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2
Varnostna tehnologija vedno bolj pridobiva na pomenu pri načrtovanju naprav in strojev.
Čeprav so bili stroji morda že opremljeni z visoko stopnjo varnostnih ukrepov, se naraščajoče zahteve
po učinkovitosti in storilnosti še naprej nenehno razvijajo. Direktiva o strojih ima pri tem pomembno
vlogo. Naslednja poglavja obravnavajo mehaniko, pnevmatiko in hidravliko. Vse tri pogonske
tehnologije pa je treba vedno upoštevati tudi v kombinaciji z električno zasnovo.
MEHANSKA ZASNOVA
1 Uvod
Inženirji in načrtovalci so vedno dobro delali. Kako bi sicer lahko razložili izjemno raven varnosti
današnjih naprav in strojev?
Veliko bolj nas skrbi dejstvo, da mora odgovorna oseba podjetja zdaj s svojim dobrim imenom
zagotoviti, da ima dobavljeni stroj dejansko zahtevano raven varnosti, in še več, da je to mogoče
zakonito dokazati. Vendar je pomembno, da se ena stvar razjasni:
Naši stroji še vedno niso popolni, vendar so vedno boljši. Varnostni razvoj ne pomeni uvajanja
povsem novih rešitev; ravno nasprotno, pomanjkljivosti so zagon za izboljšanje, napake pa izhodišče
za popravek!

Osnovna pravila za načrtovanje uspešnih proizvodov
Glede terminologije: Na splošno razlikovanje med zanesljivostjo in varnostjo ni vedno jasno. To je
zato, ker imata oba izraza nekaj skupnega: nanašata se na prihodnje dogodke in obravnavata
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verjetnost. Z vidika varnosti pri delu in s tem povezane zasnove, povezane z varnostjo, je treba
razlikovati med obema izrazoma z uporabo izključnih opredelitev:
Če komponenta (ali celo modul, stroj ali naprava) ne izpolnjuje predvidene funkcije v skladu z vnaprej
določenimi robnimi pogoji, se šteje za nezanesljivo. Če sestavni del (ali celo modul, stroj ali naprava)
povzroči nesrečo s telesnimi poškodbami, je nevaren. Pomen "zanesljiv" in "varen" je mogoče
izpeljati iz obratne posledice. Logična posledica nesreče je, da lahko smiselno govorite o varnosti (ali
pomanjkanju varnosti) le, če vsi ustrezni vidiki tehničnih sistemov in njihove zasnove človeka resnično
obravnavajo kot neločljivo komponento delovnega sistema z vsemi pomanjkljivostmi.
2 Nevarnost in tveganje
Priloga I k Direktivi ES o strojih določa pet obveznih korakov kot osnovo za načrtovanje strojev,
povezanih z varnostjo:
1. Določite omejitve stroja, vključno z njegovo pravilno uporabo in razumno predvidljivo
zlorabo
2. Sistematično prepoznajte potencialne nevarnosti v zasnovi in nevarne situacije, ki iz tega
izhajajo
3. Ocenite nevarne situacije pri delu s strojem ali na njem (analiza tveganja)
4. Ocenite tveganja, povezana z nevarnostmi, in ali je potrebno zmanjšanje tveganja
5. Izvedite in dokumentirajte vse varnostne ukrepe, potrebne za obvladovanje tveganja
Glede terminologije: Objektivno gledano lahko nevarnosti obravnavamo kot energetski ali materialni
potencial, ki presega človeške meje in lahko spontano povzroči zdravstvene okvare ali poškodbe
različnih stopenj resnosti.
Nevarnosti se pojavijo takoj, ko obstaja možnost, da ljudje sovpadajo s časovnimi in prostorskimi
nevarnostmi, kar omogoča nastanek neželenih razmer. Učinki tega, kar se zgodi, ko se nevarnost
razširi, so podrejeni neusmiljenim naravnim zakonom.
Izraz tveganje zahteva novo miselnost. Predstavlja posledice nevarnosti, ki se pojavljajo z različno
pogostostjo za človeka in okolje.
Posledice so lahko različne stopnje resnosti. Stopnja tveganja je še vedno odvisna od tega, ali se
tehnični ali organizacijski protiukrepi lahko izvajajo ali ne.
Poročila o tveganju so izračunane napovedi potencialnih prihodnjih dogodkov, z drugimi besedami,
rezultat človeških premislekov in ne zato naravnih zakonov.
Za inženirje načrtovalce je pomembno vedeti, da so vzroki nevarnosti v učinkovitih parametrih
materiala, energije in informacij. Z drugimi besedami, parametri, ki jih uporabljajo med postopkom
načrtovanja in jih lahko uporabijo za doseganje varnega stanja z enakimi metodami, uporabljenimi za
načrtovanje funkcionalnih tehničnih sistemov.
Nevarnost materialov ne nastane le zaradi njegovih kemijskih ali bioloških lastnosti. Prav tako lahko
negativno vplivajo na človeka zaradi njegove lastnosti kot snovi, ki zapolnjuje prostor (geometrija) v
zemeljskem gravitacijskem polju: povsod, kjer ima geometrijska postavitev stroja prisilne položaje ali
kadar je treba težke tovore prevažati ali prenašati ročno (obremenitev na hrbtenici).
Energija: Vsak stroj potrebuje energijo za izvajanje svoje tehnološke funkcije. Vsaka energija, ki se
uporablja za izpolnitev delovne funkcije, je lahko nevarna za ljudi, takoj ko je njen vpliv nenadzorovan
in presega določeno gostoto energije.

4
Informacije: Slabo zasnovan pretok informacij med človekom in strojem, vključno z mejnimi pogoji,
lahko sproži vedenja, ki lahko ogrozijo uporabnika stroja in druge. V tem kontekstu osnovni
informacijski parameter pomeni, da je človekova varnost v delovnih sistemih odvisna od naravnih
zakonov obdelave informacij in človeškega vedenja. Ker se osnovni parametri materiala, energije in
informacij uporabljajo v strojih, lahko nevarnosti izhajajo le iz teh parametrov.

Ozadje ocene tveganja
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Parameter
1

Material

Energija

Informacije

Učinek
2
Prostorska
dispozicija

Primeri
Št.
1

Fizične napetosti

2

Fizični vplivi

3

Biološki vplivi

4

Vplivi kemikalij

5

Toplotni vplivi

6

Eksplozije

7

Mehanski vplivi

8

Hrup, vibracije

9

Električni vplivi

10

Elektromagnetna
polja

11

Sevanje

12

Predstavitev
informacij

13

Svetlobne razmere

14

Psihomentalni stres

15

Organizacijske
napake
Hiter tempo,
stres, šok

16
17
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Prisilna drža,
nedosegljivi funkcijski elementi
Rokovanje s tovorom,
visoke obratovalne sile, veliko število ciklov
Temperatura zraka, prepih,
zračna vlaga, visok ali nizek tlak
Glivične kulture, bakterije v vdihanem zraku,
onesnaženi, okuženi zračni filter
Jedko, strupeno,
škodljive, dražilne snovi
Visoke in nizke temperature okolice in stika,
požar
Kemične eksplozije (vnetljive snovi, hlapi,
plini), fizične eksplozije
Kraji, kamor lahko padete, viri nevarnosti,
nevarna območja, trki, udarne točke
Emisije zvoka,
vibracije rok, vibracije celotnega telesa
Elektrostatični naboji, neposreden stik,
obloki
Elektromagnetna polja,
magnetna polja
Elektromagnetno valovanje, IR / UV sevanje,
laser, ionizirajoče sevanje
Neustrezna razporeditev obvestil, nadzorni
elementi; nezdružljivost
Svetilnost, bleščanje, svetlobna barva,
porazdelitev svetilnosti
Nejasna navodila za uporabo in delo,
ergonomija programske opreme
Slabo premišljeno,
neusklajeno zaporedje operacij
Nepravilno delovanje,
panične reakcije, napake

Nevarnosti pri ravnanju s stroji

2.1 Mehanske nevarnosti
Bistvena značilnost je vrsta mehanske energije (kinetična, potencialna) in vprašanje, na kateri osnovi
je energija (predmet ali človek) in kateri premiki bi povzročil možno nesrečo (kinematično ali prosto
gibanje).
Tvegane nevarnosti se pojavijo, ko se potencialne nevarnosti in ljudje sovpadajo v času in prostoru.
Obstajata dve vrsti: stohastične (naključne) in deterministične (vnaprej določene) nevarnosti.
Deterministične nevarnosti: Te temeljijo na funkcionalni zasnovi stroja, npr. nevarne točke, ki so
tehnična potreba, na primer na orodjih z nastavljenimi gibi. Takšne nevarnosti so prisotne skozi
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celotno življenjsko dobo stroja in imajo stalno visoko verjetnost. Nesreča na nevarni točki je torej le
vprašanje časa, razen če se za preprečevanje ne uporabijo načrtovalni ukrepi. Deterministične,
mehanske nevarne točke so še vedno glavni poudarek pri vseh nesrečah s stroji, saj je njihov uničujoč
vpliv podcenjen tako s strani oblikovalcev kot prizadetih. Za razliko od stohastičnih nevarnosti so
nevarne točke s prakso vidne s prostim očesom vsakogar, ki ima kakršen koli tehnični interes, bodisi
na risbah, CAD modelih ali na končnih strojih.
Stohastične nevarnosti se pojavijo s časovno določeno verjetnostjo v življenjski dobi stroja. Običajno
so prikazane s krivuljo kadi, čeprav strogo gledano to velja le za nekaj modulov ali komponent. Redko
je, da so te nevarnosti in njihovi vzroki neposredno prepoznavni, in jih je, kot je to skoraj vedno v
primeru spektakularnih nesreč, težko kdaj zanesljivo napovedati.

Deterministične in stohastične nevarnosti
2.2 Ocena tveganja
Danes je na trgu več kot 80 postopkov za oceno tveganja, število pa naj bi se povečalo. Vendar
nobeden od njih ni (pravno) zavezujoč. Čeprav se direktiva o strojih sklicuje na nekatere usklajene
standarde za varnost strojev (EN ISO 13 849, EN ISO 12 100, IEC 61508 ali EN 62 061), je izvajanje teh
v praksi še vedno zelo problematično.
Trenutno je splošno sprejeta naslednja opredelitev tehničnega tveganja:
Tveganje ni naraven zakon, temveč poročilo o verjetnosti (prognozi) glede vpliva nevarnosti na
človeka in / ali okolja v določenih okoliščinah. Tveganja se izračunajo glede na pogostost in resnost
morebitnih poškodb, zdravja ali materialne škode, skupaj z možnostjo tehničnih, organizacijskih ali
osebnih ukrepov za preprečitev ali zaščito pred nevarnostjo ali kako drugače. Rezultat ocene tveganja
na koncu določa zahteve glede zanesljivosti varnostnih funkcij, ki jih morajo izpolnjevati varnostni
deli krmilnika.
2.3 Opredelitev in izvajanje varnostnih ukrepov
Proizvajalci strojev so na notranjem evropskem trgu dolžni dobavljati samo varne proizvode.
Zato morajo vnaprej izračunati vse nevarnosti, povezane s strojem, in oceniti posledična tveganja. Z
znanjem, pridobljenim z analizo tveganja in oceno tveganja, morajo proizvajalci svoje stroje
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načrtovati tako, da ne morejo škodovati uporabnikom, drugim osebam ali okolju. Z drugimi
besedami, stroji morajo biti varni.
Mnogi ljudje radi uporabljajo izraz "varen"; navsezadnje je občutek varnosti ena najpomembnejših
osnovnih človekovih potreb. V tehnologiji "varno" pogosto pomeni izpolnjevanje funkcije stroja v
določenem obdobju. Vendar to resnično obravnava zanesljivost, zato moramo biti natančni: v svojem
pravem pomenu se varnost razume kot odsotnost potencialne in resnične nevarnosti za človeka in
okolje. Varnost in zanesljivost imata veliko skupnih lastnosti: obe opisujeta prihodnje vedenje stroja
in sta zato izjavi o verjetnosti.
Prva zapoved za zasnovo, povezano z varnostjo: Z vsemi vrstami nevarnosti se je treba spoprijeti v
fazi načrtovanja stroja!
Potrebni ukrepi načrtovanja morajo preprečevati tako nepredvidljive stohastične kot tudi
deterministične nevarnosti. Različni načini delovanja obeh vrst nevarnosti zahtevajo tudi različne
metode načrtovanja.
Pri izbiri načinov načrtovanja upoštevajte naslednje:
1. Vedno je treba uporabiti načrtovalne ukrepe za zmanjšanje obstoječih tveganj do te mere, da
je doseženo preostalo tveganje sprejemljivo za posameznika in družbo ( lahko se pojavi in ga
je treba sprejeti).
2. Ker se stohastične in deterministične nevarnosti bistveno razlikujejo, je povsem logično, da
se morajo tudi ukrepi, sprejeti za njihovo obvladovanje, razlikovati.
Ključ:
• Stohastično: Nevarnosti, na katere vpliva naključje, pri katerih potenciala nevarnosti ni mogoče
natančno napovedati, tj. Izraža se kot verjetnost
• Deterministično: nevarnosti s konstantnim potencialom nevarnosti, ki je ves čas enak

Prebod, odrez, lom

Ujetje, zapletanje

Udarec

Opekline

Vse vrste nevarnosti je potrebno prepoznat v fazi načrtovanja

Drobljenje, ujetje

Kemikalije, para

Električni udar
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Vrsta energije
1

Nosilec
energije
2

Premikanje
3

Potencialna
energija
Premikanje
vzdolž fiksnih
kanalov

Kinetična
energija

Grafično
Št.

