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1 Inledning
Rapporten är ett 10 poängs examensarbete vid Institutionen för systemteknik (ISY),
Linköpings Tekniska Högskola. Examensarbetet är utfört hos AerotechTelub AB i
Linköping under perioden mars till maj 2002.

1.1 Företagsbeskrivning
AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 650 medarbetare och omsätter
cirka 2,5 miljarder kronor årligen. Företaget är uppdelat i 7 divisioner.

• MainPartner
• Communications
• Lednings & informationssystem
• Sensorsystem
• Systemteknik
• Flyg- och bassystem
• Internservice

MainPartner, där examensarbetet utförts, utvecklar, producerar och marknadsför
kvalificerade underhållstjänster samt kundanpassad tillverkning. Underhållstjänst-
erna omfattar test, reparation, underhåll, modifiering och tekniskt underhållsstöd.
Tillverkning omfattar bland annat maskinbearbetning, plåtbearbetning, ytbehand-
ling, kretskort och kompletta elektronikenheter. MainPartner återfinns i tre orter
Arboga, Linköping och Åryd, tillsammans sysselsätts ca 500  personer.

1.2 Bakgrund
För att kunna göra adekvata underhållskontroller av hydraulpumpar måste dessa
sättas upp i en testrigg. Kravet är att testriggen har möjligheten och kapaciteten att
utföra samtliga förekommande situationer, när det gäller tryck och flöde, för ett
flertal pumpmodeller. Vid dessa kontroller finns ett behov av att kunna styra
ventilhusflödet beroende på vald pumpmodell. Detta har tidigare gjorts manuellt
men eftersom riggarna stegvis har datoriserats, finns önskemål att även denna
styrning skall implementeras i det datoriserade mätsystemet.
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1.3 Uppgift
Uppgiften är att bygga en tryckreglerutrustning där tryckfallet över öppen ventil
skall hållas så lågt som möjligt. Detta föranleder en undersökning av  marknaden,
beträffande ventiler med lågt tryckfall. Styrningen  av modulen ska göras via ett
datorprogram skrivet i Visual Basic 6.0. Modulen skall innehålla en övervakning av
är- och börvärde, godkänd nivå skall anges i procentuell avvikelse eller i ett
absolutvärde. Dessutom skall möjligheten finnas att ta emot två logiska insignaler
från  t ex yttre tryckvakter. Därtill bör även två logiska utsignal kunna genereras för
styrning av andra applikationer. När ett nytt börvärde sätt skall detta uppnås inom 2
sekunder med en maximal feltolerans på  ± 10 % av börvärdet.

1.4 Avgränsningar
Sökningen av lämplig ventil begränsas till den största leverantören (BoschRexroth
AB) av hydraulventiler i standardutförande. Av säkerhetsskäl kommer ventiltryck-
et och flödet, under detta examensarbete, ej överstiga 2,5 MPa respektive 25 L/min.

1.5 Rapportens upplägg
Kapitel två behandlar hårdvaran i tryckreglerutrustningen. Efter flödes- och tryck-
definitioner, undersöks olika typer av ventiler. I kapitlet beskrivs även en  lämplig
givare samt mätkort. Kapitlet avslutas med en beskrivning över det sammansatta
systemet.

Kapitel tre avhandlar programvaran som gjorts för att styra tryckregleringsutrust-
ningen. Dessutom diskuteras vald regulator och dess teori.

I kapitel fyra följer en redogörelse över testresultatet som gjorts med det kompletta
tryckregleringssytemet.

Det sammanställda resultatet presenteras i det näst sista kapitlet. Slutligen i kapitel
sex diskuteras framtida utvecklingsmöjligheter för systemet.

Rapporten innehåller även fem appendix, där särskilt utvalda delar ur kapitel två
och tre fördjupas.
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2 Systemhårdvara
Detta kapitel börjar med en genomgång av flödes- och tryckdefinitioner för att
sedan ge en kort beskrivning av varje enskild del av tryckregleringssystemet med
början av ventiler, givare, tryckvakt och mätkort. Till sist beskrivs även det
sammansatta systemet.

2.1 Flödes- och tryckdefinitioner
Innan genomgången  av tänkbara ventiler, kan ett klargörande om sambandet och
skillnaden mellan två viktiga parametrar underlätta den fortsatta läsningen. Det
finns två viktiga parametrar och dessa är flöde samt tryck.

Flöde kan definieras enligt följande exempel.

                           Figur 1:    Flödet genom avsmalnande rör

Massan ∆m av en vätska som passera en given punkt per tidsenhet ∆ t kan beteck-
nas som  ∆ m /∆ t. I figur 1 är volymen av vätskan som passerar punkten 1 ( tillika
arean A1 ) inom tiden ∆t  lika med A1∆ l1 , där ∆ l1 är avståndet som vätskan rör sig
på tiden ∆t . Eftersom hastigheten  av vätskan som passerar punkten1 är v1 =  ∆l1

/∆t. Detta kan skrivas om enligt följande,

där ∆V1=A1∆ l1 motsvarar volymen på massan ∆m, och ρ1  med vätskans densitet.
Med hjälp av  jämviktslagen (equation of continuity) ges att

ρ1A1ν1 = ρ1A2ν2

och med approximationen att vätskan inte ändrar sig med trycket, vilket är en täm-
ligen bra approximation under de flesta förhållanden, blir uttrycket förenklat till
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∆l
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ρ

                
A1ν1 = A2ν2

Detta leder till att flödet kan definieras som den volym av vätskan som passerar en
given punkt (snittarea) per tidsenhet och har enheten  m3/s .

Tryck kan definieras enligt följande exempel.

                                                Figur 2:    Trycket mot bottenarean

Trycket P mot snittarean A1  i figur 2 ges av följande uttryck

där  massan = m
       gravitationsaccelerationen = g

densiteten = ρ
volymen = V

Detta leder till att tryck definieras som den kraft som verkar mot en given snittarea
och har enheten N/m2. Vilket officiellt benämns som Pa, till Blaise Pascals ära.

Definitionerna klargör tydligt skillnaderna mellan flöde och tryck,  men sambandet
mellan dem kan lättas åskådliggöras med en liten reflektion av figur 1. Om trycket
mot A2 ökar, kommer volymen av vätska som passerar A2 att öka. Denna volym
kommer att var lika med volymen som passerar A1. Dock kommer vi att erhålla ett
tryckfall, observera att om röret hade saknat förträngningen så skulle en avsevärt
större volym ha passera i röret med samma tryck. Denna förlust resulterar i det
ofrånkommerliga tryckfall som vi i detta examensarbetet vill minimera.

