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1.- SARRERA

1.1. Aire konprimituzko teknikaren aurrerapenak

Aire konprimitua pertsonak ezagutzen duen energia-era zaharre-
netarikoa da.

Seguru dakigunez, KTESIBIOS grekoak duela 2.000 urte edo
gehiago katapulta bat eraikitzeko aire konprimitua erabili zuen.

PNEUMATIKA hitza grekoek arnasa eta haizea izendatzeko era-
biltzen zuten "pneuma"tik datorkigu. Hala ere, pneumatika garatzen
XIX. mendean hasi ziren. 1950. urteaz geroztik fabrikazio industrialeko
lan-prozesuetan automatizazioa sartu ahala, aplikazio ugari izan du
pneumatikak.

Edozein fluido bezala, airea leku itxi batera sartzen badugu, pre-
sioa izatea lor dezakegu.

Presioak indar egiteko ahalmena duenez, airea bi eginkizun
hauetarako erabil daiteke:

* Potentzia-lanetan: zilindro eta motorren bidez (1.1. irud.)
* Aginte-eginkizunetan: balbulen bidez (1.2. irud.)

1.1. irudia. 1.2. irudia.
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1.2. Aire konprimituaren ezaugarriak

* Ugaria da.
Gure ingurunean arnasa hartzeko behar den elementua izanik, edonon
aurki dezakegu edozertan erabiltzeko.

* Garraioa.
Aire konprimitua tutuen bidez garraiatzen da.
Noranzko bakarrean soilik eramaten da, itzuli beharrik izan gabe.

* Gordelekua.
Aire konprimitua depositutan eduki daiteke eta beharra dagoenean
bakarrik ateratzen da beraietatik airea. Horrela, konpresoreek eten-
gabe martxan egon beharrik ez dute.

* Garbia da.
Aire-ihesa egonda ere, ez du ingurunea poluitzen. Hau dela eta, kimi-
ka-, elikadura-, zurgintza-, ehungintza- eta medikuntza-industrietan
asko erabiltzen da.

* Tenperatura.
Aire koprimatuari tenperatura-aldaketek ez diote eragiten. Hau dela
eta, edozein tenperaturatan erabil daiteke.

* Tresnak.
Lan-tresnak sinpleak dira eta, beraz, merkeak.

* Abiadura.
Aire konprimituaren bidez abiadura azkarrak lor daitezke.

* Gainkargak.
Erreminta eta lan-elementu pneumatikoak gainkarga daitezke,
beraientzat arriskurik sortu gabe. Hala ere, beren aplikazio-eremua
mugatzen duen zenbait propietate ere izaten du aireak.

* Prestakuntza.
Beste edozein prozeduratan bezala, erabiltzeko prestatu egin behar da
airea.
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* Indarra.
Airearen bidez, presio-maila batetik aurrera erabiltzea ekonomikoa ez
denez, ezin daitezke indar handiak lor.

1.3. irudia.

* Ihesa.
Instalazioan gertatzen diren ihes guztiek sortzen dituzten aire-galerak
desagertaraztea ez da erraza izaten. Adibidez, 6 bareko presioa duen
instalazio batean 1 cm2-ko zulo batetik ihes egiten duen aireak urteko
2.000.000 pta.ko galera sor dezake.

* Kostua
Aire konprimitua, berez, energia-iturri garesti samarra gertatzen da.
Hala ere, errendimendu ona duelako eta erraz instalatzen delako, inte-
resgarria da ekonomikoki.

1.3. Oinarri fisikoak

Ondoren, aire konprimituaren azterketan erabiltzen diren magni-
tude eta unitateak zein diren ikusiko dugu:
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* Presioa:
Azalera-unitateko eragiten den indarrari presio deritzogu, hau da,

* Presio-unitateak
– Pascala: Sistema Internazionalean presio-unitatea pascala da, eta

bere balioa ondoko hau da:

– Industria-munduan gehien erabiltzen diren unitateak

kp/cm2 eta bar       dira

Beren artean dugun erlazioa ondoko hau da:

eta   105 pascal = bar   denez,

1 kp/cm2 = 0,98 bar ≈ 1 bar izango da.

1 kp/cm2· 1 bar

– Atmosfera
Lurraren gainazala inguratuz aire-geruza bat daukagu, eta honek
presioa eragiten du. Presio honi presio atmosferiko deritzo (Pat).

Presio atmosferiko hau ez da konstantea izaten. Berau latitude,
altitude, atmosferaren egoera eta abarren mendekoa izaten da.

Presio hau neurtzeko atmosfera unitatea erabiltzen dugu, eta bero-
nen balioa lortzeko Torriceliren esperientzian oinarritzen gara.
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Presioa = --------------------
 Indarra 
 Azalera 

     ⇒     P = ------
 F 
 S 

1 pascal = -------------
1N

 1m2 

1 kp/cm2 = ----------------------
9,8 N

 10–4 m2 
 = 0,98 .  105 pascal



Dakigunez 760 mm Hg orekatzen duen presio atmosferikoari atmos-
fera deritzogu eta beraz:

1 atm = 760 mm Hg

Hg-ren dentsitatea 13,6 kg/dm3 izanik, cm2-ko azalera bakoitzak
jasaten duen presioa honako hau da:

P = ρ.gh

1 atm = 13,6 kg/dm3 . 9,8 m/s2 . 760 mm = 1,0336 kp/cm2

Beraz:

1 atm = 1,033 kp/m2 = 1,013 bar

Gure kalkulu teknikoak errazagoak gerta daitezen, ondoko hurbil-
keta honetara irits gaitezke.

1 atm = 1 kp/cm2 = 1 bar

– Ur-zutabea
Ur-ponpetan, ura altuera batera igotzeko duen ahalmena bere
ezaugarritzat hartzen da. Uraren dentsitatea kontuan izanik, honakoa
dugu: 10 m-ko altuera eta 1 cm2-ko azalera duen ur-zutabe batek
1 kp pisatzen du.

Beraz

10 metroko ur-zutabea (m.u.z.) = 1 kp/cm2

Adibidez:

Ur-ponpa batek, ura 60 m-ko altueraraino ja-
sotzen badu, bere irteeran jarritako manometro
batek 6 bareko presioa adieraziko luke.
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Guzti hau laburtuz, ondokoa izango genuke:

1 bar = 1 kp/cm2 = 10 m.u.z.

1.4. Presio erlatiboa

Ikusi dugunez, lurrak eta lurraren gainean dagoen edozein
elementuk presio atmosferikoa jasaten du. Beraz, airearen bidez indar
bat lortu nahi badugu, presio hori gainditu beharrean aurkitzen gara.
Honela bada, guretzat erabilgarri diren presioak presio atmosferikoaz
goitik daudenak soilik izango dira. (1.5. irudia)

1.5. irudia.

Gainpresio honi presio erlatibo (Perl.) deritzogu, eta bere balioa
hau da:

Perl = Pabs – Pat

Perl : Presio erlatiboa
Pabs : Presio osoa
Pat : Presio atmosferikoa

Adibidea:

Presio erlatiboa 3 bar baldin bada, presio osoa ondoko hau izango
da:

Pab = Perl + 1 bar = 3 bar + 1 bar = 4 bar
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1.5. Hutsa

Leku itxi batetik airea ateratzen ari garen neurrian, presioa ere
jaisten joango da, eta horrela jarraituz gero leku horretan dagoen
presioa presio atmosferikoa (Patm) baino txikiagoa izango den une bat
iritsiko da. Egoera horretan (Perl) presio erlatiboaren balioak negatiboak
izango dira eta leku horretan hutsa dagoela esango dugu.

Argi ikus daitekeenez, lor dezakegun huts-mailarik handiena
–1 kg/cm2-koa izango da. Une horretan leku itxi horretatik aire guztia
aterata dagoela esan daiteke.

Adibidea:

Presio absolutua 0,7 barekoa izanik, presio erlatiboa (Perl) honako
hau da:

Perl = Pabs – Pat = 0,7 bar – 1 bar = – 0,3 bar

1.6. Presio eta bolumen arteko erlazioa

Airea konprimigarria denez, indar baten era-
ginpean konprimitu egiten da. Indar honen eragina
txikiagotzen edo desagertzen denean, zabaltzeko
joera du.

Airearen zabalkuntzan eta konpresioan bolu-
mena eta presioa aldatu egiten dira, eta (1.6. irud.)
aldaketa hauek Boyle-Mariotten legea betetzen dute:

Tenperatura konstante mantenduz ontzi baten
barnean bilduriko gasaren bolumena eta presio osoa
alderantziz proportzionalak dira elkarrekiko. Hau da,
gas-kopuru jakin batentzat presio osoaren eta bolu-
menaren arteko biderkadura konstantea da.

P1 . V1 = P2 . V2 = K (konstantea)
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P1 eta P2 presioak presio osoak direla kontuan hartzea komeni da.

Adibidea:

P1 = 2 bareko presioa eta V1 = 1 m3-ko bolumena duen gas bat F2

indar batez konprimitzen da V2 = 0,2 m3 lortu arte. Une horretan, zen-
batekoa izango da presioaren balioa bere tenperatura konstante manten-
tzen bada?

Ebazpidea:

Datuak:
P1 = 2 bar

V1 = 1 m3

V2 = 0,2 m3

P2 = ?

2.- AIRE  KONPRIMITUAREN  EKOIZPENA

2.1. Sarrera

Aurreko atalean ikusi berri dugu, airea industrian erabilgarria eta
baliagarria izan dadin konprimitu egin behar dela presio atmosferikoa
baino handiagoa lortuz. Aire konprimitua lortzeko, konpresore izeneko
makina erabiltzen da.

Industrietan, horretarako egokituta dagoen unitate zentral batean
kokatuta egoten da konpresorea, eta bertatik airea industria osora
barreiatzen da. Hala ere, zenbait lan berezi egiteko beste zenbait
konpresore txiki higikor ere izan daitezke.

Lantegi batean konpresorea ezarri behar denean, aire konprimitua
banatuko duen sarearen neurriak handiagoak izatea komeni izaten da.
Horrela, etorkizunean egin beharreko zabalkuntzengatik ez dugu kon-
presorea aldatu beharrik izango.

P2 = -----------------
 P1 V1 

V2
 = -----------

 2.1 
0,2

 = 10 bar               P2 = 10 bar

P1 . V1 = P2 . V2 = K

P2 bakanduz:
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Konpresoreak denbora luzez iraun dezan, bete behar duen lane-
rako mota egokiena hautatzea eta airea ahalik eta garbiena izatea kome-
ni da.

2.2. Konpresore-motak

Sarean erabili behar dugun emari eta presioa kontuan izanik, kon-
presore-mota bat edo beste erabil daiteke.

Oinarrizko bi konpresore-mota bereiz daitezke:

Enboloduna (oszilatzailea edo birakaria)

– Konpresioa ontzi itxi batean airea hartuz eta ontziaren bolumena txi-
kiagotuz lortzen da.

Turbinaduna (turbokonpresoreak)

– Alde batetik airea xurgatu egiten da eta honen zirkulazio-abiadura pa-
latxodun gurpilaren bitartez azeleratu egiten da aire-masaren energia
zinetikoa konpresio-energia elastiko bihurtzeko. Emari handietarako
oso egokiak dira.

2.1. irudia.
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Konpresore–motak

Enbolo birakaridunaEnbolo oszilatzaileduna Turbokonpresorea

Pistoidun
konpresorea

Mintza duen
konpresorea

Turbokonpresore
axiala

Konpresore
erradiala

Konpresore
helikoidal
bizelularra

Roots
konpresorea

Konpresore
biragarri
zelularra

•

•

• •



Enbolodun konpresoreak

– Enbolo edo pistoidun konpresore hauek erabiltzen dira gehiena eta
beraien lan-eremua bar batetik hamarnaka baretarainokoa da.

2.2. irudia.

Lehen aldian, enboloa jaitsi eta aldi berean 2. balbula itxi egiten
da; airea zilindroaren barnera xurgatzen da. (2.2.a. irudia)

Bigarren aldian, enboloa igo egiten da. 1 balbula itxi eta 2 zabal-
du egiten dira, era horretan airea konprimituz sarera bidaliz. (2.2.b.
irudia)
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Presio handiak lortu nahi direnean, zenbait konpresore-etapa
jartzea beharrezkoa da. Airea lehen enboloan konprimitu egiten da eta
hoztu ondoren hurrengo enboloan konprimitu egiten da.

Airea aurretik konprimituta dagoenez, bigarren ganberako bolu-
menak txikiagoa izan behar du.