Nevarnost zaradi
4

1

2

Objekt

3

Prosto
premikanje

Potencialna
energija

5

Nevarne točke na
nadzorovanih gibljivih
delih:
Nevarnost je omejena
na določeno mesto

4

Viri nevarnosti zaradi
nenadzorovanih
gibljivih delov:
Nevarnost izhaja iz
določenega kraja.

5

Mesta, kjer lahko padeš

Deli
človeškega
telesa
6
Udarne točke
Kinetična
energija

Premikanje
vzdolž fiksnih
kanalov

7

8

Osnovne mehanske nevarnosti

Inercijske sile

9

Pomembni ukrepi načrtovanja za preprečevanje nevarnosti

2.3.1 Ukrepi načrtovanja proti stohastičnim nevarnostim
Stohastične nevarnosti lahko pripišemo predvsem okvaram komponent ali napakam programske
opreme. Čeprav vplivajo na zanesljivost stroja, morda ne bodo nujno škodljivo vplivali na varnost
ljudi. Cilj usmerjenih načrtovalnih ukrepov je povečati časovno utemeljeno verjetnost, da bodo stroji
izpolnili svojo predvideno funkcijo v dogovorjenem času delovanja in ostali imuni na naključne okvare
komponent. Tako ne morejo škodovati ne človeku ne okolju.
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Najbolj znani ukrepi so:
•
•
•

Načelo varnega življenja
Načelo varne odpovedi (neuspešnosti)
Načelo odvečnosti

Ukrepi v zvezi z načelom varnega življenja izhajajo iz predpostavke, da je stroj ustrezno
dimenzioniran in zasnovan v skladu s svojo funkcijo in bo kot tak deloval v predvideni življenjski dobi
brez napak, okvar ali nevarnosti. To načelo zasnove je še posebej pomembno pri varnostnih
napravah, kot so na primer diski za lomljenje. Spodnji model je uporabil izredno zanesljiv princip
zaponke.
Uporaba tega načela predpostavlja, da:
1. Vse napetosti, ki delujejo na stroj, so znane,
2. Uporabljene metode izračuna in sprejeta zmogljivost materiala se ujemajo z resničnostjo,
3. V življenjski dobi stroja ne bodo vplivali nobeni drugi vplivi, razen tistih, ki jih upoštevamo pri
izračunu.

Disk za lomljenje brez drobljenja

V resničnem življenju nobene od teh predpostavk ni mogoče zagotoviti. Zaradi tega je priporočljivo
ubrati drugo pot. Načelo varne odpovedi zavestno dopušča napake. Vendar so sistemi zasnovani in
izdelani tako, da zaradi neuspešnosti povezane z varnostjo to ne pelje v tragedijo, ampak se ustavi na
dogovorjeni ravni.
Sistemi se na napake odzovejo tako, da »odpovedo« varnosti elementi (v zgornjem primeru disk)
čeprav to velja le za znane, prepoznavne in predvidljive napake. To predpostavlja, da se lahko
energija za to funkcijo dovaja v sistem ne samo v nujnih primerih, ampak da se vedno vnaprej shrani
dovolj energije. Ta se v primeru nevarnosti razprši in sistem preide v nizkoenergijsko in zato stabilno
stanje. Pri izvajanju tega načela se pogosto uporabljajo vedno prisotni učinki, kot so gravitacijske ali
torne sile in samozaklepanje, ki jih je mogoče doseči s temi sredstvi.
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V odvečnih sistemih je na voljo več komponent za izpolnitev funkcije, kot je dejansko potrebno.
Predpostavka je naslednja: Če bi eden od teh sestavnih delov odpovedal, bo drugi popolnoma prevzel
svojo funkcijo.
Načelo je doseči čim večjo zanesljivost z minimalno redundanco. Naj bo to načelo razumno, ima pa
eno pomembno slabost: izkušnje kažejo, da vedno obstajajo situacije, v katerih vsi odvečni sestavni
deli odpovejo hkrati zaradi skupnega vzroka. Te situacije je zelo težko predvideti in nadzorovati z
zasnovo. Dosledna, a draga raznolikost, zlasti kar zadeva fizično raznolikost, daje najboljše rezultate.

Neprimerno

Primerno

Krmilni
ventil

Točka
drobljenja

Krmilni
ventil

Ko cevni sklop odpove, medij pušča pred
ventilom.
Orodje nenadzorovano pade

Ko cevni sklop odpove, ventil prepreči iztek
medija iz cilindra.
Orodje ostane zgoraj

Sklop cevi z ventilom
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Redundanca
(odvečnost)
1

Enako

Raznoliko
(sestavni deli)

Raznoliko
(spremenljivke
procesa)

Št.

Primer

Pojasnilo

2

3

Varnostni ventil

Varnostni ventil

Podvajanje povečuje
varnost le, kadar ne more
priti do sistemskih napak,
npr. korozija, mešanje
materiala, zaradi česar
lahko obe varnostni napravi
hkrati odpoveta.

Varnostni ventil

Zlomni disk

Raznolikost v načelu
delovanja varnostne
naprave:
Z zamenjavo načela
delovanja je malo verjetno,
da bi neodvisne varnostne
naprave, ki delujejo na
drugačna načela in jih
izdelujejo različni
proizvajalci, hkrati
odpovedale.

1

2

Raznolikost v fizičnem
principu:
Vsakega od raznolikih,
nadzorovanih ventilov
aktivirajo krmilni sistemi
CS1 / CS2, ki reagirajo, če je
presežena mejna vrednost
dveh procesnih
spremenljivk, povezanih s
fizikalnim zakonom (npr.
splošna enačba stanja)

3

Senzor tlaka

Senzor temperature

Enaka in raznolika redundanca

2.3.2 Ukrepi načrtovanja proti determinističnim nevarnostim
Deterministične nevarnosti lahko pripišemo funkcionalni zasnovi stroja, ki jo zahteva tehnična
potreba, in uporabljenim postopkom.
Namenski načrtovalni ukrepi naj bi ustavili možnost skritih nevarnosti, ki vplivajo na ljudi.

13
Med tehničnim napredkom so bile razvite tri metode:
1. Neposredna varnostna tehnologija
2. Posredna varnostna tehnologija
3. Informativna varnostna tehnologija
V nasprotju z ukrepi, sprejetimi proti stohastičnim nevarnostim, za katere v osnovi velja, da imajo
enako vrednost, ES- direktiva o strojih zavezujoče določa zaporedje in prednostno izvajanje ustreznih
ukrepov proti determinističnim nevarnostim
1. Neposredno (vgrajena varnost)
2. Posredno (varovala in varnostne naprave)
3. Informativno (navodila, opozorila, piktogrami)
Metoda varnostne tehnologije
Posredno

Varnostna
tehnologija
Načelo
ukrepanja
Diagram

Neposredno

Informativno

Izogibanje nevarnostim

Zaščitite pred
nevarnostjo

Opozorila pred
nevarnostmi

Direktiva ES o
strojih,
EN ISO 12100

Odpravite ali
zmanjšajte nevarnosti
na najmanjšo možno
mero

Izvedite potrebne
varnostne ukrepe, kadar
nevarnosti ni mogoče
odpraviti

Uporabnika poučite o
preostalih tveganjih

Metode varnostne tehnologije

Z načrtovanjem se izognemo nevarnosti striženja
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2.3.2.1 Neposredna varnostna tehnologija
Metode, ki uporabljajo neposredno varnostno tehnologijo, poskušajo sestavne dele, stroje in procese
konfigurirati tako, da ne predstavljajo nobenega tveganja ali pa le nizko, sprejeto tveganje za ljudi. Na
voljo so geometrijski in energijski ukrepi:
Geometrijski ukrepi se skušajo izogniti nevarnemu učinku nevarnih točk na premikajoče se dele stroja
z upoštevanjem standardiziranih najmanjših razdalj, da se zagotovi, da nevarna bližina sploh ne
nastane, ali z onemogočanjem dostopa do takšnih nevarnih točk z upoštevanjem varnostnih razdalj.
Energijski ukrepi skušajo zaustaviti osnovno energijo nevarnosti, ki škodljivo vpliva na ljudi, tako da:
➢ Omejimo učinkovitost energije
➢ Prekinemo pretok energije do ljudi
➢ Ciljna je deformacija delov stroja in ne človeškega telesa
Prvi ukrep poskuša omejiti energije in sile, ki se pojavijo na nevarni točki, tako da njihov vpliv ostane
pod sprejemljivimi fiziološkimi vrednostmi. Tehnično pa je takšna raven energije na splošno le
omejena. Drugi ukrep preprečuje škodljiv vpliv na ljudi tako, da prekine pretok energije ali sil proti
človeškemu telesu, preden doseže prag bolečine. Tretji ukrep zmanjša togost delov stroja do te mere,
da se ob dostopu do nevarne točke deformirajo deli stroja in ne deli telesa.
Vendar je potrebna previdnost: Neposredno varnostno tehnologijo ni mogoče uporabiti na nevarnih
mestih s tehnološkimi funkcijami. Varnostne (zaščitne) ukrepe pred temi nevarnostmi je treba
zagotoviti s posebnimi ukrepi, kot so na primer varnostne naprave.

Elastični zapiralni robovi na varnostnih napravah
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2.3.2.2 Posredna varnostna tehnologija
Komponente, ki se uporabljajo v posredni varnostni tehnologiji, varujejo pred nevarnostmi, ki so
potrebne za delovanje stroja, zato se jim ni mogoče izogniti. Zaščitne naprave so razporejene med
operaterjem in nevarnostjo, tako da se časovno in prostorsko ne ujemata. Uporabljajo se varovala ali
varnostne naprave.
Varovala, npr. ograde ali pokrovi, tvorijo neprobojne fizične ovire in kot take ščitijo pred vstopom ali
dostopom do nevarnih situacij. Prav tako lahko preprečijo, da bi operaterje zadeli predmeti, ki so bili
izvrženi z zaščitenega območja.
Čeprav varnostne naprave, kot so dvoročni vklopi ali naprave s svetlobnimi žarki, ne preprečujejo
vstopa v nevarne situacije ali dostopa do njih, pa so del varnosti stroja, saj vplivajo na postopek prek
krmilnika stroja takoj, ko se aktivirajo.
Ergonomski vidiki odločajo o vodljivosti in s tem o sprejemljivosti varnostnih naprav.
Najpomembnejša ergonomska zahteva je, da upravljavci med vsakodnevnim ravnanjem z varnostno
napravo niso ovirani več kot je potrebno.

Varovala

Varnostne naprave
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Zaščita
pred
1

Prekinitev
vzročnoposledične
povezave
2

Učinek
preko
3

Diagram
Št.

4

Opis

Primer

Pojasnilo

5

6
Pokrovi,
zaščitne
konstrukcije na
strojih za
zemeljska dela
(ROPS, FOPS)

7
Varnostni ukrepi
zadržujejo
nenadzorovane
gibljive dele in
absorbirajo njihovo
kinetično energijo

Pokrovi,
ograde,
varovala

Varnostni elementi
predstavljajo fizično
oviro med
nevarnimi točkami
in delovnim
območjem.

Ovira za prste,
ovira za roke,..

Varnostni ukrepi so
kinematično
povezani z
nevarnimi premiki.
Pozitivno
oddaljujejo ljudi od
nevarnih območij
Odpiranje varovala
prekine nevarno
gibanje in dvigne
fizično pregrado
med nevarno točko
in osebo. Njegova
varnost je odvisno
od zanesljive
funkcije delov
krmilnega sistema,
povezanih z
varnostjo.
Med nevarnim
gibanjem varovala
ljudi vežejo na varno
mesto, s katerega
ne morejo priti do
nevarnih točk. Če
mora oseba
zapustiti varno
mesto, se nevarno
gibanje ustavi
Varnostni ukrepi
preprečujejo
nevarnosti s
prekinitvijo
nevarnih premikov,
takoj ko kdo preseže
varne meje in se
približa nevarni
točki.