1

2

111

∆ρρ
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2.2 Ventiler
Ventiler finns i varierande storlekar och utföranden alla med sina unika egenskaper.
Dock finns en huvudsaklig egenskap som återfinns hos alla ventiler, den begräns-
ande egenskapen. Ventilers huvuduppgift är att ge möjligheten till att strypa till-
förseln av ett medium genom en viss bestämd väg.

Det finns två huvudgrupper av ventiler, beroende på mediumet, pneumatiska- och
hydraulventiler. Pneumatiska ventiler används i tryckluftsdrivna system medan
hydraulventiler har vätskor, generellt olja, som medium. Enligt uppgiften skall den
sistnämnda användas, och hydraulventiler har i sin tur fyra undergrupper:

• Backventiler

• Tryckreglerande ventiler

• Flödesreglerande ventiler

• Riktningsventiler

2.2.1 Backventiler

Figur 3:    Backventil, pilotstyrd

                                                                            Figur 4:    Snittbild av backventil, pilotstyrd

Som namnet redan antyder har denna ventiltyp uppgiften att hindra ett återflöde.
Med en backventil kan man inte justera flödet men dock enkelrikta flödet. Detta
används där det är viktigt att återflöde inte sker. I vissa system kan återflödet
innehålla luft vilket inte är önskvärt i hydraulsystem. För detta examensarbete kan
denna ventiltyp inte användas. Se appendix A för en djupare funktionsbeskrivning.
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2.2.2 Tryckventiler

  Figur 5:    Tryckbegränsningsventil

                                                                     Figur 6:    Snittbild tryckbegränsningsventil

Tryckventiler har till avsikt att begränsa alternativt reducera systemtryck. Eftersom
tryckventiler generellt arbetar med en fast inställning, kan dessa inte fungera som
en reglerande ventil. Dessutom krävs ett pilottryck (ca 10 bar) för att säkerställa
dess funktion. Funktion går ut på att man ställer in önskad tryckbegränsning på
inställningsdonet. När trycket mot huvudkolven överstiger det önskade trycket
öppnar, med hjälp av pilotstyrningen,  huvudkolven en större kanal för flödet från
A till B som med det sänker trycket.

Denna ventil klarar inte av de uppställa kraven när det gäller flödesregleringen vid
lågt tryck. Se appendix B för en djupare funktionsbeskrivning.
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2.2.3 Flödesventiler

                                                 Figur 7:    Konstantflödesventil

                                               Figur 8:    Snittbild av konstantflödesventil

Flödesreglerande ventiler finns i flera utföranden, med det generella syftet att reg-
lera flödet.  En vanlig typ är konstantflödesventiler de används för att oberoende av
tryck och temperatur hålla ett flöde konstant.

Här blir det omvända förhållanden jämfört med tryckregleringsventilen. Flödet kan
nu kontrolleras, dock blir tryckregleringen sekundär vilket inte heller är önskvärt.
Modellen som visas i figur 8 saknar förvisso elektrisk styrning medan andra
modeller av typen FRW kombinerat med en påmonterad riktningsventil kan ge en
elektrisk styrning. Dessvärre blir tryckfallet genom ventilen alldeles för stort, enligt
Anders Engberg (teknisk support BoschRexroth). Se appendix C för en djupare
funktionsbeskrivning.

Tyvärr visar det sig att även denna ventil, samt det kombinerade konceptet, var ett
misslyckande när det gäller att hitta en lösning på vårt ventilproblem. Kvar finns nu
enbart riktningsventiler som möjligen kan ge en lösning på problemet.
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2.2.4 Riktningsventiler
BoschRexroth har två huvudtyper av riktningsventiler. Riktningsventil med lik-
spänningsmagneter  och proportionalriktningsventil med proportionalmagneter.

2.2.4.1    Riktningsventil med likspänningsmagneter

Figur 9:    Riktningsventil

                                                Figur 10:  Snittbild av riktningsventil med likspänningsmagneter

Riktningsventil med likspänningsmagneter visar sig vara en intressant ventil för att
lösa vårt problem. Med den här typen av ventil har man möjligheten att styra flödet,
genom att skjuta ventilsliden, och på så sätt dirigera om riktningen av flödet. Figur
11 visar en ventilslid i standardutförande som i mittposition har ett helt strypt läge.

             Figur 11:  

                              

Genom att bara
respektive stryp
magnetisk kraft
har varit fallet 
ventilen.
A   B
P   T
8

Ventilslid, Typ E                                     

                                                         Figur 12:  K

 nyttja ventilens ena halva och en kan
a ventilflödet. Eftersom styrningen av
, krävs inget pilottryck för att riktnings
för dom övriga ventilerna. På så sätt
A   B
a

 

P   T
opplingsschema

l (figur 12), kan man öppna
 ventilsliden sker av elektro-
ventilen skall fungera. Vilket
reduceras tryckfallet genom
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Den uppmärksamme läsaren inser nu att man genom den koppling får ett nytt tryck-
fall, nämligen förlusten av den andra kanalen. Tryckförlusten av denna koppling
bör ej försummas. För att råda bot på detta tryckfall kan ventilen anslutas enligt
figur 13.

                                                Figur 13:  Nytt kopplingsschema

Vi har erhållit en styrning av vår ventil på elektrisk väg, som dessutom är helt
tryckoberoende. Tryckfallet genom ventilen kan nu reduceras till ett minimum med
kopplingsschemat enligt figur 13. Därtill kan man, enligt Anders Engberg (teknisk
support BoschRexroth), använda sig av en överdimensionerad ventil för att
ytterligare reducera ett potentiellt tryckfall.

Tyvärr finns det ett nytt hinder med att använda sig av en traditionell riktnings-
ventil. Styrningen av ventilen med likspänningsmagneter är inte linjär vilket ställer
till avsevärda bekymmer. Detta har BoschRexroth en lösning till. Genom att intro-
ducera ett elektroniskt styrkort samt proportionalmagneter kan man linjärisera
styrningen av flödet och trycket. Dessa riktningsventiler med integrerat alternativt
externt styrkort har fått ett eget namn, nämligen proportionalriktningsventiler.

2.2.4.2    Proportionalriktningsventiler

              Figur 14:  Snittbild av proportionalriktningsventil med integrerad elektronik
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Proportionalriktningsventilen är en vidare utveckling av den traditionella riktnings-
ventilen. Med hjälp av styrelektroniken och de två proportionalmagneterna på var
sin sida om ventilsliden kan flödet och trycket dirigeras linjärt genom ventilen.
Detta innebär att sökandet efter lämplig ventil skall fokuseras på passande modell
av proportionalriktningsventil. Vid en granskning av BoschRexroths proportional-
riktningsventiler, skiljer sig de på följande punkter:

• Integrerad alternativt extern styrelektronik

• Storleksklass NG6 alternativt NG10

• Ventilslidens utförande

• Flödeskapaciteten

• Signalgränssnittet

Vid valet av integrerad alternativt extern styrelektronik, faller valet på integrerad
styrenhet. Huvudorsaken är att kablaget blir väsentligt mindre, vilket resulterar i ett
mer lätt överskådligt signalschema.