Mintza duen konpresorea

Ikusitako konpresore-mota berbera da, baina oraingo honetan
enboloa aire-ganberatik mintz batek banatzen du.

Horrela aireak ez du pieza higikorrik ukitzen eta, beraz, hauek
izan dezaketen olioak ez du presiodun airerik ukitzen.

Konpresore-mota hauek 2.4. irudian erakusten dira:

2.4. irudia.
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Enbolo biragarriko konpresoreak

– Konpresore biragarri multizelularra.

Konpresore-mota hau 2.5. irudian erakusten da. Arteka batzuetan
irristatzen diren zenbait hegatsez hornituriko errotore eszentriko batek,
airearentzako sarrera eta irteera dituen karter zilindriko baten barnean
biratzen du.

Errotoreak biratzen duenean, hegatsak indar zentrifugoaren eragi-
nez karterraren hormaren aurka bultzatzen dira, eta eszentrikotasunaren
eraginez airearen bolumena etengabe aldatzen ari da, progresiboki kon-
presioa lortuz.

2.5. irudia.

Konpresore-mota honek ondoko abantaila hauek izaten ditu:

– Dimentsio txikiak izatea
– Funtzionamenduan isila izatea
– Emaria ia uniformea izatea
– Dardararik gabea izatea
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Torloju helikoidalezko konpresorea

Bi torloju helikoidalek, beraien profil ahur eta ganbilez engra-
natuz, axialki xurgatutako airea beste alderantz bultzatzen dute (ikus
2.6. irudia).

– Roots konpresoreak

Konpresore hauetan, airearen bolumena aldatu gabe garraiatzen
da alde batetik bestera. Iragazgaiztasuna enbolo biragarrien bidez ziur-
tatzen da.

2.6. irudia. 2.7. irudia.

Turbokonpresoreak

Fluidoen dinamikaren printzipioari jarraituz lan egiten dute eta
emari handietarako oso egokiak dira.

Turbokonpresore axial eta erradialak daude. (ikus 2.8.a. eta 2.8.b.
irudiak)
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2.8. irudia.

2.3. Konpresoreen aplikazio-eremua

Konpresore-hautespena

2.9. irudian instalatu beharreko konpresore-motaren diagrama bat
agertzen da, presioaren eta xurgaturiko aire-kantitatearen (emariaren)
funtziopean. Bertan, emari handientzako turbokonpresoreen eta presio
handientzako enbolodun konpresoreen erabilgarritasuna ikus daiteke.

2.4. Konpresoreen ezaugarriak

Emaria

Konpresoreak hornitzen duen aire-kantitatea da, m3/min-tan edota
m3/ordutan emana.

Bi emari-mota bereiz daitezke:

– emari teorikoa
– emari baliagarria

– Emari teorikoa:
Enbolo oszilatzailedun konpresoreetan, emari hori zilindroaren bolu-
mena bider biraketa-abiadura izaten da.
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– Emari baliagarria:
Konpresorearen eraikuntzaren eta presioaren mende egoten da. Emari
baliagarria ezagutzea da gehien interesatzen zaiguna. Hala ere, fabri-
katzaileek adierazten duten emaria teorikoa izaten da.
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Presioa

Hemen ere, bi presio-mota bereiz daitezke:

– Zerbitzu-presioa
– Lan-presioa

Zerbitzu-presioa: konpresoreak ematen duena da.

Lan-presioa: lanpostuan behar dena da eta gehienetan 6 barekoa
izaten da.

OHARRA: abiadura eta lorturiko indarrak presioaren mende daudenez,
presioa konstantea izatea beharrezkoa da sistemak ongi fun-
tziona dezan.

Eragintza

Ikusi dugunez, konpresore-mota guztietan airea konprimitzeko
halako biraketa-higidura bat behar da. Biraketa-higidura hau, motor
elektrikoz edo errekuntza-motorrez sorturikoa izan daiteke.

Industrian erabiltzen diren konpresore gehienek motor elektrikoen
laguntzaz funtzionatzen dute. Aldiz, konpresoreak leku batetik bestera
eraman behar direnean, errekuntza-motorren laguntzaz (gasolina nahiz
gasoilezkoen laguntzaz) funtzionatzen dute.

Erregulazioa

Industria bateko aire-kontsumoa ez da beti berdina izaten. Makina
desberdinen beharren arabera aldatu egiten da eta, beraz, konpresoreak
hornitzen duen emaria une bakoitzean behar dugun kontsumora egokitu
egin behar da. Egokitze-prozesu honi erregulazio deritzogu.

Erregulazioa era desberdin hauetan egin daiteke:
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– Huts-martxako erregulazioa

a) Atmosferarako ihes-erregulazioa:
Beharrezkoa den presio maximoa lortzen denean, presio-balbula
erregulatzaile baten bidez aireari atmosferara ihes egiten uzten
zaio.

2.10. irudia.

b) Aspirazio-isolamenduzko erregulazioa:
Erregulazio hau, konpresoreari sarrera-airea blokeatuz egiten da.
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c) Aspirazio-irekierazko erregulazioa:
Erregulazioa une oro aspirazio-balbula zabalik mantenduz egiten
da.

– Karga partzialezko erregulazioa.

a) Biraketa-abiaduraren erregulazioa
Erregulazio hau aspiraturiko emaria biraketa-abiadurarekin batera
aldatuta lortzen da.

b) Aldizkako erregulazioa.
Erregulazio honen bidez, lan-presio maximoa gainditzen denean
arraste-motorra gelditu egiten da, eta ondoren presioa balio
minimora jaisten denean automatikoki motorra berriz konektatu
egiten da.

Aire konprimituzko metagailua

Ikusi dugunez, zenbait erregulazio-motatan airea konprimitzeari
erabat utzi egiten zaio. Hau ez litzateke posible aire konprimitua gorde-
tzeko depositu edo metagailu baten laguntza izango ez bagenu. Meta-
gailu honek, gainera, tutu-sarean egon daitezkeen oszilazio guztiak
konpentsatzen ditu. Metagailu baten egitura 2.12. irudian ikus daiteke.

2.12. irudia.
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Hoztea.

Airea, konprimitzean, berotu egiten da; eta, beraz, bero hori
kanporatu egin behar da.

Konpresore txikietan pistoien alboetako hegatsak arduratzen dira
beroa kanporatzeaz. Konpresore handiek haizemaile bat izaten dute
horretarako.

30 kW-etik gorako konpresoreetan, zirkuitu itxi edo irekian ura
zirkularaziz egiten da hoztea.

3.-  AIRE  KONPRIMITUAREN  BANAKETA

Fabrikazio-prozesuaren automatizazio eta arrazionalizazioaren
ondorioz, enpresek etengabe gero eta aire gehiago behar dute. Makina
eta mekanismo bakoitzak aire-kantitate jakina behar du, eta berau
konpresore batek hornitu eta tutuen bidez banatzen da.

Tutuen diametroa, kontsumoa handiagotzen denean deposituaren
eta kontsumitzailearen arteko presio-galera 10 kPa (0,1 bar) ez
gainditzeko eran hautatu behar da. Presio-erorketak balio hau gaindi-
tuko balu, sistemaren errentagarritasuna zalantzazkoa izango litzateke,
eta ondorioz, errendimendua nabarmen jaitsiko litzateke. Instalazio
berrien planifikazioan, aire-eskaria handiagoa izan daitekeela kontuan
izan behar da. Hau dela eta, tutuak momentuan behar baino diametro
handiagoz dimentsionatzen dira.

3.1. Tutuen dimentsioak

Tutuen dimentsioak kalkulatzeko, ondoko datu hauek kontuan
hartuta hautatu behar da:

– Emaria
– Tutuen luzera
– Presio-galera (onargarria)
– Sareko diametro-murrizketak
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Praktikan esperientziak erakutsitako balioak erabiltzen dira. 3.1.
irudiko nomogramaren laguntzaz, tutuen diametroa erraz eta azkar
kalkula daiteke.

3.1. irudia. Tutuen diametroa kalkulatzeko nomograma. FMA Pokorny, Frankfurt,
pneumatikako esku-liburutik hartua.

Tutueriaren kalkulua

Industria batean aire-kontsumoa 4 m3/min-ko (240 m3/h) da.
Kontsumo hori % 300 haziko dela aurrikusten da, hau da, 12 m3/min
(720 m3/h).
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Kontsumoa guztira 16 m3/min-raino (960 m3/h) igotzen da.
Sareak 280 m-ko luzera du, eta elementu hauetaz osaturik agertzen da:

T erako 6 pieza, 5 ukondo arrunt, ixte-balbula bat. Onar daitekeen
presio-galera ∆p = 10 kPa-ekoa da (0,1 bar). Zerbitzu-presioa 800
kPa-ekoa (8 bar) da.

Kalkulatu tutuen diametroa.

Ebazpidea:

3.1. irudiko nomogramak emandako datuekin tutuen behin-
-behineko diametroa kalkula daiteke.

Nomograman elkartu A lerroa (tutuaren luzera) B lerroarekin
(kontsumitutako aire-kantitatearekin) eta ondoren luzatu marra Craino
(1 ardatza). Elkartu E lerroa (presioa) G lerroarekin (presio-galera).
F lerroan (2 ardatza) ebaki-puntu bat lortzen da. Lotu 1 eta 2 ardatzen
ebaki-puntuak. Lerro honek tutueriaren d diametro izendatua puntu
batean ebakitzen du eta berau da lortu nahi dugun diametroa.

Kasu honetan, bilatzen ari garen diametroarentzat 90 mm-ko
balioa izango dugu.

Diametroa ixten edo murrizten duten elementuen (hala nola ixte-
-balbulen, balbula ukondotuen, T erako piezen edo ukondo arrunten)
erresistentziak ordezko luzeretan adierazten dira.

Ordezko luzeratzat, fluxuari murrizte-elementuak kontrajartzen
dion erresistentzia bera eskaintzen dion tutu zuzenaren luzera hartzen
da. Ordezko luzerako tutuen sekzioa, beste tutuen berdina da.

3.2. irudiko nomograma erabiliz, berehala kalkula daitezke ordez-
ko luzerak.
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3.2. irudia. 2. nomograma honek, ordezko luzerak kalkulatzeko balio du.
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Ordezko luzerak:
T erako 6 pieza (90 mm) = 6x10,5 m = 63 m
1 ixte-balbula (90 mm) = 32 m
5 ukondo arrunt (90 mm) = 5x1 m = 5 m

100 m

Tutueriaren luzera 280 m
Ordezko luzera 100 m

Tutueriaren luzera osoa 380 m

Tutueriaren 380 m-ko luzera oso hau, airearen kontsumoa, presio-galera
eta zerbitzu-presioa jakinda, aurreko ariketan egin dugun bezala 3.1.
irudiko nomogramaren laguntzaz tutuen behin betiko diametroa kalkula
daiteke. Kasu honetan, diametroa 95 mm-koa da.

4.- AIRE  KONPRIMITUAREN  PRESTAKUNTZA

4.1. Sarrera

Lehen atalaren hasieran aire konprimituaren kalitateak duen
garrantzia aipatu genuen.

Hezetasun-, zikinkeria- edo oxido-partikulak ezpurutasun-eran
egonik, sarritan instalazio elektrikoetako matxura-sortzaile eta elementu
pneumatikoen hondatzaile izaten dira. Hori guztia dela eta, behar
beharrezkoa da aire konprimituari zenbait tratamendu eragitea.

Hezetasun-zatirik handiena, hoztu ondoren, lehortzailean kentzen
da. Aldiz, bereizketa xehea, iragazketa eta beste tratamenduak
aplikazio-postuan egiten dira; iragazkian, presio-erreguladorean,
olioztatzailean eta manometroan hain zuzen.

PNEUMATIKA   27



4.2. Lehortzailea

Airea lehortzeko hainbat prozedura erabiltzen da:

– xurgapenezko lehorketa
– adsortziozko lehorketa
– hotzezko lehorketa

– Xurgapenezko lehorketa:
Xurgapenezko lehorketa prozedura kimiko soilean oinarritzen da.
Aireak substantzia lehortzailezko geruza zeharkatzen duenean, berak
daraman ura edo ur-lurruna substantzia hau ukitzen duenean kimikoki
konbinatzen da, eta ura substantzia lehortzailearekin nahasita
jaulkitzen da. Nahastea xurgapen-elementutik aldizka kendu egin
behar da.

4.1. irudia.

– Adsortziozko lehorketa:
Prozesu fisikoan oinarritzen da.

(Adsortzioa gorputz solidoen gainazalean substantziak ezartzea da).

