
5.5 Regulacja parametrów
urządzeń i systemów
mechatron icznych

ZAGADNIENIA
• Istota regulacji
• Regulacja parametrów urządzeń w trakcie rozruchu

W automatyce urządzeń wyrazy "sterowanie" i "regulacja" mają inne znaczenie niż w ję-
zyku potocznym. Sterowanie to inaczej świadome oddziaływanie użytkownika w sposób
bezpośredni lub pośredni (za pomocą urządzeń) na sterowane urządzenie bez 'informacji
zwrotnej, np. z przyrządów pomiarowych. Natomiast regulacja to sterowanie ze sprzęże-
niem zwrotnym - system w taki sposób steruje pracą urządzeń wykonawczych, żeby róż-
nica między zadaną a rzeczywistą aktualną wartością regulowaną była jak najmniej sza.

Według takiego podejścia w rozdziale 1.5 przedstawiono informacje dotyczące stero-
wania, regulacji oraz urządzeń nadzorujących proces regulacji - regulatorów. Omówiono
tam również elementy służące do regulacji urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych.

W tym rozdziale jako regulację określa się czynności polegające na ustawianiu parame-
trów pracy urządzenia. Przykładowo jeżeli chce się w domu podgrzać posiłek w kuchence
mikrofalowej, należy ustawić wartość czasu i moc urządzenia. W urządzeniach stosowa-
nych w przemyśle ustawia się natomiast obciążenie i prędkość, z jaką wykonują pracę, po-
nieważ te parametry w decydujący sposób wpływają na ich wydajność i koszty utrzymania.
Parametry te nie są wpisane na stałe (wprzypadku kuchenki mikrofalowej nastawy zależą
od ilości podgrzewanego posiłku i temperatury, jaką chce się uzyskać, natomiast w przy-
padku obrabiarek prędkość skrawania zależy od gatunku materiału, sposobu jego obróbki
i rodzaju stosowanego narzędzia).

Parametrami nastaw urządzeń są przeważnie wielkości:
• fizyczne, np. obciążenie, maksymalne zużycie energii;
• technologiczne;
• czasowe (harmonogramy - rozpoczęcie, przebieg i zakończenie pracy);
• eksploatacyjne.

Czynności regulacyjne są wykonywane nie tylko w trakcie rozruchu, ale także podczas
czynności konserwacyjnych i po naprawie. Wartości parametrów nastawialnych uzyskuje
się na podstawie:
• informacji zawartych w instrukcji producenta;
• uprzednio zebranych charakterystycznych danych pracy urządzenia.

Regulacja parametrów powinna odbywać się tylko przez wykwalifikowanych pracow-
ników i przy zachowaniu przepisów bhp. Regulacji podlegają wszystkie elementy, układy
i urządzenia:
• mechaniczne,
• elektryczne,
• pneumatyczne,



• elektropneumatyczne,
• hydrauliczne,
• elektrohydrauliczne.

Urządzenie powinno być tak zaprojektowane, aby ustawienie innych niż dopuszczalne
przez producenta wartości (celowo bądź przez pomyłkę) było niemożliwe (np. blokada
mechaniczna, wciśnięcie kilku klawiszy jednocześnie, ograniczenie wpisania z panelu
wartości spoza dozwolonego zakresu).

Urządzenia różnych producentów współpracujące ze sobą muszą generować identycz-
ne sygnały wejściowe i wyjściowe, aby można było mówić o regulacji. W tabeli 5.5.1przed-
stawiono przykładowe wartości sygnałów standardowych dla urządzeń elektrycznych,
pneumatycznych i hydraulicznych.

Tabela 5.5.1. Sygnały standardowe

Rodzaj sygnału Wielkość fizyczna • I I .. . I

pneumatyczny ciśnienie powietrza

napięcie prądu przemiennego 230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz

600 kPa

OV, +24 V
0710 V
2710 V

elektryczny natężenie prądu stałego 0720 mA
4720 mA

napięcie prądu stałego

f--------+---------------t-------------------------

I hydrauliczny ciśnienie oleju 16,0 MPa

W instrukcjach ciśnienie często jest wyrażane w barach [bar].
Zwłaszcza przed pierwszym załączeniem urządzenia należy - oprócz szczegółowego

