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ABSTRACT 

Within the program “Improving the national and 
international competitiveness of University of Mi-
skolc“ (TIOP 1.3.1.-7) a new test equipment was set 
up at Machine Tools Department, University of Mi-
skolc . This modern equipment is suitable for testing 
proportional and servo valves furthermore it has high 
hydraulic performance reserves. The test workplace is 
made up from a PLC controlled hydraulic test bench 
and an attached data logger system. In the article the 
author describes the main units of measurement 
equipment, the configuration and programming op-
tions. He illustrates the test and evaluation steps 
through a particular measurement process. 

1. BEVEZETÉS 

„A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi verseny-
képességének komplex megújítása” (TIOP 1.3.1.-7) 
program keretében  a Miskolci Egyetem Szerszámgé-
pek Tanszékén egy arányos és szervo szelepek vizsgá-
latára alkalmas, nagy hidraulikus teljesítmény tartalé-
kokkal rendelkez  korszer  mér  berendezés telepíté-
sére került sor. A vizsgáló munkahely egy PLC vezér-
lés  hidraulikus próbapadból, és egy hozzá csatlakozó 
mérésadat gy jt  rendszerb l áll. A hidraulikus pró-
bapadot a tanszék által megadott paraméterek és kéré-
sek figyelembe vételével a Bosch Rexroth Kft tervezte 
és gyártotta, a mérésadatgy jt  már egy korábbi be-
szerzésb l a tanszék rendelkezésére állt. 

2. A VIZSGÁLÓ MUNKAHELY BEMUTATÁSA, 
KEZELÉSE 

A próbapad (1. ábra) els sorban NG6, 10, 16 és 25-
ös névleges méret  arányos és szervo szelepek méré-
sére alkalmas. A különböz  típusú szelepek cserélhe-
t , az adott szelepnek megfelel  csatlakoztató felület-
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tel ellátott közbetét lapon keresztül csatlakoztathatóak 
a mér körbe. A többcélú felhasználás érdekében -  
még a körfolyam mér kör el tti részén - külön kiveze-
tésre került a nyomóág és a tartályág. Ez lehet vé 
teszi, hogy a próbapad tápegységét olyan nagy nyo-
mást és térfogatáramot igényl  más típusú mérésekhez 
is felhasználhassuk, melyekre eddig nem volt lehet -
ségünk.  

 

1. ábra 
Arányos szelep vizsgáló munkahely 

A próbapad tápegysége egy 370 l-es olajtartályra 
telepített teljesítmény szabályozott szivattyúegységet 
tartalmaz. Közvetlenül a szivattyú nyomóági csatlako-
zására került felépítésre a nyomáshatároló vezérl  
blokk. A vezérl blokkra épített nyomáslekapcsoló 
szeleppel elektromos úton lehet a szivattyú folyadék-
szállítását le,-ill. rákapcsolni a rendszerre (2. ábra).  

Az olajtartály speciális kivitel , két részre osztott. A 
nagyobbik rész (250 l) a „tiszta” oldal, a kisebbik (120 
l) a „koszos” oldal. Ide a rés és vezérl  ágak, valamint 
a mérend  szelep alatt elhelyezett, a csepeg  olajat 
felfogó tálca leereszt  ága került visszavezetésre. 
Ennek a résznek a feladata az olajkondicionálás elvég-
zése.  A „tiszta” oldalon van a szivattyú egység, és ide 
kerül visszavezetésre a f köri olaj. Egy szintkapcsoló 
ellen rzi az olajszintet. Amennyiben az olajszint le-
csökken 180 l alá, a szintkapcsoló figyelmeztet  jelet 



8 12. SZÁM GÉP, LXIII. évfolyam, 2012.