Lehorketa-materiala ertz biziduna eta bikortsua da eta gel izena du.
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Gelaren eginkizuna ura eta ur-lurruna zurrupatzea da. Bere ahalmena
mugatua da, baina aseta badago erraz berreskuratzen du lehengo
egoera aire beroaren bidez. Horrela aire beroak lehorketa-materialetik
hezetasuna zurrupatzen du.

4.2. irudia.

– Hotzezko lehorketa:
Hotzezko lehorketa aire konprimitua hoztean datza, eta horrela ur-
-lurruna kondentsatu egiten da.

Lehenbizi airea/airea bero-trukagailu batean aire konprimitua hoztu
egiten da eta kondentsaturiko ura lehen banatzailetik atera egiten da.
(4.3. irudia)

Jarraian horrela hoztutako airea hozkailutik iraganarazten da eta
1,7 °C-ko tenperatura lortu arte gehiago hozten da; bigarren banatzai-
letik berriz ere ura hustu egiten da.
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4.3. irudia.

4.3. Iragazkia

Iragazkiak aire konprimitutik ur kondentsatu eta ezpurutasun
guztiak ateratzeko eginkizuna betetzen du. (4.4. irudia)
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Lehenbizi, sarreratik datorren airea honi biraketa-higidura era-
giten dioten hegats (1) batzuetatik pasarazten da. Horrela, eta indar zen-
trifugoaren ondorioz, hauts-partikula handienak eta ur-tantak ontziaren
hormaren kontra bultzatzen dira; horma horretan irristatuz bere barne-
kalderaino iristen dira. Aireak iragazkitik irten ondoren tutu porotsu
batetik pasatu behar du (2) eta bertan, gainerako hauts-partikulak
itsatsita geratzen dira.

Mantenimendua:

– Denboraren poderioz, zilindro porotsu hau partikulaz bete
egiten da eta, beraz, garbitu edo ordezkatu egin behar da.

– Ontzian geratzen den ura, maila jakin batera iristen denean hus-
tu egin behar da. Horretarako eskuzkoa edo automatikoa izan daitekeen
purgadore batez hornitzen da (3).

4.4. irudia.
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4.4. Presio-erreguladore

4.4.1. Ihes-zuloa duen presio-erreguladorea

Erreguladoreak, sare-presioak (lehenak) eta aire-emariak jasaten
dituzten aldakuntzetatik at, lan-presioa (bigarrena) ahal den konstan-
teena mantentzeko eginkizuna du. Lehen presioak bigarrena baino han-
diagoa izan behar du beti. (1) mintzaren bidez erregulatzen da, eta alde
batetik lan-presiora eta bestalde (3) torloju baten bidez doitzen den mal-
guki baten indarrera egokitzen da.

Lan-presioa igo ahala, mintzak malgukiaren aurka eragiten du (4).
Balbula-asentuaren pasagune-sekzioa txikiagotu egiten da balbularen
sekzioa guztiz itxi arte. Bestela esanda, presioa zirkulatzen duen
emariaren arabera erregulatzen da.

Airea hartzean, lan-presioa txikiagotu egiten da eta malgukiak
balbula ireki egiten du. Beraz, irteera-presio doituaren erregulazioa,
balbularen irekitze eta ixte iraunkorretan datza. Oszilazioak galarazteko
(6) balbula-platertxoaren gainean (5) malgukidun motelgailua edo
motelgailu pneumatikoa jarria du. Lan-presioa manometro baten bidez
adierazten da.

Bigarren presioa asko igotzen denean, mintza malgukiaren aurka
bultzatzen da. Orduan, mintzaren erdiguneko ihes-zuloguneak zabaldu
egiten dira eta airea kaxan dauden ihes-zuloetatik atmosferara itzul
daiteke.

4.4.2. Ihes-zulorik gabeko presio-erreguladorea

Balbula hauekin tutuerian dagoen airea kanporatzea ezinezkoa da.

Funtzionamendua:

(2) doikuntza-torlojuaren bidez (3) mintzari elkarturik dagoen (8)
malgukia tenkatu egiten da. (8) malgukiaren doikuntzaren arabera,
lehenaren aldetik bigarrenerako pasagunea gehiago edo gutxiago zabal-
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tzen da. (6) zurtoina (5) mintzarekin, juntura-asentutik gehiago edo
gutxiago aldentzen da.

Aire konprimitua bigarren aldetik hartzen ez bada, presioa igo
egiten da eta (3) mintza bultzatzen du (8) malgukiaren indarra
gaindituz. (7) malgukiak zurtoina beherantz bultzatzen du eta asentuan
aire-pasagunea itxi egiten da. Bigarren aldetik airea hartu ondoren
bakarrik etor daiteke aire konprimitua lehen aldera.

4.5. irudia. Ihes-zuloa duen 4.6. irudia. Ihes-zulorik gabeko
presio-erreguladorea. presio-erreguladorea.

4.5. Manometroa

Manometroa presioa neurtzeko erabiltzen da. Horretarako kurba-
tua den Burdon tutu bat erabiltzen du eta airea presioz sartzen denean,
zuzentzera jotzen du. Tutu honi loturik, engranaje batzuen bidez orratz
bat eskala batean higitzen da, presioa adieraziz.
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4.7. irudia.

4.6. Olioztatzailea

Olioztatzailearen eginkizuna olio-laino txiki bat airearekin nahas-
tea da, horrela pieza higikorrak behar baino lehen higatzea galaraziz.

Venturi efektuan oinarritzen da (ikus 4.8.a. irud.). Tutuan
estugune bat ipintzen denean, gune horretan presioa txikiagotu egiten
da eta bertan tutu bat likidoarekin (olioarekin) kokatuz presio-
-desberdintasunak likidoa xurgatu egiten du. Xurgaturiko tantak aireak
haustu egiten ditu eta berarekin nahasirik higitzen dira. 4.8.b. irudiak
ohizko olioztatzaile bat erakusten du.
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4.8. irudia.

Mantentzea

– Olio-pasagunea itxi edo zabaldu egiten duen torloju baten bidez, aire-
-korronteari elkartzen zaion olio-kantitatea egoki erregulatu behar da.

– Olioztatzailean olio-maila mantendu egin behar da.

4.7. Mantentze-unitatea

Mantentze-unitatea makina pneumatiko bakoitzean kokatzen da
eta ondorengo aparatu hauek ditu:

– Iragazkia
– Presio-erreguladorea
– Manometroa
– Olioztatzailea

Mantentze-unitatea osatzen duten elementu guztiak marraztuz
irudikatzen da, baita bere ikur sinplifikatuen bidez ere.

PNEUMATIKA   35

a)

b)



4.9. irudia.

5.- LAN-ELEMENTU  PNEUMATIKOAK

5.1. Zilindroak

Elementu hauetan aire konprimituaren energia higidura zuzenak
sortzeko erabiltzen da.

Azalera bati presio-diferentzia bat aplikatzean oinarritzen dira.
Alde batetik presio atmosferikoa aplikatzen da eta beste aldetik gain-
presioa; horrela indar erabilgarria sortzen da.
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5.1.1. Zilindroen eraketa

Zilindroek hurrengo elementu hauek dituzte (ikus 5.1. irudia):

– Tutu zilindrikoa.
Josturarik gabeko altzairu enbutituz egiten da. Barneko gainazalak,
marruskadura ahal den txikiena izan dadin, oso leuna izan behar du.
Aplikazio berezietan aluminio, letoi eta abarrezkoak izan daitezke.

– Atzeko (2) eta aurreko (3) tapak.
Burdinurtuzkoak izaten dira eta tutu zilindrikoari hariztatuta edo
tiranteen bidez lotzen zaizkio.

– Zurtoina (4)
Zilindroaren zati higikorra da. Hobekuntza-altzairuz egiten dira, eta
herdoil ez daitezen kromo-kantitate pixka bat dute. Hauts ez dadin,
haria ijezketaz ematen zaio.

– Enboloa (5)
Enboloa aireak presioa egiten duen zatia da, eta zurtoinari atxekita
doa. Aleazio arinezkoa izaten da.

– Kojinete gidaria (6)
Zurtoinaren gidatze-lana betetzen du eta brontze sinterizatuz egiten
da.

– Enbolo-juntura (7)
Material plastikozkoa izaten da eta zilindroaren bi ganberen arteko
iragazgaiztasuna segurtatzeko erabiltzen da. Ondorioz, aireak eragiten
duen indarraren zati bat marruskaduran galtzen da. Enbolo-juntura
hau junturarik garrantzitsuena denez, oso ongi doituta egon behar du.

– Juntura torikoa (8)
Juntura torikoa, pistoi eta zurtoinaren arteko loturatik ganbera batetik
bestera airea pasa ez dadin erabiltzen da.
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– Kojinete-juntura (9)
Kojinete-juntura zurtoina iragazgaizteko erabiltzen da, hau da, zur-
toina eta gidariaren artetik aireak ihes egin ez dezan.

– Eraztun garbitzailea (10)
Eraztun garbitzailea, hautsa eta zikinkeria-partikulak zilindroaren
barnera sartzea galarazten duen elementua da.

5.1. irudia.

– Juntura-motak
Zilindro-motaren eta aplikazioaren arabera enbolo-juntura desber-
dinak erabil daitezke. 5.2. irudian gehien erabiltzen direnak agertzen
dira.
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5.2. irudia.
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– Zilindroaren finkapena.
Zilindroa lotu behar den makinaren edo honen atalaren arabera, hain-
bat lotura desberdin izan daitezke. 5.3. irudian zilindroa finkatzeko
era desberdinak erakusten dira.

5.3. irudia.
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5.1.2. Zilindro-motak

Zilindroak efektu bakuneko edo efektu bikoitzekoak izan dai-
tezke.

5.1.2.1. Efektu bakuneko zilindroak

Efektu bakuneko zilindroetan aire konprimituak, noranzko bakar
batean bultzatzen du. Itzulera zilindroak barnean daraman malguki ba-
ten eraginez automatikoki egiten da.

5.4. irudia.

Malgukiak zilindro hauen ibilbitarteak eta indarrak mugatzen
ditu, eta horregatik bere aplikazio-eremua mugatua da.

– Mintza duen zilindroa

Hemen enboloa gomazko, plastikozko edo metalezko mintz batek
ordezkatzen du. Zurtoina mintzaren erdigunean kokatuta dago. Ez dago
irristatzen den piezarik eta, beraz, sortzen den marruskadura bakarra
materialaren zabalkuntzari dagokiona da.

Aplikazioa: gailu eta erremintak egiten erabiltzen dira. Baita
estanpatzeko, errematxatzeko eta prentsak finkatzeko ere.
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5.5. irudia. Mintza duen zilindroa.

5.1.2.2. Efektu bikoitzeko zilindroak.

Zilindro hauetan aire konprimituak zurtoina noranzko batean
nahiz bestean higitzen du. Horretarako aire konprimituak bi sarrera
izaten ditu: bata aitzinapenerako eta bestea itzulerarako.

5.6. irudia.
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Aplikazio zehatzetan efektu bikoitzeko zilindro-mota bereziak
erabiltzen dira, hauetariko batzuk ondokoak izanik:

– Moteltze-sistemadun zilindroak.
Moteltze-sistemadun zilindroak ibilbitartearen bukaeran zilindroak jo-
tzen duen kolpea txikiagotzeko erabiltzen dira. Horretarako, zilindro-
ak (1) estugunea duenez, ihes-airea (2) estugunetik iragatera behartuta
dago, eta zilindroari ibilbitarte bukaeran abiadura moteltzen dio.

5.7. irudia.

– Talka-zilindroak.
Zilindro hauek abiadura handia lortzen dutenez, energia zinetikoaren
balio handiak lortu nahi direnean, prentsatzeko, errematxatzeko eta
abarretarako erabiltzen dira. Ibilbitartea handia baldin bada, abiadura
oso azkar txikiagotzen da. Hori dela eta, ibilbitarte txikidunetan soilik
erabiltzen dira.
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5.8. irudia.

Funtzionamendua:
A ganbera presioa jasaten ari da. Balbulari eraginda B ganberan pre-
sioa lortzen da eta aldi berean A-n aire-irteera ireki egiten da. C
gainazalean eragiten ari den indarra A ganberako eraztun-erako
gainazalean eragiten duena baino handiagoa denean, enboloa Z
noranzkoan higitzen hasten da. Une horretan enboloaren azalera osoa
aske gelditzen da eta, ondorioz, indarra handiagotu egiten da. Jarraian
B ganberako airea, handiagotuz doan azalerara isur daiteke eta,
ondorioz, enboloak azelerazio handia jasaten du.