I och med att styrkortet integreras med ventilen ses de som en gemensam enhet
med styrsignaler enligt figur 15.

                                     Figur 15:  Integrerad styrelektroniksbeskrivning
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När det gäller storlek av ventilen, väljs NG10 för att möjliggöra ett högt flödesval.
I NG10 klassen finns ventiler från 25 L/min till 75 L/min, medan man maximalt når
32 L/min med NG6.

Ventilslidens utförande finns i tio modeller. Sex stycken i utföranden för ventiler
med två proportionalmagneter och fyra stycken för ventiler med en ensam pro-
portionalmagnet. Dessvärre visade sig att leveranstiden för ventiler med endast en
magnet var 12 veckor, vilket lämnar enbart sex modeller kvar att välja av. Eftersom
enbart ena halvan av ventilen skall användas blir femlägessliden onödig. Därtill
faller ytterligare tre modeller bort. Av de tre kvarvarande modellerna ger två av
dessa mjukvändande flödeskurvor med följden av att tryckfallet blir högre.
Följaktligen blir valet av ventilslidstyp, den inramade modellen i figur 16.

                                           Figur 16:  Ventilslidsmodeller

Ventilsliden för ventiler med två proportionalmagneter

Ventilsliden för ventiler med en proportionalmagnet

Typ E

Typ V

Typ W

Typ EA

Typ WA
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Valet av en ventil i NG10 klassen, ger då möjligheten att välja en ventil med stor
flödeskapacitet. Ett flöde på 75 L/min kommer att ge det minsta tryckfallet i denna
klass. Genom att överdimensionera ventilens flödeskapacitet kan tryckfallet över
ventilen, när det befinner sig i öppet läge,  minskas.

                                                Figur 17:  Flödeskapacitet

Signalgränssnittet ger valet av signaltypen. Önskar man styra med en signalström
(4 – 20 mA) eller signalspänning (±10 volt). Valet föll på det sist nämnda. Att valet
just blev signalspänning var att det blev enklast att verifiera signalspänning från
mätkortet.

En summering av ventilkriterierna ger att ventilen 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V blir
ett utmärkt val. Teknisk specifikation och detaljerad funktionsbeskrivning återfinns
i appendix D.   
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2.3 Tryckgivare

                                              Figur 18:  Tryckgivare PTX-1400

Tryckgivare PTX-1400 från Druck, för industriellt bruk, är designad för att tåla
aggressiva tryckmedier, som är vanligt förekommande i industriella processapp-
likationer. Den rostfria och helsvetsade tryckmodulen med dess rostfria isolations-
membran säkerställer en utmärkt överföring, utan att kompromissa på prestanda,
till Druck’s speciella signalgivande kiselmembran. Elektroniken i givaren är kon-
struerad att leverera en signalström på 4 till 20 mA, som är proportionell mot det
applicerade trycket. Denna signal överförs via matningsledningarna och med hjälp
av ett precisionsmotstånd (shuntmotstånd) kan signalen avlänkas och omvandlas till
spänning.

För detta examensarbete användes en PTX-1400 med ett mätområde från 0 till 100
bar och en mätnoggranhet på 250 mbar (± 0,25 %). Till denna givare kopplades
som ovan nämnt ett shuntmotstånd, 500 Ω med en tolerans på ± 0,1%, i serie. Detta
för att erhålla en signalspänning från 2 volt till 10 volt, vilket motsvarar 4 mA
respektive 20 mA från givaren (se figur 19). Linjärkoefficienten för givaren beräk-
nas genom att ta mätområdet i MPa genom spänningsspannet i volt som den aktu-
ella givaren har. I detta fall blir linjärkoefficienten 10/8 = 1,25 MPa/volt .

                                           Figur 19:  Kopplingsschema för PTX-1400

- Supply  (0V)Analog in  (diff)

+ Supply   (+24 V)Analog in  (diff)

Precisionsmotstånd
         500 ohm
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2.4 Tryckvakt

                                                Figur 20:  Tryckvakt HED 1

I uppgiftsdeklarationen finns krav på att man skall ha möjlighet till att ansluta yttre
tryckvakter. Detta kommer att simuleras med en vanliga vippströmbrytare för
enkelhet skull. Men för att läsare nu skall få en uppfattningen vad en tryckvakt är
och  hur en den fungera, följer en kort beskrivning.

En tryckvakt används för ett tryckberoende till- och frånslag av elektriska kretsar.

Tryckvakten består av ett kolvhus (1), mikrobrytare (2), ställskruv (3), stötstång
(4), kolv (5) och tryckfjäder (6).

Trycket kommer, vid trycksättning, att verka mot kolven (5) som i sin tur pressar
stötstången (4) i riktning mot mikrobrytaren (2). Tryckfjädern (6) kan ställas in för
att ge  ett steglös motstånd, detta för att erhålla ställbara larmnivåer.
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2.5 Mätkort
För att kunna behandla ut- och insignaler i en dator krävs att ett mätkort installeras.
Mätkortet kommer att fungera som ett gränsnitt mellan mjukvaran och den yttre
hårdvaran, dvs ventil och givare.

National Instruments har ett brett och stort sortiment av mätkort, och inte minst ett
stort sortiment av tillbehör. Dessutom har National Instruments utvecklat ett
avancerat mjukvaruprogram (LabView), men även mjukvarustöd till andra pro-
gramvaror så som LabWindows/CVI, Visual Basic och Visual C++.

                                        Figur 21:  Mätkort NI-6035E

2.5.1  Kravspecifikation
När det gäller upplösningen så är det önskvärt att den analoga utgången  har möj-
ligheten att hålla samma upplösning som tryckgivaren PTX-1400 ( 100bar ⋅ ±
0,0025 = ±0,25 bar/steg ⇒ minsta upplösning 100/0,25 = 400 steg  [9 bitar ] ).

Kraven på mätkortet är förhållandevis moderat ställt. Detta eftersom systemet är
relativt trögt, från elektrisk synvinkel, med lösningstider på två sekunder. Den
valda ventilen 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V har en stigtid på 30 ms från 0 till
100% utslag. Men det är knappast troligt att mätserien inkluderar fulla utslag. Utan
enbart marginella förändringar av utslaget är att förvänta. Men om man förutsätter
att ett sample skall göras på varje bit av 9 bitars upplösning, med stigtider på 50
ms, svarar detta mot 8 kS/s. Detta ger att den analoga utgången skall ha en ut-
samplingshastighet som är större än 8kS/s och att upplösningen bör ej vara mindre
än 9 bitar. För den analoga ingången gäller samma krav som för utgången, alltså
större än 8 kS/s och en upplösning som är större än 9 bitar.