zapoznania się z instrukcją uruchomienia (wtym ostrzeżenia i potencjalne zagrożenia) -
upewnić się, że:
• zasady bhp są zachowane;
• przestrzeń robocza jest odpowiednio oświetlona;
• urządzenie jest odpowiednio przymocowane (zgodnie z instrukcją montażu);
• zostały zdjęte wszystkie blokady montowane na czas transportu;
• nastawy zabezpieczeń są właściwe;
• osprzęt zewnętrzny jest odpowiednio podłączony;
• urządzenie jest wolne od brudu i kurzu;
• w urządzeniu znajduje się odpowiednia ilość płynów eksploatacyjnych;
• wartości napięć zasilania są zgodne z wytycznymi producenta (np. dane na tabliczce

znamionowej) ;
• sposób podłączenia zasilania (elektrycznego, pneumatycznego i hydraulicznego) nie

budzi zastrzeżeń;
• nie ma możliwości przypadkowego uruchomienia;
• śruby i nakrętki są właściwie dokręcone;
• zawory znajdują się w odpowiednim położeniu;
• uruchomienie me grozi awaną urządzema lub wypadkiem.



Specyfika urządzenia decyduje, czy wszystkie powyższe czynności sprawdzające mu-
szą być wykonane. W instrukcji mogą się znaleźć inne wskazania, których tutaj nie ujęto.
Czynności regulacyjne urządzeń obsługujących różne tryby pracy wykonuje się w trybie
ręcznym - przełącznik należy ustawić w pozycji R (przełącznik A/O/R przedstawiony na
rys. 6.1.8 w rozdziale 6.1). Czynności regulacyjne są wykonywane za pomocą przycisków,
przełączników, pokręteł, przez panel lub komputer ze specjalistycznym oprogramowa-
niem. W trakcie i po regulacji zawsze należy skontrolować stan urządzenia. Urządzenie
może zostać oddane do użytku dopiero po stwierdzeniu poprawności działania.

W zależności od typu urządzenia podczas rozruchu (uruchamiania) mogą być wykony-
wane wymienione poniżej czynności regulacyjne.
• W urządzeniach elektrycznych napędzanych silnikiem z regulowaną prędkością obroto-

wą należy skonfigurować przemiennik częstotliwości. Przed uruchomieniem / podłącze-
niem do sieci trzeba wykonać pomiary kontrolne uzwojeń silnika (rezystancji izolacji oraz
rezystancji uzwojeń). Wybór i wpisywanie wartości odbywa się z poziomu panelu umiesz-
czonego na urządzeniu. Na rys. 5.5.1 przedstawiono graficznie strukturę menu panelu
operatorskiego. W tabeli parametrów producent umieścił informacje (nazwę i opis) doty-
czące wyświetlanych parametrów. Wpisane parametry muszą być zgodne z danymi z in-
strukcji lub umieszczonymi na tabliczce silnika. W czasie wpisywania parametrów warto
stale korzystać z instrukcji uruchomieniowej przemiennika (rys. 5.5.2). W tabeli parame-
trów opisano też monitorowanie parametrów. Poniżej przedstawiono przykładowe części
tabeli parametrów (tebela 5.5.2).

Tabela 5.5.2. Tabela parametrów: ustawianie wejścia analogowego i monitorowanie

r~

H3-09 I Wybór poziomu sygnału
A2

o: Odo +10 v (wejście ujemne jest zerowane)
l: Odo +10 v (wejście bipolarne)
2: 4 do 20 mA (wejście 9-bitowe)
3: O do 20 mA

H3-10 I Wybór funkcji A2 Służy do przypisania funkcji do zacisku A2

H3-l1 I Wzmocnienie A2 Służy do ustawiania wartości wejściowej w % dla
wejścia analogowego la V/20 mA

H3-l2 I Polaryzacja A2 Służy do ustawiania wartości wejściowej w % dla
wejścia analogowego OV/O mA/4 mA

Monitorowanie

I~-L "I ..
.~-

Ul-03 Prąd wyjściowy [A]
I Ul-OS Prędkość silnika [Hz]I

I

I Ul-06 Napięcie wyjściowe [VAC]
I
I
I

Ul-07I Napięcie szyny DC [V DC]

I Ul-08 Moc wyjściowa [kW]

I, Ul-09 Moment obrotowy [% znamionowego momentu obrotowego silnika]
lo
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Funkcje wyświetlania Monitora są używane
do odczytywania danych falownika takich
jak stan napędu, częstotliwość wyjściowa,
informacje o usterkach

W menu Weryfikacja wyświetlane są
wszystkie parametry, które różnią się od
ustawienia domyślnego

Tryb Konfiguracja może być użyty do
prostego, podstawowego ustawienia
falownika przy użyciu minimalnej ilości
niezbędnych parametrów

W trybie Ustawianie Parametrów można
ustawiać wszystkie parametry falownika

Funkcja Autotuning wykonuje pomiary
danych silnika w celu uzyskania optymalnej
wydajności zestawu falownik/silnik

Rys. 5.5.1. Struktura menu panelu operatorskiego



Zainstalować
i okablować napęd tak, ---.

jak opisano.
Włączyć zasilanie.