– Biraketa-zilindroak
Zilindro hauek enboloaren higidura zuzena biraketa-higidura bihur
dezakete. Berau lortzeko, zurtoinak (kremailera izanik) pinoi bati era-
giten dio, horrela biraketa-higidura lortuz.
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720°rainoko biraketa-angeluak lor daitezke.

5.1.3. Zilindroaren kalkulua.

Makina batentzat zilindro bat proiektatzen denean, bete beharreko
ondoko datu hauek ematen dira:

– Zilindroan behar dugun indar maximoa

– Zilindroaren ibilbitartea.

Gainera zilindroa kokatu behar den tokiko presioa ezagutzen
dugu.

Datu hauekin zilindroak izan behar duen azalera eta kontsumitu
behar den emaria lor ditzakegu. Azken datu hau instalazioa dimen-
tsionatzeko baliagarria da.

– Zilindroaren indarra.

Esan dugunez, airearen presioak ematen duen indarraren zati bat
marruskaduran galtzen da eta, beraz, hiru motako indarrak bereiz
ditzakegu.

Ft indar teorikoa = Aire konprimituak eragiten duen indarra da.

Fm marruskadura-indarra = Marruskaduran galtzen den indar teori-
koaren zatia da.

Fe indar erabilgarria = Zurtoina higiarazten duena eta indar teori-
koaren zatia dena.

Fe = Ft – Fm
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Definizioa:

µ errendimendua, indar erreal bihurtzen den indar teorikoaren pro-
portzioa da, hau da:

Indar teorikoak ondoko balio hau izango du:

Ft = P x S

eta indar erabilgarriak beste hau

Fe = P . S . µ = Ft . µ

P = Presioa
S = Enboloaren azalera erabilgarria
µ = errendimendua

OHARRA: Efektu bakuneko zilindroetan, marruskadura-indarretik at,
malgukiak kontrajarritako indarra ere kontuan izan behar
da.

Ikus dezagun enboloaren azalera erabilgarriaren kontzeptua adibide
baten bidez.

Efektu bikoitzeko zilindro batentzako datuak ondoko hauek dira:

Enboloaren diametroa = 50 mm Presioa = 6 bar

Zurtoinaren diametroa = 10 mm Errendimendua = % 80

S enboloaren azalera: π r2 = π . (5/2 cm)2 = 19,625 cm2

S' zurtoinaren azalera: π r2 = π . (1/2 cm)2 = 0,785 cm2
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Aurrerakoan:

Aurrerakoan aireak enboloaren azalera osoan eragiten du. Beraz:

Ft = P . S enboloarena = 6 kp/cm2 . 19,625 cm2 = 117,75 kp

Fe = Ft . µ = 117,75 kp . 0,8 = 94,2 kp

Itzuleran:

Itzuleran aireak, zurtoina dagoenez, ez dio enbolo osoan eragiten eta,
beraz, azalera erabilgarria ondoko hau izango da:

Se = S enboloarena – S zurtoinarena =

= 19,625 cm2 – 0,785 cm2 = 18,84 cm2

Horrela:

Ft = P . Su = 6 kp/cm2 . 18,84 cm2 = 113,04

Fe = Ft . µ = 113,04 kp . 0,8 = 90,432 kp

Ikus daitekeenez, zurtoina dagoelako itzuleran indarra aurrerakoan
baino txikiagoa da.

– Aire-kontsumoaren kalkulua
Kontsumitzen den aire-emaria kalkulatzeko, zilindroaren
dimentsioak, honen abiadura eta lan-presioa ezagutzea beharrezkoa
da.

Ikus dezagun hau guztia adibide baten bidez:

50 mm-ko diametroa, 12 mm-ko zurtoin-diametroa eta 100 mm-ko
ibilbitartea duen efektu bikoitzeko zilindro baten aire-kontsumoa kal-
kulatu, minutuko 10 aldiz aitzinatu eta itzuli egiten dela eta lan-
-presioa 6 barekoa dela kontuan hartuz.
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Aurrerakoan:

Aurrerakoan airez betetzen den bolumena ondoko hau da:

Aurrerakoan: S . l = 19,625 cm2 . 10 cm = 196,25 cm3

Zilindroaren ibilbitartea l izanik. Baina aire hau 6 bareko konpresioa
jasaten ari da (P erlatiboa). Aire atmosferikoaren (presio atmosferikoa
duenaren) emaria kalkulatzeko honakoa egingo dugu:

P x V = k (konstantea)

Kontuan izan behar da formula
hau presio absolutuekin bakarrik
egiaztatzen dela. Beraz:

V aurrerakoan x Pz =

= q aurrerakoan x Patm

Pz = Presio absolutua zilindroan
q = aire-kontsumoa ibiltartean
Patm = Presio atmosferiko absolutua.

Beraz:
196,25 cm3 x (6 bar + 1 bar) = q aurrerakoan x 1 bar

q aurrerakoan = 137,75 cm3

Itzuleran:

Itzuleran, zilindroaren bolumenari zurtoinak betetzen duen bolumena
kendu behar zaio, eta beraz:

V itzulera = S x l = 18,84 cm2 . 10 cm = 188,4 cm3

V itzulera x Pz = q itzulera x P atm
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188,4 cm3 x (6 bar + 1 bar) =

= q itzulera x 1 bar

q itzulera = 1318,8 cm3

Beraz, aurrerako eta itzulerako ziklo batean zilindroak kontsumitzen
duena ondoko hau izango da:

q = q aurrerakoan + q itzuleran

q = 1373,75 cm3 + 1318,8 cm3 = 2692,55 cm3

Zilindroak minutu batean 10 ziklo burutzen dituenez, aire-kontsumoa
minutuko Q izango da:

Q = q x 10 = 26925,5 cm3/min =

Q = 26,9255 l/min

OHARRA: Efektu bakuneko zilindroetan itzuleran airerik kontsumi-
tzen ez denez, Q zilindroaren aurrerako fasean bakarrik
kalkulatuko dugu.

5.2. Beste lan-elementu pneumatikoak

– Enbolodun motor pneumatikoak
Enbolodun motor pneumatikoak erradial eta axial erakoak izan
daitezke. Hala ere, biek biela/biraderaren edo plater oszilatzaile baten
bitartez beren higidura zuzena biraketa-higidura bihurtuz txandaka
higitzen diren zenbait zilindro izaten dute.
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– Hegatsezko motor pneumatikoak
Hegatsezko motor pneumatikoa, eginkizuna aldatuz, ikusi genuen
konpresore biragarri zelularra bezalakoa da, hau da, oraingo makina
honetan aire konprimitua sartu egiten dugu motorra birarazteko.
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5.15. irudia.

Zulatzeko, torlojutzeko eta abarrerako makinetan erabiltzen da.

– Aitzinapen-unitate oliopneumatikoak
Elementu hauetan zilindro pneumatiko bat eta beste hidrauliko bat
erabiliz hidraulikaren eta pneumatikaren abantailak lortzen dira.

Hidraulikaren abantailak: olioa konprimiezina denez, oso egokia iza-
ten da higidura konstanteak, mantsoak eta erregulagarriak sortzeko.

Pneumatikaren abantailak: aginte-elementuak askoz ere sinpleagoak
dira.

PNEUMATIKA   51



5.16. irudia.

Aginteak zilindro pneumatikoari eragiten dio eta abiadura ezartzen
duena hidraulikoa da.

6.- BALBULAK

Pneumatikan aginte eta seinalizaziorako erabiltzen diren elemen-
tuei balbula deitzen zaie.

Balbula hauek zenbait taldetan bana daitezke. Hona hemen bal-
bulak taldeka:

– Balbula banatzaileak
– Blokeaketa-balbulak
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– Emari-balbulak
– Presio-balbulak

6.1. Balbula banatzaileak

Balbula banatzaileek aire konprimituak ibili behar duen bidea
zehazten dute.

– Balbula banatzaileen irudikapena
Balbula banatzaile batean ondoko elementu hauek bereiz daitezke:

* Bideak
Bideak balbulak aire-sarrera, -irteera edo -iheserako dituen zuloak
dira.

* Posizioak
Balbulak barnean bideak elkartzeko izaten dituen era desberdinei
posizio deritzogu.

* Eragintza
Posizio batetik bestera aldaketa burutzen duen balbularen atala da,
eta eskuzkoa, elektrikoa eta abarrekoa izan daiteke.

Posizioak bata bestearen alboan kokatzen diren laukien bidez irudi-
katzen dira. Lauki-kopuruak posizio-kopurua adierazten du.

2 posizio 3 posizio

Lauki bakoitzaren barnean, posizio horretan bideen arteko lotura
nolakoa den adierazten da.

Lerroek bideak erakusten dituzte eta geziek aire-jarioaren noranzkoa.
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Aire-jarioaren blokeaketa

Bideen elkarketa puntu baten bidez irudikatzen da.

Balbularen kanpo aldearekiko konexioak guztiak posizio berberean
irudikatzen dira, berau pausaguneko posizioan (balbula konektatu
gabe dagoen posizioan) izaten delarik. Beste posizioa laukiak
konexioekin bat egin arte higituz lortzen da.

Ihesa (eguratsera airea itzultzeko zuloa) triangelu batez adierazten da
eta presio-sarrera zentroan puntu bat duen zirkulu batez

Balbuletan erabiltzen diren izenak ondoko hauek dira:

Aire-irteera A, B, C…
Aire-sarrera P
Ihesa R, S, T
Eragintza-sarrera Z, Y, X

Balbulak izendatzeko lehenengo bide-kopuruak aipatzen dira eta
ondoren posizio-kopuruak.

Adibidez: 2 bideko eta 2 posizioko balbula, edo laburki 

2/2 balbula

3/2 balbula
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Hurrengo koadro honetan, gehien erabiltzen diren balbula bana-
tzaileak erakusten dira.

Izendapena Pausaguneko posizioa Ikurra

2/2 balbula banatzailea itxita

2/2 balbula banatzailea irekita

3/2 balbula banatzailea itxita

3/2 balbula banatzailea irekita

4/2 balbula banatzailea

5/2 balbula banatzailea

– Eragintza
Eragintza balbularen posizioak aldatzeaz arduratzen da. Laukien
alboetan eta horizontalki marrazten da. Eragintza-mota desberdinak
daude. Hona hemen batzuk:

* Eskuzkoak

– orokorra

– pultsadorea

– palanka
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* Mekanikoak

malgukia

arrabola

arrabol ezkutagarria

* Elektrikoak

elektroimanez

* Pneumatikoa

Adibideak:

2/2 balbula, pneumatikoa-malgukia

3/2 balbula, elektroimana-elektroimana

– Anplifikazioa
Emari handiko balbuletan posizioa aldatzeko indar handia behar da.
Adibidez, aldaketa elektroimanez egiteko bobina handia beharko
litzateke.

Kasu hauetan, posizio-aldaketa eragintza berak egin ordez, balbulara
sartzen den aire bera erabiliz bitarteko anplifikazio-etapa bat sortzen
da. Eragintzak sarrera-aireari bide bat zabaltzen dio eta aire honen
indarra da balbulari eragiten diona, posizioa aldatuz.

Aginte pneumatiko anplifikatua

Aginte elektriko anplifikatua

Aginte anplifikatua, pultsadorez
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– Eragintza konbinatuak
Posizioak aldatzeko eragintza desberdinak erabil ditzakeen balbulak
badaude. Adibidez:

Elektroimana ala pneumatikoa

Elektroimana ala eskuzkoa

– Normalean zabalik eta normalean itxita motako balbula banatzaileak
Malgukiz eragindako balbuletan, malgukia balbularen barnean koka-
turik egoten da eta pausagunean balbula beti posizio berberera erama-
ten du, hau da, pausagune-posiziora. Posizio honetan balbularen
irteeran airea badugu, normalean zabalik motako balbula (N.Z.) da eta
alderantzizko kasuetan normalean itxita motako balbula (N.I.).

3/2 balbula, elektroimana-malgukia (N.I.)

3/2 balbula, elektroimana-malgukia (N.Z.)

2/2 balbula, pneumatikoa-malgukia (N.I.)

– Balbula banatzaileen eraikuntza-ezaugarriak
Eraikuntza-motaren arabera balbula banatzaileak bi talde nagusitan
bana daitezke. Hona hemen bi taldeak:

* asentu-balbulak
* irristailu-balbulak

Asentu-balbulak:
Balbula hauetan ahokadurak bolen, diskoen eta abarren bidez zabal-
tzen eta ixten dira. Iragazgaiztasuna oso era sinplez egiten da; norma-
lean juntura elastikoen bidez. Higadura-elementuak gutxi izaten dira
eta horregatik iraupen handiko elementuak izaten dira. Eragintzarako
indarra, airearen presioa zuzenean gainditu behar denez, nahiko
handia izaten da.
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Ondoren, zenbait asentu-balbularen funtzionamendua adierazten da:

* 2/2 balbula, pneumatikoa-malgukia (N.I.)

