustrie
Land en tuinbouw
Medische toepassingen
Milieutechniek
Papierindustrie
Recreatie en sport
Textielindustrie
Vervoer en verkeer
Voeding- en genotsmiddelenindustrie
Werkplaatsen algemeen
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Voorbeelden van toepassingen zijn:
Klemmen
Deze pneumatische techniek wordt veelvuldig toegepast bij bewerkingsmachines
en in automatisering van algemene productieprocessen. Figuur 1.4b Figuur 1.4b

Figuur 1.3b Kleminrichting op een bewerkingsmachine
Pneumatisch transport
Vaste en vloeibare stoffen kunnen middels perslucht over grote afstanden snel en
veilig getransporteerd worden.

Figuur 1.3c Centraal stofzuig systeem met pneumatisch transport
Luchtkussentransportsystemen
Luchtkussentransportsystemen worden o.a. gebruikt voor het verplaatsen en
positioneren van:
o tribunes in sporthallen
o verplaatsen van papierrollen
o verplaatsen van kabeltrommels en kabelrollen plaatsen van
spuitgietmachines

Figuur 1.3d Transporteren van een zware transformator
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Blazen met perslucht
Voor reiniging, koeling en fixatie van werkstukken worden in de industrie vaak
blaaspistolen gebruikt.

Figuur 1.3e Blaaspistool en blazen van kabels in buizen
Sproeien
Hierbij wordt de energie van expanderende perslucht aangewend om een
medium te transporteren. Dit kan een vloeistof zijn, bijvoorbeeld verf maar ook
een vaste stof.
Stralen
In de oppervlak behandeling van materialen is reinigen d.m.v. stralen met een
straalmiddel veel toegepast. Door slijtage neemt de nozzle diameter in grootte
toe en hiermee het persluchtverbruik. Tijdige vervanging van versleten nozzles is
sterk aan te bevelen.

Figuur 1.3f Voorbehandeling van onderdelen door stralen
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Aandrijving
Zowel lineaire als roterende beweging is met perslucht eenvoudig te realiseren
en wordt bijvoorbeeld in persluchtgereedschap veelvuldig toegepast. Roteren,
slaan of vibreren is de drijvende kracht in dit gereedschap. Voorbeelden van deze
gereedschappen zijn boren, hamers en slijpgereedschappen.

Figuur 1.3g Slagmoersleutel, draaicilinder en schuurmachine

Meet & Regeltechniek
Explosiegevaarlijke werksituaties lenen zich met name voor toepassing van
pneumatische meet & regelinstallaties. Deze technieken worden veelvuldig
toegepast in de chemische en petrochemische industrie.

Figuur 1.3h Meet- en regeltechniek in een ATEX-, explosiegevaarlijke, omgeving
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Opgaven Hoofdstuk 1 Inleiding Pneumatiek
1.
2.
3.
4.

Noem 4 voor en nadelen van pneumatiek.
Welke druk wordt bedoelt bij “hoge druk”.
Noem 4 toepassingsgebieden van pneumatiek.
Noem 6 voorbeelden van deze toepassingen.
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Hoofdstuk 2 Componenten
2.1

Persluchtcilinders

Enkelwerkende cilinders
Enkelwerkende cilinders kunnen maar aan één zijde met perslucht worden
bekrachtigd. Aan deze cilinder is dan ook maar één slang bevestigd.

Figuur 2.1a Voorbeelden van enkelwerkende cilinders
Gewoonlijk is de door perslucht veroorzaakte slag de werkslag. Men spreekt van
een drukcilinder als de perslucht de uitgaande slag veroorzaakt, en van een
trekcilinder als de perslucht de ingaande slag tot stand brengt.

Figuur 2.1b Een aantal opties voor het terugkeren in rustpositie
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Figuur 2.1c Verschillende symbolen voor enkelwerkende cilinders met links en in
het midden een drukcilinder en rechts een trekcilinder

Enkelwerkende drukcilinders

Figuur 2.1d Doorsnede van een enkelwerkende drukcilinder met bijbehorend
symbool
Als de perslucht de zuigerstang naar buiten duwt, maakt deze zijn uitgaande
slagbeweging, ook wel uitgaande slag genoemd. Je zegt: “de zuigerstang gaat
uit”. Als de cilinder weer wordt ontlucht, duwt de ingebouwde veer de
zuigerstang weer terug. Deze veer is de terugbrengveer of retourveer. Deze
ingaande slagbeweging is de ingaande slag, ofwel “de zuigerstang gaat in”. De
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slaglengte is de afstand die de zuiger tussen zijn twee uiterste standen aflegt.
Het woord “slag” betekent de ene keer dus slagbeweging en de andere keer
“slaglengte”. De samengedrukte retourveer neemt altijd nog enige ruimte in. De
cilinder kan dus niet zo´n grote slag maken als een even grote cilinder zonder
veer. Bij enkelwerkende cilinders zonder veer drukt het gewicht van de machine
of andere uitwendige kracht de zuigerstang terug.

figuur 2.1e werking enkelwerkende cilinder met veer
De veerkracht van de ingebouwde retourveer is zo berekend, dat deze de zuiger
met voldoende snelheid in de uitgangspositie terugbrengt. De slaglengte van
enkelwerkende cilinders met ingebouwde retourveer is door de inbouwlengte van
de veer begrensd. Daarom worden enkelwerkende cilinders gewoonlijk
geconstrueerd met een slag tot ongeveer 100 mm.
Dubbelwerkende cilinder
Dubbelwerkende cilinders worden toegepast waar in beide richtingen een kracht
moet worden uitgeoefend of waar grotere slaglengtes gewenst zijn. Zowel bij de
uitgaande als bij de ingaande zuigerslag wordt een kracht ontwikkeld die
overeenkomt met de geleverde persluchtdruk en het werkzame zuigeroppervlak.
Dubbelwerkende cilinders worden toegepast daar waar in beide richtingen een
kracht uitgeoefend moet worden. In principe is de slaglengte van de cilinder
onbegrensd. Er dient bij grote lengtes echter rekening te worden gehouden met
de knikbelasting van de zuigerstang.

Figuur 2.1f Dubbelwerkende cilinder met bijbehorend symbool
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Bij de dubbelwerkende cilinders beweegt de zuiger in beide richtingen door de
kracht die de perslucht op de zuiger uitoefent. Aan een dubbelwerkende cilinder
zijn altijd twee slangen bevestigd, één aan bodemzijde en één aan dekselzijde.
Als je de bodemzijde van de cilinder belucht, gaat de cilinder naar buiten. Om de
zuigerstang in te laten gaan, moet je de dekselzijde beluchten en de bodemzijde
ontluchten.

Figuur 2.1g Werking van een dubbelwerkende cilinder
De dubbelwerkende cilinder ontwikkelt een kracht die gelijk is aan het product
van de luchtdruk en het werkzame zuigeroppervlak. De kracht die de cilinder
ontwikkelt is dus afhankelijk van de luchtdruk en het oppervlakte van de zuiger.
Omdat de luchtdruk in een systeem redelijk constant is moeten we om een
grotere kracht over te brengen een cilinder kiezen met een groter
zuigeroppervlakte.
De glijdende afdichting, zuigerpakking, bestaat uit elastische ringen die om de
zuiger zijn gemonteerd. Deze zijn zo geconstrueerd, dat zij juist beter afdichten
naarmate er meer druk op de afdichting komt te staan.

Figuur 2.1h Afdichting met 1, lippenring en 2, geleidingsband
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Dubbelwerkende cilinder met instelbare buffering
Wanneer door middel van de cilinder grote massa’s worden verplaatst, moeten
deze massa’s worden afgeremd voordat de zuiger in de eindstand komt. We
passen dan een cilinder toe met instelbare eindstandbuffering.
Botst een zuiger met een te grote snelheid tegen een eindflens, dan kan hierdoor
de cilinder beschadigd worden. Daarom is het aan te raden om een zuiger bij het
bereiken van zijn eindstand af te remmen. Om die reden gebruiken we cilinders
met pneumatische buffering. Dit type is uitgerust met een “bufferzuiger” (1) die
vóór het einde van de zuigerslag de hoofduitgang van de lucht verspert.
De lucht die nog in de cilinderkamer aanwezig is moet door de instelbare smoring
(2) ontluchten, indien deze smoring goed ingesteld is zal een luchtkussen
ontstaan die een kracht uitoefent op de zuiger waardoor deze afremt.
Wanneer de zuiger zich in tegenovergestelde richting beweegt, kan de perslucht
via een terugslagventiel (3) ongesmoord in de cilinderruimte stromen, zodat de
zuiger weer onmiddellijk met volle kracht en snelheid kan werken.

Figuur 2.1i 1 bufferzuiger, 2 instelbare smoring, 3 terugslagventiel

Figuur 2.1j Symbool met instelbare buffering met magneetring en zonder

15 -95

2.2

Constructie van de cilinder in het algemeen

Op de afbeelding van figuur 2.3a is de constructie van een dubbelwerkende
weergegeven. De cilinder is opgebouwd uit een cilinderbuis, bodem- en
lagerdeksel, zuiger met afdichting, zuigerstang, lagerbus en schraapring. Daarbij
komen nog de verbindingselementen en de statische afdichtingen.

Figuur 2.2a Opbouw van een dubbelwerkende cilinder

De cilinderbuis wordt meestal uit naadloos getrokken stalen buis vervaardigd.
Ter verhoging van de levensduur van de zuigerafdichting wordt het loopvlak van
de cilinder fijn bewerkt, gehoond. Afhankelijk van de loopsnelheid, de
slagfrequentie en de bedrijfsomstandigheden kan de cilinderbuis ook van
aluminium, messing of staal met hard verchroomde loopvlakken vervaardigd
zijn.
Voor de eindkappen worden zowel bodem- als stangzijde veelal van gietmateriaal
vervaardigd, lichtmetaal spuitgietwerk. De bevestiging van beide eindkappen met
de cilinderbuis kan met trekstangen, schroefdraad of flenzen gebeuren.
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De zuigerstang is praktisch altijd van roestvast staal. In het algemeen is de
schroefdraad aan de zuigerstang gerold om een grotere sterkte te krijgen. Met
een slijp- of rolbewerking wordt een oppervlaktekwaliteit bereikt met een
ruwheid van 1 à 2 μm. Voor de afdichting van de zuigerstang in de eindkap
aan de stangzijde is hier een V-manchet ingebouwd.
Als de cilinder dubbelwerkend is mag er geen perslucht kunnen ontsnappen door
de ruimte tussen het deksel en de bewegende zuigerstang. Daarom is in het
deksel rond de zuigerstang ook een manchet aangebracht en in de meeste
gevallen ook nog een schraapring. Deze ring houdt het vuil tegen dat aan de
zuigerstang blijft kleven.