Det finns ytterligare ett krav på två stycken digitala utgångar samt två stycken
digitala ingångar. Därtill bör kortet vara av PCI-typ.
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2.5.2 Val av mätkort
Av National Instruments mätkort är deras E-serie det mest attraktiva, både vad det
gäller ekonomi och funktionalitet. Det visar sig att alla kort i denna serie, som har
analoga utgångar, uppfyller kravspecifikationen. Följaktligen valdes i första urvalet
de kort med kortast leveranstid, och i andra och sista urvalet det billigaste av dessa.
Resultatet blev NI-6035E med följande specifikationen.

2.5.3 Specifikation

NI-6035E

Analoga ingångar

Antal kanaler 16 singel ended eller 8 differential

Upplösning 16 bitar

Maximal samplinghastighet 200 kS/s sammantaget för alla kanaler

Signalområden ± 10 V
± 5 V

± 500 mV
± 50 mV

Impedans 100 GΩ parallellt med 100 pF

CMRR (DC till 60Hz)
85 dB för (±10 V och ±5 V)

96 dB för (±500 mV och ±50 mV)

Noggrannhet ± 1,5 LSB (typvärde)

 Tabell 1:  Specifikation Analoga ingångar

Analoga utgångar
Antal kanaler 2 st spänningsutgångar

Upplösning 12 bitar

Maximal samplinghastighet / kanal 10 kS/s

Signalområden ± 10 V

Max strömuttag 5 mA

Impedans 0,1 Ω
Brus 200 µVrms (DC till 1 MHz)

Slew rate 10 V/µs
Noggrannhet ± 0,3 LSB (typvärde)

Tabell 2:  Specifikation Analoga utgångar
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Digitala I/O

Antal kanaler 8 st programmerbara in/ut

Kompabilitet 5V / TTL

Nivåer Minimum Maximum

Låg ingångsspänning 0 V 0,8 V

Hög ingångspänning 2 V 5 V

Låg utgångsspänning - 0,4 V

Hög utgångspänning 4,35 V -

Tabell 3:  Specifikation Digitala I/O

2.5.4 Kopplingsplinten SCB-68

För att förenkla anslutningen av yttre enheter till mätkortet inhandlades även en
skärmad kopplingsplint, vid namn SCB-68. Kopplingsplinten anslöts i sin tur till
mätkorten med en SH-68-EP kabel.

                     Figur 22:  Kopplingsplint SCB-68

 Figur 23:  SH-68-EP kabel



Systemhårdvara

2.6 Sammankopplat system

             

A

M

R

D

M

Larm1
- DIO0
- DGND
              Figur

nslutn.beskriv

atningsspänni

eferenspotenti

iff.förstärk. ing

ätutgång (ärvä
Larm2
- DIO1
- DGND
 24:  Koppling

n. An

ng

al (ärvärde)

ång

rde)
Utsignal
- DIO2
- DGND
1

sbeskrivning

slutn. Signal

A VDC 2

B 0 V

C 0 V ref

D ±10 V,

E 0 V ref

F ±10 V
PE Skydds
Utsignal
- DIO3
- DGND
8

Anslutning till dator
SH68-68-EP

 av sammansatt system

Anslutn.beskrivn. Anslutn. Signalnivå SCB-68

1 + 24 V _Matningsspänning
2 0 V _

_ 2 till 10V ACH 0Shuntmotstånd

_ 2 till 10V ACH 8

PE skyddsjord _

nivåer SCB-68

4 _

_

erens ansl. F _

 Re >50kΩ  DAC0 out

erenspotential AO GND

_
jord _



                                                                                           Programverktyg och systemmjukvara

19

3 Programverktyg och systemmjukvara
Detta kapitlet börjar med en liten  redogörelse om Visual Basic 6.0. För att därefter
skildra programvaran som skrivits för den aktuella tryckregleringsutrustningen. I
och med att källkoden är konfidentiell kommer ingen källkod att presenteras i
denna rapport.

3.1 Visual Basic 6.0
Visual Basic är ett fönster- och objektsbaserat programspråk som under 90-talet ut-
vecklats av Microsoft.

Genom att använda sig av programverktyget Visual Basic 6.0 Professional Edition
fås ett avancerat programmeringsstöd. Med vilket man kan göra estetiska såväl som
komplexa program på ett enkelt och behändigt sätt.

                                       Figur 25:  Gränssnitt för programverktyget Visual Basic 6.0

Den som tidigare använt sig av WYSIWYG-program (Dreamwever, Frontpage
etc), för att göra sin hemsida, kommer att känna igen sig i programverktygets-
struktur.
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När man programmerar i Visual Basic, börjar man med att lägga upp ett fönster (en
form). I detta fönster kan man sedan applicera en mängd, strukturellt färdiga,
ActiveX-komponenter. Dessa ActiveX-komponenter kan vara av visuell karaktär så
som knappar, drop-downlistor, textrutor etc. Men även av icke visuell karaktär t ex
konfigurationsrutiner till mätkort samt övriga typer av funktioner. När man lagt upp
de komponenter man behöver, till sitt program och på rätt plats, är användargräns-
snittet klart.

Nästa moment är att skriva Visual Basic kod. Koden skall vara instruktioner för
programmet vad det skall göra vid varje händelse. Om man t ex önskar att en
vridning på en ratt skall ge ett värden in i en textbox (se figur 25) måste detta
skrivas i koden. På detta vis byggs Visual Basic program upp.

3.2 Automatic Pressure Control 1.0
Programmet som skall kontrollera tryckregleringsutrustningen i detta examensarb-
ete har döpts till Automatic Pressure Control 1.0, förkortat benämnt som APC 1.

Arbetet med programvaran inleddes med att upprätta en förteckning över önskade
funktioner som programmet skulle ha förmåga att utföra:

• Presentera ärvärdet, numeriskt och grafiskt.

• Börvärdet skall kunna ändras.

• Två larmingångar samt två digitala utgångar.

• Värdena skall kunna ges i MPa och bar.

• PID-reglering, där parametrarna P, I och D kan modifieras.

• Angivning av felvisningsgränser.

• Uppmätt felvisning, relativ- och absolutfel.

• Nollpunktskalibrering av både ventil och givare.

• Anpassning till olika tryckgivare linjäritetsfaktor.