6.1. irudia.

Pausagune-posizioan (1) malgukiak (2) diskoari bultza egiten dio
eta honek sarrera eta irteeraren arteko komunikazioa itxi egiten du.

Aire konprimitua (4) agintetik sartzean, aire honek (3) mintza
bultzatzen du eta honek, aldi berean, (5) ardatzak (2) diskoari
beherantz bultzaraztea eragiten du; horrela, sarrera eta irteera
komunikatuta geratzen dira.

Aire konprimitua sartzen ez denean, (1) malgukiak balbula pausa-
gune-posiziora itzularazten du.

Balbula-mota hau zilindroak blokeatzeko erabiltzen da.
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* 3/2 balbula, pultsadorea-malgukia (N.I.)

6.2. irudia.

Malgukiaren aurka (1) pultsadorea presionatzean, 2 diskoa behe-
rantz bultzatzen da eta (P) sarrerako airea (S) irteeratik atera egiten
da. Pultsatzen ez badugu, ihesa eta sarrera komunikatuta egongo
dira.

* 3/2 balbula, pneumatikoa-malgukia (N.I.) (BAI balbula)

6.3. irudia.
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Pausagune-egoeran S irteera ihesarekin komunikatuta gelditzen da.
Airea a eragintzatik sartzean 1 mintza bultzatzen du, eta honek, era
berean 2 ardatza. Horrela, ihesa itxita geratzen den bitartean, (P)
sarrera eta (S) irteeraren arteko bidea irekita geratzen da. (a) eragi-
teari uztean, (3) malgukiak balbula pausagune-egoerara itzularazten
du.

Balbula hauek BAI balbula izena ere badute.

* 3/2 balbula, pultsadore anplifikatua-malgukia (N.I.)

Anplifikazioa zertan datzan aurreko atalean ikusi dugu. Oraingo
honetan, anplifikaziodun balbula hau aurreko bi balbulak elkartuz
lortuko dugu.

6.4. irudia.

Pultsadoreari eragitean, malgukiaren indarra gainditzen da eta 1
disko txikia bultzatzen da, (P) sarrerako aireak diskoa bultzatzen
duen (3) mintzari eragin eta iraganbidea ireki dezan. Horrela (S)
irteeran presioa edukitzea lortzen da. Nabari daitekeenez, (1) diskoa
(2) diskoa baino txikiagoa da eta, beraz, egin behar dugun indarra
ere (2) diskoan zuzenean egin beharko genukeena baino txikiagoa
izango da.
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* 3/2 balbula, pneumatikoa-malgukia (N.Z.) (EZ balbula)

6.5. irudia.

Balbula honen funtzionamendua aurreko EZ balbularenaren
antzekoa da. Oraingo honetan pausaguneko egoeran presioa dugu
irteeran eta (a)tik airea sartzean, (P) eta (S) arteko iraganbidea itxi
egiten da; horrela, (S) ihesarekin komunikatuta geratzen dira.

Balbula hauek EZ izenaz ere ezagutzen dira (balbulari eragiten ez
badiogu, irteeran presioa izango dugu).

* 3/2 balbula, pneumatikoa-pneumatikoa (oroimen-balbula)

Balbula honek bi egoera egonkor ditu, hau da, pausagunean zabalik
edo itxita egon daiteke.

6.6. irudia.
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– "Balbula itxia" posizioa
(1) diskoa azpiko posizioan dago P sarrerako airearen iraganbidea
itxiz. (2) imanak posizio horretan mantentzen du (6.6.a. irudia).

– "Balbula irekia" posizioa
Aurreko egoeratik abiatzen gara eta orain x eragintzatik airea sar-
tzen dugu. Honek, ardatzaren bidez S irteerarantz airearen iragan-
bidea zabalduz (5) goi-imanaren aurka (1) diskoa bidaltzen duen
(3) mintza gorantz bultzatzen du. x eragintza desaktibatu arren,
balbulak (5) imanari esker posizio horretan irauten du.

(6) pilotuak "balbula irekia" posizioan gaudela adierazten digu.

"Balbula itxia" posiziora itzultzeko, beheko (2) imanera 1 diskoa
eramanez (y) eragintzatik airea sartzen dugu. (7) eta (8) pultsado-
reen bidez eskuz egin daiteke aldaketa.

* 3/2 balbula, elektroimana-malgukia (N.I.)

6.7. irudia.

Pausaguneko posizioan (1) ardatzak (2) malgukiak eraginda sarrera-
-presioa itxita mantentzen du. (3) bobina elikatuta elektroimanak (1)
ardatza bere erdigunerantz erakartzen du. Horrela, ihesa itxi egiten
da eta presio-sarrera irteerakoarekin komunikaturik geratzen da.
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Bobina elikatzeari uztearekin batera, malgukiak balbula pausagune-
-posiziora itzultzera behartzen du.

Irristailu-balbulak:

Balbula hauetan, zulo desberdinak enbolo-irristailu baten bidez elkar-
tu edo banandu egiten dira. Eragitean, presioaren aurka ez doanez, ez
da horrenbesteko indarrik egin behar, baina asentudunek baino ibiltar-
te handiagoa izaten dute.

* 5/2 balbula, pneumatikoa-pneumatikoa.

6.8. irudia.

(Y) eragintzatik airea sartuta, irristailua eskuinerantz higitzen da;
horrela, A irteera R ihesarekin eta B irteera presio-sarrerarekin
komunikaturik geratzen dira.

X eragintzatik airea sartuta, gidaria ezkerrerantz higitzen da eta
oraingo honetan A irteera presio-sarrerarekin eta B irteera S ihesa-
rekin komunikaturik geratzen dira.
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* 4/2 balbula, pneumatikoa-pneumatikoa

6.9. irudia.

Kasu honetan irristailu nagusiak pasagune batzuk beste batzuekin
lotzen dituen beste irristailu bat erantsita darama.

(12) eta (14) pasaguneak eragintzak dira. Horietako batetik airea
sartuta irristailua beste alderantz desplazatzen da, horrela presio-
-sarrera (2) irteeratariko batekin edo ihes bat bestearekin elkartuz.

6.2. Blokeo-balbulak

Emariaren iraganbidea espreski noranzko batean blokeatzen duten
eta beste noranzkoan iragaten uzten duten elementuak dira. Blokeo-
-balbula asko dago.
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* Itzulera aurkako balbulak

6.10. irudia.

Balbula hauek bi pasagune dituzte. (1) Horietako batetik airea sartuz,
airea (2) bestetik atera daiteke, baina airea (2)tik sartuz (1)etik ez da
aterako. Beraz, balbula hauek aireari noranzko batean bakarrik iraga-
ten uzten diote.

* Balbula zirkuitu-hautatzaileak (EDO balbula)

6.11. irudia.

Balbula hauek (X) eta (Y) bi sarrera eta (S) irteera bat dituzte. (X)etik
airea sartuz, diskoak beste sarrerako iraganbidea blokeatu egiten du
eta airea irteeratik ateratzen da. Gauza bera gertatzen da airea beste
sarreratik barnera sartuta. Beraz balbula hauetan, bietako edozein
sarreratatik airea sartuz irteeran airea izango dugu.

Adibidez, zilindro bati toki desberdinetatik eragin nahi diogunean
erabiltzen da.
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* Ihes azkarreko balbulak

6.12. irudia.

Balbula hauek zilindroen higiduran ateratzen den airea atmosferara
laster batean botatzeko erabiltzen dira, horrela hauen abiadura han-
diagoa lortuz.

Airea P-tik sartzen denean, juntura R ihesaren aurka bultzatzen du eta
airea A irteeratik ateratzen da. Airea A-tik baletor (zilindrotik atera-
tzen den airea), honek juntura P-ren aurka bultzatuko luke airea R
ihesetik atereaz.

Zilindrotik ahalik eta hurbilen kokatzen dira.
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* Aldiberekotasun-balbula (ETA balbula)

6.13. irudia.

Balbula hauek (X) eta (Y) bi sarrera eta (S) irteera bat dituzte. Airea
sarrera bietariko batetik barneratzen badugu, pieza higikor zentralak,
honen irteerarako iraganbidea galarazten du. Presio berdineko airea bi
sarreretatik sartzen badugu, pieza higikorra erdigunean geratzen da
eta airea (S) irteeratik atera daiteke. Sartzen ditugun aire-presioak
desberdinak badira, presio handienak balbula itxi egiten du, baina pre-
sio txikieneko airea (S)tik ateratzen da.

Beraz, balbula hauetan airea irteeran bi sarreretatik airea sartzen
badugu bakarrik izango dugu.

6.3. Emari-balbulak

Aire konprimituaren emaria erregulatzen duten elementuak dira.
Iratotzaile izena ere badute. Bi motakoak izaten dira:
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– Bi noranzkoko iratotzaileak

6.14. irudia.

Iratotzaile hauek fluxuaren emaria bi noranzkoetan erregulatzen dute.
Emari-urripena aire konprimituaren bidean estugune bat ipinita lor-
tzen da eta estugune hau torloju baten bidez erregulatzen da; horrela
emariaren erregulazioa lortzen da.

– Noranzko bakarreko iratotzaileak

6.15. irudia.

Iratotzaile hauek emaria noranzko bakar batean erregulatzen dute eta
beste noranzkoan emariak ez du aldaketarik jasaten.

Bi noranzkoko iratotzailea eta itzulera aurkako balbula bat elkartuta
lortzen da.
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Airea noranzko batean itzulera aurkako balbulatik pasa daiteke irato-
pena jasan gabe. Beste noranzkoan, aldiz, iratopenetik pasatu behar du.

Iratopen hauen erabilgarritasun garrantzitsuena zilindroen abiadura
erregulatzea da, zeren emaria urritzean zilindroen abiadura txikiagotu
egiten bait da. Zilindrotik ahalik eta hurbilen kokatu behar dira.

Zilindroen abiadura era desberdinetan erregula daiteke:

* Zilindroaren sarrera-emaria erregulatuz.

6.16. irudia.

Zilindrora sartzen den airea aurrerakoan zein itzuleran erregula dai-
teke. Era hau zilindroa uniformeki joan beharrean kolpeka joaten
delako ez da erabiltzen.

* Zilindroaren ihes-emaria erregulatuz.

6.17. irudia.
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Hemen, bere higiduran zilindrotik ihes egiten duen airea iratotzen
da. Hau, zilindroaren higidura uniformeagoa delako, erregulatzeko
erarik egokiena da.

* Ihesaren erregulazioa, iratotzaile batez

6.18. irudia.

Hemen ere ihes-airea erregulatzen da, baina iratopena zilindrotik
urrun egotearen eragozpena du. Gainera, ezinezkoa da aurrerakoan
eta itzuleran abiadura desberdinak lortzea.

6.4. Presio-balbulak

– Balbula presio-erreguladoreak
Balbula hauek 4.4. atalean aztertu genituen. (4.5. eta 4.6. irudiak)

– Aurrezkailuak
Balbula presio-erreguladoreak dira, baina fluxuaren noranzkoan ba-
karrik eragiten dute. Beste noranzkoan, itzulera surkako balbula batek
aireari (erregulatu gabe) pasatzen uzten dio.
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6.19. irudia.
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Energia aurrezteko erabiltzen dira. Zilindro batetik presio normalak
ematen duen indarra baino txikiagoa lortu nahi badugu, zilindroaren
sarrera-presioa txikiagotuko duen aurrezkailua kokatzen da. Horrela
soberako energia aurreztu egiten da. Airea zilindrotik aurrezkailurantz
datorrenean itzulera surkako balbulatik pasatzen da eta ez du inongo
erregulaziorik jasaten.

6.5. Balbula konbinatuak

6.5.1. Tenporizadoreak

6.20. irudia.

Elementu hauek eragiten direnetik denbora batera ematen dute
irteera-presioa. Denbora hori, gainera, erregulagarria da.

t-tik sartzen den airea iratotzaile batetik pasatzen da eta D depo-
situa eta tutu guztiak bete arte, 3/2 balbula posizioz aldatzeko adina
presiorik ez dago. Presioa lortu ondoren, balbula posizioz aldatzen da, t'
irteera P sarrerarekin komunikaturik geratzen delarik. t-ri eragiten uzten
zaionean, itzulera (iratotzailearen itzulera aurkakoari esker) berehala
egiten da.
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Tenporizazioak irauten duen denbora erregula daiteke, iratotzailea
erregulatuz.