Figuur 2.2b Manchet, lagerbus en schraapring

De zuigerstang glijdt door het deksel heen en weer. Een lagerbus voorkomt
overmatige slijtage. Als de uitwendige kracht niet precies in het verlengde van de
stang werkt, ontstaat er een dwarskracht. Deze dwarskracht is het grootst als de
zuigerstang helemaal uit is. De constructie moet daarom zo zijn gemaakt dat de
dwarskracht zo klein mogelijk is.

Figuur 2.2c Geleiding met zo klein mogelijke dwarskracht
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2.3

Pneumatische ventielen

Pneumatische besturingen bestaan uit:
signaalgevers
stuurelementen
aandrijfelementen

De signaalgevers en stuurelementen controleren en beïnvloeden de werking van
de arbeidselementen en worden ventielen genoemd. De benaming ventiel geldt,
volgens het internationale woordgebruik, voor alle constructies, zowel met
schuiven als met kogels, schotels enzovoorts, mits voor lucht toegepast.
De ventielen worden naar hun functie in drie groepen verdeeld:
wegventielen
regelventielen
terugslagventielen
Wegventielen
2/2-ventiel
3/2-ventiel
4/2-ventiel
5/2-ventiel
4/3-ventiel
5/3-ventiel
Regelventielen
Smoorventiel
Snelheidsregelventiel
Snelontluchtventiel
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Terugslagventielen
Terugslagklep
Gestuurde terugslagklep
Wisselventiel (OF-functie)
Tweedrukventiel (EN-functie)

Figuur 2.3a Voorbeeld van wegventiel, regelventiel en terugslagventiel
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2.4

Weg- of stuurventielen

Zoals de naam al aangeeft, wegventielen bepalen de weg die de perslucht volgt.
Ze leiden de perslucht in banen, maar kunnen de weg ook volledig afsluiten. Een
wegventiel kan twee, drie, vier of vijf poorten hebben om de perslucht naar de
aangesloten componenten te leiden of tegen te houden.
Om inzicht te krijgen in de werking en functie van een ventiel, wordt een ventiel
vereenvoudigd in een symbool weergegeven. Om de constructies en werking
beter te kunnen begrijpen is het allereerst noodzakelijk het symbool te kunnen
lezen. Deze symbolen geven de functie van het ventiel weer, maar zeggen niets
over de constructie ervan.
Ook om pneumatische schema’s te kunnen lezen is het noodzakelijk om de
betekenis van pneumatische symbolen te kennen.
Symbolen
Het symbool van een ventiel tekent men meestal horizontaal. Per schakelstand
dat een wegventiel kan bereiken tekent men één vierkant. Een ventiel met 2
schakelstanden, bijvoorbeeld een open of een gesloten stand, wordt dus
voorgesteld met 2 vierkanten

De rustpositie tekent men meestal rechts. De rustpositie is de positie waarin het
ventiel zich bevindt wanneer het niet bediend wordt

De weg, die de perslucht in een bepaalde toestand volgt in het ventiel, tekent
men in het overeenkomstige vierkant. Zo duidt een verbinding tussen twee
aansluitpoorten aan dat er perslucht doorstroomt. De pijl die op de verbinding
staat duidt de richting aan waarin de perslucht stroomt

Afgesloten aansluitpoorten tekent men afgestopt
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De aansluitingen van het ventiel verbindt men aan de rustpositie van het ventiel.
Voeding en ontluchting komen onderaan het symbool en de uitgangen aan de
bovenzijde.

Benaming van ventielen
De benaming van een ventiel bestaat uit twee getallen en is afhankelijk van het
aantal aansluitpoorten en het aantal schakelstanden waarover het ventiel
beschikt.
Het eerste getal in de naamgeving geeft het aantal aansluitpoorten weer, maar
dan wel zonder rekening te houden met de stuurpoorten van het ventiel. Het
tweede getal geeft het aantal schakelstanden weer.
Een ventiel met 5 aansluitpoorten (stuurpoorten niet meegerekend) en 2
schakelstanden is dus een 5/2-ventiel.

Figuur 2.4a Luchtbediend 5/2-ventiel
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Symbool

Verklaring
2/2 stuurventiel, normaal gesloten
2 arbeidspoorten (1 en 2)
2 schakelstanden (2 vierkantjes)

3/2 stuurventiel, normaal gesloten
3 arbeidspoorten (1, 3 en 2)
2 schakelstanden (2 vierkantjes)

4/3 stuurventiel, gesloten middenstand
4 arbeidspoorten (1, 3, 2 en 4)
3 schakelstanden (2 vierkantjes)

5/2 stuurventiel
5 arbeidspoorten (5, 1, 3, 2 en 4)
2 schakelstanden (2 vierkantjes)

Figuur 2.4b Voorbeelden van ventielen volgens NEN3348

Figuur 2.4c Handbediend 4/3-ventiel
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Sturing van ventielen
Om een ventiel te bedienen is er minimaal één sturing nodig. De sturing van een
ventiel kan manueel, mechanisch, pneumatisch of elektrisch gebeuren.
Om de verschillende sturingen voor te stellen zijn er verscheidene stuursymbolen
beschikbaar. Om de verschillende sturingen voor te stellen zijn er verscheidene
stuursymbolen beschikbaar
Sturing ventielen
Symbool
Manueel

Omschrijving
Algemeen manueel bediend

Padestoelknop bediending

Hendel bediend

Voet bediening

Arretering, vergrendeling

Mechanisch

Veer bediend

Stift bediend

Rol bediend

Knikrol bediend

Pneumatisch

Lucht bediend
Spoel bediend

Elektrisch

Figuur 2.4d Tabel met diverse sturingen van ventielen
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Figuur 2.4e Luchtbediend en rolbediend ventiel
Monostabiel en bistabiel
We onderscheiden twee types van ventielen:
Monostabiele ventielen
Bistabiele ventielen
Monostabiele ventielen.
Deze ventielen moeten gedurende de omschakeltijd blijvend bediend worden.
Wordt de bediening opgeheven dan neemt het ventiel zijn ruststand terug in
door veerkracht of luchtdruk. Dat wil zeggen dat het ventiel terug in de fase van
vóór de bediening komt. Dit 'gedrag' noemen we monostabiel.

Figuur 2.4f Monostabiel

Figuur 2.5d

N.C.

N.O.

Figuur 2.4g Monostabiel 3/2 ventiel, N.C. of N.O.
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Bistabiele ventielen
Deze ventielen kunnen door een kortstondige bediening blijvend omgeschakeld
worden. Dus wanneer men de bediening opheft, gaat het ventiel niet terug naar
de toestand van vóór de bediening. Het ventiel heeft twee standen en voor
iedere stand is een aparte bediening nodig. Dit gedrag noemt men bistabiel.

Figuur 2.4h Bistabiel

Figuur 2.4i Bistabiel 5/2-ventiel
Om een juiste inbouw van de ventielen te waarborgen, worden de poorten
gecodeerd. Vroeger gebeurde dit met letters, zoals dit bij de hydrauliek nog
steeds het geval is.
In NEN 3348 staan de symbolen voor pneumatiek en hydrauliek vermeld, maar
er staat geen normering in voor de codering. Tegenwoordig worden de
aansluitpoorten met cijfers gecodeerd volgens ISO 5599/II (5/2- en 5/3ventielen). Ventielen van een ouder type hebben meestal nog een poortcodering
met lettercodering.

Figuur 2.4j Oude codering 3/2-ventiel
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Huidige cijfercodering

Oude lettercodering

Functie

Tekenvoorbeeld, bistabiel
luchtbediend 5/2-ventiel

1

P

3, 5

R, S,

(R, S, is retour)

Ontluchtingspoorten

2, 4

A, B,

(A, B is arbeid)

Arbeidspoorten

12, 14

Y, Z

(P is perslucht)

Persluchttoevoerpoort

Stuurleidingen

Figuur 2.4k Huidige codering van poorten en oude codering
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2.8

De verschillende wegventieltypes

Het 2/2 ventiel
We beginnen bij het meest eenvoudige ventiel, de afsluitkraan. De afsluitkraan
heeft een toevoeraansluiting en een afvoeraansluiting, dus 2 aansluitingen.
Anderzijds heeft de afsluitkraan ook 2 toestanden: open en gesloten. We kunnen
stellen dat een afsluitkraan een 2/2-ventiel is. 2/2-ventielen vindt men in
pneumatische Installaties waar perslucht moet afgesloten kunnen worden. 2/2
ventielen kunnen monostabiel of bistabiel zijn

Figuur 2.8a Monostabiel- en bistabiel 2/2-ventiel
Monostabiele 2/2-ventielen kunnen in twee varianten aangeboden worden
naargelang ze in rusttoestand de lucht afsluiten of doorlaten. Men onderscheid
het normaal gesloten 2/2-ventiel en het normaal open 2/2-ventiel

Figuur 2.8b 2/2-ventiel N.C. en N.O.
De poorten van het 2/2 ventiel zijn als volgt genummerd:
1

Perslucht

2

Arbeidspoort

12

Stuurpoort die het ventiel opent

14

Stuurpoort die het ventiel sluit

Figuur 2.8c Bistabiel 2/2-ventiel met stuurpoort 12 en stuurpoort 14
Bij het aansturen van stuurpoort 12 wordt poort 1 en poort 2 met elkaar
verbonden. Bij aansturen van poort 14 wordt poort 1 geblokkeerd.
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Figuur 2.8d Werking 2/2-ventiel N.C.

Figuur 2.8e Reduceerventiel met afsluiter met twee vaste standen
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Het 3/2 ventiel
Een enkelwerkende cilinder moet via het ventiel ontlucht kunnen worden om
nadien een nieuwe werkslag te kunnen realiseren. We hebben dus een 3e
aansluitpoort nodig die de cilinderkamer ontlucht. Het ventiel moet drie
aansluitpoorten hebben en is dus een 3/2-ventiel.

Figuur 2.8f Beluchten en ontluchten van een cilinder met een 3/2-ventiel
3/2 ventielen kunnen net zoals 2/2 ventielen monostabiel of bistabiel zijn

Figuur 2.8g Monostabiel- en bistabiel 3/2-ventiel
Monostabiele 3/2 ventielen kunnen in 2 varianten aangeboden worden
naargelang ze in rusttoestand de toevoerlucht afsluiten of doorlaten. Men
onderscheid het normaal gesloten 3/2 ventiel (N.C.) en het normaal open 3/2
ventiel (N.O.)