Wykonać autotuning
lub ręcznie ustawić

dane silnika
+- Ustawić tryb sterowania. +-

W razie potrzeby trzeba
zainicjalizować napęd
używając parametru

Al-Ol.

Ustawić/sprawdzić podstawowe parametry:
• b 1-01, bl-02 dla częstotliwości zadanej i źródla sygnału URUCHOM(RUN)
• H'l-xx, H2-xx, H3-xx, Hą-xx, H6-xx parametry konfiguracji WEJWY
• Wartości częstotliwości odniesienia
• Cl-xx, Cż-xx parametry czasów przyspieszania/hamowania i krzywych S

Uruchomić silnik bez obciążenia, sprawdzić
działanie i upewnić się, czy podłączone sygnały
nadrzędnego sterownika (np. PLC, ...) dzialają
poprawnie.

Podłączyć obciążenie,

---. uruchomić silnik
i sprawdzić działanie

Końcowe sprawdzenie
działania i weryfikacja +-

ustawień.

W razie potrzeby
dokładnie dostroić
i ustawić parametry

pracy (np. PlO, ...).

Rys. 5.5.2. Algorytm konfiguracji przemiennika

W analogiczny sposób ustawia się parametry pracy wszystkich urządzeń wyposażonych
w wyświetlacze, np. regulatorów, przetworników, czujników.

• W urządzeniach pneumatycznych pierwszą czynnością jest ustawienie ciśnienia zasi-
lającego układ. Następne czynności regulacyjne mogą dotyczyć ustawienia położenia
czujników magnetycznych odczytujących położenie tłoka siłownika. Po wsunięciu czuj-
nika w rowek (okrągły lub T) należy tak przesuwać czujnik, aby zaświeciła się dioda
LED (rys. 5.5.3). W tym położeniu trzeba zabezpieczyć czujnik przed przesuwaniem
przez dokręcenie śruby czujnika wkrętakiem lub kluczem imbusowym.

Rys. 5.5.3. Regulacja położenia czujnika



Ustawieniu może podlegać pneumatyczny napęd członu wykonawczego, np. do prze-
stawiania klap i zaworów kulowych (rys. 5.5.4). W tabeli 5.5.3 przedstawiono kolejność
czynności podczas regulacji tego napędu.

Rys. 5.5.4.Regulacja napędu pneumatycznego

Tabela 5.5.3.Kolejność czynności wykonywaych podczas regulacji napędu pneumatycznego

Opis czynności

l Zsunąć do siebie tłoki napędu i podać sprężone powietrze na złączkę P2 (tylko
funkcja podwójnego działania) lub odpowietrzyć złączkę Pl (tylko funkcja poje-
dynczego działania).

2 Odkręcić w obu pokrywach nakrętki kontrujące (l).

3 Wkręcać śrubę regulacyjną (2) w pokrywę (3), aż znajdzie się w jednej płasz-
czyźnie z pokrywą lub wejdzie w nią na maks. 2 mm.

4 Rozsunąć tłoki i podać sprężone powietrze na złączkę Pl.

5 Wykręcać śrubę regulacyjną (2) aż do uzyskania kąta obrotu 900 względem
wymaganego kąta obrotu.

6 Dokręcać śrubę regulacyjną drugiej pokrywy do tłoków aż do zwiększenia przy-
kładanego momentu obrotowego.

7 Zabezpieczyć śruby regulacyjne przez dokręcenie nakrętek kontrujących. Uwa-
żać, by nie przestawić śrub regulacyjnych.

8 Sprawdzić i ewentualnie skorygować ustawienie.

-
Po wykonaniu czynności nr 8 regulacja napędu jest zakończona.
Jeżeli w układzie występują szybkie sekwencje ruchu, to podczas uruchamiania nie-

zbędny będzie system wizyjny, który zarejestruje i zapisze materiał wideo (rys. 5.5.5). Sys-
temy te najczęściej komunikują się przez sieć Ethernet.