• Plottning av är- och börvädesgrafer.

• Hämta och lagra inställningar till en databas.

• Språkval (svenska och engelska).

När förteckningen var klar, kunde arbetet med ett användargränssnittet påbörjas.
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3.2.1 Användargränssnitt för APC 1
Nästa moment var att gruppera in de ovannämnda funktioner i lämpliga block och
sedan vidare till passande fönster. Intuitivt kommer språkvalet först, vilket med-
förde att placeringen i öppningsfönstret blev naturligt.

                                              Figur 26:  APC 1   startfönstret

När språkvalet är gjort, blir nästa steg huvudfönstret där merparten av de önskade
funktionerna samlas i en femsidesmeny. Utav dessa sidor är tryckkontrollfliken en
form av förstasida.

Här kan ärvärdet avläsas, börvärdet ändras och de digitala utgångarna ett- eller
nollställas (S-ut-…). Därtill finns indikeringslampor (Larm…) för de digitala in-
gångarna men även knapp för övergång till reducerad meny. I statusmenyn pre-
senteras från vänster filnamnet på databasen, namnet på laddad post, datum och
aktuell tid.

                                        Figur 27:  Tryckkontrollflik i huvudmenyn
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På den andra fliken i huvudmenyn finns PID-reglagen presenterade i två former.
Inställning alternativt justering kan göras både genom skjutreglagen och nivåpres-
entationen.

                                              Figur 28:  PID-kontrollfliken i huvudmenyn

Den tredje fliken i huvudmenyn är nivåinställningar. Här kan den maximala fel-
indikeringen, som presenteras i procent, justeras. Manometern till höger visa hur
felindikeringen ser ut i zoom1, dvs 1:1.

Eftersom givaren har sin nollpunkt vid 4 mA blir nollpunktspänningen 2 volt när
den passerar genom ett 500 Ω. Men med eventuellt långa ledningar och små men
icke betydelselösa spridningar mellan olika givare, kan ett behov finns att noll-
punktskalibrera.

Vid behov kan även programmets linjärkoefficient justeras. Observera att om man
använder sig av givare med andra tryckområden kan detta inte ändras härifrån.
Detta på grund av att åtkomsten, i programmet, av maximalvärdet inte är möjligt,
dvs det maximala värdet som programmet återger vad givaren kan visa. Utan detta
får ändras via databasen (se sid 24).

Vissa ventiler, så som ventilen 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V, kräver en offsetspän-
ning på ca 15% av maximal signalnivå för att öppna normalt. Med programmets
nollpunktkalibreringen för ventilen tillåts justeringar av denna typ.
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                                          Figur 29:  Nivåinställningsfliken i huvudmenyn

Fjärde fliken i huvudmenyn är en grafisk presentation av börvärdet, ärvärdet och
styrsignalen. Dessutom uppfylls kravet på presentation av det absoluta- och rela-
tivafelet i procent. Skalan för trycket visas i MPa alternativt i bar beroende på valet
i tryckkontrollfliken.

                                                      Figur 30:  Graffliken i huvudmeny

Den femte och sista sidan i huvudmenyn är en Om-fliken som traditionellt återfinns
i de flesta windowsprogram.
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                                                   Figur 31:  Om - sidan i huvudmenyn

Till APC 1-programmet har även en databaslänk kopplats för att förenkla operatör-
ens arbete. Sidan med gränssnittet till databasen ger möjligheten, förutom att ladda
APC 1 med inställningar, att lägga till och ta bort poster i databasfilen. Tanken är
att varje mätpunkt i en mätserie skall ha en unik post (ID) med skräddarsydda
inställningar. På så vis behöver operatören bara ladda en post för varje mätpunkt
och sedan verifiera resultatet. Programmet har från denna sida även möjlighet att
ändra maximal värdet, vilket innebär att givare med godtyckligt mätområde kan an-
vändas. Om det önskas att använd en givare med ett mätområde från 0 till 30 MPa,
skriv då in 30 i max värdes rutan och sätt linjärkoefficienten till 3,75. Med detta
kan mätningar att göras ända upp till 30 MPa (300 bar).

                                                Figur 32:  Gränssnittsidan till databasfilen
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Från huvudmenyn kan man övergå till en reducerad meny, där enbart de viktigaste
funktionerna återfinns. Denna sida kan används när man bara skall övervaka en
mätpunkt och samtidigt behöver yta på skärmen för andra programapplikationer.
Som ett tillägg har en zoom-funktion på manometern gjorts, detta för att lättare se
fluktuationer i regleringen när man arbetar i reducerad meny. I statusmenyn kan
laddad post från databasen avläsas.

                                                 Figur 33:  Reducerad meny
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3.2.2    Reglering
Inom reglerteknik kan system delas upp i två huvudgrupperingar dynamiska och
statiska system. Där dynamiska system kännetecknas av att utsignalens värde vid
en given tidpunkt inte  bara beror på insignalens värde vid tidpunkten, utan även på
dess värde vid tidigare tidpunkter. Medan statiska system beror enbart av insig-
nalens värde vid den aktuella tidpunkten.

                                                    Figur 34:  Statiskt system

I detta examensarbete skall det statiska systemet (ventilen) göras dynamiskt. Detta
genom att införa en regulator som förutom en referenssignal, även får en åter-
kopplad utsignal. Därvid kan systemet utvidgas och göras dynamiskt.

                                                          Figur 35:  Dynamiskt system

En regulators uppgift är att hålla en utsignal konstant eller inom vissa acceptabla
avvikelser från det önskade konstanta värdet, trots interfererande signaler. Inom
industrin används ofta PID-regulatorer för att erhålla den här typen av funktion.
Även här kommer en PID-regulator att användas, dock inte hårdvarubaserad regul-
ator (PLC) som normalt används på denna avdelning utan en mjukvarubaserad reg-
ulator. Det kan dock nämnas att i initialskedet, av arbetet, diskuterades använd-
andet av PLC lösning. Men att det slutligen beslöts att prova en intressant mjuk-
varubasaerad PID-regulator, i form av en ActiveX-komponent, från National
Instruments.

    System
Insignal Utsignal

   Ventilen
Referenssignal Utsignal

Regulator

Styrsignal

S(t)Pref (t) Pverkligt(t)

Nytt system
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3.2.2.1    PID-regulator
PID-regulatorn består av tre delar. En proportionaldel, en integrerandedel och en
deriverandedel.