Figuur 2.8h Monostabiel- en bistabiel 3/2-ventiel
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De poorten van het 3/2 ventiel worden als volgt genummerd:
1

Aansluitpoort voor de voeding

2

Aansluitpoort voor de uitgang

3

Aansluitpoort voor de ontluchting

12

Stuurpoort die het ventiel opent

14

Stuurpoort die het ventiel sluit

Figuur 2.8i Codering poorten bistabiel 3/2-ventiel

Figuur 2.8j Rolbediend 3/2-ventiel, N.C. en handbediend 3/2-schuifventiel, N.C.

Figuur 2.8k Werking 3/2-ventiel met 1, perslucht, 2, arbeidspoort en 3,
ontluchting
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Het 4/2- en het 5/2-ventiel
Om een dubbelwerkende cilinder te sturen zijn er twee ventieluitgangen nodig.
Het is dan ook mogelijk om een dubbelwerkende cilinder te sturen met twee 3/2
ventielen.

Figuur 2.8l Dubbelwerkende cilinder gestuurd met twee 3/2-ventielen
Bouwen wij deze twee 3/2 ventielen samen tot één geheel met
gemeenschappelijke voeding en ontluchting, dan kunnen wij dit beschouwen als
een 4/2-ventiel.

Figuur 2.8m Twee 3/2-ventielen, te beschouwen als een 4/2-ventiel
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De sturing van een dubbelwerkende cilinder met een 4/2-ventiel gebeurt als
volgt:

Figuur 2.8n Sturing dubbelwerkende cilinder met een 4/2-ventiel
4/2 ventielen kunnen net zoals 3/2 ventielen monostabiel of bistabiel zijn

Figuur 2.8o Monostabiel- en bistabiel 4/2-ventiel

De poorten van het 4/2 ventiel worden als volgt genummerd:
1

Aansluitpoort voor de voeding

2 en 4

Aansluitpoorten voor de uitgangen

3

Aansluitpoort voor de ontluchting

12

Stuurpoort die de lucht van poort 1 naar poort 2 stuurt

14

Stuurpoort die de lucht van poort 1 naar poort 4 stuurt

Figuur 2.8p Codering poorten van een bistabiel 4/2-ventiel
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Bouwen we de twee 3/2 ventielen die onze dubbelwerkende cilinder sturen
samen tot één geheel met gemeenschappelijke voeding en
één ontluchting per uitgang, dan kunnen we dit beschouwen als een 5/2-ventiel.

Figuur 2.8q Twee 3/2-ventielen te beschouwen als een 5/2-ventiel
Ook 5/2-ventielen kunnen monostabiel en bistabiel worden uitgevoerd.

Figuur 2.8r Monostabiel- en bistabiel 5/2-ventiel
De poorten van het 5/2 ventiel worden als volgt genummerd:
1

Aansluitpoort voor de voeding

2 en 4

Aansluitpoorten voor de uitgangen

3

Ontluchting van de uitgangspoort 2

5

Ontluchting van de uitgangspoort 4

12

Stuurpoort die de lucht van poort 1 naar poort 2 stuurt

14

Stuurpoort die de lucht van poort 1 naar poort 4 stuurt

Figuur 2.8s Codering poorten van een bistabiel 5/2-ventiel
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De sturing van een dubbelwerkende cilinder door een monostabiel 5/2-ventiel
gebeurt zoals hieronder afgebeeld.

Figuur 2.8t Sturing dubbelwerkende cilinder door een 5/2-ventiel
De persluchtpoort (1) wordt afwisselend verbonden met de twee uitgangen (2) of
(4) naar de verbruiker (cilinder). Elke uitgang heeft zijn eigen ontluchtingspoort.
Zo heeft uitgang (2) zijn ontluchting via poort (3) en uitgang (4) zijn ontluchting
via poort (5).

Figuur 2.8u Voorstelling van een 5/2-schuifventiel
Op de linker afbeelding van figuur 2.8t, staat er lucht op stuurpoort 14. Hierdoor
is de inwendige plunjer naar rechts geschoven. Hierdoor is er inwendig een
verbinding van poort 1, perslucht, met arbeidspoort 4 Arbeidspoort 2 is inwendig
verbonden met ontluchtingspoort 3. Ontluchtingspoort 5 is geblokkeerd.
Op de rechter afbeelding van figuur 2.8t, staat er lucht op stuurpoort 12.
Hierdoor is de inwendige plunjer naar links geschoven. Hierdoor is er inwendig
een verbinding van poort 1, perslucht, met arbeidspoort 2. Arbeidspoort 4 is
inwendig verbonden met ontluchtingspoort 5. Ontluchtingspoort 3 is
geblokkeerd.
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2.9

Bediening ventielen

Manuele bediening
Afhankelijk van de toepassing en de eisen kunnen stuurventielen van
verschillende hand- en voetbedieningsorganen zijn voorzien. De
bedieningssymbolen worden loodrecht getekend op de korte zijden van de
rechthoeken die de ventielstanden weergeven. Hand- en voetbediende ventielen
worden in rust en dus altijd onbediend getekend. Bij de voorbeelden van figuur
2.9a is telkens een 3/2-ventiel als basis gebruikt, maar het gaat natuurlijk om de
bediening.
Hand- en voetbediening
Symbool

Soort
Monostabiel
3/2-ventiel, Normaal Gesloten (N.C.)
Algemeen bediend
Monostabiel
3/2-ventiel, Normaal Gesloten (N.C.)
Algemeen bediend met arretering (vergrendeling)
Monostabiel
3/2-ventiel, Normaal Gesloten (N.C.)
Drukknop bediend
Monostabiel
3/2-ventiel, Normaal Gesloten (N.C.)
Drukknop bediend met arretering
Monostabiel
3/2-ventiel, Normaal Gesloten (N.C.)
Hefboom bediend
Monostabiel
3/2-ventiel, Normaal Gesloten (N.C.)
Hefboom bediend met arretering
Monostabiel
3/2-ventiel, Normaal Gesloten (N.C.)
Voetpedaal bediend
Monostabiel
3/2-ventiel, Normaal Gesloten (N.C.)
Voetpedaal bediend met arretering

Figuur 2.9a Hand- en voetbedieningen volgens NEN 3348
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Figuur 2.9a Drukknop bediend ventiel, met en zonder arretering (vergrendeling)

Mechanisch bediende ventielen
Stuurventielen kunnen ook van mechanische bedieningsorganen zijn voorzien.
Mechanisch bediende ventielen worden door bijvoorbeeld cilinders in de
installatie aangestuurd, dus door de installatie zelf. Hierdoor kunnen, in rust, de
mechanisch bediende ventielen zowel bediend als onbediend zijn en moeten dus
ook als zodanig getekend worden.
In de voorbeelden hieronder is telkens een 3/2-ventiel als basis gebruikt, maar
het gaat om de bediening. Alle onderstaande symboolconfiguraties zijn te maken
met het softwareprogramma FluidSim.

Mechanische bediening
Symbool

Soort
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal Gesloten (N.C.)
Stift (nok) bediend, veerretour
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal Gesloten (N.C.)
Magneet bediend, veerretour
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal Gesloten (N.C.)
Rolbediend bediend, veerretour
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal Gesloten (N.C.)
Knikrol bediend, veerretour

Figuur 2.9b Mechanische bediening
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Tekenwijze voor in ruststand bediende en onbediende ventielen met een
mechanische bediening:
Mechanische bediening
Ventiel “onbediend”

Ventiel “bediend”

Soort
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal Gesloten (N.C.)
Rol bediend, veerretour
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal Open (N.O.)
Rol bediend, veerretour

Figuur 2.9c Onbediend en bediend, Normaal Open (N.O.) en Normaal
Gesloten(N.G.)
Luchtbediende ventielen
Naast manuele en mechanische bediending kennen we ook pneumatische of
luchtbediende ventielen. Hierbij wordt het ventiel bediend door stuurlucht.
De coderingen van de stuurpoorten van luchtbediende ventielen hangt af van de
verbinding die de perslucht (1) maakt met de arbeidspoorten (2 en 4) door
invloed van de stuurluchtpoort. Indien de perslucht wordt afgesloten, dan geldt
dit als nul (0). Let dus op de stuurluchtpoort en schuif in gedachten het ventiel in
de richting waarin het zou schuiven indien er lucht op deze poort zou staan.
Bedenk welke verbinding tussen de persluchtpoort en de arbeidspoort zou
ontstaan, of juist geen verbinding. De getal combinatie (10,12 of 14) die ontstaat
door lucht aan te sluiten op de betreffende poort vormt de poortcodering. In de
praktijk kan dit handig zijn om aan de hand van een codering van een stuurpoort
te voorspellen wat de functie is van een stuurpoort aan de buitenzijde van het
ventiel, zonder dat het symbool geraadpleegd hoeft te worden. De sticker met
het symbool van de component is namelijk niet altijd meer aanwezig.
Als voorbeeld nemen we stuurpoort 14. Door hier lucht op aan te sluiten ontstaat
er inwendig een verbinding tussen perslucht poort 1 en arbeidspoort 14.

Figuur 2.9d Luchtbediend 3/2-ventiel
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Pneumatisch- of luchtbediend
Symbool

Soort
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal gesloten (N.C.)
Luchtbediend, veerretour
Codering stuurpoort: 12
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal open (N.O.)
Luchtbediend, veerretour
Codering stuurpoort: 10

Bistabiel
5/2-ventiel
Luchtbediend, veerretour
Codering stuurpoorten: 14 en 12

In de tabel van figuur 2.9d zijn een aantal voorbeelden van luchtbediende
ventielen weergegeven.
Deze voorbeelden zijn allemaal zo samen te stellen in het softwareprogramma
FluidSim.
Pneumatisch- of luchtbediend
Symbool

Soort
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal gesloten (N.C.)
Luchtbediend, veerretour
Bistabiel
3/2-ventiel
Luchtbediend

Bistabiel
5/2-ventiel
Luchtbediend
Dubbel monostabiel
3/2-ventiel
Middenstand gesloten (N.C.)
Luchtbediend, veerretour

Figuur 2.9d Tabel met voorbeelden van luchtbediende ventielen
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2.10 Terugslagventielen
Het doel van terugslagventielen is om de doorstroming van lucht in één richting
door te laten en in een andere richting te blokkeren.
Bij terugslagventielen onderscheiden we de terugslagkleppen, het wisselventiel,
het tweedrukventiel en het snelontluchtingsventiel.

Terugslagventielen
Terugslagkleppen
Wisselventielen
Tweedrukventielen
Snelontluchtingsventiel
Figuur 2.10a Tabel indeling van terugslagventielen

Een terugslagklep, moet de luchtdoorgang in de blokkeerrichting afsluiten en in
de tegengestelde richting doorlaten. Het is hier heel belangrijk dat het sperren
van de blokkeerrichting lekvrij gebeurt, daarom worden deze ventielen steeds als
klepventielen uitgevoerd.
Er bestaan twee varianten:
Terugslagkleppen zonder veer
Terugslagkleppen met veer
Terugslagklep zonder veer
Wanneer perslucht op de aansluiting 1 wordt aangesloten, wordt de
terugslagklep geopend waardoor de lucht vrij kan doorstromen. In tegengestelde
richting drukt de perslucht de terugslagklep toe zodat de doorstroming
afgesloten wordt.