3

Prostor in
čas
Premične
fizične
ovire

Nevarna
točka

4

5
Čas

Zanesljivi
krmilni
ukrepi

6

Omejevalne
naprave

Premične
fizične
ovire

Zaklepna ali premična zaklenjena
varovala

2

Varnostna naprava, ki vas
veže na lokacijo

1

Pokrovi, ohišja,
ki jih nadzirajo
pozicijska
stikala

Stikalo za
omogočanje,
krmilna
naprava holdto-run,
dvoročno vezje

Optoelektronski
kapacitivni
senzorji,
preproge,
občutljive na
tlak, svetlobne
zavese,
optični bralniki

Varnostna naprava z
zaznavanjem
prisotnosti

Prostor

Statična
fizična
ovira

Nepomična varovala

Vir
nevarnosti
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2.3.2.3 Informativna varnostna tehnologija
Kot zadnja možnost v boju proti determinističnim nevarnostim skuša informativna varnostna
tehnologija zagotoviti, da ogroženo osebje s ciljno usmerjenimi sporočili in informacijami upošteva
varne delovne postopke z uporabo metod, kot so:
➢ varnostni znaki,
➢ varnostne smernice v priročnikih za uporabo,
➢ interna navodila podjetja, ki jih organizira uporabnik stroja itd.
Učinkovitost te metode se razlikuje od države do države. Vsekakor lahko uživa precejšen uspeh v
tretjih državah, vendar se v evropskih državah na to ni treba zanašati. Zaradi različne miselnosti med
prebivalstvom je treba dati prednost tehničnim zaščitnim ukrepom, ki se samodejno aktivirajo in
preprečujejo ali varujejo pred nevarnostmi.
Praktično nemogoče bi bilo načrtovati in izdelati stroj s sprejemljivo stopnjo tveganja z uporabo samo
enega od tukaj naštetih načrtovalnih ukrepov. Namesto tega je treba različne metode, ki se
uporabljajo v teh ukrepih, uskladiti, da se zagotovi, da se medsebojno dopolnjujejo in so učinkovite
tako funkcionalno kot splošno.
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kanal
1

Informacijski parametri
proces
2

pomen
3

Primer
Št.

Besedilo

4
Navodila za uporabo

1

2

Statično

Varjenje
škodljivo za oči

Grafični simbol

Stop, ustavitev gibanja
Hitra ustavitev

3

ISO 7000
Varnostni znaki
4

Vizualno
Označbe

5

Barvna kombinacija:
Rumeno-črna (stalna nevarnost)
Rdeče-bela (začasna nevarnost)

Svetlobni signali
6
Aktivni diagrami

1-glavni motor
2-odprta miza
3-pokrov odprt
4-brez stisnjenega zraka

7
Dinamično

Slušno

Vizualizacija
procesa,
simulacija

8

Zvočni signali
9
Premični objekti

Otipno

Varnostni ukrep izogibanja
10

Sredstva informativne varnostne tehnologije
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PNEVMATSKA ZASNOVA
1 Uvod
Pnevmatika je ena od pogonskih tehnologij v inženirstvu, ob elektriki in hidravliki.
Da bi zagotovili varno uporabo stroja, ni dovolj, da ugotovite nevarnosti in jih nato posredujete
krmilniku ali varnostnim komponentam, tudi pogoni morajo biti varni; šele takrat je stroj varen.
2 Dobro preizkušena načela in zaščitni ukrepi
Varno pnevmatiko lahko razdelimo na dve osnovni področji: prvič, osnovna in preizkušena načela, kot
so opisana v Prilogi B standarda EN ISO 13 849-2, in drugič, varnostne (zaščitne) ukrepe, pomembne
za pnevmatske pogone. Sem spadajo rešitve krmilne tehnologije, ki cilinder premikajo v skladu z
želenim vedenjem.
2.1 Osnovna in dobro preizkušena načela
Najprej si oglejmo nekaj osnovnih in dobro preizkušenih načel pnevmatike. Sem spada dobra
obdelava stisnjenega zraka: stisnjen zrak mora biti filtriran, brez vode in kompresorskega olja. Slabo
obdelan stisnjen zrak bo povzročil okvare elementov.
Ventili se ne preklapljajo več in se zataknejo; cilindri se lahko zaradi puščanja nenamerno premikajo.
In ponavljajoče se vprašanje, ali mazati stisnjen zrak ali ne. Današnji pnevmatski sestavni deli imajo
življenjsko mazanje in jih ni treba več mazati. Če so v stare stroje vgrajeni novi sestavni deli, na
katerih je stisnjen zrak mazan, bodo mazani tudi novi deli. V tem primeru izberite mazivo, ki je
združljivo z ventili. Uporabljajte le majhno količino maziva, saj bo "prekomerno mazanje" povzročilo
tudi okvare.
2.2 Izbira in dimenzija
Pnevmatski sestavni deli morajo biti izbrani in dimenzionirani tako, da ustrezajo pričakovanim
zahtevam. Upoštevati je treba okoljske razmere, kot so temperatura, olja, kisline, alkalne raztopine in
čistila. Dober varnostni krog je brez vrednosti, če agresivna čistilna sredstva zmehčajo pnevmatsko
cev. Pnevmatski cilindri se običajno izračunajo tako, da zagotavljajo potrebno silo v stroju. Vendar pa
mora izračun upoštevati tudi kinetično energijo. Če se cilinder premika prehitro - aplikacije pogosto
zahtevajo veliko število ciklov - bo energija, s katero pnevmatski cilinder pelje v končni položaj,
ustrezno visoka. To bo dolgoročno poškodovalo cilinder.
2.3 Omejitev tlaka
Drugo osnovno načelo je omejevanje tlaka.
Razbremenilni ventil je nameščen na zračni komori za kompresorjem in ščiti zračno komoro pred
eksplozijo. Stroj ima integrirano servisno enoto, ki uravnava delovni tlak.
Če se nastavitev obratovalnega tlaka poveča, se sile v napravi povečajo, kar lahko privede do
preobremenitve. Posledično upravljavec stroja ne bi smel spreminjati obratovalnega tlaka brez
dovoljenja. Zato je v servisni enoti smiselno imeti ventil za razbremenitev tlaka, ki ščiti stroj pred
nevarno okvaro regulatorja tlaka. Če bi prišlo do kakršne koli napake, bi se naprava soočila s polnim
omrežnim pritiskom. Zaradi tega so potrebni nadaljnji ukrepi za omejevanje tlaka, ki bodo vplivali na
dimenzioniranje cilindra. Kadar so pnevmatski cilindri nameščeni navpično, nastane nadtlak v cilindru
zaradi premične mase, delovnega tlaka in površinske razlike.
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Če je treba ta cilinder nato pnevmatsko ustaviti, npr. z zapiranjem stisnjenega zraka so možni vrhovi
tlaka nad 30 barov. Ta tlak bo nato preobremenil vse pnevmatske komponente, ki se uporabljajo v
tem delu vezja.

Shema vezij, vrednosti tlaka (vir: Festo)

Opis komponente

Identifikator

Cilinder, dvojno
delovanje

DNC-50-500-PPV-A

Spremenljivka
stanja
Pot v mm

Manometer

Tlak navzgor

Tlak v barih

Manometer

Tlak navzdol

Tlak v barih

Vrednosti tlaka (vir: Festo)
Te vrhove tlaka je mogoče zmanjšati z namestitvijo regulatorja tlaka med delovnim ventilom in
zgornjim priključkom cilindra. V tem primeru gibanje cilindra navzdol ni podprto z običajnim
delovnim tlakom, temveč s tlakom, znižanim na 2 bara. Če je cilinder izpostavljen zelo visokemu
tlaku, za premikanje navzdol tlak ni potreben. V tem primeru je v zgornji priključek cilindra privit
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dušilec. Nato lahko cilinder krmilite s 3/2 smernim ventilom, ker je tlak potreben samo za gibanje
navzgor.
2.4 Namestitev varnostnih ukrepov
Uporaba v povezavi z napravo s svetlobnimi žarki ali dvoročno vezje je še en razlog za to, da je
zasnova pnevmatskega kroga temeljita in pravilna. V skladu z EN ISO 13855 „ Postavitev varovalne
opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa “ je treba izmeriti zavorno zmogljivost
nevarnega pogona in meritev uporabiti za določitev razdalje svetlobne naprave ali dvo -ročnega
vezja. Hitrost pnevmatskega valja ni odvisna samo od delovnega tlaka, mase in položaja vgradnje,
temveč predvsem od vijačnih spojev, cevi in ventilov, ki se uporabljajo, skupaj s pretoki.
Če slednje ni izračunano, bo monter na podlagi večje ali manjše stopnje znanja določil število ciklov
stroja in s tem zmogljivost zaustavitve naprave s svetlobnimi žarki.
Če operater nato zamenja cevi in vijačne spoje, s čimer omogoči večjo stopnjo pretoka, bo hkrati
spremenil tudi zavorno zmogljivost. Razdalja naprave za svetlobni žarek morda ne bo več zadostna za
ta pogon; tveganje za nevaren incident bi se znatno povečalo.
Zato je priporočljivo v celoti opraviti vse pogonske izračune in v shemo vezja vključiti vrednosti za cevi
in vijačne spoje. Kaže tudi, da je informacije "povezane z varnostjo" smiselno vključit v shemo.
Fotografija med preizkusom sprejemljivosti, ki prikazuje točno to postavitev, bi bila tudi koristno
vodilo v primeru kakršnega koli pravnega spora.
2.5 Osnovno načelo mehanskih vzmeti ali zračnih vzmeti
Mehansko preizkušena vzmet je še eno osnovno načelo varnostne tehnologije, tako v mehaniki kot
pnevmatiki in hidravliki. Na ventilih z mehansko vzmetjo je položaj preklopa ventila jasno opredeljen,
če je izklopljen krmilni signal ali celo dovod stisnjenega zraka.
To ne velja za pulzne ventile (bistabilni ventili z dvema tuljavama). Pri izbiri monostabilnih ventilov je
treba biti še posebej pozoren na način povratka, saj obstajajo ne samo mehanski povratni ventili z
vzmetmi, temveč tudi povratni ventili z zračno vzmetjo.
Spodnji diagram prikazuje dva monostabilna ventila.
Zgornji ventil ima mehansko vzmet, spodnji ventil ima zračno vzmet. Način povratka je prikazan na
desni strani ventila. Gre za 5/2 smerne ventile s krmiljenjem, ročnim preklopom in električnim
aktiviranjem.

Monostabilni ventili z mehansko / zračno vzmetjo
(vir: Festo)
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Ventile z zračno vzmetjo je mogoče ponastaviti le, če je na voljo dovolj tlaka za zračno vzmet.
Dovod stisnjenega zraka v zračne vzmeti lahko prihaja iz tlačnega priključka 1 ali iz ločenega
krmilnega zračnega priključka. Na koncu je to odvisno od serije ventilov. Proizvajalci ventilov morajo
pojasniti, ali se ventili z zračnimi vzmetmi lahko uporabljajo v varnostnih krogih in pod kakšnimi
pogoji.
Shema vezja za zmanjšano hitrost predstavlja samo princip. Ker cevi in vijačne povezave med
delujočim ventilom in cilindrom vplivajo tudi na hitrost, se zmanjšana hitrost praviloma doseže z
ventili, ki se namestijo neposredno na cilinder.
Nadaljnja varnostna načela v pnevmatiki zadevajo zmanjšanje sile in hitrosti. Uporabljajo se
večinoma v načinu nastavitve. Sila se zmanjša z znižanjem delovnega tlaka cilindra. V pnevmatiki se
hitrost ustvarja z intenzivnostjo pretoka. V obeh primerih se dovod tlaka na delovni ventil preprosto
preklopi. Ocena tveganja bo določila, ali mora biti ta prehod eno- ali dvokanalni.