Proportionaldelens uppgift är att snabbare minska skillnaden mellan önskat och
verkligt värde vid en eventuell störning av systemet. Detta kan enklast exemplifi-
eras med följande uttryck

                        S (t) = S 0 + Kc ( Pref (t)  - Pverkligt (t) )

Här är S(t) styrsignalen till ventilen som består av S0 som är styrsignalen vid
normalläge, dvs utan någon störning av systemet. Pref (t) motsvarar börvärdet till
systemet medan Pverkligt (t) svarar mot det mätta ärvärdet. Om systemet inte störs
kommer Pref (t) och Pverkligt (t) att vara lika och på så vis ta ut varandra, vilket ger att
S(t) lika med S0. Men om en störning erhålls i systemet kommer inte Pref (t) och
Pverkligt (t) vara lika, denna differans ger upphov till reglerfelet e. Felet e kommer att
kompensera S(t) beroende på tecknet för felet e. Men genom att multiplicera en
lämplig dimensionslös faktor (Kc) med felet e, kommer styrsignalen att snabbare
kompensera felet och så när som återställa ärvärdet. Observera att när e blir mindre,
påverkar faktorn Kc funktionsvärdet S(t) i allt mindre grad. Faktum är att felet inte
kan elimineras helt med en proportionalfaktor. Det återstående felet, går under
namnet stationärt fel, kan vålla en del bekymmer i flertalet applikationer. En för-
klaring till att detta stationära fel uppkommer finns att läsa i Glad & Ljungs bok
Reglerteori grundläggande reglerteori.

Integreringsdelen har till uppgift att eliminera det stationära felet som proportion-
aldelen lämnar efter sig. Genom att fortsätta att öka styrsignalen i systemet så länge
som ärvärdet har lägre värde än börvärdet  kan felet avhjälpas. Enligt Glad & Ljung
kommer insignalen att representeras av en term 1/Ti, med dimensionen tid, som  är
proportionell mot integralen av felet e.

Det bör belysas att dessa kompenseringar sker med en liten tidsfördröjning och att
den intuitiva tanken att bara om Kc och 1/Ti tillräckligt stora kommer felet snabbt
att korrigeras. Dessvärre håller detta inte, ty det visar sig i praktiken att med stora
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faktorer kommer systemet att ha benägenheten att oscillera. Detta på grund av den
lilla men dock inte betydelselösa, tidsfördröjningen som finns i systemet. Detta
oscilleringsfenomen uppkommer som Glad & Ljung uttrycker det " instabilitet i ett
återkopplat system uppstår då man litar för mycket på för gammal information".
Med enkla ord kan man säga att man beräknar, med hjälp av ärvärdet, en ny
styrsignal i tron om att föregående styrsignal har till fullo slagit i genom till
ärvärdet. Detta är dock inte fallet när man tar hänsyn till tidsfördröjningen.
Applicering av lämpliga faktor är förvisso viktigt för systemets snabbet, men vitalt
för dess stabilitet.

Deriveringsdelen skulle teoretiskt ge ytterligare stablitet till systemet. Med felets
derivata kan man ta hänsyn till felets förändring och på så sätt bromsa, om värdet är
på väg åt fel håll. Tyvärr visar det sig att deriveringsdelen i praktiken inte är
lämplig då de flesta signaler innehåller brus.

Sammantaget fås följande uttryck för en PID-regulator

där e (t) ges av Pref (t) - Pverkligt (t).

3.2.2.2    PID-algoritmer
Eftersom datorer är tvungna att sampla mätvärden når man aldrig riktigt fram med
en korrekt matematisk lösning, utan man får hålla till godo med approximationer.
När det gäller PID-regulatorer får man nöja sig med approximationer av integraler
och derivator. Nedan följer en kort och koncis redogörelse hur vilka approxima-
tioner som gjorts i ActivX-komponenten från National Instruments.

SP =  Setpoint = Börvärde

PV =  Processvariable = Ärvärde
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PV filtreras för att minimera bruset enligt följande formel:

          PVf = 0.5 PV  + 0.25 PV (k - 1) + 0.175 PV (k - 2) + 0.075 PV (k - 3)

Felapproximationer

Approximationen av felet  e  vid proportionaldel:

Approximationen av felet  e  vid integrering:

Där SPrng  står för börvärdets räckvidd. β är börvärdesfaktorn och L är Linjär-
iseringsfaktorn vilket ger en ickelinjär förstärkningsterm, som Kc förstärks med.
L=1 ger att Kc är linjär.

Den önskade PID-funktionen

PID-funktionen delas upp i tre delar:
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Proportionaldel

           Up(t) = Kc e

Approximationen:

           Up(k)= ( Kc ⋅ eb (k))

Integreringsdel

Approximationen:
Trapetsuppskattning används för integrering, detta för att minimera skarpa föränd-
ringar när PV eller SP gör hopp. Även en ickelinjär justering finns med i uttrycket
för att motverka överslängar vid integrering.

Deriveringsdel

Approximationen:
På grund av abrupta förändringar i SP, har man används sig av den filtrerade PV
istället för felet e. Detta för att minimera deriveringsspikar.
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3.2.2.3    Integraluppvridningsbegränsning
En viktig detalj i regleringen är att förhindra integraluppvridning. Detta kan ske om
regulatorn tillåts integrera högre eller lägre än vad utsignalen förmår att leverera.
Är utsignalen bunden till ett värde mellan 0 och 10 volt skall regulatorn inte tillåtas
integrera ned eller upp utsignalen mer än till 0 respektive 10 volt. National Instru-
ments ActiveX-komponent  för PID-reglering har en inställnings möjlighet för att
just eliminera integraluppvridning.

Pseudokod :

If  u (k) ≥ umax(k) then

     u (k) = umax (k)

Elseif  u(k) ≤ umin (k) then

      u (k) = umin (k)

Else

       u (k) = u (k)

End if

3.2.3   Begränsningar i APC 1 programmet
APC 1 programmet saknar i nuvarande version felhantering. Avsaknaden av fel-
hanteraren ger ett behov att hårdkoda sökvägen till databasens fil. Ty om sökvägen
skulle ha specificerats varje gång man vill ladda in en ny inställning, skulle en
överhängande risk finnas att flertal fel skulle kunna uppstå vid funktionerna ladda ,
lägg till och ta bort.
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4 Testresultat
Programmets samtliga funktioner kunde verifieras och fungerade ändamålsenligt.
När det gäller det uppställda målet för regleringen, att börvärdet skulle uppnås på
två  sekunder med en maximal tolerans på ± 10 % av börvärdet, kunde det med
lätthet uppfyllas.

4.1 PID-inställning
Metoden att hitta rätt PID-inställning, i testområdet (0 - 2,5 MPa), gjordes med
Ziegler-Nichols frekvens metod. Vilket går ut på att man ställer in Ti= ∞ och Td = 0
med detta har endast P en inverkan på regulatorn. Därefter ökas P till ett värde K0

så att systemet självsvänger med en konstant amplitud och periodtid T0. Med hjälp
av K0, T0 och  en tumregel, från Glad & Ljungs bok Reglerteori grundläggande
reglerteori (s.48), kan en grov inställning av PID-regulatorn beräknas.