Figuur 2.10b Terugslagklep zonder veer met symbool
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Terugslagkleppen zonder veer worden meestal gecombineerd met andere
componenten. Een typisch voorbeeld is het snelheidsregelventiel, figuur 2.12b,
waarbij een terugslagklep parallel over een smoring gemonteerd wordt. De
terugslagklep laat de lucht ongeremd stromen van 1 naar 2, in de andere richting
sluit de terugslagklep en moet de lucht over de smoring stromen. Hierdoor werkt
de smoring slechts in één richting.

Figuur 2.10c Snelheidsregelventiel

Terugslagklep met veer
Bij terugslagkleppen met veer zorgt een veer ervoor dat de klep in ruststand
mechanisch afgesloten wordt.

Figuur 2.10d Terugslagklep met veer
Wanneer perslucht in de richting van de pijl door de klep stroomt, duwt ze de
terugslagklep open waardoor de lucht vrij kan doorstromen. In tegengestelde
richting drukken de veer en de perslucht de terugslagklep dicht zodat de
doorstroming afgesloten wordt.

Figuur 2.10e Principe terugslagklep met veer
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Gestuurde terugslagkleppen
Sommige terugslagkleppen laten toe om de gesperde doorgang vrij te maken
door de klep van zijn zitting te lichten.
Er bestaan twee varianten:
Pneumatisch gestuurde terugslagkleppen
Koppelingen met afsluitfunctie

Figuur 2.10f Gestuurde terugslagklep en het symbool

Pneumatisch gestuurde terugslagkleppen
Bij gestuurde terugslagkleppen kan de lucht, net als bij gewone
terugslagkleppen, ongehinderd van 1 naar 2 stromen. In tegengestelde richting
drukken de veer en de perslucht de terugslagklep toe zodat de doorstroming
afgesloten wordt. Door druk te zetten op de sturing 21, wordt de klep
mechanisch van zijn zitting gelicht waardoor de lucht ook van 2 naar 1 kan
stromen Daarom heet de stuurpoort 21.

Figuur 2.10g Gestuurde terugslagklep, links dicht, rechts open gestuurd
Een toepassing is een verticaal geplaatste zuigerstangloze cilinder die een
lifteenheid aandrijft. Om ervoor te zorgen dat de lift niet naar beneden zou
bewegen bij het wegvallen van de voedingsdruk is de aandrijfcilinder onderaan
uitgerust met een gestuurde terugslagklep. Door het schakelen van het
elektroventiel zal de terugslagklep mechanisch openen en de cilinder naar
beneden toe gestuurd worden. Bij wegvallen van de stuurdruk op 21 sluit de klep
en kan de cilinder niet verder zakken.
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Figuur 2.10h Toepassing gestuurde terugslagklep

Wisselventielen
Dit blokkeerventiel heeft twee ingangen en één uitgang.

Figuur 2.10j Wisselventiel en het symbool
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Als ingang 1’ belucht wordt gaat de kogel naar links en sluit de tweede ingang 1
af. De perslucht kan dan naar de uitgang 2 stromen, maar niet naar de andere
ingangspoort 1. Omgekeerd geldt dat druk op 1 de doorgang naar 1’ afsluit en de
doorgang van 1 naar 2 vrijmaakt. Worden beide ingangen ontlucht, dan zal ook
de uitgang 2 ontluchten, omdat de ene kogelonmogelijk beide zittingen kan
afsluiten! Het wisselventiel wordt ook wel een "OF-ventiel" genoemd, omdat er
perslucht bij 2 kan uitstromen als er op 1 "OF" op 1' druk staat. In het Engels
wordt het wisselventiel shuttle valve genoemd

Figuur 2.10k Werking wisselventiel

Tweedrukventielen
Het tweedrukventiel heeft net als het wisselventiel twee ingangen en één
uitgang.

Figuur 2.10l Tweedrukventiel en het symbool
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Een uitgangssignaal op uitgang 2 wordt bij dit ventiel enkel bekomen als zowel
op 1 als op 1' persluchtdruk aanwezig is. Perslucht op 1’ brengt de inwendige
schuif naar links en sluit daarmee de doorgang naar 2 af. Daarbij wordt de zitting
aan de zijde van 1 geopend. Wordt de druk op 1’ gehandhaafd en ook perslucht
op 1 toegevoerd, dan kan de lucht vanuit 1' naar 2 doorstromen. Indien nadien
de druk op 1’ wegvalt sluit de zitting de doorgang 1 af en opent die van 2 naar
1’.

Figuur 2.10m Werking tweedrukventiel
Het tweedrukventiel wordt ook een "EN-ventiel" genoemd, omdat er alleen
perslucht bij 2 kan uitstromen als er op 1 "EN" tevens op 1' druk staat. Het
tweedrukventiel heet in het Engels two pressure valve.

Snelontluchtingsventiel
Bij een traditionele opstelling ontsnapt de lucht uit de cilinder door de leiding en
het hoofdventiel. Hierdoor ondervindt de ontluchting een weerstand en wordt de
cilindersnelheid afgeremd. Indien men de cilindersnelheid wil opdrijven moet
men ervoor zorgen dat de lucht die de cilinder verlaat zo kort mogelijk bij de
cilinder kan ontluchten. Dit kan door gebruik te maken van een
snelontluchtingsventiel

Figuur 2.10n Snelontluchtingssymbool en het symbool
Snelontluchtingsventielen hebben 3 aansluitpoorten, een voedingspoort (1), een
uitgangspoort (2) en een ontluchtingspoort (3). Wanneer we de cilinder willen
vullen brengen we perslucht aan op de aansluitpoort 1, de perslucht duwt de
inwendige klep op het afdichtvlak van het ontluchtkanaal 3 en voedt de cilinder
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via de aansluiting 2. Wanneer het hoofdventiel terugschakelt zal de druk op
aansluitpoort 1 van het snelontluchtingsventiel wegvallen, de druk in de
cilinderkamer zorgt ervoor dat de inwendige klep de verbinding 2-1 afsluit en de
cilinderlucht via poort 3 ongehinderd kan naar buiten stromen. Ontluchtpoort 3
heeft een doorlaat met grote diameter, hierdoor kan de zuigersnelheid tot het
drievoudige van de snelheid bij "gewone" ontluchting worden. Het is aan te
raden het snelontluchtingsventiel direct in de cilinderpoort te monteren.

Figuur 2.10o Werking snelontluchtingsventiel
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2.11 Stroomregelventielen

Stroomregelventielen zijn ventielen die de luchtstroom kunnen regelen, waardoor
de snelheid van bijvoorbeeld een cilinder kan worden verlaagd of verhoogd.
Naar type onderscheiden we:
Stroomregelventielen
Smoorventiel
Snelheidsregelventiel
Figuur 2.11a Tabel indeling van stroomregelventielen

Het smoorventiel
Een smoorventiel is niets anders dan een kraan die meer of minder geopend
wordt. De regeling gebeurt meestal door middel van een naald. De vorm van de
naald bepaalt de debietcurve van het smoorventiel. De debietcurve laat zien
hoeveel lucht het ventiel doorlaat afhankelijk van de instelling van het
smoorventiel.

Figuur 2.11b Regelbaar smoorventiel en het symbool

Het instellen van de luchtstroom gebeurt door het regelen van de smoorschroef
of door een mechanische bediening. Bij een smoorventiel wordt de luchtstroom
in beide richtingen geregeld.

Figuur 2.11c Werking regelbaar smoorventiel
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Het snelheidsregelventiel
Een snelheidsregelventiel is een smoorventiel waarbij het debiet in slechts één
richting wordt beperkt, in de andere richting is de doorgang vrij.

Figuur 2.11d Snelheidsregelventiel en het symbool

Door een terugslagklep te plaatsen over de smoring kan de lucht in de
doorlaatrichting bijna zonder drukverlies doorstromen. In de blokkeerrichting van
het terugslagventiel kan via de smoring maar een beperkte hoeveelheid lucht
doorstromen. De smoring kan worden ingesteld met een schroefje.

Figuur 2.11e Werking snelheidsregelventiel

Snelheidsregelventielen worden gebruikt bij het regelen van de snelheid van een
cilinder. Er zijn in principe twee mogelijkheden van snelheidsregeling:
1. Smoring van de ingaande lucht
2. Smoring van de uitgaande lucht
Smoring van de ingaande lucht
Bij het smoren van de ingaande lucht is het snelheidsregelventiel zo geplaatst,
dat het terugslagventiel de naar de cilinder toe stromende perslucht blokkeert
Hierdoor kan de perslucht via de ontluchting vrij uit de cilinder ontsnappen. De
ingaande lucht, ook wel toevoerlucht genoemd, wordt gesmoord door de
instelbare smoring.
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Figuur 2.11f Snelheidsregeling uitgaande slag door smoring ingaande lucht

De luchtdruk voor het snelheidsregelventiel is meestal constant. Door het smoren
van de toevoerlucht zal de druk na het snelheidsregelventiel veranderen als de
belasting van de cilinder veranderd. Het heeft daarom sterk de voorkeur om de
snelheid van een cilinder te regelen door smoring van de uitgaande lucht
Smoring van de ingaande lucht kom je alleen tegen in de volgende situaties:
Wanneer de belasting constant blijft
Wanneer de belasting weinig wijzigt
Bij enkelwerkende cilinders
Smoring van de uitgaande lucht
Bij deze manier van regelen is het snelheidsregelventiel zo geplaatst, dat het
terugslagventiel de perslucht die uit de cilinder komt, blokkeert. De perslucht die
naar de cilinder toe stroomt, kan ongehinderd door het terugslagventiel gaan. De
vrije toegang van de perslucht tot de cilinder zorgt voor een constante druk die
vanzelfsprekend zorgt voor een constante kracht. Deze kracht veroorzaakt de
uitgaande slag.
De snelheidsveranderingen, die het gevolg zijn van een uitwendige
belastingsverandering op de cilinder, zijn dan ook minder groot bij het smoren
van de uitgaande lucht dan bij het smoren van de ingaande lucht. Als een
enigszins eenparige snelheid gewenst is, moet dus de regeling steeds gebeuren
op de uitgaande lucht.
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Figuur 2.11g Snelheidsregeling uitgaande slag door smoring uitgaande lucht

Snelheidsregeling tussen cilinder en ventiel
Afhankelijk van de aansluiting kunnen we hierbij zowel de uitgaande als de
ingaande slag in snelheid regelen. Het ingebouwde terugslagventiel blokkeert de
luchtstroom in één richting. In de andere richting kan de lucht alleen door de
nominale doorsnede, die door de smoorschroef wordt ingesteld, stromen. De pijl
op de behuizing duidt aan in welke richting de regeling gebeurt.