Zmanjšana sila (vir: Festo)

Zmanjšana hitrost (vir: Festo)

3 Rešitve na osnovi vezij
Potem, ko smo si ogledali nekaj primerov osnovnih in dobro preizkušenih načel v pnevmatiki, si
poglejmo dejanske varnostne ukrepe. Varnostni ukrepi za varnost v zvezi s pnevmatiko opisujejo
rešitve, ki temeljijo na vezjih. Tej vključujejo:
•
•
•
•
•
•
•

Zaščita pred nepričakovanim zagonom
Prezračevanje in odzračevanje
Zaviranje gibanja
Blokiranje gibanja
Vzvratno gibanje
Prosto gibanje
Uravnavanje sil na pogonu
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Zaščita pred nepričakovanim zagonom
V prvi vrsti ročni zagon ventila na servisni enoti zagotavlja učinkovito zaščito pred nepričakovanim
zagonom. S tem ročnim ventilom lahko vzdrževalec odzrači stroj s ključavnico za zaščito pred
ponovnim zagonom. Naslednji smiseln ukrep je električni zagon ventila, ki ga je mogoče aktivirati
prek nadzornega sistema višje stopnje. Ta ukrep vključuje tudi senzor tlaka, ki nadzira delovni tlak.
Krmilni sistem zazna morebiten padec tlaka in posledično izklopi vse izhode ter ventil za mehak
zagon. Takoj ko se vrne ustrezni delovni tlak, regulator ponovno vklopi stisnjen zrak in prezrači stroj
in njegove pogone.
Pravilna izbira obratovalnih ventilov je še en učinkovit varnostni ukrep. Ventilov z ločenim dovodom
krmilnega zraka ni mogoče preklopiti brez regulacijskega zraka. Posledično bi bilo v primeru
električne napake onemogočeno preklapljanje ventilov. Še več, če so nameščeni delovni ventili zaprti
v mirujočem položaju, pri prezračevanju stroja ne bo premikanja cilindra, saj stisnjen zrak še vedno
ne more priti do cilindra. Če nameščeni obratovalni ventili omogočajo, da zrak ob vklopu stisnjenega
zraka doseže cilinder, je na splošno zaželeno počasno kopičenje tlaka. V tem primeru je mogoče
uporabiti ventil za mehak zagon. Ta ventil bo sprva počasi prezračeval stroj preko lopute. Ventil se na
primer ne odpre popolnoma, dokler ni prisoten delovni tlak 3 bare. Šele na tej točki bo na voljo
celoten delovni tlak s polnim pretokom. Tako lahko v začetni fazi prezračevanja ta ventil izvaja
počasne in nadzorovane premike cilindrov. Če bi bila cev nameščena nepravilno, bi se takoj zaslišal
sikajoč zvok, toda cev ne bi tako močno opletala, kot če bi uporabila poln pritisk.
3.1 Odzračevanje
Odzračevanje se pogosto uporablja kot varnostni ukrep.
Uporablja se, kadar cilindri niso pod tlakom in ne predstavljajo nevarnosti. Vendar je treba upoštevati
položaj vgradnje in maso na cilindrih. Koncept tega ukrepa je podoben konceptu odstranjevanja moči
v električnem polju: električna napetost se preprosto izklopi, da se prepreči nevarnost stika z deli pod
napetostjo. Načelo je popolnoma enako na pnevmatskem polju, saj brez moči / komprimiranega
zraka ni nevarnosti. V varnostni tehnologiji pa je vedno treba preučiti mehaniko, ki bo na koncu
morala izvajati premike.
Če se odzrači navpično nameščen cilinder, se bo bat cilindra zaradi vztrajnosti premaknil navzdol.
Za ta natančen scenarij je treba upoštevati dodatne varnostne ukrepe. V industriji pa je praksa
prezračevanja in odzračevanja pod vse bolj kritičnimi pregledi iz povsem različnih razlogov: postopek
stane veliko časa in zato denarja; produktivnost pade.
Dejstvo, da je varnost na prvem mestu, je nesporno.
Stroj je vsekakor mogoče prezračevati in odzračevati na ravni zmogljivosti PL = "e". Mehki zagon in
izpušni ventil MS6-SV je varnostna komponenta v skladu z MD 2006/42 EC in ustreza stopnji
učinkovitosti "e". Je lastno varen, mehatronski sistem v skladu z zahtevami EN ISO 13849-1. Cilj
pnevmatike, povezan z varnostjo, tj. varno odzračevanje, je zagotovljen, tudi če je prišlo do okvare na
ventilu (npr. zaradi obrabe, kontaminacije).

Festo MS6-SV (vir: Festo)
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Shematsko, varno prezračevanje in odzračevanje (vir: Festo)

12345-

napajalna enota
vhodno vezje
preskusni inpulzni izhodi
μ kontrolnik 1
μ kontrolnik 2

Shema prikazuje vezje z dvokanalno zasnovo za varno prezračevanje in odzračevanje.
Iz elektronskega varnostnega releja se na zatiča 1 in 2 na MS6-SV pošljeta dva signala za omogočanje.
Dodaten elektronski varnostni rele bi opozoril na morebitne kratke stike med obema napravama.
Kot rezultat je mogoče doseči raven zmogljivosti "e".
Shema vezij ne prikazuje potencialne povratne informacije od MS6-SV. V ta namen je na voljo
kontakt brez napetosti, ki je vključen v povratno zanko.
Možno je seveda tudi enokanalno prezračevanje in
odzračevanje. Ta namen izpolnjujejo
elektropnevmatski ventili v servisni enoti, ki ukaze
prejemajo od regulatorja višje stopnje ali od
enokanalnega varnostnega vezja. Odzračevanje se
lahko izvede tudi preko obratovalnega ventila 1V1.

Odzračevanje s smernim ventilom 5/3 (vir: Festo)
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3.2 Normalno (običajno) delovanje
Pri normalnem delovanju je ena od dveh tuljav ventilov 1M1 ali 1M2 vedno pod napetostjo. S tem se
ventil preklopi. Torej je bat cilindra v enem končnem položaju ali pa se premika iz enega končnega
položaja v drugega. Cilinder se odzrači, ko je obratovalni ventil v srednji nastavitvi. To je v primeru, ko
sta obe tuljavi izklopljeni. Postopek odzračevanja na delovnem ventilu je hitrejši kot odzračevanje
prek servisne enote, ker je pot za stisnjen zrak krajša in je prostornina tlaka, ki ga je treba odzračiti,
manjša. Če se prezračevanje izvaja preko servisne enote, se bo odzračilo več cilindrov in hkrati bo tlak
večji. Odzračevanje preko obratovalnega ventila ima še eno prednost: dodatne varnostne ukrepe je
mogoče enostavno izvajati vzporedno na drugih cilindrih.
3.3 Vzratno gibanje
"Vzvratno gibanje" kot varnostni ukrep je prava izbira, kadar je gibanje bata cilindra nevarno le v eno
smer.
Monostabilni smerni ventil 5/2, kot je prikazano na diagramu z 1V1, potrebuje električni krmilni
signal na tuljavi 1M1, da lahko preklopi ventil.
Batni drog cilindra se zaporedno giba. Če je tuljava izklopljena, manjka krmilna sila na levi strani
ventila. Mehanska vzmet na desni strani lahko ponovno vklopi ventil; batnica se še naprej umika. V
običajnem ciklu stroja krmilni sistem vklopi in izklopi tuljavo ventila. Varnostni rele, povezan med
krmilnim sistemom in tuljavo ventila, lahko tudi izklopi tuljavo. V tem primeru ne bi bilo pomembno,
ali je izhod na krmilnem sistemu (na primer PLC, ki ni povezan z varnostjo) še vedno vklopljen. Tudi če
bi električna napajalna napetost odpovedala, bi se ventil preklopil nazaj v začetni položaj.
Bat se ne more gibat nazaj, dokler se ne vrne stisnjen zrak. Funkcija zaustavitve v sili zato potrebuje
zaustavitev kategorije 1 za vzvratno gibanje.
Stisnjen zrak se ne bo izklopil, dokler cilinder ne doseže varnega končnega položaja. Stop kategorija 0
takoj izklopi dovod stisnjenega zraka in ga v tem primeru ni mogoče uporabiti, ker vzvratni pomik ni
več možen.
Vsi diagrami pnevmatskih vezij morajo omogočati popolno odpoved dovoda stisnjenega zraka.
Elektronski krmilni sistem zazna odpoved stisnjenega zraka: da se zagotovi, da ima batnica dovolj
zraka, ki zagotavlja, da se batnica lahko vrne, pred obratovalnim ventilom je urejena shranjena
prostornina zraka. Zapiralni ventil je priključen pred shranjeno prostornino, da se zagotovljeni zrak ne
more odvajati v smeri dovoda stisnjenega zraka. Posledično stisnjen zrak vedno teče v smeri cilindra.

Enokanalno vzvratno gibanje (vir: Festo)
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3.4 Način (odpovedi) okvare
Pri obravnavi načina okvare obratovalnega ventila so možne naslednje možnosti:
➢ Ventil se ne preklopi, zato se tudi batnica ne premika. Ni nevarnosti. Vzroki so lahko različni.
Mogoče napetost ne doseže tuljave ventila, ventil je morda v okvari. Včasih se lahko zatakne
armatura v tuljavi ali bat v ventilu.
➢ Če ventil ne preklopi nazaj, pride do drugačne napake. V tem primeru se batnica še naprej
giblje ali ostaja izvlečena. Na električni strani je lahko razlog kratek stik ali pa je napaka na
batu ventila. V vsakem primeru gre za nevarno napako.
➢ Drug vir napak leži izključno znotraj ventila: bat ventila ostane zataknjen v vmesnem
položaju. Če želite to napako natančneje opisati, morate poznati notranjo zasnovo ventila.
Vprašanje je, ali so bati ventila v vmesnem položaju, ali so vse povezave ventila blokirane ali
medsebojno povezane? Če so vsi priključki blokirani, stisnjen zrak ne more več teči skozi
ventil. Če je bat cilindra izvlečen, stisnjen zrak ne bi več pritekal, ne pa tudi zrak iz cilindra. To
bi pomenilo nevarno okvaro ventila. Če so vse povezave ventila medsebojno povezane,
cilinder verjetno ne bi bil popolnoma pod tlakom, vendar bi se njegova sila znatno zmanjšala.
Na koncu bi bilo treba za oceno nevarnosti upoštevati položaj pritrditve cilindra in maso, ki jo
je treba premakniti.
Jasno je, da enokanalni sistemi odpovedo v primeru nevarne okvare enega dela v varnostni verigi.
Posledično se lahko uporabljajo le, kadar je tveganje majhno. Za večja tveganja je treba vedno izbrati
dvokanalne sisteme.
Pri dvokanalnem sistemu je treba preklopiti oba obratovalna ventila 1V1 in 1V2, da se bat cilindra
lahko izvleče. Če se en ventil ne preklopi, se batnica ne bo izvlekla. Če sta se oba ventila vklopljena in
se en ventil izklopi, ker je na primer kabel do tuljave prekinjen, se batna palica umakne, tudi če je
drugi ventil še vedno vklopljen. Če se eden od obeh ventilov zatakne v preklopnem položaju, vendar
je drugi ventil še vedno mogoče preklopiti, se batna palica bodisi iztegne ali umakne, odvisno od
tega, kako je vklopljen delujoči ventil. To se imenuje enojna toleranca napak, saj nevarna okvara ne
vodi do izgube varnostne funkcije.

Dvokanalno vzvratno gibanje (vir: Festo)
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Kako zaznati nevarno okvaro na ventilu? Ventili z integriranim zaznavanjem položaja preklopa
ponujajo eno možnost. Ti ventili imajo vgrajen senzor v telesu ventila, ki zazna preklopni položaj bata
ventila. Pri izračunu zmogljivosti tega ventila se lahko uporabi diagnostična pokritost 99%. Druga
možnost so tlačni senzorji na obeh izhodih ventilih. Ko se na tuljavi ventila spremeni signal, se mora
signal na senzorju spremeniti v zelo kratkem času, v tem primeru so ventil, senzor in ožičenje v redu.
To velja za senzor tlaka in senzor, ki je vgrajen v ventil.
Tretjo možnost omogoča diagnostika ventilov, ki s pomočjo senzorjev, ki so običajno nameščeni na
cilinder, zazna preklopni položaj cilindra. To pa od programerja zahteva nekaj spretnosti. Bat batnice
je v zadnjem končnem položaju; senzor zabeleži ta položaj. Sprva je vklopljen samo en delovni ventil,
zato batnica še ne sme zapustiti končnega položaja. Batni drog lahko zapusti končni položaj šele po
preklopu drugega ventila. Če bi se batnica izvlekla tudi ob preklopu prvega ventila, bi to pomenilo, da
je bil drugi ventil že vklopljen. Napaka bi torej bila prisotna. Drugega obratovalnega ventila ne smete
preklopiti do naslednjega cikla; le tako lahko zaznamo nevarno okvaro drugega ventila. Pomembno
je, da na vseh senzorjih preverite, ali se signal spreminja, saj le sprememba signala potrjuje pravilno
delovanje senzorja in ožičenja. Spodnji primer prikazuje interakcijo med pnevmatiko in
elektrotehniko.
Standardni PLC nadzoruje običajni mehanski cikel.
Ker je cilinder uvrščen med nevarne pogone, je analiza tveganja privedla do dvokanalne zasnove za
nadzor cilindra. Če dvokanalno varnostno stikalo deluje na dvokanalni varnostni rele, bo varnostni
rele izklopil tuljave na obeh ventilih 1V1 in 1V2, če je to varnostno stikalo v delovanju. PLC potrebuje
signal, da lahko izklopi tudi izhode na tuljave. Varnostna funkcija torej vpliva na PLC. Glede na
diagnostiko je mogoče doseči raven zmogljivosti od "d" do "e". Ventili bodo potrebovali diagnostično
pokritost 99% za PL = "e".