Rys. 5.5.5. System wizyjny

• W urządzeniach hydraulicznych jedną z czynności regulacyjnych jest ustawienie pręd-
kości silników hydraulicznych. Tę oraz inne czynności należy wykonywać ściśle według
instrukcji (np. zawór całkowicie otwarty, następnie stopniowo zamykany - rys. 5.5.6).

Rys. 5.5.6. Pełny dostęp do regulacji zaworów

Ustawiając zawór ciśnieniowy, ogranicza się dopuszczalne ciśnienie w układzie, nato-
miast zawór dławiąco-zwrotny reguluje prędkości ruchu odbiornika.

Prędkość silnika hydraulicznego można regulować za pomocą:
• sterowania objętościowego (przekładnie hydrostatyczne) - odpowiednia nastawa wydaj-

ności pompy lub chłonności silnika;
• sterowanie dławieniowe - odpowiednia nastawa zaworu dławiącego; sterowanie dławie-

niowe dzieli się na szeregowe i równoległe (rys. 5.5.7).



a)

b)

B

Rys. 5.5.7. Sterowanie dławieniowe: a) szeregowe; b) równoległe

Po ustawieniu parametrów na zaworach należy porównać pobór prądu przez silnik za-
silacza z dokumentacją techniczną .

• W urządzeniach mechanicznych - w przypadku tokarki uniwersalnej (rys. 5.5.8) -
pierwszą czynnością jest nasmarowanie powierzchni współpracujących (według in-
strukcji smarowania). Kolejne czynności regulacyjne przedstawiono w tabeli 5.5.4. Od-
nośniki zaznaczono na rys. 5.5.8.
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Rys. 5.5.8. Podstawowe zespoły, mechanizmy tokarki uniwersalnej: a) typ SPA, SPB
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Rys. 5.5.8. Podstawowe zespoły, mechanizmy tokarki uniwersalnej: b) uruchomienie napędu
głównego (model: SPA-700P; SPA-500P); c) uruchomienie napędu głównego (model: SPA-500;
SPB-400; SPB-550)

Tabela 5.5.4.Kolejność czynności wykonywanych podczas regulacji tokarki uniwersalnej

Opis czynności <

Sprawdzenie prawidłowego kierunku wirowania silnika głównego

Ustawić położenie dźwigni ,,20", ,)1" (dla modeli SPA-500P, SPA-700P) lub
otworzyć drzwi przekładni ,,8" (dla pozostałych modeli), ustawić paski klinowe
na odpowiednie średnice kół, tak aby uzyskać najmniejszą liczbę obrotów wrze-
ciona (zmiana obrotów tylko przy zatrzymanej maszynie).



··'f,·i •..•.<,.,.J;. ULii';;;« It. •
2 Podnieść pokrywkę przełącznika w kierunku wirowania "H3", wcisnąć żądany

I

I

kierunek wirowania (dół-lewy, góra - prawy); tę czynność wykonać jako pierw-

Iszą podczas uruchamiania silnika.

l.'. Włączyć zasilanie [wtyczka-> gniazdko). I
I !
I 4 Przesunąć w górę przycisk wyłącznika awaryjnego "H4", co spowoduje odbloko- !I

wanie przycisku i otwarcie pokrywki.

5 Nacisnąć przycisk START"Hl" służący do uruchomienia silnika napędowego
tokarki i wrzeciona. Przy właściwym kierunku wirowania silnika wrzeciono
obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc od strony konika.
W przypadku zmiany kierunku wirowania wrzeciona przyciskiem STOP "H2"
zatrzymać silnik. Po wyłączeniu napędu odczekać 1-2 sekundy w celu całkowite-
go wyhamowania wrzeciona i dopiero wtedy przełączać.

Uruchomienie napędu głównego !

! 6 Podnieść pokrywkę przełącznika kierunku obrotów "H3", wcisnąć żądane obro- Ity (góra - prawe, dół - lewe).

7 Ustawić dźwignie ,,20" i ,,21" (dla modelu SPA-700P, SPA-500P) lub położenie
pasów klinowych przekładni pasowej ,,5" (dla pozostałych modeli) według
tabliczki obrotów.