ad a vezérl  szekrénynek, amennyiben 125 l alá csök-
ken az olajszint, vészjelzés kiadására kerül sor, mely 
hatására a vezérlés leállítja a szivattyút. A „koszos” 
oldalon is egy olajszint távadó ellen rzi az olajszintet. 
Az olaj h tését a koszos oldalra beépített olaj-leveg  
h t  végzi, mely hatékony m ködéséhez megfelel  
mennyiség  friss leveg t kell biztosítani. Az olaj sz -
rését a h t körbe beépített mellékáramköri sz r  vég-
zi el. A sz r -h t  folyamat m ködését a tartályban 
lév  olaj szintje és h mérséklete vezérli. Ha az olaj 
h mérséklet eléri a 45 °C-ot elindul a keringetés, és 
ezzel az olaj h tése - sz rése. A keringetés csak 40 °C 
alatt áll le. Amennyiben a tartályban lév  visszacsurgó 
olaj eléri a 80 litert, akkor a h mérséklett l függetle-
nül is indul a sz r -h t  keringtet  szivattyú, majd ha 
a szint elérte a beállított maximumot,  egy útváltó 
átkapcsolásával a keringtet  szivattyú átemeli az olajt 
a tiszta oldalra. Az átfejtés addig tart, míg a koszos 
tartályrészben az olajszint a minimum értékig le nem 
csökken. Ha valamilyen ok folytán nem lehet az olajt 
visszafejteni a „tiszta” tartályrészbe (pl. a szelep nem 
vált át, keringtet  szivattyú motorvédelem leold, stb.), 
a maximális olajszintnél a PLC leállítja a berendezést 
és hibajelzést ad. Mindkét térrészben a szint és h mér-
séklet felügyeletet analóg távadók látják el. A rend-
szerbe kerül  hidraulika olaj tisztaságát 3 mikronos 
sz rési finomságú nyomóági sz r  biztosítja. A sz -
r k kijelz vel ellátottak, 75 %-os eltöm déskor fi-
gyelmeztet , 100 %-os eltöm dékor tiltó jelzést adnak 
a vezérlés felé.  

 

2. ábra 
Tápegység   

A szivattyú nyomása és térfogatárama a próbapadon 
található nyomáshatárolóval ill. áramállandósító sze-
leppel állítható be. A nyomás maximális értéke 280 
bar, a térfogatáramé 105 l/min lehet. A szivattyú haj-
tására egy 22 KW-os aszinkron motor szolgál. A szi-
vattyú teljesítmény-szabályzója nagy nyomások esetén 
a térfogatáram csökkentésével biztosítja, hogy a motor 
terhelése a névleges teljesítményt ne haladja meg. A 

vizsgált szelep kifolyó ági nyomásának beállítására 
egy, a tartályágba beépített, nyomáshatároló szelep 
szolgál. 

 

3. ábra 
Nyomás és térfogatáram beállítás eszközei 

A próbapad mér helyén (4. ábra) lév  alaplapra sze-
relhet  fel  közbetétlappal a mérend  szelep. A közbe-
tét lap teszi lehet vé, hogy a különböz  típusú és 
méret  vizsgálandó szelep cseréje gyorsan, kevés 
szerelési munkával megoldható legyen. A mérend  
szelep munkaágában beépített elektronikával rendel-
kez  arányos nyomáshatároló szelep szolgál a való-
ságban el forduló terhelések szimulálására. Szintén a 
munkaágban kapott helyet egy nagy felbontású fogas-
kerekes mér motor is a pillanatnyi térfogatáram méré-
sére.  

 

4. ábra 
Mér hely 

A mér hely felett  nyomásmér  órák mutatják a 
nyomági,- a visszafolyóági,- „A”- ági és a „B”- ági 
nyomások értékét. A térfogatárammér  kijelz je a 
vezérl  szekrényen található, innen olvasható le az 
„A”- ág,ill. „B” ág pillanatnyi térfogatárama. Az alap-
lapon külön kivezetés szolgál a vizsgált szelep „Y” ági 
rés- és vezérl  olaj elvezetésére. Egy háromutas elzáró 
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csap átváltásával ez az ág egy mér hengerhez csatla-
koztatható, így lehet ség van a szelepen átfolyó rés- és 
vezérl  olaj mennyiségének mérésére is. A vezérl  
olaj nélküli „Y” ági résáram méréséhez a vizsgált 
szelep „X”  vezérl ági (el vezérl  szelep nyomóág) 
vezetékét az alaplapon kívüli elzáró csappal el kell 
zárni. 