6.5.2. Bulkada-balbulak

Balbula hauekin, sarreran aire konprimitua barneratzen dugun
bakoitzean, irteeran aire-bulkada bakar bat lortzen dugu.

Balbularen egitura eta bere ikur laburtua ondoan erakusten dira:

Eraketa Ikurra

6.21. irudia.

Funtzionamendua:

Sarrerara presioa sartutakoan, hau irteerara pasatzen da, baina,
aldi berean, bere pilotajeari iratotzailearen eraginez atzerapen batez
eragiten dio. Horrela irteeran aire-bulkada eman ondoren balbula itxita
geratzen da eta beste bulkada bat lortzeko aire-elikadura eten egin behar
da eta ondoren berriro konektatu.

7.- POSIZIO-KAPTADOREAK

Makina baten kontrola burutzeko orduan, makina osatzen duten
zati desberdinak zein egoeratan dauden ezagutzea beharrezkoa da.
Adibidez, zilindro bat aurreratze- edo itzulera-egoeran dagoen.
Horretarako posizio-kaptadoreak erabiltzen dira. Mota desberdinetako
kaptadore pneumatikoak daude.
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7.1. Kaptadore mekanikoak

Ibilbitarte-amaiera izena ere badute. Arrabolezko eragintzako
balbula banatzaileak dira. Zilindro baten ibilbitarte-amaiera, zilin-
droaren aurreratzea zein itzulera detektatzeko erabiltzen da. Zurtoina
buru batez horniturik doa, eta horrela arrabolaren posiziotik iragatean,
eragin egiten dio balbularen posizioa aldatuz.

Normalean 3/2 balbula, arrabola-malgukia, erabiltzen da.

7.1. irudia.

7.2. Ihes-detektagailuak

Kaptadore mekanikoak bezala, pieza higikorrak kaptadorea ukituz
funtzionatzen dute. Kaptadore hauek bi elementuz osaturik daude.
Hauek dira elementuak:
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Ihes-detektagailuak

7.2. irudia.

Iraganbidea detektatu nahi dugun puntuan kokatzen da. Zilin-
droaren buruak kaptadorearen burua ukitzen ez badu, atmosferara aire-
-ihesa dagoela esan nahi du. Buruak bola edo mihia (kaptadore-motaren
arabera) ukitzen duenean, aire-sarrera buxatuta geratzen da.
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Balbula ihes-detektagailua

7.3. irudia.

Pausaguneko posizioan, balbularako sarrera-airea iragazki eta
estugune batetik pasatzen da eta honen zati txiki batek bakarrik balbula-
ren zulo batetik ihes egiten du.
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Aire-ihes hori estaltzen badugu, mintza bultzatzen duen presioa
sortuko da irristailua higituz, eta sarrerako airea 5 balbularen irteerara
pasatuko da. Kaptadorea eta balbula erabiltzeko, balbularen ihes-zuloa
hartzailearen sarrerarekin lotzen da. Horrela kaptadoreari eragiten
zaionean balbularen irteeran airea izaten da.

7.4. irudia.

7.3. Hurbiltasun-detektagailua

Detektatu nahi dugun pieza eta kaptadorearen artean kontakturik
gertatzen ez den elementua da.
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7.5. irudia.

Presio-sarreratik, goiko aldetik ihes egiten duen presio txiki bat
(0,2 bar) sartuko dugu. Honen aurretik elementuren bat pasatzen de-
nean, airearen presio-zati bat (2 mbar) kaptadorera itzultzen da eta a-tik
ateratzen da. Sortzen den aire-seinalea (2 mbar) txikia delako, seinalea
anplifikatu egin behar da.

Anplifikadoredun anplifikadorea

Elementu honek bi presio-sarrera izaten ditu: bata 6 bareko pre-
siokoa eta bestea 0,2 barekoa (kaptadorearen sarrerakoaren antzekoa).
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7.6. irudia.

Pausagune-egoeran Px (0,2 bar) sarrera 3 eta 4 estuguneetatik
pasatzen da eta kanpo aldera ihes egiten du. Posizio honetan (2) diskoak
sarrerako presio-elikadurari (6 bar) sarrera itxi egiten dio.

1 eta 3 milibareko oso presio txikiaz (a)tik balbula elikatzen de-
nean, presio honek (5) mintza bultzatzen du (4) estugunea itxiz.

Orduan Px-eko aireak ezin du ihes egin eta (0,2 bar) presio bat
sortzen da. (2)arekin konparatuz (6) diskoaren azalera handia delako
P-tik S-ra airearen pasagunea libre utzi eta irristailu osoa mugitzeko
aski da. Beraz, 6 bareko irteera-seinalea lortzen dugu.

Detektagailu eta anplifikadorearen arteko lotura egiteko era
ondoko irudian adierazten da.
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7.7. irudia.

7.4. Presio-erorketarako kaptadoreak

Kaptadore hauek EZ balbula besterik ez dira, baina oso presio
txikietan (P/12) desaktibatzen dira, lan-presio normala P izanik.

7.8. irudia.

S irteera ez da aktibatzen, (a)n presioa P/12-tik jaisten ez bada.

Zilindro baten ibilbidea amaitu dela detektatzeko erabiltzen dira.
Kontuan izan ganberan presio txiki bat dagoela zilindroa higitzen eta
uzten ari denean eta ibilbidearen amaierara iristen denean presio hau
atmosferakoa dela.
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Hurrengo irudian erakusten da kaptadore hauek nola erabiltzen
diren.

7.9. irudia.

Zilindroaren sarreretan estuguneak kokaturik dauden kasuetan,
kaptadorearentzako sarrera zilindro eta estugunearen artean egin behar
da.

8.-  ESKEMA  PNEUMATIKOAK

8.1. Oinarrizko eskemak

1) m pultsadoreari eraginda efektu bakuneko A zilindro baten enboloa
atera egiten da eta pultsadorea askatu bezain laster itzuli.

8.1. irudia.

Ihesa duen 3 bideko balbula erabiltzea beharrezkoa da zilindroaren
itzuleran airea kanpora ateratzeko.
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2) Aurreko adibide berbera baina zilindroa efektu bikoitzekoaz ordez-
katuz.

8.2. irudia.

4 bidekoaren ordez 5 bideko balbula erabiltzea da desberdintasuna. 4
bidekoak ihesa komuna soilik izatean datza eta 5 bidekoak, berriz,
higidura bakoitzarentzat ihes bat. Bestalde, higidura bakoitzarentzat
balbulak irteera bana izan behar du.

3) Efektu bikoitzeko zilindro batek m1 pultsatuta aurrera egiten du eta
m2 (beste bat) pultsatuta itzuli egiten da. m1 edo m2 pultsatzeari utzi-
ta ere aurreratzen edo itzultzen segitzen du.

8.3. irudia.
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Hemen agintea zeharka egiten da. 4/2 balbulari (pneumatikoa-
-pneumatikoari) pultsadorearen bidez eragiten diogu eta honek
zilindroari eragiten dio. Argi ikusten da aire-elikadura zilindroaren-
tzat eta eragintzentzat independentea dela. Beraz, iturri desberdineta-
koak izan daitezke.

4) Efektu bikoitzeko zilindro bat m pultsadore bat zanpatuta aurreratu
egiten da eta m pultsatzen ez dugun bitartean puntako posiziora
iristean automatikoki itzuli egiten da.

8.4. irudia.

Ikusten denez, itzulera automatikoa a1 ibilbitarte-amaieraren bidez
lortzen da.

A+ eta A– letrek A zilindroaren aurreratzea eta itzulera adierazten
dute hurrenez hurren eta hemendik aurrera zilindro bat elikatzen du-
ten balbula banatzaile bati dagokion eragintza adierazteko erabiliko
ditugu.

Eskema korapilotsuagoetan, makinaren ibilbitarte-amaiera guztiak
beren benetako posizioan jarrita eskema ulertzea zaila izan daiteke.
Horregatik, honela irudika daiteke.

PNEUMATIKA   83



8.5. irudia.

Ibilbitarte-amaiera beti adierazitako (a1) posizioan kokaturik egongo
dela ulertzen da.

8.2. Logika

Abstrakzio bat eginez, matematikako berdintzen bidez pneumati-
kako ariketa batean izaten diren eragintza desberdinak adieraz ditzagun
(beste teknologiei ere aplika dakieke).

Berdintzaren ezker aldean eragintzak kokatuko ditugu eta eskui-
nekoan eragintza horiek aktiba daitezen bete behar diren baldintzak.

BAI funtzioa

Adibidea:           A+ = m

Funtzio honek, A+ eragintza betetzeko m baldintza aktibatu behar
dela adierazten du.

Pneumatikan funtzio hau burutzeko N.I. balbulak erabiltzen dira.
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8.6. irudia.

EZ funtzioa

Adibidea:           A+ = -m

Baldintzaren gain ukapen-ikurra jarriz adierazten da eta A+ era-
gintza betetzeko m baldintza ez dela aktibatu behar esan nahi du.

Pneumatikan funtzio hau burutzeko N.Z. balbulak erabiltzen dira.

8.7. irudia.

EDO funtzioa

Matematikako (+) batuketa-ikurraz adierazten da.

Adibidea:           A+ = m1 + m2

Funtzio honek A+ eragintza betetzeko m1 edo m2 bi baldintzetako
edozein betetzea aski dela esan nahi du. Pneumatikan funtzio hau buru-
tzeko balbula zirkuitu-hautatzaileak erabiltzen dira (EDO balbulak).
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8.8. irudia.

ETA funtzioa

Matematikako (.) biderketa-ikurraren laguntzaz irudikatzen da.

Adibidea:           A+ = m1 . m2

Funtzio honek A+ eragintza betetzeko m1 eta m2 baldintzak aldi
berean bete behar direla esan nahi du.

Funtzio hau pneumatikan, hiru era desberdinez burutu daiteke:
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– Aldiberekotasun-balbulen bidez (ETA balbulak)

8.9. irudia.

– m1 eta m2 bata bestearen atzean seriez kokatuz,

8.10. irudia.

3/2, pneumatikoa-malgukia, N.I. balbulen bidez
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8.11. irudia.

Adibide gisa, 8.1. atalean ikusitako lau adibideen ekuazio logi-
koak idatz ditzagun:

1) adibideari dagokiona: A+ = m

2) adibideari dagokiona: A+ = m

3) adibideari dagokiona A+ = m1 A– = m2

4) adibideari dagokiona A+ = m1 A– = a1

Ikus dezagun beste adibide bat:

m1 edo m2 pultsadoreetako edozein zanpatuta, betiere zilindroa
atzeratuta dagoenean, enboloa aurreratu egingo da. Atzeratzeko m3 pul-
tsadorea zanpatu beharko da, betiere zilindroa aurrerapen maximoko
posizioan dagoenean.

Ekuazio logikoak:

A+ = (m1+m2) . a0 A– = m3 . a1
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8.12. irudia.

Ikusten denez, zilindroak muturreko posizioak lortu dituela jaki-
teko, a0 eta a1 ibilbitarte-amaierak erabiltzen ditugu.

Oro har, automatismo pneumatikoa burutzeko ondoko urrats
hauek egin behar dira:

1. Ekuazio logikoak lortu.

2. Ekuazio hauetan oinarrituz, eskema pneumatikoa burutu.

8.3. Oinarrizko eskemak (jarraipena)

8.3.1. Zilindroen abiadura eta hauek gelditzea.

K palankari eraginda, efektu bikoitzeko zilindro bat etengabe
aurreratu eta atzeratu egiten da. Aurrerapenak mantsoa eta erregu-
lagarria izan behar du eta itzulerak oso azkarra. K-ri eragiteari uztean
zilindroa gelditu egingo da, baina ondoko hiru era hauetan:
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a) Itzulerako posizioan

b) Muturreko bi posizioetako edozeinetan

c) K zanpatzeari uztean zilindroa dagoen posizioan.

Ikus dezagun kasu bakoitza:

a) Itzulerako posizioan

Ekuazio logikoak

A+ = a0 . K

A– = a1

Eskema pneumatikoa:

8.13. irudia.
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b) Muturreko bi posizioetako edozeinetan.

Ekuazio logikoak:

A+ = a0 . K

A– = a1 . K

8.14. irudia.

c) Zilindroa dagoen posizioan.

Ekuazio logikoak:

A+ = a0

A– = a1

P = K
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8.15. irudia.