8 Sprawdzić położenie i jakość paska zębatego (tylko dla modeli SPB-400,
I SPB-550).

9 Włączyć zasilanie (wtyczka - gniazdko).

10 Otworzyć drzwi przekładni ,,8", dobrać koła zmianowe na żądany posuw
według tabliczki ,,24" oraz ustawić położenie dźwigni ,,23" w górę dla ~
posuwu mechanicznego wzdłużnego lub ustawić dźwignię ,,23" w położeniu
środkowym - posuw ręczny. o

11 Sprawdzić, czy śruba pociągowa jest wyłączona - dźwignia ,,22" (położenie
górne) - tylko dla modelu SPA-700P.

12 Włączyć przycisk START "Hl".
I
I

I Kolejną czynnością regulacyjną przed pierwszym załączeniem urządzeń mechanicz-
I nych jest regulacja ruchomej płyty (1) (rys. 5.5.9). Należy:

I • poluzować kontrnakrętki (3);

I
• ograniczyć ruch płyty przez wkręcenie lub wykręcenie śrub oporowych (2);
• po ustawieniu odpowiedniej pozycji na śrubach skontrować nakrętkami (3).

I-'----



Rys. 5.5.9. Regulacja mechaniczna
1 - ruchoma płyta, 2 - śruby oporowe, 3 - kontrnakrętki

Przykładowe czynności regulacyjne urządzeń elektrycznych, pneumatycznych, hydrau-
licznych i mechanicznych podczas prac konserwacyjnych opisano w rozdziale 6.

ZAPAMIĘTAJ
W języku polskim istnieje wiele znaczeń słowa "regulacja". Inne znaczenie ma ono w ję-
zyku potocznym, inne w automatyce urządzeń.

W przypadku sterowania użytkownik w sposób bezpośredni lub pośredni (za pomocą
urządzeń) świadomie oddziałuje na sterowane urządzenie, jednak nie otrzymuje żadnej
informacji zwrotnej, np. z przyrządów pomiarowych.

Regulacja to sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym. System tak steruje pracą urządzeń
wykonawczych, żeby różnica między zadaną a rzeczywistą aktualną wartością regulowaną
była jak najmniej sza.

Regulacja oznacza także czynności polegające na ustawianiu parametrów pracy urzą-
dzenia.

Parametrami nastaw urządzeń są przeważnie wielkości:
• fizyczne, np. obciążenie, maksymalne zużycie energii;
• technologiczne;
• czasowe (harmonogramy - rozpoczęcie, przebieg i zakończenie pracy);
• eksploatacyjne.

Czynności regulacyjne są wykonywane nie tylko w trakcie rozruchu, ale również pod-
czas czynności konserwacyjnych oraz po naprawie. Wartości parametrów nastawialnych
uzyskuje się na podstawie:
• informacji w instrukcji producenta;
• uprzednio zebranych charakterystycznych danych pracy urządzenia.



Regulację parametrów powinni przeprowadzić wykwalifikowani pracownicy z zacho-
waniem przepisów bhp. Regulacji podlegają wszystkie elementy, układy i urządzenia:
mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne, elektropneumatyczne, hydrauliczne i elektro-
hydrauliczne.

Aby urządzenia różnych producentów mogły ze sobą współpracować, muszą genero-
wać identyczne sygnały wejściowe i wyjściowe, tzw. sygnały standardowe.

Szczególnie przed pierwszym załączeniem urządzenia należy szczegółowo zapoznać
się z instrukcją uruchomienia oraz sprawdzić, czy np. zostały zdjęte wszystkie blokady
montowane na czas transportu, czy wartości napięć zasilania są zgodne z wytycznymi
producenta, czy śruby są właściwie dokręcone.

Urządzenie może zostać oddane do użytku dopiero po zakończeniu czynności regula-
cyjnych i stwierdzeniu poprawności działania urządzenia. Czynności regulacyjne podczas
rozruchu są wykonywane w zależności od typu urządzenia.

~ SPRAWDZ SWOJĄ WIEDZĘ
l. Jakie znaczenie mają terminy "sterowanie" i "regulacja" w automatyce urządzeń?
2. Jakie wielkości są parametrami nastaw urządzeń?
3. Kiedywykonuje się czynności regulacyjne?
4. Gdzie znajdują się wartości parametrów nastawialnych?
5. Scharakteryzuj sygnały standardowe.
6. Na co należy zwrócić uwagę przed załączeniem urządzenia?
7. W jakim trybie pracy przeprowadza się czynności regulacyjne?
8. Jakie elementy są potrzebne do przeprowadzenia czynności regulacyjnych?
9. Jakie czynności regulacyjne mogą być wykonywane w urządzeniach:

• elektrycznych,
• pneumatycznych,
• hydraulicznych,
• mechanicznych?

~ SPRAWDZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
l. Na podstawie instrukcji uruchomienia wybranego urządzenia dostępnego w szkolnej
pracowni urządzen i systemów mechatronicznych dokonaj jego rozruchu / regulacji.