 
A próbapad elektromos vezérlését és a mérési ada-

tok kezelését egy VEP30.3 típusú, beépített PLC-vel 
rendelkez  operátor panel végzi, amely a mér hely bal 
oldalán lév  vezérl  szekrénybe került beépítésre. Az 
operátor panel érint képerny s, az I/O modulokkal 
profibus kapcsolaton keresztül kommunikál.  
Bekapcsolás után a vezérlés a „F menü” képerny vel 
jelentkezik be (5 .ábra).  

 

5. ábra 
F menü képerny  

Innen lehet továbblépni a alapjel szerkesztéshez, va-
lamint a rendszerállapot és a beállítások megtekinté-
séhez. A mérés indítása a „Mérés Start” gomb lenyo-
másával indul. A mérés elindítása után ennek a gomb-
nak a felirata „Mérés Stop”-ra változik, megnyomásá-
val a mérés leállítható. A mért f bb paraméterek pilla-
natnyi értéke a képerny  alsó felében lév  oszlop 
kijelz kr l olvasható le, ill. a grafikonok alján az 
adatok számkijelzése is megtörténik. Képerny r l 
leolvasható adatok: 

- pa : „A” ági nyomás 
- pb : „B” ági nyomás 
- pp : nyomóági nyomás 
- pt  : tartályági nyomás 
- T : nyomóági olaj h mérséklete 
- Usp : mért szelep kitérítése (alapjel) 
- Upv : mért szelep kitérése (tolattyú helyzete) 
A pillanatnyi térfogatáram a vezérl  szekrényen 

operátor panel jobboldalán lév  kijelz n olvasható le. 
A mérés indítása el tt be kell állítani a szelep vezér-

léséhez szükséges adatokat az „Alapjel szerkesztés” 
képerny n (6.ábra). Itt meg lehet választani a jelalakot 

(szinusz, négyszög vagy háromszög), meg lehet adni 
az alapjel amplitúdó értékét (max. 10 V), az alapjel 
eltolási értékét ( Ofszet: 0…10 V) és a ciklusid t 
(0,5… 30 sec).  

 

6. ábra 
Alapjel szerkesztés képerny  

 

A beállítandó értékre nyomva megjelenik egy 
keypad, és bevihet  a beállítani kívánt adat. Ameny-
nyiben a beadott értékek értékhatár feletti alapjelet 
eredményeznének, pl. 8 V amplitúdó és 5 V eltolás, a 
10 V feletti részt levágja a rendszer. Ha 0 V az ampli-
túdó, az eltolásba írt érték jelenik meg a mérend  
szelepen mint vezérl  jel, így tudunk fix alapjelet 
beállítani.  

Ezen a képerny n lehet beállítani az „A” ági és a 
„B” ági terhel  arányos nyomáshatárolók alapjelét 
bar-ban. 

Lehet ség van küls  jelforrásról tetsz leges, az 
„Alapjel szerkesztés” panelen nem beállítható alapjel-
lel történ  vizsgálatra is. Ehhez a „Küls  alapjel” 
gombot kell megnyomni, ekkor a vezérl  szekrény 
jobb alsó részén található DSUB25-ös csatlakozón 
beadott jel mint alapjel kerül a mérend  szelepre. 