C atala ebatzi dugun era, dauden eratariko bat da. Honela zilin-
droa aske geratzen da (blokeatu gabe).

Egiteko beste era bat blokeatuta uztea izango litzateke, baina era
hori aurrerago ikusiko dugu.

Bestalde, oso itzulera azkarra hiru kasuetan ihes azkarreko bal-
bula erabiliz lortu dugu, eta aurreratze mantso eta erregulagarria irato-
tzaile batez, baina zilindrotik ihes egiten duen airea erregulatuz.

8.3.2. Tenporizazioa

m pultsadorea zanpatzen dugun bakoitzean, efektu bikoitzeko A
zilindroa muturreko posizioraino aurreratzen da, bertan erregulagarria
den denbora bat itxaroten du eta denbora hori iragan ondoren hasierako
posiziora itzultzen da.
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Ekuazio logikoak:

A+ = m . a0

t = a1

A– = t'

Eskema pneumatikoa:

8.16. irudia.

Atzeratzen hasteko igarotzen den denbora erregulatu egiten da,
tenporizadorearen iratotzailea erregulatuz.

8.3.3. Errele pneumatikoa

Pultsadore batena bezalako aldiuneko presio-seinale bat beste
pultsadore bat (p gelditze-pultsadorea, adibidez) sakatu arte seinale
jarraitu iraunkor bihurtzeko erabiltzen da.
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Adibidea: m pultsadorea sakatuta efektu bakuneko zilindro bat
aurreratu egiten da, eta nahiz eta m askatu, aurreratzen segitzen du bes-
te p pultsadore bat sakatu arte.

Errelearen ekuazioa hau da:          d = (m+d) . -p

Eta higidurarena                                A+ = d

8.17. irudia.

Ikusten denez, d errelearen bidez zilindroari zuzenean eragin
beharrean, 3/2 balbula baten bidez egiten dugu. Zuzenki eragingo
bagenio, izan ere, zilindroan presioa sortzen denbora gehiago igaroko
litzateke eta m pultsadorea azkar askatuz gero, berrelikatzeko arazoak
izan ditzakegu.

Irudiko zirkuituan p eta m batera betetzen badira, gelditzeko
seinaleak abiatzekoarekiko lehentasuna du. Alderantziz gerta dadin, p
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pultsadoreak berrelikadura-tutuan tartekaturik egon behar du, hau da,
balbula eta errelearen irteera bitartean.

8.3.4. Zilindroaren blokeoa

m sakatuta efektu bikoitzeko A zilindroa, p bukatu arte, etengabe
aurrera eta atzera dabil. Zilindroa p pultsatu ondoren gelditu egingo da,
baina itzulera-posiziora iritsitakoan. Bestalde, K palanka izango dugu.
Berau aktibatuz zilindroa blokeatuta (inolako noranzkoko higidurarik
gabe) geratzen da.

Ekuazio logikoak:

d = (m+d) . -p B1 = -K

A+ = d . a0 B2 = -K

A– = a1

Blokeoa 2/2 pneumatiko-malgukia balbulaz burutzen da. Hau da
balbula hauen aplikazio nagusia. Bestalde, balbula hauek geldiune-
-posizioan itxita aurkitzen dira (balbula N.I.), eta K bidez baina EZ
balbula baten bitartez eragiten dira. Hori segurtasunagatik egiten da;
izan ere, elikaduran akatsen bat badago, zilindroa blokeatuta geratzen
baita.
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8.18. irudia.

8.3.5. Abiadura-erregulazioa (II)

K palanka bati eraginda efektu bikoitzeko zilindro bat etengabe
aurreratu eta atzeratu egiten da. K palanka zanpatzeari uzten zaionean,
bildutako posizioan gelditu egiten da.

Itzulera mantsoa izatea ala ez K1 palanka batez aukeratuko dugu.
Aurrerapena ibilbitartearen erdiraino azkarra izan daiteke eta handik
azkeneraino mantsoa.

3 ibilbitarte-amaiera edukiko ditugu 2 muturretan (a0 eta a1-ean)
eta beste bat am ibilbitartearen erdian.

Ekuazio logikoak:

A+ = K . a0 RR = K1 AL = a1

A– = a1 AR = A0
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Eskema pneumatikoa:

8.19. irudia.

Itzulera azkarra edo mantsoa K1-en bidez RR 2/2 balbula itxiz
edo zabalduz lortzen da, eta aitzinapena beste 2/2 balbula baten AR eta
AL eragintzen bidez.

8.3.6. Zilindroko indarraren erregulazioa

Gerta daiteke zilindro baten higiduran lineako presio osoak eragi-
ten duen indar osoa behar ez izatea. Kasu honetan zilindrora egin behar
duen indarrarentzat behar den presioa bakarrik irits dadin, aurrezkailuak
erabiltzen dira.

Adibidea:

m pultsadorea sakatuta A zilindroa muturrera iristen denean,
aurreratu eta atzeratu egiten da.

Presioa, aurrerakoan, sarekoa izango da, baina itzuleran 2 bareko
presioa aski izango da.

PNEUMATIKA   97



Ekuazio logikoak:

A+ = m . a0 A– = a1

Eskema pneumatikoa:

8.20. irudia.

8.3.7. Zikloa zenbait zilindrorekin

Ariketa:

Uhal garraiatzaile baten bidez iristen diren fardelak zilindro pneu-
matiko batez altxatuta geratu behar dute eta bigarren zilindroaren
bitartez beste uhal batera bultzatu behar dira (8.21. irud.). B zilindroak
ez du itzuli behar, A zilindroak atzeko azken posizioa lortu arte.

Abio-seinalea lan-ziklo bakoitzarentzat eskuzko pultsadore batez
igorri behar da.
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8.21. irudia.

Beraz burutu beharreko zikloa ondoko hau da:

m          A+ B+ A– B–

Hobeto ulertzeko higidura-diagrama egin dezakegu:

8.22. irudia.

Ariketa honen berdintza logikoak burutzeko, higidura bakoitza
aurreko higidura bukatzen denean hasten dela kontuan hartu behar da,
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eta hau ibilaldi-amaieraz detektatzen dugu. Gainera lehen higiduran
martxa-baldintzak barneratu beharko dira.

Ekuazioak honela idatzirik agertuko dira:

A+ = m . b0 B+ = a1

A– = b1 B– = a0

eta eskema pneumatikoa beste era honetan:

8.23. irudia.

8.4. Seinale iraunkorrak

Balbula banatzaile bati aldi berean bi pilotajeak eragiten badiote
eta balbula lehen pilotajeari dagokion posizioan geratzen bada, seinale
iraunkor deritzogu. Beraz, bigarren pilotaje hau agertzen denean, ez du
balbulan eraginik izango. Aurkakoaren eragina galarazten duen lehen
pilotajea da, hain zuzen, seinale iraunkor deritzogun hori.

Seinale hauen eragina, zenbait teknika erabiliz deusez daiteke:
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1. Ibilbitarte-amaiera ezkutagarriak erabiliz.

2. Bulkada-balbulak erabiliz.

3. Memoriak sartuta.

Hirugarren teknika hau era desberdinez burutu daiteke. Horietako
bat (ondorengo puntuan ikusiko denez) sekuentziadore izena duena da.
Orain ordea, beste biak aztertuko ditugu:

m pultsadorea sakatuta A eta B zilindroek ondorengo ziklo hau
burutzen dute:

m          A+ B+ B– A–

Higiduren diagrama

8.24. irudia.

Zikloaren ekuazio logikoak ondoko hauek dira:

A+ = m . a0 B+ = a1

B– = b1 A– = b0

Seinale iraunkorrak kontuan izan gabe, eskema pneumatikoa
beste hau litzateke:
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8.25. irudia.

Garbi ikus daitekeenez, aipaturiko seinale iraunkorrak direla eta
eskema hau ez da zuzena. Azter ditzagun seinale hauek:

m pultsatuta a0 aktibaturik dagoenez (A zilindroa atzeratuta) A+

seinalea bidaltzen da, baina aldi berean B zilindroa atzeratuta dagoenez,
b0-ren bidez A+ seinaleak balbulari eragitea galarazten duen A– seinalea
bidaltzen du. Lehen seinale iraunkorra dugu hau beraz.

Irtenbide bat b0 eta A– pilotajearen bitartean bulkada-balbula bat

tartekatzea izango litzateke. Horrela, A– seinalean balbula posizioz
aldatzeko nahiko aire-bulkada lortu eta seinale iraunkorra deuseztu
egingo genuke. Ondorioz, A zilindroa aurreratu egingo litzateke. a1

aktibatuta, B zilindroa aurrerarazi egiten duen B+ seinalea bidaltzen du,
b1 aktibatuz eta B– seinalea bidaliz, baina honek, B+ seinalea oraindik
desagertu ez denez (a1-ek aktibatuta segitzen du), ez du balbulan eragi-
nik. Bigarren seinale iraunkorra dugu beraz.

Arazo hau konpontzeko, a1 ibilbitarte-amaiera A-ren aitzinapenari
(eta ez itzulerari) eragingo dion ezkutagarri batez ordezkatuko dugu.
Berau, gainera, zilindroa ibilbidearen azkenera iritsi baino lehentxeago
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kokatu behar da. Horrela, A zilindroa bere azken muturretik hurbil
dagoenean aktibatu egiten da, eta puntu horretan aske geratzen da.

Sistema horren bidez B+ seinalean balbulari eragiteko adinako
aire-bulkada lortuko da eta seinale iraunkorra deuseztu egingo dugu.

Adierazitako zikloarentzat eskema zuzena, aipatutako zuzenketak
dituena, jarraian duzuna da:

8.26. irudia.

Seinale iraunkor bakoitzean bulkada-balbulak edo ezkutagarriak
erabil daitezkeenez, hemen adierazi den irtenbidea ez da bakarra.

Seinale iraunkorrak deusezteko sartu ditugun elementuek ez
dituzte ekuazio logikoak aldatzen. Beraz, aurretik adierazitako
ekuazioak hemen ere baliagarri izaten segitzen dute.

8.5. Sekuentziadorea

Lehen, seinale iraunkorrak deusezteko bide bat oroimenak
erabiltzea dela esan dugu.

Memoriak erabiltzeko era desberdinak daude. Horietariko bat,
oroimen balbulak (3/2 balbula pneumatikoa-pneumatikoa) gutxi
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gorabehera intuizioz sartzea da, seinale iraunkorrak dauden uneak
aurkituz.

Memoriak kokatzeko beste era bat ebatzi beharreko zikloa egoera
edo taldetan banatzea da.

Oroimen edo egoera hauek ezartzeko era desberdinak daude:
jauzian, urratsez urrats edo sekuentziadorez adibidez.

Hemen, sekuentziadorea aztertzeari ekingo diogu; berau baita
gaur egun gehien erabiltzen dena.

Sekuentziadorea zenbait blokez osaturiko elementu komertziala
da. Bloke hauek guztiak berdinak dira eta bakoitza burutu beharreko
zikloaren egoera bati dagokio. Erabili behar den sekuentziadorearen
bloke-kopurua, burutu behar den zikloaren egoera-kopuruarekin bat
dator.

Ondoko irudian ikus daitezkeen elementuz osaturik egoten da
sekuentziadorearen bloke bakoitza.

8.27. irudia.
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Bloke bakoitzaren sarreren eta irteeren funtzioak hauek dira:

P → Bloke guztientzat presio-sarrera komuna.
R → Reset; bloke guztiak deskonektatzen ditu, azkena izan

ezik.
A → Blokearen irteera (blokea aktibatuta dagoenean, presioa

ematen du).
X → Seinale-sarrera blokera, hurrengo blokea konektatzeko.
Yn → Aurreko bloketik datorren sarrera, bloke hau aktibatze-

ko.
Zn → Bloke honetatik irteera, aurreko blokea deskonektatze-

ko.
Yn+1 → Bloke honen irteera, hurrengo blokea konektatzeko.
Zn+1 → Hurrengo bloketik datorren sarrera, bloke hau deskonek-

tatzeko.

Sekuentziadorea osatzeko blokeak, bata bestearen atzean bloke
bakoitzaren Yn+1 eta Zn+1 Yn eta Zn zuloekin, hurrenez hurren, konek-
tatuta geratzen direlarik, irudian adierazten diren eran kokatzen dira.

8.28. irudia.
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Horrela, 1. blokeak Yn-ren bidez aurreko blokearen seinalea jaso-
tzen duenean, A1 irteera-presioarekin gelditzen da eta deskonektatzeko
Znn-ren bidez seinale bat bidaltzen da aurreko blokera. Horrela 1 blokea
(eta berari atxikitako egoera) konektatuta gelditzen da.