Interakcija med elektrotehniko in pnevmatiko (vir: Festo)
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4 Ustavljanje in zaviranje
Drug zaščitni ukrep je ustavitev ali zaviranje
gibanja.
Predvideno uporabo je treba vnaprej natančno
pojasniti.
Vpenjalni vložek je zadrževalna zavora; njen edini
namen je vpeti batnico, ko se ta že ustavi. Delovna
zavora lahko absorbira kinetično energijo, zato se
lahko gib bata upočasni s pomočjo delovne zavore.

Cilinder z vpenjalnim vložkom (vir: Festo)

Vpenjalni vložek
Vpenjalni vložek se uporablja, kadar je treba navpično nameščen cilinder držati v končnem položaju,
da se ustavi nadaljnje premikanje batnice navzdol v primeru izpada stisnjenega zraka. Pomembno je,
da se vpenjalni vložek ne zapre, dokler ni batna palica v končnem položaju in se ne ustavi. Če
namesto vpenjalnega vložka uporabimo cilinder z delovno zavoro, lahko gibanje kadar koli ustavimo.
Kaj pa se zgodi, če je batnica v odprtini zavore v vmesnem položaju med obema končnima
položajema? Če je cilinder nameščen navpično in je pod pritiskom, se batna palica s svojo maso
premakne navzdol. To na splošno pomeni nevarnost. Pri horizontalni namestitvi te nevarnosti ne bi
bilo več. Če je v cilindru še vedno stisnjen zrak in je batnica v vmesnem položaju, se ob odprtju zavore
še vedno zgodi nevarno gibanje. Ena stran cilindra je prezračena, druga pa odzračena. Takšni sistemi
ustvarjajo zelo visoke vrednosti pospeška in hitrosti. 3/2 smerni ventili so v tem primeru elegantna
rešitev.

Cilinder z vpenjalnim vložkom in monostabilnim smernim ventilom 5/2 (vir: Festo)
Možne so štiri različice stikal z dvema 3/2 smernima ventiloma: V izklopu obeh ventilov je cilinder na
obeh straneh pod pritiskom (kot je prikazano na vezju). Če sta oba ventila preklopljena, je cilinder
prezračen na obeh straneh. Na batu ventila je treba uravnotežiti sile, da se zagotovi, da batnica
ostane stabilna, ko se zavora odpre.
To zahteva različne obratovalne tlake na dveh 3/2 smernih ventilih. Vrednosti, ki so tukaj zahtevane,
so odvisne od vgradnega položaja in mase na batnici. Ko je zavora odprta, se eden od dveh ventilov
1V1 ali 1V2 izklopi; batnica se počasi premika v želeni smeri. Za počasno gibanje sta odgovorna dva
ventila 1V3 in 1V4. Ti ventili so vgrajeni kot dušilke, da se omeji stisnjen zrak, ki teče iz cilindra.
Izpušne dušilke so učinkovite le, če je v cilindru zrak, kar je še en razlog, da ga je treba prezračiti,
preden se zavora odpre.
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V zvezi s tem smo še enkrat opozorjeni na
pravilno zasnovo pnevmatskih pogonov, kot je
bilo že opisano pod osnovnimi in preizkušenimi
načeli, ker je zasnova še posebej pomembna za
zavoro. Običajno velja, da stisnjen zrak doseže
višjo hitrost v tanki cevi kot v debeli cevi.
Kot razlog je praviloma naveden manjši volumen.
Vendar ima obnašanje pretoka znotraj cevi veliko
večji pomen, kar je prikazano na naslednji sliki.
Cilinder z zavoro (vir: Festo)

Cilinder z zavoro (vir: Festo)

Čas prezračevanja na podlagi dolžine in premera cevi pri 6 barov (600 kPa) (vir: Festo)
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Čas prezračevanja narašča s povečanjem dolžine cevi; povečanje je bolj izrazito na tankih ceveh kot
na debelih. Vedenje pri odzračevanju je enako, zato je reakcijski čas zavore odvisen od cevi. Zavora se
pozneje aktivira z dolgo, tanko cevjo kot s kratko, debelo cevjo. Iz tega razloga je vedno koristno
namestiti ventil za prestavljanje neposredno na zavoro. Zavora se zapre, ko tlak pade pod približno
3,5 bara. Ko torej stisnjeni zrak pade pod nastavljeni obratovalni tlak, zavora hitreje reagira. Vendar
je treba paziti, če lahko upravljavec stroja sam prilagodi obratovalni tlak na stroju. Če se poveča
delovni tlak, se podaljša tudi čas odzračevanja.
Zavora se bo odzvala kasneje, zaustavitev bo daljša. Zavore in vpenjalni vložki nimajo nobene
tolerance za odpovedi napak, z drugimi besedami, lahko odpovedo. Tako kot pri avtomobilu se tudi
zavora stalno obrablja. Zato jo je treba preskusiti v ustreznih intervalih.
Za nadaljnje podrobnosti o zasnovi in preskušanju zavore glejte navodila za uporabo ali se posvetujte
s proizvajalcem. Vpliv dolžine in premera cevi je pomemben tudi za hitrost cilindra. Čim krajša in
debelejša je cev, tem hitrejši je cilinder, večja je kinetična energija in daljša je zavorna pot.
To je pomembno v povezavi z varnostnimi napravami na svetlobne žarke itd. in zahtevano razdaljo od
nevarne točke.
5 Shema vezij in navodila za uporabo
Za konec nekaj misli o pnevmatskih diagramih (sheme vezja): Priloga 7 k Direktivi o strojih zahteva
priročnik za uporabo. Ta uporabniški priročnik mora vsem osebam, ki delajo na stroju, podati vse
informacije, potrebne za varno opravljanje njihovega dela. Za inženirja vzdrževanja to pomeni, da so
na voljo sheme vezja, ki so popolne in pravilne ter veljajo za stroj.
Vzdrževalci morajo biti sposobni najti komponente, ki jih vidijo na vezju tudi na stroju, sicer je
nemogoče varno delati. Oznake priključkov morajo biti vključene v vezje; cevne povezave je treba
ustrezno izvesti. Treba je identificirati komponente in poimenovati povezave. Te oznake morajo biti
prepoznavne v celotni življenjski dobi stroja. Komponente, povezane z varnostjo, je smiselno
prepoznati na vezjih. Kot tak bo inženir vzdrževanja spoznal poseben pomen teh komponent. Poleg
oznak komponent je treba navesti pravilne oznake priključkov. Če so cevi priključene nepravilno, ker
so oznake priključkov napačne, se bat, ko se ventil aktivira električno, nenadoma raztegne in ne
umakne.
Pod kakšnimi pogoji je sestavljen in pregledan diagram vezja? Vsi pogoni in ventili so prikazani v
začetnem položaju; prisoten je stisnjen zrak, tudi če je zagonski ventil na servisni enoti prikazan v
izklopljenem položaju. Začetni položaj je položaj pogonov pred zagonom samodejnega načina in se
razlikuje od položaja stroja, ko ni pod tlakom. Bat je izvlečen tam, kjer so cilindri nameščeni navpično.
Pred zagonom samodejnega načina mora nadzorni inženir najprej postaviti pogone v začetni položaj.
Z izjemo mehanskih končnih stikal z neposrednim aktiviranjem so vsi ventili prikazani v neaktivnem
stanju. Na monostabilnih ventilih in ventilih s srednjo nastavitvijo je ta nastavitev stikala določena z
mehansko vzmetjo.
Prikaz vezja se začne spodaj levo s servisno enoto ali virom tlaka in nadaljuje proti zgornji desni
strani. Pri pripravi ali načrtovanju vezja pa začnite na vrhu s pogoni, servisno enoto pa narišite samo
na koncu. Preden konstrukcijski inženir začne razmišljati o regulacijskih ventilih za cilindre, mora biti
jasen glede vgradnega položaja, vedenja v primeru izpada električne energije in poznejše obnove te
energije (pnevmatika in elektrika), potrebnih zaščitnih ukrepov ter nadzor in kategorije zaustavitve.
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Pogosto fiksna razporeditev 5/2 smernih ventilov na dvojno delujočih cilindrih na splošno vodi do
neuspešnih poskusov, da se posameznim cilindrom zagotovijo razumna, učinkovita in predvsem
poceni varnostna vezja.
Šele ko so opredeljene vse zahteve cilindra, se misli lahko obrnejo na servisno enoto. Cilindri lahko
zahtevajo različne delovne tlake, v tem primeru bo treba uporabiti več regulatorjev tlaka. V primeru
zasilne zaustavitve se mora izključiti le en del stisnjenega zraka, v drugem delu stroja pa mora biti še
vedno na voljo polni tlak. Terminali ventilov zahtevajo ločen dovod krmilnega zraka, za kar mora
servisna enota ponuditi ustrezno rešitev. Ko so ti vidiki upoštevani, je servisna enota pogosto videti
precej drugačna od prvotno načrtovane. Informacije o barvah cevi in prerezih cevi, vijačnih spojih in
številkah cevi pomagajo zagotoviti jasnost med montažo in odpravljanjem težav. ISO 1219, ISO 5599
in EN 81346-1 so standardi, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem vezja in grafičnih simbolov.
Je v pnevmatiki varnostna tehnologija težja od električne? V bistvu ne.
Osnovna načela in koncepti so enaki ali podobni. Stisnjen zrak kot medij je drugačen. Tako kot pri
električnih pogonih je treba tudi pri pnevmatiki upoštevati mehaniko. Elektromotor ne deluje samo
preko gredi; obsežna mehanika praviloma sledi v večji ali manjši meri kot v primeru pnevmatike.
Informacije v tem poglavju s primeri, idejami in predlogi so zgolj uvod v temo "varnost in
pnevmatika" in zagotovo ne zadoščajo za varno obratovanje naprave ali stroja.
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HIDRAVLIČNA ZASNOVA
1 Osnovno znanje fizike
V hidravliki se govori o hidrodinamičnem prenosu energije, npr. črpalka prenaša mehansko energijo
na olje in energija pretoka se na primer uporablja za pogon turbinskega kolesa.
2 Prednosti hidrostatičnega prenosa energije
Pri hidrostatičnem prenosu energije igrajo vlogo naslednje prednosti:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Prenos visokih sil in moči v najmanjši možni prostor
Občutljivo, brezstopenjsko krmiljenje hitrosti
Gladko krmiljenje hitrosti pod obremenitvijo v velikem območju nastavitev
Veliko območje prenosa pogonov
Tiho delovanje, hitro, gladko spreminjanje gibanja
Enostavna, varna zaščita pred preobremenitvijo
Visoka natančnost izklopa pri zaustavitvi delujoče komponente
Dolga življenjska doba in nizko vzdrževanje naprave, saj drsne komponente samodejno maže
hidravlična tekočina

3 Slabosti hidrostatičnega prenosa energije
Omeniti je treba naslednje pomanjkljivosti:
➢ Natančnost delovanja se spremeni v primeru nihanja viskoznosti olja zaradi temperaturnih
nihanj
➢ Težave s tesnjenjem, zlasti pri visokih sistemskih tlakih in temperaturah
➢ Zrak se raztopi v hidravlični tekočini. Zračni mehurčki nastanejo, ko tlak pade, kar negativno
vpliva na natančnost upravljanja
➢ Hidravlične tekočine so usmerjene v zanko s hladilnikom in filtrom
4 Definicije
➢ Moč tekočine: sredstvo, s katerim se lahko signali in energija prenašajo, nadzorujejo in
distribuirajo z uporabo tekočine ali plina pod pritiskom kot medija
➢ Sistem: Razporeditev medsebojno povezanih komponent, ki prenašajo in nadzorujejo
tekočinsko energijo
➢ Komponenta: Posamezna enota (npr. cilinder), ki vsebuje enega ali več delov, zasnovanih
tako, da so funkcionalni del fluidnega sistema
➢ Hidravlika: znanost in tehnologija, ki se ukvarja z uporabo tekočine kot tlačnega medija
➢ Najvišji delovni tlak: najvišji tlak, pri katerem naj bi sistem deloval v stanju dinamičnega
ravnovesja
➢ Nazivni tlak: najvišji tlak, pri katerem naj bi komponenta delovala v več ponovitvah, ki
zadoščajo za zagotovitev ustrezne življenjske dobe
➢ Krmilna naprava: Naprava, ki daje vhodni signal delujoči napravi (stikalo)
➢ Delovna naprava: Naprava, ki komponenti (elektromagnet) oddaja izhodni signal
➢ Cevovodi: katera koli kombinacija fitingov, sklopk ali spojnikov s cevmi, ki omogoča pretok
tekočine med komponentami
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5 Splošna hidravlična razmerja
5.1 Tlak, absolutni tlak in nadtlak
Tlak p je sila, ki deluje na območje A, imenovano tudi kratko pritisk. Merska enota za tlak je
definirana s paskalom z uporabo osnovnih enot Mednarodnega sistema enot: kilograma, metra in
sekunde.
Absolutni tlak: Lestvica absolutnega tlaka se začne pri pabs = 0, saj je absolutni tlak ničelni tlak
vakuuma.
Nadtlak: Razlika med absolutnim tlakom in obstoječim atmosferskim tlakom pamb se imenuje nadtlak.
Tlačna sila bata
Grafično