A rendszerállapot képerny n tekinthetjük meg a 
tápegység üzemállapotához tartozó f bb adatokat és 
hibaüzeneteket (7 .ábra). Amennyiben üzemelés köz-
ben olyan hiba keletkezik, amely még közvetlenül 
nem veszélyezteti a tápegység m ködését, de már 
intézkedést igényel (pl.: 75%-os sz r  eltöm dés, stb.) 
a f képerny   „Rendszer állapot” nyomógomb mellett 
megjelenik egy sárga háromszögben egy felkiáltó jel. 
Erre nyomva a felugró ablakon megjelenik a hiba 
leírása, ill. hogy mi a további teend . Ha olyan hiba 
keletkezik, ami üzemvitelt veszélyeztet (pl.: 100%-os 
sz r eltöm dés) akkor sárga háromszög helyén egy 
piros „X” jelenik meg, a vezérl  szekrényen lév  piros 
lámpa kigyullad és a berendezés leáll.  
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7. ábra 
Rendszerállapot képerny  

A „Beállítások” képerny n lehet ség van a tápegy-
ség f tés és az olajátemelés kézi bekapcsolására. 

Az anyagi er források korlátozott volta miatt nem 
volt lehet ségünk  dokumentálási lehet séget is ma-
gában foglaló rendszer vásárlására. A  próbapad ve-
zérlése megoldja a vezérl - és rendszerállapot jelek 
pillanatnyi értékének kijelzését, az adatok kezelésére 
és tárolására egy Speider 8 mérésadatgy jt t és a 
hozzá csatlakozó számítógépet használunk. A küls  
jelfeldolgozáshoz a vezérl szekrényen lév  25 pólusú 
csatlakozón kivezetésre kerültek a „F menü” képer-
ny n megjelenített adatok feszültség jelei.  

3. MÉRÉS BEMUTATÁSA 

A mérés menete: 
  
1. Ha minden indítási feltétel adott (olajszint, sz r -

kijelz , stb.), a fehér, vezérlés státusz lámpa villog. A 
kulcsos kapcsolóval a vezérl  feszültséget be kell 
kapcsolni. Ekkor a fehér lámpa folyamatosan világít.  

2. A „f szivattyú be” nyomógombot megnyomásá-
val indítható a tápegység. A f szivattyú hajtás csillag-
ban indul, majd átvált deltába, kicsivel kés bb (auto-
matikusan) átvált a tehermentesít  szelep. Eddig zöl-
den villog a „f szivattyú be” gomb, majd folyamato-
san világít.  

3. Be kell állítani a tápegységi olajnyomást (táp-
nyomás) és a tápegységi térfogatáramot valamint a 
tankági el feszítést a kezel panelen (3.ábra).  

4. A kezel  panelen be kell állítani a mérési paramé-
tereket. 

5. A kezel panelen a „Mérés start” nyomógombbal 
indítható a mérés. A mérend  szelep kitérítése az 
„Alapjel szerkesztés” menüpont alatt beadott paramé-
terek szerint elindul.  

6. A „Mérés állj!” nyomógomb megnyomására leáll 
a mérend  szelep kitérítése.  

7. A „f szivattyú állj” megnyomására leáll a f szi-
vattyú. 

8. A mérés befejeztével a tápnyomást és a térfogat-
áramot állítsuk minimumra. 

 
Mérési eredmény: 

Vizsgált szelep típusa: 4WRKE 16 W6-125P-32 
Beállítási paraméterek: 
Tápnyomás: 150 bar, Térfogatáram: 100 l/min 
„A” ági nyomáshatároló beállított értéke: 100 bar 
„B” ági nyomáshatároló beállított értéke: 100 bar 
Alapjel: Usp: 7 V, alakja: sinus, ciklusid : 10 sec 

 

8. ábra 
Mérési eredmény 

A 8. ábrán látható mérési eredmény alapján megál-
lapítható, hogy a vizsgált szelep esetén a szimmetrikus 
alapjel ellenére a szelep kitérésében asszimetria mu-
tatkozik, negatív irányban jelent s túllendülés tapasz-
talható. Ez a túllendülés azt is eredményezi, hogy 
negatív irányban gyorsabb a jelfelfutás, ezért itt az 
állandósult térfogatáram hosszabb ideig tart. 

 
A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-

10/2/KONV-2010-0001 jel  projekt részeként 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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