Figuur 2.11j Snelheidsregelventiel tussen ventiel en cilinder
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Snelheidsregeling op de cilinder
In dit geval kan de montage van een inschroefsnelheidsregelventiel handig zijn.
In principe is dit een koppeling waarbij de bout is vervangen door een compleet
snelheidsregelventiel, met inbegrip van de terugslagfunctie. Bij deze plaatsing zal
men gebruik maken van snelheidsregelventielen, die de luchtstroom die uit de
cilinder komt, regelen. In omgekeerde richting stroomt de lucht via het
terugslagventiel en wordt volledig doorgelaten. Door vrije toevoerlucht en
gesmoorde afvoerlucht wordt de zuiger tussen de luchtkussens geklemd.

Figuur 2.11k De pijl geeft de richting van smoren aan
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Snelheidsregeling op het ventiel
Bij deze snelheidsregeling worden de snelheidsregelventielen gemonteerd op de
uitgangspoorten 2 en 4 van het ventiel. Hier zal men gebruik maken van
snelheidsregelventielen waarbij de lucht die uit het ventiel komt, via het
terugslagventiel gaat en dus volle doorlaat heeft. Het regelen van de luchtstroom
en daardoor de snelheid van de cilinderslag gebeurt in de andere stroomrichting.
Door vrije toevoerlucht en gesmoorde afvoerlucht wordt de zuiger tussen de
luchtkussens geklemd.

Figuur 2.11l Snelheidsregelventiel voor ventielmontage
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Opgaven Hoofdstuk 2 Componenten

1. Teken het symbool van een enkelwerkende cilinder met veerretour bij
uitgaande slag.
2. Teken het symbool van een dubbelwerkende cilinder.
3. Waarvoor dient de instelbare buffering.
4. Waaruit bestaan pneumatische besturingen.
5. Noem de 3 functiegroepen voor een ventiel.
6. Teken het symbool van een mono stabiel 2/2 ventiel, luchtdruk bediend
NC.
7. Geef voor de volgende ventielen de juiste benaming.
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8.

Geef voor de volgende ventielen de juiste benaming.

9. Welke 2 types ventielen onderscheiden we en noem het verschil tussen
deze types.
10.Geef de juiste benaming van dit ventiel.

11.Noem van elke functiegroep(vraag 9) 3 voorbeelden.
12.Benoem de poorten van een 5/2 ventiel.
13.Wat is het doel van een terugslagventiel.
14.Teken het symbool van een snelheidsregelventiel.
15.Beschrijf de werking van een wisselventiel(of ventiel).
16.Beschrijf de werking van een tweedrukventiel(en ventiel).
17.Beschrijf de werking van een snel ontluchtingsventiel.
18.Beschrijf de werking van een smoorventiel.
19.Wat betekent de pijl in een smoorventiel.
20.Waarom kan men het beste de uitgaande lucht smoren met een
snelheidsregel ventiel.
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Hoofdstuk 3 Elektro-pneumatiek
3.1

Elektro-pneumatische ventielen

Om pneumatische aandrijvingen te besturen of om de energietoevoer naar de
verschillende onderdelen van een pneumatisch systeem te sturen heeft men
wegventielen nodig. Elektrisch bediende ventielen worden in de praktijk zeer veel
toegepast. Elektrische signalen zijn makkelijk te sturen. Door de invoering van
elektronische sturingen via PLC’s ,bussystemen en zelfs draadloze systemen
worden steeds meer ventielen elektrisch gestuurd.

Figuur 3.1a Elektrisch bediende ventielen

We onderscheiden:
Direct gestuurde elektromagnetische ventielen.
Indirect gestuurde elektromagnetische ventielen.
In de tabel van figuur 1.1c staan een aantal voorbeelden van direct- en indirect
gestuurde ventielen.

Figuur 3.1b Elektrisch bediende ventielen op een ventieleneiland
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Elektrisch bediend
Symbool

Soort
Monostabiel
2/2-ventiel
Normaal gesloten (N.C.)
Direct bestuurd, elektrisch bediend, veerretour
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal gesloten (N.C.)
Direct bestuurd, elektrisch bediend, veerretour
Monostabiel
3/2-ventiel
Normaal gesloten (N.C.)
Indirect bestuurd, elektrisch bediend, veerretour
Bistabiel
3/2-ventiel
Indirect bestuurd, elektrisch bediend

Figuur 3.1c Tabel met ventielen, direct- en indirect bestuurd

Directe besturing
Bij elektroventielen met directe besturing wordt het ventiel rechtstreeks door een
elektromagneet aangestuurd. Bij het bekrachtigen van de elektromagneet
wordt het anker tegen de veerkracht in, naar boven getrokken.
Daardoor worden de poorten 1 en 2 met elkaar verbonden. Is de spoel niet
bekrachtigd dan drukt de veer het anker weer op zijn onderste ventielzitting en
wordt de verbinding 1 – 2 afgesloten. Het afgebeelde ventiel heeft 2
aansluitpoorten en 2 standen en is dus een elektrisch gestuurd 2/2-ventiel.

Figuur 3.1d 2/2-elektroventiel N.C., links niet bekrachtigd, rechts bekrachtigd
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Een elektrische bediening wordt symbolisch voorgesteld door een rechthoek met
schuine streep. Zie figuur 11.1e.

Figuur 3.1e Symbool voor elektrische bediening.
De meeste elektroventielen worden uitgerust met een manuele hulpsturing die
het mogelijk maakt om het ventiel ook handmatig te schakelen. Vaak is dit een
schroefje dat je met een schroevendraaier een kwart slag kunt draaien om zo het
ventiel te bedienen. In figuur 11.1f is dit met de groene pijl aangegeven.
Het symbool dat hoort bij het elektroventiel van figuur 11.1d is hieronder
weergegeven in figuur 11.1f. De manuele hulpbediening is met de groene pijl
aangegeven.

Figuur 3.1f Symbool van een monostabiel elektrotechnisch bediend 2/2-ventiel

Indien we een ontluchtingspoort nodig hebben gebruiken we een elektrisch
gestuurd 3/2-ventiel dat eventueel voorzien is van een manuele hulpsturing.

Figuur 3.1g Symbool van een monostabiel elektrotechnisch bediend 3/2-ventiel

De sturing van dit ventiel gebeurd op precies dezelfde wijze als de sturing van
het 2/2 elektroventiel. Bij het bekrachtigen van de elektromagneet wordt het
anker tegen de veerkracht in, naar boven getrokken. Daardoor worden de
poorten1 en 2 met elkaar verbonden. Aan de andere kant van het anker wordt
ontluchting 3 gesloten. Wordt de magneet uitgeschakeld dan drukt de veer het
anker weer op zijn onderste ventielzitting en wordt de verbinding 1 – 2
afgesloten. Poort 2 kan dan ontluchten naar 3. Het direct gestuurde ventiel wordt
alleen uitgevoerd met een kleine ventieldoorlaat. Een grote doorlaat vergt een te
grote schakelkracht. Het elektrische verbruik van direct gestuurde
elektroventielen met grote doorlaat is daarom te groot. In dat geval moet het
ventiel indirect worden bediend.
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Figuur 3.1h 3/2-elektroventiel N.C., links niet bekrachtigd, rechts bekrachtigd

Indirecte besturingen
Om de elektromagneten klein te houden wordt voor elektrische ventielen grotere
afmetingen, een indirecte besturing toegepast. Indirect gestuurde ventielen zijn
samengesteld uit twee tot drie ventielen, een pneumatisch bediend ventiel (het
hoofdventiel) en één of twee direct gestuurde 3/2-elektroventiel met kleine
doorlaat. Het zijn de elektroventielen die het hoofdventiel schakelen.
Dankzij deze indirecte sturing wordt de benodigde elektromagnetische kracht

Figuur 3.1i Indirect 3/2-ventiel en indirect bestuurd 5/2-ventiel

Om de indirecte sturing voor te stellen bestaat een apart stuursymbool:

Figuur 3.1j Symbool voor indirecte besturing van een ventiel
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In plaats van twee of drie ventielen te tekenen zoals afgebeeld in figuur 11.1i
gebruiken we een vereenvoudigd symbool waarbij de elektrische en de
pneumatische bedieningen gecombineerd voorgesteld worden, zoals in figuur
11.1k.

Figuur 3.1k Symbool van elektrische bediend, indirect gestuurd, monostabiel
3/2-ventiel en een elektrische bediend, indirect gestuurd, bistabiel 5/2-ventiel

Indien het ventiel manuele hulpsturingen heeft worden deze eveneens in het
symbool getekend.

Figuur 3.1l Symbool van elektrische bediend, indirect gestuurd, monostabiel 3/2ventiel met manuele hulpsturing en een elektrische bediend, indirect gestuurd,
bistabiel 5/2-ventiel met manuele hulpsturing

Figuur 3.1m Elektrisch bediend 5/2-ventiel
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In figuur 3.1n is de werking weergegeven van een indirect elektrisch bestuurd
ventiel weergegeven. Boven is de sturing van het hulpventiel te zien waarbij de
spoel links niet is bekrachtigd en rechts wel.
Onder is het volledige ventiel met hoofdventiel weergegeven. Dit ventiel wordt
dus indirect bediend door de stuurlucht van het hulpventiel.

Figuur 3.1n Werking van een elektrisch, indirect bediend, monostabiel 3/2ventiel

Een indirecte besturing van een ventiel wordt ook wel “piloted” genoemd. Dit is
de Engelse term voor een indirecte besturing.
Nadeel van ventielen met indirecte besturing is dat er een minimale
voedingsdruk nodig is die volgens het ventieltype kan oplopen van 0,15 tot 0,3
MPa.(1,5 tot 3 bar) Indien de voedingsdruk te laag is zal het hoofdventiel niet
schakelen bij het schakelen van het stuurventiel. Het hoofdventiel is altijd lucht
gestuurd maar kan van elk type ventiel zijn. (2/2 , 3/2 , 4/2 , 4/3 , 5/2 , 5/3)
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Figuur 3.1o stelt een bistabiel 5/2 elektroventiel voor met indirecte sturing.
Bistabiele ventielen hebben twee stuurventielen. De ontluchtingspoorten van de
hulpsturingen hebben eveneens een nummer. De ontluchting van de hulpsturing
14 heeft nummer 84, de ontluchting van de hulpsturing 12 heeft nummer 82.