Enačba / pretvorba enačbe
F = 10 x p x A
F = p x A x η x 10
𝐴=

𝑑2 𝜋
4

Simbol / enota formule
F = tlačna sila bata [N]
p = hidravlični tlak [bar]
A = površina bata [cm²]
d = premer bata [cm]
η = faktor izkoristka cilindra

4𝐹𝑥0,1
𝐴=√
𝜋𝑝
𝑝 = 0,1𝑥

4𝐹
𝜋 𝑑2

Sila bata
Grafično

Enačba / pretvorba enačbe
𝐹 = 𝑃𝑒 𝑥 𝐴 𝑥 10
𝐹 = 𝑃𝑒 𝑥 𝐴 𝑥 𝜂 𝑥 10
𝐴=
𝐴=

𝑑2 𝜋
4

(𝐷 2 − 𝑑 2 ) 𝑥 𝜋
4

Simbol / enota formule
F = tlačna sila bata [N]
Pe = prekomerni pritisk na
bat [bar]
A = efektivna površina bata
[cm²]
d = premer bata [cm]
η = faktor izkoristka cilindra
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Hitrost bata
Grafično

Enačba / pretvorba enačbe
𝑣1 =

𝑄1
𝐴1

𝑣2 =

𝑄2
𝐴2

𝐴1 =
𝐴2 =

𝑑2 𝜋
4

Simbol / enota formule
V1,2 = hitrost bata [cm / s]
Q1,2 = Prostorninski pretok
[cm³ / s]
A1 = efektivna površina bata
(krog) [cm²]
A2 = efektivna površina bata
(obroč) [cm²]

(𝐷 2 − 𝑑 2 ) 𝑥 𝜋
4

5.2 Pascalov zakon
Pascalov zakon je osnovni zakon hidrostatike in velja za nestisljive tekočine v mirovanju: Tlak, ki
deluje kjer koli v zaprti tekočini, se enakomerno prenaša na notranjo steno posode in na tekočino.
5.3 Gravitacijski tlak
Tlak ph, ki ga v tekočini ustvarja samo gravitacija, je
določen z :
𝑝ℎ = 𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ
• ρ: Gostota tekočine
• g: Gravitacijska konstanta (= 9,81 m / s2)
• h: višina stolpca s tekočino
Pri načrtovanju hidravličnih sistemov je treba preveriti, ali
je gravitacijski tlak opaznejše velikosti v primerjavi s tlaki v
sistemu. Na splošno gravitacijski tlak ni pomemben, ker je
pogosto manjši od zahtevanega tlaka v sistemu.

5.4 Prenos sile in poti
Načelo prenosa sile in poti lahko najbolje razložimo na primeru hidravlične stiskalnice: V skladu s
Pascalovim zakonom se tlak p, ki ga ustvarja sila F, enakomerno prenese na vse dele tekočine in na
območje A.
Na ta način je mogoče ponazoriti načelo prenosa sile: Če je na primer površina A2 desetkrat večja od
površine A1 (A2 = 10 x A1), se bo sila F1 prenašala tudi desetkrat več od njene vrednosti na silo F2.
Hkrati se pot S1 prenaša kot 10 x S2.
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Grafično

Enačba / pretvorba enačbe
𝐹1 𝐹2
=
𝐴1 𝐴2
𝐹1 𝑠1 = 𝐹2 𝑠2
𝜑=

𝐹1 𝐴1 𝑠1
=
=
𝐹2 𝐴2 𝑠2

Simbol / enota formule
F1 = sila na bat črpalke [N]
F2 = sila na delovni bat [N]
A1 = površina bata črpalke [cm²]
A2 = površina delovnega bata
[cm²]
S1 = hod bata črpalke [cm]
S2 = hod delovnega bata [cm]
ϕ = prestavno razmerje

5.5 Prenos tlaka
Načelo prenosa tlaka:
Grafično

Enačba / pretvorba enačbe
𝑝1 𝑥 𝐴1 = 𝑝2 𝑥 𝐴2

Simbol / enota formule
P1 = tlak v majhnem cilindru [bar]
A1 = površina bata [cm²]
P2 = pritisk v večjem cilindru [bar]
A = površina bata [cm²]

Če je na primer območje A2 dvakrat večje od območja A1 (A2 = 2 x A1), je tlak p2 dvojna vrednost tlaka
p1.
5.6 Hidravlično delo
Če se bat 1 premakne navzdol po poti S1 s površino A1 in silo F1 na hidravlični stiskalnici, je hidravlično
delo v procesu W1. Hidravlično delo, izvedeno na batu 2 s površino A2 med tem postopkom, je W2.
5.7 Faktor volumetrične učinkovitosti
Pri tem se upoštevajo volumetrične izgube, ki so posledica tokov uhajanja. Hidravlično-mehanski
faktor učinkovitosti meri izgube, ki so posledica izgub v pretoku in drsnih delov stroja.
5.8 Enačba kontinuitete
Predpogoj: Tekočina teče skozi cev z različnimi površinami prečnega prereza. Ker se med različnimi
območji prereza tekočina ne izgubi, za masne pretoke, ki tečejo skozi ta območja, velja naslednje:
𝐴1 𝑥 𝑉1 = 𝐴2 𝑥 𝑉2 = 𝐴3 𝑥 𝑉3 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎
Grafično

Enačba / pretvorba enačbe
𝑄1 = 𝑄2
𝑄1 = 𝐴1 𝑥 𝑉1
𝑄2 = 𝐴2 𝑥 𝑉2
𝐴1 𝑥 𝑉1 = 𝐴2 𝑥 𝑉2

Simbol / enota formule
Q = stopnje količinskega pretoka
[cm³ / s, dm³ / s, m³ / s]
A = površine preseka
[cm², dm², m²]
v = hitrosti pretoka
[cm / s, dm / s, m / s]
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5.9 Bernoullijeva enačba
Bernoullijeva enačba je poseben primer, ki izhaja iz znane Navier-Stokesove enačbe iz mehanike
tekočin, ki velja za tridimenzionalne viskozne tokove.
𝑉2
𝑝
+ 𝑔 𝑥 𝑧 + = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎
2
𝜌
5.10 Pretočne oblike
V ceveh hidravličnih sistemov se pojavijo laminarne ali turbulentne oblike toka. Z laminarnim tokom
se delci tekočine premikajo urejeno, ločeno, zato govorimo o smeri toka. Pretočne črte potekajo
vzporedno z osjo cevi. S turbulentnim tokom se tekočina ne premika več v urejenih plasteh.
Zdaj je glavni aksialni tok prek vseh naključnih vzdolžnih in prečnih gibov postavljen na vse točke, kar
povzroči moten pretok. Pretok se tako meša. Prehod iz laminarnega v turbulentni tok se zgodi pri
hitrosti toka vcrit v ravnih ceveh s krožnim prerezom d in viskoznostjo tekočine v, ko je kritično
Reynoldsovo število Recrit = 2300.
𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡 =

𝑅𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 𝑥 𝑣
𝑑

5.11 Viskoznost
Površinsko nameščena plošča s površino A se s tekočo plastjo z določeno višino h premika s
konstantno hitrostjo v. Sila F je potrebna za vzdrževanje gibanja. Če debelina sloja h ni prevelika, se
med ploščo in dnom tekočine razvije linearni gradient hitrosti dv / dz.
Zakon, ki ga je odkril Newton, je znan kot Newtonov zakon trenja.
𝐹
𝑑𝑣
=𝜏=𝜂𝑥
𝐴
𝑑𝑧
τ pomeni trenje strižne napetosti in η dinamično viskoznost tekočine, ki kot lastnost predstavlja
meritev notranjega trenja, kar otežuje gibanje delcev tekočine. Energija, porabljena za premikanje
delcev, se pretvori v toploto. Opredelitev viskoznosti, ki se uporablja v hidravliki:
[𝜂] = 𝑁 𝑥

𝑠
𝑚2

𝑣=

𝜂
𝜌
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5.12 Izgube tlaka v ceveh, armaturah in ventilih
Ko je pretok tekočine brez trenja, je celotna energija, ki vsebuje energijo tlaka, kinetično in
potencialno energijo, konstantna. Pri realnih pretokih tekočin (podvrženih trenju) se zaradi vpliva
viskoznosti del energije pretoka pretvori v toplotno energijo, ki je ni mogoče tehnično izkoristiti in jo
zato imenujemo tudi izguba pretoka. Izgube zaradi trenja lahko vplivajo samo na energijo tlaka.
Zaradi trenja lahko v armaturah (upogibi cevi, odcepi cevi, podaljški, zožitve) nastanejo znatne izgube
tlaka. Izračunani koeficient upora se uporablja za numerično simulacijo.
5.13 Kavitacija
Kavitacija opisuje nastajanje mehurčkov (zračnih in parnih mehurčkov) na ozkih grlih v hidravličnih
komponentah zaradi padcev tlaka in nenadnega razpada teh mehurčkov po prehodu ozkega grla.
Ločimo med dvema vrstama kavitacije: kavitacija z zračnimi mehurčki in kavitacija s parnimi
mehurčki. Obe vrsti kavitacije imata podobno negativne učinke na komponente v hidravličnih
sistemih.
5.14 Kavitacija zračnih mehurčkov
Ena lastnost tekočin je sposobnost raztapljanja plinov. V tem kontekstu govorimo o zmogljivosti
tekočin za topljenje plinov. Predvsem hidravlična olja vsebujejo zrak v raztopljenem stanju. Poleg
tega, da je zrak v raztopljenem stanju, se lahko pojavi tudi kot zračni mehurček v olju. To se zgodi, ko
statični tlak olja na mestu pade na tlak raztopljenega plina, zato se izčrpa sposobnost absorpcije
zraka.
5.15 Kavitacija parnih mehurčkov
To se zgodi, ko v olju nastanejo mehurčki pare, ker statični tlak pade na ali pod parni tlak olja. Tudi tu
tlak pada zaradi povečanih pretokov, ki so prisotni na ozkih grlih v hidravličnih komponentah.
5.16 Hidro črpalke
V središču katerega koli hidravličnega sistema je hidro črpalka. Mehanska energija, ki se napaja preko
pogonske gredi, običajno prek elektromotorja, je potrebna za povečanje energije ali tlaka olja, ki teče
skozi črpalko, in za pokrivanje vseh izgub, ki nastanejo znotraj črpalke. Takrat je za delovanje
hidravličnih aplikacij na voljo energija pretoka, ki zapusti tlačni priključek črpalke, znana tudi kot
hidrostatična energija. Hidro sistemi običajno zahtevajo visoke tlake pri nizkih pretokih; le v redkih
primerih so te večje od 300 l / min. Iz tega razloga centrifugalne črpalke niso primerne za to vrsto
uporabe. Hidro črpalke delujejo v skladu z načelom pretoka, kot na primer radialne batne črpalke. Ta
sistem temelji na zmanjšanju in širjenju prostora. Prostornina izpodriva, znana tudi kot gibalna
prostornina, pomeni količino dobavljenega olja, ko se črpalka vrti.
Pri hidro črpalkah ločimo med konstantnimi in spremenljivimi črpalkami. Pri konstantnih črpalkah ni
dovoljeno spreminjati prostornine Vi. Pri spremenljivih črpalkah je prostornina Vi spremenljiva in je
odvisna od nastavitve prostornine. Teoretični pretok črpalke se izračuna tako, da se prostornina
pretoka pomnoži s hitrostjo črpalke.
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6 Zgradba hidravličnega sistema
Shema hidravličnega kroga prikazuje strukturo hidravličnega kroga. Posamezne hidravlične naprave
so predstavljene s standardiziranimi simboli in so med seboj povezane s cevovodi. Diagrami, ki
sledijo, ponazarjajo preprosta hidravlična vezja. V tem primeru naprave niso predstavljene s
standardiziranimi simboli, ampak so shematično prikazane za prepoznavanje načina njihovega
delovanja. Črpalka posrka hidravlično olje iz posode in ga potisne v cevovodni sistem, ki vsebuje
vgrajene naprave. Olje teče od P do B skozi smerni ventil v hidravličnem cilindru. Bat (z orodjem)
ustvarja odpornost olja. Tlak narašča v odseku moči med črpalko in batom, dokler sila bata ne
zadošča za premagovanje obremenitve in se bat premakne.