Resultatet gav följande inställningar P = 2,02  I = 0,003  D = 0. Orsaken till att vi
inte kunde använda någon D-del var att ärvärdet fortfarande innehöll en del brus,
trots den filtrering som ActiveX-komponenten gjorde på ärvärdet (PV).

En bättre metod att erhålla en förfinad inställning skulle ha varit Ziegler-Nichols
stegssvars metod, men eftersom att kraven redan uppnåtts med marginal lämnades
detta där hän. Det skall också poängteras att olika tryckområden erfordrar olika
inställningar på PID-regulatorn för att optimal reglering skall uppnås.

4.2 Plottningsresultat
Plottningskurvorna visar ärvärde respektive styrsignal till ventilen i volt. I X-led
svarar en cm mot en sekund och i Y-led mot en volt (Obs. 8mm svara mot en
MPa). Den första plottkurvan visar stegningar från 2,5 MPa till 1,5 MPa och åter
till 2,5 MPa. Flödet i systemet var under testet 21,93 L/min repektive 17,12 L/min.
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Nollnivå

                Figur 36:  Plottningsresultat vid steg från 2,5 MPa till1,5 MPa (ej skalenlig)

Kurvan visar att efter 0,7 sekunder erhålls acceptabelt börvärde när det sänks från
2,5 MPa till 1,5 MPa. I det omvända förhållandet erhålls börvädet snabbare 0,5
sekunder.

I den andra plottkurvan visas stegning från 2,5 MPa till 1 MPa och till sist 2 MPa.
Flödet i systemet var under testet 21,93 L/min, 19,67 L/min och 13,62 L/min.

                    Figur 37:  Plottningsresultat vid steg från 1 MPa till 2 MPa (ej skalenlig)

Ärvärde
Styrsignal

Nollnivå

Ärvärde Styrsignal
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Kurvan visar att efter 0,5 sekunder erhålls acceptabelt värde, när börvärdet sänks
från 2,5 MPa till 1 MPa. Vid uppstigning till 2 MPa erhålls börvärdet på samma tid
0,5 sekunder.

4.3 Tryckfallsresultat
Vid vissa mätningar finns ett behov av att applicera ett lågt tryck  genom ventilen.
Detta visar sig vara en kritisk punkt hos många hydraulventiler, då det generellt
krävs ett pilottryck för att säkra dess funktion. Tryckfallet är då i storleksordningen
10 bar. Med proportionalriktningsventil kan detta tryckfall reduceras avsevärt.

Vid testet erhölls följande resultat:

Inmatat tryck till ventil Utmatat tryck från ventil Flöde Tryckfall
3,50 bar 3,40 bar 10 L/min 0,1 bar
10,0 bar 9,10 bar 20 L/min 0,9 bar
22,3 bar 19,6 bar 31,6 L/min 2,7 bar

Tabell 4:  Tryckfallsresultat

Det bör belysas att vid provet användes en ½" monteringsplatta och 16 mm anslut-
ningsdon, denna begränsnig påverkar resultatet negativt vid högre tryck och flöden.
Dessutom användes inte kopplingen enligt figur 13, utan kopplingen enligt figur
12, vilket betyder att man har en hel del förbättringar att vänta sig när kopplingen
blir färdigtillverkad.
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5 Resultat
Det sammanställda resultatet av detta examensarbete, blir att ventilen 4WREE10E
75/G24K31/A1V uppfyller kraven, där tryckfallet över öppen ventil skall hållas så
lågt som möjligt. Dessutom erhålls även en linjärisering av tryck och flöde genom
vald ventil, vilket förenklar regleringen. Kostnaden för ventilen med diversemont-
eringstillbehör uppgick till ca 8 500 :- exkl moms.

Registreringen av ärvärde till systemet utfördes med Drucks PTX-1400 givare (0 -
100 bar). Priset för givaren var 1 600 :- exkl moms.

Givarens och ventilens prestanda fick sedan stå som grund för kravspecifikationen
på mätkortet. Lyckligtvis blev kravspecifikationen moderat ställt och samtliga kort
från National Instruments E-serie, med analoga utgångar,  uppfyllde kraven. Med
ett pris på 9 700 :- exkl moms blev  NI-6035E ett relativt billigt kort. Därtill
inköptes även en kopplingsplint med tillhörande kablage för en kostnad av 3 900:-
exkl moms. Dessa hårdvarudelar sammankopplades sedan enligt figur 24.

Av dessa 10 examensveckor ägnades större delen till att mjukvaruutveckla Auto-
matic Pressure Control 1.0. Programmet innefattar  förutom en mjukvarubaserad
PID-reglering en tydlig och bra presentation av tryckregleringen. Dessutom anslöts
en databas till programmet, vilket väsentligt förenklar handhavandet för en
operatör. Länkningen till databasen ger att varje mätpunkt snabbt kan erhålla en
reglering, som är unik och optimerad för just den valda mätpunkten.

Vid den slutgiltiga provkörningen av tryckregleringsutrustningen kunde det
veriferas att kraven som ställts i uppgiftsspecifikationen uppfylldes med god margi-
nal, trots att regulatorn inte till fullo optimerats. Vid mätningen inom testmät-
området 0 - 2,5 MPa stabiliserades systemet, efter en förändring av börvärdet, inom
0,5 sekunder. Även tryckfallet, trots begränsningarna vid provtillfället, var till-
räckligt tillfredställande, en avsevärd förbättring gentemot en traditionell tryck-
reglerande ventil. Önskat resultat anses nu vara uppfyllt med marginal.
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6 Framtida utvecklingsmöjligheter
Felhanteringen bör implementeras för att säkra programmet från att fastna i felaktig
exekvering. I och med denna implementering kan även specificeringen av sökvägen
till databasens fil läggas till.

När det gäller den grafiska presentationen  kan denna utökas med zoom-funktioner,
scrollfunktion  och rörliga markörer. Även x-axelns presentation skulle kunna  gör-
as med tid-presentation.

En mer fundamental förändring i programmet vore att lägga all datainhämtning i ett
separat program i form av en DLL-fil, vilket skulle öka driftsäkerheten.
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Appendix A

Backventil

                                           Backventil, hydraulstyrd Typ SV och SL, serie 6X

Hydraulsystem som står under tryck kräver oftast någon form av avspärrning. En
backventil kan då tjänstgöra som en säkring av last vid eventuella ledningsbrott
alternativt kryprörelser i hydrauliska system.