Figuur 3.1o Opbouw van een elektrisch, indirect, bestuurd bistabiel 5/2-ventiel
met alle poorten
Indirect gestuurde elektroventielen met externe stuurvoeding
Ventielen met indirecte besturing hebben een minimale voedingsdruk nodig die
volgens het ventieltype kan oplopen van 0,15 tot 0,3 MPa (1,5 tot 3 bar)
waardoor deze ventielen niet kunnen gebruikt worden om lage drukken te
sturen. Indien men lage drukken of vacuüm wil sturen maakt men gebruik van
ventielen met externe stuurluchtverzorging Nu er een scheiding is tussen
vermogen- en stuurvoeding kan voor het hoofdventiel iedere druk worden
toegepast, van vacuüm tot hoge druk. Voor de stuurvoeding (12) blijft een
voedingsdruk van 0,15 tot 0,6 MPa (1,5 tot 6 bar) noodzakelijk.
In het symbool wordt de voedingspoort van de stuurvoeding apart aangegeven.

Figuur 3.1p Symbool van piloted ventiel met aparte stuurvoeding
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3.2

Bistabiel bediende ventielen

Een bistabiel elektrisch bediend 5/2-ventiel heeft twee vaste standen. Het ventiel
schakelt naar de andere stand door een elektrische puls op de spoel aan te
bieden. Het ventiel is te vergelijken met een lichtschakelaar. Kortstondig
bedienen van de schakelaar heeft als effect dat het licht aan gaat, of uit als het
licht al aan was. De schakelaar heeft dus een geheugen. De schakelaar blijft in
de laatst bediende stand staan. Dit is precies hetzelfde als de werking van het
elektrisch 5/2-ventiel. Het ventiel blijft in de laatst bediende stand staan

Figuur 3.2a Schakelaar als bistabiele component (geheugen)

Wanneer bovenstaande schakelaar aan de SET-zijde wordt bediend zal de lamp
gaan branden en blijven branden. Wanneer de schakelaar aan de RESET-zijde
wordt bediend zal de lamp uitgaan en uitblijven.
Geheugen in elektrische schema’s
Hieronder is een relais met overnamecontact weergegeven. Het overnamecontact
functioneert als geheugen.

Figuur 3.2b Relaisschakelingen met geheugen
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Door de drukknop met het maakcontact te bedienen wordt het relais
bekrachtigd. Na het loslaten van de drukknop blijft het relais bekrachtigd. Door
de drukknop met het verbreekcontact te bedienen valt het relais weer af. De
twee schema’s zijn ten aanzien van de werking gelijk. Bij beide wordt het relais
bekrachtigd door het bedienen van de drukknop met het maakcontact en valt het
relais af bij bedienen van de drukknop met het verbreekcontact.
Het verschil tussen beide schema’s is de dominantie van de twee drukknoppen.
Als beide drukknoppen tegelijk zouden worden bediend dan blijft het relais
onbekrachtigd, bij het linker schema. Bij het rechter schema zou het relais bij
het bedienen van beide drukknoppen tegelijk juist wel worden bekrachtigd. In
het linker schema is de reset dominant. In het rechterschema is de set dominant.
De spoelen van het ventiel zouden we kunnen beschouwen als SET en RESET.
In figuur 11.2c worden de spoelen voorgesteld als SET en RESET. Door de spoel
aan de SET-zijde te bekrachtigen schakelt het ventiel om. Nadat de SET is
bediend blijft het ventiel in deze stand staan totdat de RESET-zijde wordt
bediend. Het ventiel keert dan weer terug in de uitgangspositie

RESET

SET

Figuur 3.2c Set en reset bij een 5/2-ventiel

In schema’s worden geen SET en RESET gebruikt maar cijfercodering toegepast.

14

12

Als de spoel met code 14 wordt bekrachtigd dan wordt poort 1 verbonden met
poort 4
Als de spoel met code 12 wordt bekrachtigd dan wordt poort 1 verbonden met
poort 2
Pneumatisch keert het ventiel de richting van de luchtstroom om. Bekrachtigen
van de spoel met nummer 12 heeft tot gevolg dat er lucht stroomt van poort 1
naar poort 2 en dat er ontlucht wordt van poort 4 naar poort 5. Bekrachtigen van
de spoel met nummer 14 heeft tot gevolg dat er lucht stroomt van poort 1 naar
poort 4 en dat er ontlucht wort van poort 2 naar poort 3.
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Spoel in het stroomkringschema
Volgens de nieuwe codering geven we de spoelen aan met een M.

1M1

1M2

1M1

1M2

In figuur 11.2d is een pneumatisch-elektrisch schema weergegeven. Links staat
het pneumatisch schema en rechts het bijbehorende elektrisch schema. De
spoelen van het 5/2-ventiel staan weergegeven in het pneumatisch schema. In
het elektrisch schema is te zien wanneer de spoelen worden aangestuurd.

Figuur 3.2d Elektro-pneumatisch schema
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3.3

Cilinders met signaalgevers

Eindschakelaars
Op de afbeelding van figuur 1.2e zien we twee eindschakelaar die als
eindstandmelders dienst doen. Zij detecteren of de cilinder is in- of uitgeschoven.

-1M1

Figuur 3.2e Cilinder met eindschakelaars als eindstandmelders

In bovenstaand voorbeeld worden eindstandschakelaars toegepast die los staan
van de cilinder. Deze schakelaars zijn onderhevig aan slijtage en zijn kwetsbaar
voor trillingen en voor objecten en personen die tegen de schakelaars aanstoten
waardoor de schakelaars niet meer goed uitgelijnd zijn en dus niet meer goed
werken. Door de komst van magneetsensoren die op de cilinders worden
gemonteerd, worden eerder genoemde bezwaren opgeheven. Eindschakelaars als
eindstandmelders komen dan ook niet zo vaak meer voor.

Figuur 3.2f Elektro-pneumatische schakeling met eindschakelaars
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Magneetsensoren

-1M2

Figuur 3.2g Cilinder met magneetsensoren op de cilinder

Figuur 3.2h Elektro-pneumatisch schema met magneetsensoren

Aansluiten magneetsensor
In de meeste gevallen worden sensoren op cilinders uitgevoerd in een 3-draads
uitvoering. De sensor krijgt een vaste voeding (bruin) en een vaste nul (blauw)
Als de sensor bediend wordt door de zuiger van de cilinder dan wordt de 24 V
doorgeschakeld naar de zwarte draad. Vaak geeft een LED aan dat de sensor is
geschakeld.
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0

Als de sensor bediend wordt
door de zuiger van de
cilinder dan wordt de 24V
doorgeschakeld naar de
zwarte schakeldraad.

De sensor krijgt een
vaste voeding van
24V.

De sensor schakelt een
spoel van een relais.

Figuur 3.2i Aansluiting driedraads sensor
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Opgaven Hoofdstuk 3 Elektro-pneumatiek
1. Teken het symbool van een indirect elektrisch bediend bi-stabiel 3/2
ventiel.
2. Teken het schema van een geheugen schakeling met Reset dominant.
3. Teken het schema van een geheugen schakeling met Set dominant.
4. Teken het symbool van een magneetsensor.
5. Wat zijn de aansluitdraden van een magneet sensor.
6. Beschrijf de werking van een magneet sensor.
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Hoofdstuk 4 Volgordeschakelingen
4.1

Methode voor volgordeschakelingen

In de pneumatiek spreken we van een volgordeschakeling als één of meerdere
cilinders in een bepaalde volgorde bewegen. Op de afbeelding van figuur 12.1a is
een persinstallatie te zien waarbij een cilinder een uitgaande- en ingaande slag
maakt. Bij een volgordeschakeling is er altijd een startsignaal nodig. In de
schakeling van figuur 12.1a wordt de volgoreschakeling gestart door een
handbediend, monostabiel 3/2-ventiel, N.C.
De besturing voor de volgordeschakeling kan pneumatisch maar ook elektrisch
zijn opgebouwd. In het voorbeeld van de persinstallatie

Figuur 4.1a Een persinstallatie als voorbeeld voor een volgorde schakeling

Voor het ontwerpen van besturingen voor pneumatische en elektropneumatische volgordebesturingen gebruiken we een vaste methode die bestaat
het doorlopen van een aantal stappen.
Methode volgordeschakelingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bewegingsdiagram tekenen
Signalen tekenen
Afleiden schakelformules
Commando gebied tekenen
Commando’s tekenen
Controleren tegenstrijdige signalen
Tegenstrijdige signalen aanpassen en controleren
Tekenen (elektro-)pneumatische schema

68 -95

Bewegingsdiagram tekenen
De eerste stap bestaat uit het tekenen van de bewegingen van de cilinder of
cilinders. Deze bewegingen worden in een diagram getekend zoals in figuur 3.1b
is weergegeven. Het diagram bestaat uit positielijnen en wissellijnen. De
positielijnen geven de stand van de cilinder of cilinders aan. Een cilinder is
ingeschoven of uitgeschoven. De wissellijnen geven aan op welke momenten een
cilinder van stand gaat wisselen. Het diagram van figuur 12.1b is getekend voor
twee cilinders, A en B.

Figuur 4.1b Deel van bewegingsdiagram met cilinders

De bewegingsvolgorde geven we aan met een combinatie van de cilinders
waarbij we aangeven of de cilinder uit schuift of in schuift. Uitschuiven geven we
aan met een + en inschuiven geven we aan met een -.
Voorbeeld
Bewegingsvolgorde: A+, B+, A-, BDe bewegingsvolgorde van deze schakeling is dus: eerst cilinder A uit, als A uit is
dan gaat cilinder B uit, als B uit is dan gaat cilinder A in, Als A in is gaat cilinder
B in.

Figuur 4.1c Voorbeeld beweging cilinders in het bewegingsdiagram
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Wanneer het diagram verder uitgewerkt gaat worden dan komen onder de
bewegingen die de cilinders maken de signalen in het diagram erbij te staan. Met
andere woorden, welke signalen zijn op welke wissellijn aanwezig. Dit zijn de
eindstandmelders van de cilinders en een startsignaal. Bij een pneumatische
schakeling zijn dit allemaal pneumatische signalen en bij een elektropneumatische schakeling zijn dit elektrische signalen. De signalen a0 en a1 horen
bij cilinder A en signaleren de ingeschoven stand, a0, en de uitgeschoven stand,
a1. De signalen b0 en b1 horen bij cilinder B en signaleren net als bij cilinder A de
ingeschoven stand en de uitgeschoven stand. Je ziet in het diagram van figuur
12.1d dat de signalen net voor de wissellijn worden getekend. Dit doen we
omdat de eindstandmelders de zuiger signaleren net voor deze de eindstand
heeft bereikt. Bij een pneumatische schakeling bestaan de eindstandmelders uit
rolbediende 3/2-ventielen, N.C. Het startsignaal bestaat uit een manueel bediend
3/2-ventiel, N.C. Bij een elektro-pneumatische schakeling bestaan de
eindstandmelders uit eindschakelaars of magneetsensoren. Het startsignaal komt
dan van een elektrische drukknop.