Zgradba hidravličnega sistema
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7 Enostavno hidravlično vezje, gibanje navzgor
Smerni ventil drži v položaju poljubna sila aktiviranja. Bat potuje v zgornji končni položaj. Iztisnjeno
olje teče skozi smerni ventil od A do T, nazaj v rezervoar. Usmerjevalni ventil torej nadzoruje smer
pretoka olja. Za zagotovitev zaščite sistema pred prekomernimi obremenitvami (tlaki) je v tlačnem
vodu za črpalko nameščen ventil za omejevanje tlaka. Če je nastavljeni tlak presežen, se bo ventil
odprl in preostalo olje bo steklo v rezervoar. Tlak ne bo več naraščal.
8 Enostavno hidravlično vezje, gibanje navzdol
Ko odstranimo sprožilno silo, se smerni ventil ponastavi s pomočjo vzmetne sile. Zdaj olje teče od P
do A na stran batnice bata. Bat se premakne proti spodnjemu končnemu položaju, iztisnjeno olje teče
skozi smerni ventil od B do T, nazaj v rezervoar. Preklop usmerjevalnega ventila omogoča, da se bat
neprekinjeno premika naprej in nazaj.
9 Preprost hidravlični krog, hitrost
Če je treba nadzorovati ne samo smer bata, temveč tudi hitrost, bo treba spremeniti količino olja, ki
teče v in iz cilindra. To lahko storite z dušilnim ventilom: če se presek ventila zmanjša, bo v določeni
časovni enoti v valj priteklo manj olja. Pretok olja je manjši kot pred dušenjem, zato bo tudi hitrost
bata v skladu z enačbo kontinuitete počasnejša. Z drugimi besedami, hitrost bata je sorazmerna s
pretokom olja. Torej hitrost nadziramo z nadzorom pretoka olja.

Premik navzdol po preprostem hidravličnem krogu

Nadzor hitrosti na posameznem hidravličnem
krogu
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10 Shema vezja za preprosto hidravlično vezje
Zgoraj opisani hidravlični postopek je prikazan spodaj kot diagram hidravličnega kroga. Smerni ventil
se upravlja ročno. Ko ne deluje, ga vzmetna sila drži v srednjem položaju.

Shema vezja za preprosto hidravlično vezje
11 Dva cilindra krmiljena z električnimi ventili
Če naj bi v hidravličnem sistemu uporabljali dva ali več cilindrov, je z njihovo uporabo mogoče
povezati različne zahteve, ki jih je mogoče uresničiti z različnimi vrstami vezij:
•
•
•
•

Zaporedna vezja
Sinhronska vezja
Serijska vezja
Vzporedna vezja

Spodnji diagram prikazuje zaporedno vezje (zaporedno vezje z končnimi stikali in elektromagnetnimi
ventili): končna stikala aktivirajo batnice glede na pot (elektrika ni prikazana):
1. Začetek: elektromagnet Y1 je pod napetostjo, smerni ventil 1 levo, bat na valju 1 desno
2. Sproženo končno stikalo 2: elektromagnet Y1 brez napajanja, elektromagnet Y3 pod
napetostjo, smerni ventil 2 levo, bat na cilindru 2 desno
3. Sproženo končno stikalo 4: elektromagnet Y3 brez napajanja, elektromagnet Y2 pod
napetostjo, smerni ventil 1 desno, bat na cilindru 1 levo
4. Sproženo končno stikalo 1: elektromagnet Y2 brez napajanja, elektromagnet Y4 pod
napetostjo, smerni ventil 2 na desno, bat na cilindru 2 na levi
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5. Sproženo končno stikalo 3: elektromagnet Y4 brez napajanja, elektromagnet Y1 pod
napetostjo, smerni ventil 1 v levo, bat na cilindru 1 v desno (nadaljujte s korakom 2)

Shema vezja za dva cilindra krmiljena z električnimi ventili

12 Dva cilindra krmiljena z zaporednimi ventili
Zaporedna ventila 1 in 2 sta tlačna ventila, ki se
odpreta pri določenem tlaku, ki ga je mogoče izbrati.
Ko tlak pade, se znova zaprejo.
Rezultat tega je naslednje zaporedje gibanja:
1. Aktiviran je levi smerni ventil: stran bata
cilindra 1 je pod pritiskom, cilinder se
razteza. Ko se bat ustavi, se tlak dvigne nad
tlak, ki je nastavljen na ventilu za omejevanje
tlaka.
2. Odpre se zaporedni ventil 1: tekočina teče na
stran bata cilindra 2, ta cilinder se tudi
razteza.
3. Vklopljen je desni smerni ventil, stran batnice
cilindra 2 je pod tlakom, cilinder se umakne.
Ko se bat ustavi, se tlak dvigne nad tlak, ki je
nastavljen na ventilu za omejevanje tlaka.
4. Sekvenčni ventil 2 se odpre: Tekočina teče na
stran batnice cilindra 1. Ta bat se tudi
umakne.

Shema vezja dva cilindra krmiljena z zaporednimi ventili
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13 Serijsko vezje
Serijsko vezje je izvedeno kot pri zaporedno priključenih ventilih. Povratni vod ni usmerjen nazaj v
rezervoar, kot pri enojnem vezju, ampak do usmerjevalnega ventila na drugem cilindru. Če v tej vrsti
vezja hkrati delujeta oba cilindra, bosta sila bata in hitrost bata vplivali drug na drugega. Rezultat so
naslednja razmerja: Sistemski tlak p, ki deluje na površino bata cilindra1, mora biti dovolj velik, da ne
ustvarja samo lastne dvižne sile F1, ampak tudi premaga ustvarjeno nasprotujočo silo FG1 povzročeno
s cilindrom 2. Ta izravnalna sila izhaja iz dejstva, da tlak olja, potreben za delovanje cilindra 2, deluje
na območje batnega obroča cilindra 1.
Območje obroča cilindra 1 izpodrini olje in ga prenese v cilinder 2. Njegova hitrost je torej odvisna od
povratnega pretoka iz cilindra 1. Razmerje med hitrostjo raztezanja cilindra 1 in hitrostjo raztezanja
cilindra 2 je enako kot razmerje med površino bata cilindra 2 in površino obroča cilindra 1.

Shema vezja za serijsko vezje
14 Vzporedno vezje
V nasprotju s serijskim vezjem pri vzporednem vezju medsebojni vpliv ne deluje, kadar vsi cilindri
delujejo hkrati. Olje se dobavlja po cevovodu. Sistemski tlak, nastavljen na ventilu za omejevanje
tlaka, prevlada do smernih ventilov. Pri vzporednem krogotoku mora biti na voljo dovolj tekočine za
vzdrževanje potrebnega tlaka v sistemu, če je treba cilindre hkrati podaljšati.
Če črpalka prenaša premalo tekočine, se najprej raztegne cilinder z najmanjšim obratovalnim
uporom. Ko je v končnem položaju, tlak še naprej narašča, dokler ni zadosten za naslednji cilinder.
Podaljšanje cilindra je torej odvisno od potrebnega delovnega tlaka.

43

Shema vezja za vzporedno vezje

15 Diferencialno vezje
Batna komora je nenehno pod tlakom in je
povezana s smernim ventilom. To vezje
imenujemo diferencialno vezje, ker je sila, ki
deluje na batnico, izražena kot razmerje
med površino bata in površino batnice.
Diferencialno vezje se uporablja, kadar mora
biti bat hidravlično vpet, črpalka pa mora
biti čim manjša ali če je potrebno hitro
premikanje bata. Če se bat razteza skozi
smerni ventil, se tekočina, razpršena iz
območja obroča, kombinira s tokom črpalke
pred smernim ventilom in se dovaja nazaj
na stran bata cilindra.

Shema vezja za diferencialno vezje
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16 Krmilniki hitrosti
Pretočni ventili se uporabljajo za nadzor hitrosti. Pretočni ventili so dušilni ventili ali ventili za nadzor
pretoka.
Obstajata dve možnosti: primarni ali sekundarni nadzor.
Primarno krmiljenje: s primarnim krmiljenjem se pretočni ventil nahaja na vstopu med smernim
ventilom in cilindrom. Nadzira dotok hidravlične tekočine. Grafični simbol prikazuje dvosmerni ventil
za regulacijo pretoka. Vzporedno je priključen nepovratni ventil, ki blokira dotok, a prepušča povratni
tok. Posledično tekočina teče skozi pretočni ventil samo na dovodu in ne na povratku. Bat je tako
krmiljen le v eno smer. Če je treba krmiliti tudi drugo smer, je treba namestiti dva ventila za
regulacijo pretoka. Pomanjkljivost primarnega krmiljenja je, da bat poskoči, če obratovalni upor
nenadoma pade. To lahko prepreči protitlačni ventil.
Sekundarno krmiljenje: s sekundarnim krmiljenjem se pretočni ventil nahaja na izhodu med smernim
ventilom in cilindrom. Kot tak nadzoruje povratni tok. Simbol stikala prikazuje dvosmerni ventil za
regulacijo pretoka. Vzporedno je priključen nepovratni ventil, ki blokira povratni tok, vendar
prepušča dotok. Posledično tekočina teče skozi pretočni ventil samo na povratku in ne na dovodu.
Bat je tako krmiljen le v eno smer. Če je treba krmiliti tudi drugo smer, je treba namestiti dva ventila
za regulacijo pretoka. Sekundarno krmiljenje nima pomanjkljivosti, da bi lahko bat poskočili.

Shema vezja za primarno krmiljenje

Shema vezja za sekundarno krmiljenje

17 Pogonske črpalke, fiksne črpalke
Zunanja zobniška črpalka: Tekočina, ki se prenaša s sesalne strani na izpustno (odvodno) stran, se
izmenično izpušča iz reže skozi zaporne zobnike.
Prednosti: Nizkocenovna standardna črpalka z visokim faktorjem izkoristka, ki jo je mogoče priključiti
na druge črpalke, ki delujejo po enakem principu.
Slabosti: visoka raven hrupa.
Uporaba: V odprtih tokokrogih v industrijski uporabi.
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Zunanja zobniška črpalka
Notranje zobniške črpalke: gnana zobniška
gred (1) nosi zobniški obroč (2). Zobne
komore so napolnjene na sesalni strani,
polnilo ločuje sesalno in izpustno območje na
tlačni strani. Na izpustni strani se olje iztisne
skozi zobniški obroč.
Prednosti: Standardna črpalka z nizkim
nivojem hrupa z visokim faktorjem izkoristka,
ki jo je mogoče priključiti na druge črpalke, ki
delujejo po enakem principu, nižja raven
hrupa.
Slabosti: Dražja od tradicionalne zobniške
črpalke. Uporaba: V odprtih veznih krogih v
industrijski uporabi, kjer je tiho delovanje
pomembna zahteva.

Notranja zobniška črpalka
18 Pogonske črpalke, vijačne črpalke
Dva skupaj gnana vijačna vretena tvorita oljne komore v ohišju, ki se med vrtenjem vreten
premaknejo iz sesalnega v tlačno šobo.
Prednosti: brez impulznega pretoka, nizka raven hrupa.
Slabosti: Relativno nizek faktor izkoristka zaradi velikih volumetričnih izgub, zato je potrebna visoka
viskoznost olja.
Uporaba: V odprtih veznih krogih v industriji; na primer na natančnih strojih in v dvigalni industriji, ter
tam, kjer je potreben visoki količinski pretok.
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Vijačna črpalka
19 Pogonske črpalke, lamelne (loputaste) črpalke
Premične lopatice v režah na rotorju, so s pomočjo centrifugalne sile in pritiska pritisnjene na steno
ohišja. Velikost celice se povečuje v povezavi s sesalnimi odprtinam in zmanjšuje v povezavi z
izpustno odprtino.
Prednosti: Brez impulznega pretoka, nizka raven hrupa.
Slabosti: Nizek faktor izkoristka kot zobniške črpalke, bolj občutljiv na umazanijo.
Uporaba: V odprtih veznih krogih v industriji; na primer na natančnih strojih z nizkim tlakom.