Ventilen av typen SV är en pilotstyrd backventil, som även har potentialen att
öppna i spärriktningen.

Backventilen består av ett ventilhus (1), käglan (2), tryckfjäder (3) och styrkolv (4).

Ventilen har sitt normala flöde från A till B. När systemflödet vänder, spärras
ventilen och flödet från ventilen avstannar. Detta på grund av att käglan (2) pressas
av både tryckfjädern (3) och systemtrycket mot ventilsätet.

När ventilen skall öppna i spärriktningen appliceras ett tryck vid styrledningen
varvid styrkolven (4) trycks åt höger. Käglan pressas från sätet och hydraulvätskan
kan fritt strömma från B till A.
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Appendix B

Tryckbegränsningsventil

Tryckbegränsningsventil av typ DB

Tryckbegränsningsventiler består av tre huvuddelar ventilhus (1), huvudkolvinsats
(3) och pilotventil (2).

När ett tryck appliceras på ventilen verka detta tryck på pilotventilens (2) kula (8)
samt huvudkolvens fjäderbelastade sida, via styrledningarna (6, 7 och 10) och
tillhörande dysor (4, 5). Vid tryckökning, över inställt arbetstryck (9), öppnar kulan
(8) och ett flöde kan nu strömma från A via styrledningen (10), dysa (4),
styrledning (6), dysa (5), styrledning (14), fjäderutrymmet (12) till styrledning (13)
som mynnar ut i kanal B. Detta flöde skapar ett undertryck i huvudkolvens
fjäderutrymme, vilket medför att kolven öppnar en kanal mellan A och B. Med
denna funktion kan arbetstrycket hålla konstant.
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Appendix C

Flödesventil

                                                              Konstantflödesventil

Flödesreglerande ventiler, t ex konstantflödesventilen, kan användas för att obero-
ende av tryck och temperatur, hålla ett konstant flöde.

Ventilen består av ett ventilhus (1) samt en eller två konstantflödespatroner.

Flödet från kanal A2 (alt. B2) till A1 (alt. B1) kan strypas av vid strypstället (3).
Med inställningsdonet (2) kan stryparean, mellan strypstället (3) och kolven (4),
ställas in. För ett tryckoberoende konstanthållning av flödet i kanal A1 finns en
tryckvagga (5) kopplad efter strypstället (3). Med hjälp av tryckfjädern (7) trycks
tryckvaggan (5) mot förslutningsskruven (8). När inget flöde strömmar genom
ventilen är ventilen helt öppen. Detta ändras när ett flöde appliceras genom
ventilen. Ty trycket som uppkommer i kanal A2 vid ett flöde utövar en kraft på
tryckvaggan, som får den att röra sig mot strypstället. Om flödet överstiger inställt
flöde kommer strypvagga att pressas mot strypstället och flödet stryps.
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Appendix D

Boschrexroth har två huvudtyper av riktningsventiler. Riktningsventil med likspän
ningsmagneter samt proportionalriktningsventil med proportionalmagneter. Gener-
ellt för dessa ventiler är att ventilsliden styrs av en eller två magneter. De används
främst för styrning av start och stopp samt riktning av flöden.

Riktningsventiler med likspänningsmagneter

            Mjukvändande 4/2- och 4/3-vägs riktningsventiler med likspänningsmagneter

Riktningsventilen består av ett ventilhus (1), en eller två magneter (2), ventilsliden
(3), samt en eller två returfjädrar (4). Ventilens viloläge är beroende på antalet
returfjädrar som i sin tur är avhängt antalet magneter. Vid utföranden med två
magneter återfinns viloläget i mittläget av ventilhuset. Med en magnet blir retur-
fjäderns utgångsläge ventilslidens viloläge

Omställning av ventilsliden sker genom att magneten, som arbetar i oljebad, påförs
en likspänning. Magnetens (2) kraft verkar via en stötstång (5) på ventilsliden (3)
som flyttas från viloläget till det önskade ändläget. Detta öppnar önskad strömn-
ingsriktning från P till A och B till T eller P till B och A till T.

När likspänningen frånfaller återförs ventilsliden (3) av returfjädern (4) till viloläg-
et. Nödmanövreringen (6) möjliggör omställning av ventilsliden (3) utan någon
spänningspåförning.
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Propotionalriktningsventil

            Proportionalriktningsventil 4WREE10E752X/G24K31/A1V

Ventilen består i huvudsak av ett ventilhus (1), ventilslid (2) och tryckfjäder (3, 4)
med tillhörande proportionalmagneter (5, 6). Dessutom finns en lägesgivare (7)
samt, tillval integrerad styrelektronik (8).

När magneten (4, 5) är opåverkade kommer returfjädrarna (3 , 4) hålla ventilsliden i
ett mekaniskt mittläge. Vid olika styrsignaler kommer proportionalmagneterna (5,
6) manövrera ventilsliden (2).

När en styrsignaler aktiverar magneten (a) kommer magneten att repellera ventil-
sliden. Med andra ord kommer ventilsliden att förflyttas åt höger, proportionellt
mot den elektriska signalen. Vid denna förflyttning kommer två kanaler att uppstå,
nämligen P till B och A tillT.

Om signalen avbryts kommer ventilsliden att återgå till det mekaniska mittläget, på
grund av returfjädrarna. Observera, ventilslid av typen V kommer inte flyttas till
det mekaniska mittläget, om styrsignalen avbryts, utan till det hydrauliska mitt-
läget.
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Specifikation för 4WREE10E752X/G24K31/A1V

Allmän data NG10

Montering Valfri, företrädesvis vågrät

Omgivningstemperatur                           °C -20 till +50

Vikt                                                         Kg 6,5

Hydrauliska data

Arbetstryck           Anslutning A, B P     bar
                              Anslutning  T            bar

315
210

Märkesflöde vid ∆ρ = 10 bar              L/min 75

Max tillåtet flöde                                L/min 180

Hydraulvätskans temp.område               °C -20 till +80

Viskositetsområde                              mm2/s 20 till 380

Hysteres                                                    % ≤ 0,1

Repetitionnoggrannhet                              % ≤ 0,05

Känslighet                                                 % ≤ 0,05

Elektrisk data

Börvärdessignal                                         V ± 10

Magnetsspolens resistans                          Ω 2 till 3

Inkopplingstid                                           % 100

Max spoltemperatur                                 °C 150

Ventilens skyddsklass enl. DIN 40 050 IP65

Matningsspänning                                    V 24

Förstärkaren                     Imax                 A
                                         Impulsström   A

1,8
3

Nollpunktsförskjutning                 % / 10k
                                                   % /100 bar

0,15
0,1
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