Bewegingsgedeelte

Signaalgedeelte

Figuur 4.1d Bewegingsdiagram voor A+, B+, A-, B-

In het diagram staat bij wissellijn 5, 5=1. Dit betekent dat de status van de
signalen op wissellijn 1 en 5 gelijk zijn. De schakeling heeft één cyclus doorlopen
en staat weer in de stand om een nieuwe cyclus te gaan doorlopen.
Aan de hand van een aantal voorbeelden in de volgende paragraven, gaan we
een volledige schakeling voor een volgorde schakeling ontwerpen.
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4.2

Volgordeschakeling zonder geheugen

Aan de hand van een voorbeeld gaan we een volgordeschakeling uitwerken waar
geen geheugen bij nodig is. We ontwerpen een pneumatisch schema voor twee
cilinders met als bewegingsvolgorde: A+, B+/A-, B, betekent dat de voorgaande actie moet zijn afgerond
/ betekent tegelijkertijd
In woorden is de bewegingsvolgorde: cilinder A gaat uit, als A uit is dan gaat
tegelijkertijd cilinder A terug en cilinder B uit, als cilinder A terug is én B is uit
dan gaat cilinder B terug. Als B terug is staat de schakeling weer in de ruststand.

STAP 1 Bewegingsdiagram tekenen
De volgorde in het bewegingsdiagram tekenen.

Figuur 4.2a Beweging van cilinders

Stap 2 Signalen tekenen
Het startsignaal en de sensoren voor de begin- en eindpositie van de cilinders in
het diagram verwerken.

Figuur 4.2b Beweging cilinders met signalen van start en eindstandmelders
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Na het tekenen van de signalen in het diagram kijken we of er een geheugen
noodzakelijk is. Dit wordt gedaan door de positielijnen een waarde te geven. De
positielijnen waarbij de cilinders ingeschoven zijn krijgen de waarde 0. De
positielijn “1” van cilinder A krijgt de waarde 20. De positielijn “1” van cilinder B
krijgt de waarde 21. Vervolgens tellen we de getallen op iedere wissellijn bij
elkaar op. Als er twee dezelfde getallen als uitkomst zijn, behalve 0 dan is er een
geheugen nodig. Is dit niet het geval dan is er ook geen geheugen nodig.

Figuur 4.2c Controleren geheugen
De uitkomsten geven geen twee dezelfde getallen, dus is er geen geheugen
nodig.

STAP 3 Afleiden schakelformules
Tijdens deze stap gaan we voor iedere beweging een schakelformule afleiden.
We krijgen dus een formule voor A+, A-, B+ en B-.
Voor het afleiden van de schakelformule voor A+ kijken we naar de signalen op
wissellijn 1. Let op! Wissellijn 1 is ook wissellijn 4. Dus als we naar wissellijn 1
kijken moeten we ook naar wissellijn 4 kijken. We kijken naar de wissellijn waar
de beweging start. Cilinder A start op wissellijn 1 met uitschuiven.
We gaan kijken naar alle signalen die voor de wissellijn hoog worden. Deze
signalen worden de primaire signalen genoemd. Let op! We kijken naar de
signalen die voor de lijn hoog worden en niet de signalen die al hoog waren.
Voor A+ kijken we naar wissellijn 1 en 4.
Voor A- kijken we naar wissellijn 2.
Voor B+ kijken we naar wissellijn 2.
Omdat cilinder A gelijk terug gaat met het uit gaan van cilinder B is de
schakelformule voor A- en B+ ook het zelfde.
Voor B- kijken we naar wissellijn 3.
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Figuur 4.2d Schakelformules afleiden

A+ : start wordt voor wissellijn 1 hoog, lijn 1 = lijn 4, b0 wordt hoog voor lijn 4.
A+ = start

.

b0

A- en B+ : a1 wordt voor wissellijn 2 hoog.
A- = a1
B+ = a1
B- : a0 en b1 worden hoog voor wissellijn 3.
B- = a0

.b

1
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STAP 4 Commando gebied tekenen
De schakelformules vormen de commando’s voor het aansturen van de 5/2ventielen die de cilinders in- en uit sturen.
Deze commando’s tekenen we in het bewegingsdiagram onder de signalen. We
starten met het tekenen van een cirkel op de plaats waar de beweging start.
A+

start op wissellijn 1

A- start op wissellijn 2
B+
start op wissellijn 2
B-

start op wissellijn 3

Met een stippenlijn en een streepje geven we aan hoe lang het commando mag
doorlopen. Dit is de wissellijn waarop de tegengestelde beweging start. Dus
cilinder A start met uitgaan op wissellijn 1. Het commando mag doorlopen tot net
voor wissellijn 2 omdat op wissellijn 2 cilinder A start met terug gaan. Het
commando voor het teruggaan van cilinder A start op wissellijn 2 en loopt tot net
voor wissellijn 4. Op wissellijn 4, = wissellijn 1, start cilinder A met uitgaan. Het
commando voor het uitgaan van cilinder B start op wissellijn 2. Het commando
mag doorlopen tot net voor wissellijn 3 omdat op wissellijn 3 cilinder B weer
terug gaat.

Figuur 4.2e Gebied voor commando’s

STAP 5 Commando’s tekenen
De volgend stap is om de commando’s in te tekenen en te kijken of ze binnen
het bepaalde gebied van stap 4 liggen.
A+ = start . b0
We kijken naar het gebied waar het signaal start én het signaal b0 hoog zijn.
A- = a1
We kijken naar het gebied waar a1 hoog is.
B+ = a1
We kijken naar het gebied waar a1 hoog is.

.

B- = a0 b1
We kijken naar het gebied waar a0 en b1 hoog zijn.
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Figuur 4.2f Commando’s tekenen

STAP 6 Controleren tegenstrijdige signalen
In het diagram van figuur 3.2f zien we dat de commando’s alle vier netjes binnen
het aangegeven gebied liggen. Dit betekent dat de commando’s niet in strijd zijn
met elkaar. Met deze commando’s kunnen we de pneumatische schakeling
ontwerpen.

Figuur 4.2g Commando’s zonder tegenstrijdigheden

STAP 7 Tegenstrijdige signalen aanpassen en controleren
Omdat er geen tegenstrijdige signalen zijn kan deze stap worden overgeslagen.
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STAP 8 Tekenen pneumatische schema
Als eerste ontwerpen we met de gevonden commando’s een pneumatisch
schema. Voor het startsignaal gebruiken we een manueel bediend 3/2-ventiel,
N.C. Voor de eindstandmelder gebruiken we rolbediende 3/2-ventielen, N.C.
Commando’s:

Bij het commando voor A+ en B- zien we een EN-functie van signalen. In een
pneumatische schakeling realiseren we deze EN-functie door middel van een
tweedrukventiel, EN-ventiel.

A+ = start . b0

A- = a1

B- = a0 . b1
B+ = a1

Figuur 4.2h Pneumatisch schema met bewegingsvolgorde A+, A-/B+, B-

Tekenen elektro-pneumatisch schema
Het elektro-pneumatische schema bestaat uit drie. Het eerste deel bestaat uit de
cilinders en de elektroventielen. Het tweede deel bestaat uit de signalen,
startsignaal en de eindstandmelders. Het startsignaal wordt gegeven door een
drukknop met een maakcontact. De eindstandmelders zijn magneetsensoren die
op de cilinders zijn gemonteerd. De signalen vormen de ingangen van de
schakeling. De ingangen zouden rechtstreeks de spoelen van de ventielen
kunnen aansturen. Dit noemt men een directe besturing. In het getekende
schema worden de spoelen van de elektroventielen via relais aangestuurd. Dit is
een indirecte besturing.
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Het derde van de schakeling bestaat uit het aansturen van de uitgangen. Dit zijn
zoals genoemd de spoelen van de twee 5/2-elektroventielen.
In het elektrisch schema realiseren we de EN-functie door de relaiscontacten in
serie te plaatsen.

Figuur 4.2i Deel 1 van het elektro-pneumatisch schema, de cilinders en ventielen

Figuur 4.2j Deel 2 van het elektro-pneumatisch schema, de ingangen

Figuur 4.2k Deel 3 van het elektro-pneumatisch schema, de uitgangen
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4.3

Volgordeschakeling met geheugen

Aan de hand van een voorbeeld gaan we een volgordeschakeling uitwerken
waarbij wel een geheugen bij nodig is. We ontwerpen een pneumatisch schema
voor twee cilinders met als bewegingsvolgorde: A+, B+, B-, A, betekent dat de voorgaande actie moet zijn afgerond
/ betekent tegelijkertijd
In woorden is de bewegingsvolgorde: cilinder A gaat uit, als A uit is dan gaat
cilinder B uit, als cilinder b uit is gaat B weer terug, als cilinder B terug is gaat A
terug, als A terug is staat de schakeling weer in de ruststand.
STAP 1 Bewegingsdiagram tekenen
De volgorde in het bewegingsdiagram tekenen.

Figuur 4.3a Beweging van cilinders
Stap 2 Signalen tekenen
Het startsignaal en de sensoren voor de begin- en eindpositie van de cilinders in
het diagram verwerken.

Figuur 4.3b Beweging cilinders met signalen van start en eindstandmelders
78 -95

Na het tekenen van de signalen in het diagram kijken we of er een geheugen
noodzakelijk is.

Figuur 4.3c Controleren geheugen
De uitkomsten geven twee dezelfde getallen, dus is er een geheugen nodig.

STAP 3 Afleiden schakelformules
Tijdens deze stap gaan we voor iedere beweging een schakelformule afleiden.
Voor A+ kijken we naar wissellijn 1 en 5.
Voor A- kijken we naar wissellijn 4.
Voor B+ kijken we naar wissellijn 2.
Voor B- kijken we naar wissellijn 3.
Op de wissellijnen kijken we naar de primaire signalen die voor de lijn hoog
worden. Let op! Wissellijn 1 = wissellijn 5. Bij het afleiden van de
schakelformules laten we het geheugen nog even buiten beschouwing. Dit komt
in een latere stap aan bod.
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Figuur 4.3d Schakelformules afleiden
A+ = start

.

a0

A- = b0
B+ = a1
B- = b1
Dit zijn de voorlopig bepaalde schakelformules.
STAP 4 Commando gebied tekenen
A+

start op wissellijn 1

AB+

start op wissellijn 4
start op wissellijn 2

B-

start op wissellijn 3

Figuur 4.3e Gebied voor commando’s
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STAP 5 Commando’s tekenen
De volgend stap is om de commando’s in te tekenen en te kijken of ze binnen
het bepaalde gebied van stap 4 liggen.
A+ = start . a0
We kijken naar het gebied waar het signaal start én het signaal a0 hoog zijn.
A- = b0
We kijken naar het gebied waar b0 hoog is.
B+ = a1
We kijken naar het gebied waar a1 hoog is.
B- = b1
We kijken naar het gebied waar b1 hoog is.