Lamelna črpalka
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Varnostne zahteve za hidravlična vezja
1 Varnostne zahteve na splošno
Pri načrtovanju hidravličnih sistemov za stroje je treba upoštevati vsa predvidena obratovalna stanja
in aplikacije. Za določitev nevarnosti je treba izvesti oceno tveganja v skladu s standardom EN ISO
12100. Kolikor je izvedljivo, je treba vsa ugotovljena tveganja načrtovati zunaj sistema, kjer je to
mogoče. Kadar je to nemogoče, je treba zagotoviti ustrezne varnostne ukrepe.
2 Koncept in načrtovanje
Vse varnostne komponente sistema je treba izbrati tako, da zagotavljajo varnost med delovanjem in
zanesljivo delujejo v določenih mejah.
•
•
•

Vsi deli sistema morajo biti zasnovani tako, da prenesejo največji obratovalni tlak ali pa so z
drugimi varnostnimi ukrepi zavarovani pred tlaki nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
Prednostna zaščita pred prekomernim tlakom je eden ali več ventilov za omejevanje tlaka, ki
omejujejo tlak v vseh delih sistema.
Sistemi morajo biti načrtovani, izdelani in konfigurirani tako, da zmanjšajo nihanje in
povišanje tlaka. Nihanje tlaka in povišan tlak ne sme predstavljati nevarnosti.

3 Dodatne varnostne zahteve
Puščanje:
•

Puščanje v sistemu ne sme predstavljati nevarnosti.

Oskrba z energijo:
Oskrba z električno ali hidravlično energijo ne sme predstavljati nevarnosti. To še posebej velja za
•
•
•

vklop ali izklop oskrbe z energijo,
zmanjšanje energije,
okvara in / ali obnova energije.

Nepričakovan zagon:
•
•
•

Sistem mora biti zasnovan tako, da se prepreči nepričakovan ponovni zagon, ko je medij pod
tlakom popolnoma izoliran.
Možnost mehanske blokade na zapornih ventilih v položaju zaustavitve, plus odstranitev
tlaka v krmilnem sistemu
Izolacija od električnega napajanja (EN 60204-1)

Mehanski gibi:
•

Ti ne smejo voditi v položaj, v katerem so osebe namerno ali nenamerno ogrožene.

Načrtovanje zmanjšanja hrupa:
•

Skladnost s standardom EN ISO 11688-1 je bistvenega pomena.

Delovne temperature:
•

Temperatura tlačnega medija ne sme presegati najvišje delovne temperature, navedene kot
mejna vrednost za vse komponente sistema.

48
Območje delovnega tlaka:
•

Upoštevati je treba dovoljeni obratovalni tlak za posamezne elemente naprave.

Spojke ali pritrdilni elementi:
•

Pogonske sklopke in pritrditve morajo biti sposobne vzdržati največji navor v vseh pogojih
obratovanja.

Hitrost:
•

Hitrost ne sme presegati največje vrednosti, navedene v dokumentaciji proizvajalca.

Hidravlični sistemi s hidravličnim akumulatorjem:
•

Hidravlični sistemi s hidravličnimi akumulatorji se uporabljajo za samodejno uravnavanje
tlaka tekočine v rezervaru. Med vzdrževalnimi deli na sistemu je treba sprostiti tlak v sistemu,
da varno izklopite hidravlični akumulator. Hidravlični akumulatorji in pripadajoči deli pod
pritiskom morajo delovati v predpisanih mejah, temperaturah in okoljskih pogojih.

4 Ugotavljanje skladnosti z varnostnimi zahtevami
Ker hidravlični sistem na splošno ni popoln stroj, številnih preskusnih postopkov ni mogoče izvesti,
dokler hidravlični sistem ni vgrajen v stroj. Glej spodaj, EN ISO 4413*, pogl. 6:
Poglavje 6: Ugotavljanje skladnosti z varnostnimi zahtevami in sprejemni preskus
Hidravlični sistem mora biti podvržen kombinaciji pregledov in preskusov, da se potrdi, da:
a)
b)
c)
d)

sistem in njegovi sestavni deli ustrezajo opisu sistema;
povezave komponent v sistemu ustrezajo vezju;
sistem, ki vključuje vse varnostne komponente, deluje pravilno; in
pri nobenem sestavnem delu ne pride do merljivega nenamernega puščanja, razen količine
tekočine, ki ne zadošča za nastanek kapljice na batnici cilindra po več ciklih.

OPOMBA: Ker hidravlični sistem na splošno ni popoln stroj, številnih preskusnih postopkov ni mogoče
izvesti, dokler hidravlični sistem ni vgrajen v stroj. Nato je treba po namestitvi opraviti preizkus
delovanja v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem.
Rezultati potrditve s pregledom in preskušanjem morajo biti dokumentirani, poročilo pa mora
vsebovati naslednje podatke:
•
•

vrsta in viskoznost uporabljene hidravlične tekočine;
temperatura hidravlične tekočine v posodi po ustaljeni temperaturi.

Pomembno: Dovoljeno puščanje je opredeljeno kot rahlo vlaženje, ki ne zadošča za nastanek kapljice.

* SIST EN ISO 4413:2011 : Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za
fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)
Ta mednarodni standard določa splošna pravila in varnostne zahteve za hidravlične sisteme v fluidni
tehniki in njihove komponente, ki se uporabljajo pri strojih, opredeljenih v ISO 12100:2010, točki 3.1.
Obravnava vse velike nevarnosti, povezane s hidravličnimi sistemi v fluidni tehniki, ter določa načela,
ki jih je potrebno upoštevati, da se tem nevarnostim izogne, kadar sistemi delujejo tako, kot je
predvideno.
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Sistem fluidne tehnike (tekočinski napajalni sistem)
5 Varnostni deli hidravličnih regulatorjev
V sistemih s tekočinskim napajanjem je treba vse ventile, ki nadzorujejo nevarna gibanja ali pogoje,
šteti za z varnostjo povezane dele krmilnika.
Pri hidravličnih sistemih je treba upoštevati tudi ukrepe za omejitev tlaka v sistemu (VDB), filtriranje
hidravlične tekočine (RF), spremljanje temperaturnega območja (T) in preverjanje nivoja polnjenja
rezervoarja (N), čeprav te komponente niso neposredno krmilne komponente.
6 Krmilniki v skladu s kategorijo B, raven zmogljivosti PLa po EN ISO 13849-1
Kategorija B je osnovna kategorija; njegove zahteve veljajo za vse druge kategorije. Te zahteve
vključujejo tudi osnovna varnostna načela.
Osnovna varnostna načela, ki so še posebej pomembna in specifična za fluidne sisteme, so:
•
•
•
•
•
•
•
•

Okvara komponente lahko privede do izgube varnostne funkcije.
Načelo odvajanja energije (pozitiven signal za zagon)
Upravljanje energetskih sprememb, odpovedi in obnavljanje energije
Omejitev tlaka v sistemu
Izbira ustrezne hidravlične tekočine
Zadostna filtracija tlačnega medija
Izogibanje kontaminaciji
Izolacija oskrbe z energijo
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•
•
•

Skladnost z osnovnimi zahtevami komponent ( temperatura, tlak, viskoznost itd.)
Položaj varnostnih stikal ventilov, ko je krmilni signal odstranjen (učinkovite vzmeti)
Vrsta in stanje tlačnega medija

7 Krmilniki v skladu s kategorijo 1, raven zmogljivosti PLb po EN ISO 13849-1
Poleg zahtev iz kategorije B morajo biti krmilniki kategorije 1 zasnovani in izdelani z uporabo
preizkušenih varnostnih načel in preizkušenih komponent. Splošna dobro preizkušena načela za
hidravliko so:
•
•
•
•
•
•
•
•

Omejitev navora / sile (znižan tlak)
Zmanjšana hitrost (zmanjšana hitrost pretoka)
Prekomerno (varno) dimenzioniranje
Način omejevanja gibanja
Zadostno pozitivno prekrivanje batnih ventilov
Pozitivna sila (pozitivno mehansko delovanje)
Ciljna izbira materialov
Varnostne vzmeti izpostavite vsaj 10% pod mejo vzdržljivosti na podlagi 107 delovnih ciklov
(glejte EN 13906-1)

Primer hidravličnega vezja (Kat 1, PL b)
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8 Krmilniki v skladu s kategorijo 2, raven zmogljivosti PLb po EN ISO 13849-1
Poleg zahtev iz kategorije B in uporabe preizkušenih varnostnih načel morajo biti krmilniki kategorije
2 zasnovani tako, da lahko preskusna oprema (TE) v primernih intervalih preverja varnostne funkcije
in se nanje odziva.
V prikazanem primeru samo en smerni ventil nadzoruje nevarno gibanje. Krmilnik stroja preizkusi
varnostno funkcijo ventila kot del vsakega cikla in pri vsakem zagonu stroja. Okvara smernega ventila
ne sme vplivati na preskusno funkcijo. Če pa preskusna funkcija ne uspe, to ne sme vplivati na
zanesljivost smernega ventila. Med preskusom pozicijska stikala zaznajo, kdaj se drsni bat ventila
vrne na srednjo nastavitev, povezano z varnostjo.
Če krmilnik stroja zazna okvaro smernega ventila, takoj sproži izklop hidravlične črpalke.
Skupni čas za odkrivanje okvare in preklop v nenevarno stanje (običajno mirovanje) mora biti tu krajši
od časa do doseganja nevarne točke (glej tudi EN ISO 13849-1 in EN ISO 13855).

Primer hidravličnega vezja (Kat 2, PL b)

9 Krmilniki v skladu s kategorijo 3, raven zmogljivosti PLd po EN ISO 13849-1
Poleg zahtev iz kategorije B in uporabe preizkušenih varnostnih načel morajo biti krmilniki kategorije
3 zasnovani tako, da ena sama napaka ne vodi do izgube varnostne funkcije.
Kadar koli je to izvedljivo, se na naslednji zahtevi varnostne funkcije ali pred njo zazna napaka.
Varnostno krmiljenje nevarnega gibanja poteka preko smernega ventila WV1, ki se preklopi kot del
vsakega cikla, in preko tlačnega ventila WV2. Dodatna zaustavitev pogonskega motorja črpalke ni
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nujno potrebna. Premik drsnega bata ventila WV1 iz varnostne nastavitve v tem primeru ni dvomljiv;
tlačni ventil WV2 je vklopljen. To zagotavlja enotno toleranco napak. Če se tlačni ventil WV2 zatakne,
to ugotovi električni nadzor položaja v krmilnem sistemu. Če smerni ventil WV1 odpove, je
zaznavanje med delovanjem možno, če se cilinder v rednih intervalih ustavi zunaj končnih položajev.

Primer hidravličnega vezja (Kat 3, PL d)

10 Krmilniki v skladu s kategorijo 4, raven zmogljivosti Ple po EN ISO 13849-1
Poleg zahtev iz kategorije B in uporabe preizkušenih varnostnih načel morajo biti krmilniki kategorije
4 zasnovani tako, da ena sama napaka ne vodi do izgube varnostne funkcije. Cilj varnostnih
konceptov je, da se posamezna napaka zazna takoj ali najpozneje pred naslednjo zahtevo varnostne
funkcije.
Dva ventila nadzorujeta nevarno gibanje.
Vsak ventil lahko sam zapre nevarno gibanje, zato je zagotovljena toleranca posamezne napake. Oba
ventila sta opremljena tudi z električnim nadzorom položaja. To zagotavlja, da krmilni sistem zgodaj
zazna vse možne posamezne napake.
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Primer hidravličnega vezja (Kat 4, PL e)

11 Nadaljnji primer za krmilnike v skladu s kategorijo 4, raven zmogljivosti PLe
V tem hidravličnem krmilniku je zaradi varnosti nadzorovan le premik navzdol (primer hidravlična
stiskalnica).
Dva električno nadzorovana ventila WV1 in WV3 nadzorujeta povečanje tlaka na zgornji strani bata.
Ventila WV2 in WV1 sta odgovorna za zmanjšanje tlaka.
Ventili WV1, WV2, WV3 so opremljeni z električnim nadzorom položaja. To deluje v povezavi s
krmilnim sistemom in tako zagotavlja odkrivanje vseh napak.
S spremljanjem stopnje ventila WV2 se istočasno odkrije kakršna koli okvara na ventilu WV4.
Ventil za omejevanje tlaka VDB je zasnovan kot električno nastavljiv tlačni ventil s funkcijo
omejevanja tlaka.
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Primer hidravličnega vezja (Kat 4, PL e)