Figuur 4.3f Commando’s tekenen

STAP 6 Controleren tegenstrijdige signalen
Na het tekenen van de commando’s zien we dat het commando voor A+ en Bnetjes binnen het bepaalde gebied valt. De commando’s voor A- en B+ vallen
buiten het gebied en leveren dus een probleem op. We zullen deze commando’s
dus moeten aanpassen.
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STAP 7 Tegenstrijdige signalen aanpassen en controleren
Het commando A- is tegenstrijdig met commando A- op lijn 1.
Het commando B+ is tegenstrijdig met commando B- op lijn 3.
De eerste stap die we nemen is kijken of we een signaal kunnen inkorten. We
zouden bij B+ het signaal b0 er bij kunnen nemen. Bij A- zouden we a1 er bij
kunnen nemen.
Het commando voor B+ wordt dan: B+ = a1 . b0
Het commando voor A- wordt dan: A- = a1 . b0
Nu we deze twee commando’s hebben ingekort zien de commando’s er als volgt
uit:

Figuur 4.3g Commando’s na het inkorten van de signalen
Het probleem dat nu overblijft is dat cilinder A op lijn 4 een commando, A-, moet
krijgen om in te gaan maar op lijn 2 ook een commando krijgt. Hetzelfde geldt
voor cilinder B. Op lijn 2 moet cilinder een commando, B+, krijgen om uit te
gaan. Echter op lijn 4 krijgt cilinder B ook een commando B+. We hebben dus
dubbele signalen op lijn 2 en lijn 4. Dit kunnen we oplossen door een
ongelijkheidsgeheugen te maken dat hoog is op lijn 2 of lijn 4. De keuze voor lijn
2 of 4 is onbelangrijk. Het geheugen gaat ervoor zorgen dat we een verschil
krijgen in de commando’s op lijn 2 en lijn 4.
In dit voorbeeld kiezen we ervoor om het geheugen op lijn 2 hoog te laten zijn
en op lijn 4 laag. Dit betekent dat we een signaal nodig hebben voor lijn 2 om
het geheugen hoog te maken en een signaal nodig hebben om het geheugen
voor lijn 4 weer laag te maken.
We kiezen voor de signalen (start . a0) voor het geheugen hoog te maken en
voor b1 om het geheugen laag te maken. We krijgen dan de volgende
schakelformules voor het geheugen.
SET Geheugen = (start

.a )
0

Reset Geheugen = b1
Het geheugen kunnen we nu bij de signalen tekenen.
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SET G = start

.a

0

Reset Geheugen = b1

Figuur 4.3h Ongelijkheidsgeheugen op wissellijn 2

Het geheugen gaan we nu opnemen in de schakelformules voor de commando’s.
We nemen hierin het geheugen mee. Op lijn 2 is het geheugen hoog en op lijn 4
is het geheugen laag. Bij toestanden nemen we mee. Als het geheugen laag
moet zijn geven we dit met een streepje aan boven de G van geheugen.
A+ = start . a0
A- = b0 . a1 . G
B+ = a1 . b0 . G
B- = b1
We tekenen nu opnieuw de commando’s in en controleren of er
tegenstrijdigheden zijn.

Figuur 4.3i Commando’s met geheugen
In figuur 3.3i zien we dat er geen tegenstrijdigheden meer zijn. We kunnen met
de schakelformules een schema ontwerpen.
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STAP 8 Tekenen pneumatische schema
Als eerste ontwerpen we met de gevonden commando’s een pneumatisch
schema. Voor het startsignaal gebruiken we een manueel bediend 3/2-ventiel,
N.C. Voor de eindstandmelder gebruiken we rolbediende 3/2-ventielen, N.C.
Voor het geheugen gebruiken we een bistabiel, lucht gestuurd 5/2-ventiel.
Commando’s:

SET G = start . a0
Reset G = b1

Figuur 4.3j Pneumatisch schema voor A+, B+, B-, A-, met geheugen
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Tekenen elektro-pneumatisch schema
Het elektro-pneumatische schema bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat
uit de cilinders met elektroventielen. Het tweede deel bestaat uit de signalen,
startsignaal en de eindstandmelders. Het startsignaal wordt gegeven door een
drukknop met een maakcontact. De eindstandmelders zijn magneetsensoren die
op de cilinders zijn gemonteerd. De signalen vormen de ingangen van de
schakeling. De ingangen zouden rechtstreeks de spoelen van de ventielen
kunnen aansturen. Dit noemt men een directe besturing. In het getekende
schema worden de spoelen van de elektroventielen via relais aangestuurd. Dit is
een indirecte besturing. Dit is het derde gedeelte.

Figuur 4.3k Deel 1 Cilinders met elektroventielen

Figuur 4.3l Deel 2, startsignaal, eindstandmelders en het geheugen

Figuur 4.3m Deel 3, Aansturing van de ventielen
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Opgaven Hoofdstuk 4 Volgordeschakelingen

1) Elektro-pneumatische volgordeschakeling ontwerpen 1
Na uitvoering van deze opgave moet de student in staat zijn:
Aan de hand van een aantal stappen een volgordeschakeling te ontwerpen en
te bouwen

Opdracht
Ontwerp een schakeling met de volgende bewegingsvolgorde A+/B+, A-, BDoe dit aan de hand van de volgende stappen:
1. Beweging van de cilinders in het bewegingsdiagram tekenen
2. Onderzoeken of er geheugens nodig zijn.
3. Afleiden schakelformules.
4. Tekenen van de commando gebieden.
5. Tekenen van de commando’s.
6. Controleren commando's op tegenstrijdigheden. Bij tegenstrijdigheden ga
terug naar stap 3 en pas de schakelformules aan. Herhaal stap 4 en 5.
7. Bouw het schema op in FluidSim en test de werking.
De ventielen worden indirect bediend door relaiscontacten.
Beweging cilinders

A
B
Signalen

Start
a0
a1
b0
b1
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Commando gebieden en commando’s

A+
AB+
B-

87 -95

2) Elektro-pneumatische volgordeschakeling ontwerpen 2
Na uitvoering van deze opgave moet de student in staat zijn:
Aan de hand van een aantal stappen een volgordeschakeling te ontwerpen en
te bouwen.
Opdracht
Ontwerp een schakeling met de volgende bewegingsvolgorde A+, B+, A-/BDoe dit aan de hand van de volgende stappen:
1.
Beweging van de cilinders in het bewegingsdiagram tekenen
2.
Onderzoeken of er geheugens nodig zijn.
3.
Afleiden schakelformules.
4.
Tekenen van de commando gebieden.
5.
Tekenen van de commando’s.
6.
Controleren commando's op tegenstrijdigheden. Bij tegenstrijdigheden ga
terug naar stap 3 en pas de schakelformules aan. Herhaal stap 4 en 5.
7.
Bouw het schema op in FluidSim en test de werking.
De ventielen worden indirect bediend door relaiscontacten.
Beweging cilinders

A
B
Signalen

Start
a0
a1
b0
b1
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Commando's

A+
AB+
B-
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3) Elektro-pneumatische volgordeschakeling ontwerpen 3
Na uitvoering van deze opgave moet de student in staat zijn:
Aan de hand van een aantal stappen een volgordeschakeling te ontwerpen en
te bouwen
Opdracht
Ontwerp een schakeling met bewegingsvolgorde A+, B+, C+, A-/B-/CDoe dit aan de hand van de volgende stappen:
1.
Beweging van de cilinders in het bewegingsdiagram tekenen
2.
Onderzoeken of er geheugens nodig zijn.
3.
Afleiden schakelformules.
4.
Tekenen van de commando gebieden.
5.
Tekenen van de commando’s.
6.
Controleren commando's op tegenstrijdigheden. Bij tegenstrijdigheden ga
terug naar stap 3 en pas de schakelformules aan. Herhaal stap 4 en 5.
7.
Bouw het schema op in FluidSim en test de werking.
De ventielen worden indirect bediend door relaiscontacten.

Beweging cilinders

A
B
C
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Signalen

Start
a0
a1
b0
b1
c0
c1

Commando's

A+
AB+
BC+
C-
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4) Dozenlift
Na uitvoering van deze opgave moet de student in staat zijn:
Aan de hand van een aantal stappen een volgordeschakeling te ontwerpen en
te bouwen.

Omschrijving opdracht
De bewegingscyclus van de dozenlift uit opgave 1 kan één cyclusstap korter
gemaakt worden door de liftcilinder (cilinder A) en de schuifcilinder (cilinder B)
gelijktijdig terug te sturen.

Ontwerp een schakeling die voldoet aan de beschrijving op de vorige bladzijde.
Doe dit aan de hand van de volgende stappen:
1. Beweging van de cilinders in het bewegingsdiagram tekenen.
2. Onderzoeken of er geheugens nodig zijn.
3. Afleiden schakelformules.
4. Tekenen van de commando gebieden.
5. Tekenen commando’s.
6. Controleren commando's op tegenstrijdigheden. Bij tegenstrijdigheden ga
terug naar stap 3 en pas de schakelformules aan. Herhaal stap 4, 5 en 6.
7. Bouw het schema op in FluidSim en test de werking.
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Beweging cilinders

A
B
Signalen

Start
a0
a1
b0
b1

Commando's

A+
AB+
B-
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5) Dozenlift 3
Na uitvoering van deze opgave moet de student in staat zijn:
Aan de hand van een aantal stappen een volgordeschakeling te ontwerpen en
te bouwen.
Opdracht omschrijving
Er wordt in de dozenlift een extra stopcilinder (cilinder C) geplaatst.
Deze stopcilinder moet voorkomen dat er tijdens de liftbeweging nieuwe dozen
onder het liftplateau kunnen komen met alle gevolgen van dien.
De fotocel voor het startsignaal wordt naar rechts verschoven (start1).
Cilinder C staat in rust uit.
Wanneer de doos in positie is op het liftplateau, dan wordt dit gemeld door een
tweede fotocel (start2).
Alle cilinders zijn dubbelwerkend.
Cilinders A, B en C zijn voorzien van eindstandmelders.
Alle cilinders worden bistabiel aangestuurd.
Ontwerp een schakeling die voldoet aan de omschrijving.

c1
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Beweging cilinders

A
B
C
Signalen

St. 1
St. 2
a0
a1
b0
b1
c0
c1
Commando's

A+
AB+
BC+
C-
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