Bigarren blokera pasatu nahi badugu, seinalea X1-etik bidali
behar dugu, honek 1 blokearen Yn+1-etik seinalea bidaltzea eragiten du
eta 2. blokearen Yn-ra konektaturik dagoenez, 2. blokea konektatu egi-
ten da. Bloke hau konektatu ondoren, Zn-ren bitartez seinale bat bidal-
tzen du eta hau 1 blokearen Zn+1-ekin konektaturik dagoenez, hau des-
konektatu egiten du. Egoera berria honela gelditzen da: 2. blokea
konektaturik eta 1. blokea deskonektaturik.

Hurrengo blokera pasatu nahi badugu, seinalea X2-tik bidaltzen
da eta prozesua errepikatu egingo da.

P sarrera bloke guztientzat presio-sarrera komuna da eta
sekuentziadoreak funtziona dezan aktibatuta egon behar du.

R sarrerak bloke guztiak deskonektatzeko balio du eta, beraz,
funtzionamentu normalean ez du presiorik izan behar. Beraz, sekuen-
tziadorearen funtzionamendua honetan oinarritzen da: blokeak bata bes-
tearen atzean egonda, bat konektatzen denean aurrekoa deskonekta-
tzean. Horrek sekuentziadorean une bakoitzean beti bloke bakar bat
aktibatuta egotea (bloke-trantsizioko uneetan izan ezik) eskatzen du.

Sekuentziadorearen blokeak kokatzean bloke desberdinen arteko
Y eta Z zuloak konektaturik geratzen dira, lehen blokearen Yn eta Zn

eta azken blokearen Yn+1 eta Zn+1 ezik. Beraz, elkartu gabe geratzen
diren hauek, Yn eta Yn+1 artean funtzionamendu-baldintzak kokatzen
direlarik, kanpotik konektatu egin behar dira, irudian adierazten den
eran:
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8.29. irudia.

Ikus dezagun sekuentziadorearen erabilera adibide batez:

Izan bedi ondorengo ziklo hau:

A–

A+ B+ B– C– C+

Zikloa ondoko baldintza hauen bidez hasiko da martxan:

m → ziklo bakar bat
k → ziklo jarraituak

Martxa-baldintzak, beraz, lau dira:

m . b = m + k

Lehen urratsa zikloa egoeratan banatzea da, egoera bakoitzean
aldi berean burutuko diren higidurak bakarrik agertuz. Egoera
bakoitzari bloke bat atxikitzen zaio eta horrela seinale iraunkor guztiak
deuseztuta geldituko dira. Gure adibidean
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A–

A+ B+ B– C+ B+ B– C–

I II III IV V VI VII

Zazpi egoera ditugu, eta zazpi blokeko sekuentziadorea izango
dugu.

Hurrengo urratsa egoeren ekuazioak definitzea da, eta egoera
bakoitza ondoko baldintzekin aktibatuko da:

Aurreko egoera konektatua eta aurreko egoeraren higidura guz-
tiak bukatuak. Gainera gure adibidean, lehen egoeran hasierako baldin-
tza hauek ezartzen dira.

I = VII . c0 . (m+k)
II = I . a1

III = II . a0 . b1

IV = III . b0

V = IV . c1

VI = V . b1

VII = VI . b0

Ondoren, bere egoera edo elkarturiko egoerak aktibatuta daude-
nean, higidura bakoitza eragiten denerako higiduren ekuazioak idazten
dira. Gure adibidean:

A+ = I
A– = II
B+ = II + V
B– = III + VI
C+ = IV
C– = VII

Ikusten denez, higidura bat zenbait egoeratan agertzen denean
egoera-ekuazioak atxikitako higidurak EDO funtzioaz elkartuta
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barneratzen ditu. Hori horrela izatearen arrazoia ondokoa da: higidura
hori atxikitako edozein egoera dagoenean burutzea.

Gelditzen zaigun lan bakarra gure adibidean hurrengo irudian
adierazten den bezalako zirkuitu pneumatikoa marraztea da.

8.30. irudia.

Eskema eta ekuazioetan ikus daitekeenez, egoera-aldaketarako
baldintzak x zuloetara konektatzen dira eta higiduren pilotajeak
irteerako A zuloetara.
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8.31. irudia.

Merkataritza-zokalo batzuk ere badira eta horien bitartez
sekuentziadorearen zona batzuetatik besteetara jauzi egin daiteke.
Horrela sekuentziadorean paraleloan funtzionatzen ari diren bloke-
multzoak egon daitezke. (Ikus 8.31. irudia)

Lehen zokalora iristen garenean, A eta B blokeen taldera joango
gara aldi berean. Hauek paraleloki burutu eta 2. zokaloan bukatzen da.
A eta B blokeak burutzen direnean bakarrik pasatzen da hurrengo
blokera.

Zokalo hauen beste aukera bat bloke beretik abiatuz bi bloke
desberdinetara (bai batera edo bai bestera) aldarazteko aukera da.
Blokea hautatzea beste aldagai baten bidez egiten da. Hori hurrengo
irudian honela adierazten da.
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8.32. irudia.

Muntaia honekin 1. zokalora iritsita, A blokeen taldera (k aldagaia
aktibatuta) iragan edo alde honen gainetik jauzi egiten da eta 2. zoka-
lora pasatzen gara (k aldagaia desaktibatuta); hurrengo blokera beraz.

Gauza bat edo bestea egitea aldagaiaren egoeraren mende dago.
Muntaia honekin 1. zokalora iritsita A bloke-taldera pasatzen da (k
aldagaia aktibatuta dagoenean) edo talde hau saltatu eta 2. zokalora
zuzenean pasatzen gara (k aldagaia desaktibatuta dagoenean) eta, beraz,
hurrengo blokera.

Ikusi dugunez, sekuentziadoreak seinale iraunkorrak lokalizatu
eta banan-banan deusezteko arazoa konpondu egiten du.

Gainera, lan desberdinak paraleloan aldi berean burutzeko aukera
edo lan batzuk ala besteak (betiere aldagai zehatz batzuen egoeraren
mende egonik) hautatzeko aukera ematen du.

Horregatik, konplexutasun-maila bateko ziklo pneumatikoetan
erabiltzeko oso egokia da eta, beraz, oso erabilia. Gaur egun dena den,
oso erabilia da aginte elektrikoa edo programatua ere (automata progra-
magarrien bidez esate baterako).
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9.- PNEUMATIKAKO SINBOLOGIA

DIN/ISO 1219 eta arautu gabeko sinboloak

9.1. Energia-eraldaketa

Konpresorea

Huts-ponpa

Noranzko bakarrean emari konstanteko motor
pneumatikoa

Emari konstantea eta bi noranzkotako biraketa
duen motor pneumatikoa

Emari aldakorreko eta noranzko bakarreko motor
pneumatikoa

Emari aldakorreko eta bi noranzkotako biraketa
duen motor pneumatikoa

Biraketa mugatudun motor pneumatikoa

Itzulera kanpo-indarrez duen efektu bakuneko
zilindroa

Itzulera barne-malgukiz duen efektu bakuneko
zilindroa

112 AUTOMATISMOAK I



Zurtoin bakuneko efektu bikoitzeko zilindroa

Zurtoin bikoitzeko eta efektu bikoitzeko zilindroa

Zurtoin bakuneko eta efektu bikoitzeko zilindro
diferentziala

Ibilbitarte-amaieran moteltze erregulagarria duen
efektu bikoitzeko zilindroa

Itzulera kanpo-indarrez efektu bakuneko zilindro
teleskopikoa

Efektu bikoitzeko zilindro teleskopikoa

Presio-biderkatzaile edo -anplifikadore pneumati-
koa

Presio-biderkatzaile edo -anplifikadore olio-
-pneumatikoa

Presio-bihurgailu pneumatiko-hidraulikoa

9.2. Energia-aginte eta erregulazioa. Bide-balbulak

2/2 balbula banatzailea, pausagune-egoeran itxita
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2/2 balbula banatzailea, pausagune-egoeran irekita

3/2 balbula banatzailea, pausagune-egoeran itxita

3/2 balbula banatzailea, pausagune-egoeran irekita

3/3 balbula banatzailea, erdiko posizioan itxita

4/2 balbula banatzailea

4/3 balbula banatzailea, erdiko posizioan itxita

4/3 balbula banatzailea, erdiko posizioan blokeatu
gabe

5/2 balbula banatzailea

5/3 balbula banatzailea, erdiko posizioan itxita
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Zenbait bitarteko posizio eta muturreko bi posizio
dituen balbula banatzailea

Balbula banatzailearen irudikapen sinplifikatua.
Adib. 4 bide dituena.

9.3. Blokeo-balbulak

Malguki gabeko itzuleraren aurkako balbula

Malgukidun itzuleraren aurkako balbula

Airez pilotaturiko itzuleraren aurkako balbula

Balbula zirkuitu-hautatzailea

Ihes azkarreko balbula

Aldiberekotasun-balbula (ez dago araututa)

9.4. Presio-balbulak

Balbula presio-mugatzaile doigarria

Sekuentzia-balbula doigarria
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Ihesdun sekuentzia-balbula (3 bidekoaren fun-
tzioduna) doigarria (ez dago araututa)

Presio-erreguladore doigarria iheserako zulorik
gabe

Presio-erreguladore doigarria iheserako zuloarekin

9.5. Emari-balbulak

Estutze konstanteko balbula iratotzailea

Turbulentzia murrizteko estutze konstantea duen
balbula

Nahierara eragiteko balbula iratotzaile erregula-
garria

Eskuz eragindako balbula iratotzaile
erregulagarria

Itzulera-malgukia eta aginte mekanikoa
dituen balbula iratotzaile erregulagarria

9.6. Ixteko balbula

Ixteko balbula, irudikapen sinplifikatua
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9.7. Itzuleraren aurkako balbula paraleloz konektaturiko emari-
-balbulak

Itzuleraren aurkako balbula iratotzaile erregula-
garria (noranzko bateko erreguladorea)

Turbulentzia murrizteko itzuleraren aurkako
balbula erregulagarria

9.8. Energia-transmisioa

Presio-iturria

Lanerako lerro edo tutua

Aginte edo pilotajerako lerro edo tutua

Ihes-lerro edo tutua

Tutu malgua

Kable elektrikoa

Lotura zurruna (finkoa)

Lerro edo tutuen gurutzaketak

Ihes-puntua

Berreskuratu ezineko ihesa (errakorerik gabe)

Ihes berreskuragarria (errakorearekin)
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Presio-hartunea, itxita

Presio-hartunea elikadura-tutuarekin

Blokeo-balbularik gabeko akoplamendu azkarra,
akoplatuta

Mekanikoki irekitako blokeo-balbulak dituen
akoplamendu azkarra, akoplatuta

Akoplamendu azkarra, tutua irekita

Akoplamendu azkarra, tutua blokeo-balbulaz itxita

Bide bakarreko deribazio birakaria

Bi bideko deribazio birakaria

Isilgailua

Gordailu edo metagailu pneumatikoa

Iragazkia

Eskuz eragindako ur-bereizgailua

Automatikoki purgatzeko ur-bereizgarria

Automatikoki purgatzeko ur-bereizgarridun ira-
gazkia
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Lehortzailea

Labaingarria

Mantentze-unitatea: iragazkia, presio-
-erreguladorea, olioztatzailea eta manometroa,
(sinbolo laburtua)

Hozkailua

9.9. Eragintzak. Elementu mekanikoak

Noranzko bakarreko biraketa-ardatza

Bi noranzkoko biraketa-ardatza

Katigamendua, horzkadura

Blokeoa (* blokeoa askatzen duen bitartekoaren
ikurra)

Katigamendua bapatean kentzeko gailua

Giltzadura arrunta

Espekadun giltzadura

Puntu finkodun giltzadura
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9.10. Eragintza-bitartekoak. Muskulu-eragintzak

Orokorrean

Pultsadorea

Palanka

Oinpekoa

9.11. Eragintza mekanikoak

Espeka edo pultsadorea

Malgukia

Arrabola

Arrabol ezkutagarria

9.12. Eragintza elektrikoak

Harilkatu bakarreko elektroimana

Aurkako eragina duten bi harilkatuko elektroiman
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Biraketa jarraituko motor elektrikoa

Urratsez urratseko motor elektrikoa

9.13. Presiozko eragintzak

Presioa zuzenean

Depresioa zuzenean

Presio diferentziala

Presiozko zentraketa

Malgukizko zentraketa

Presioa zeharka (serbopilotajea)

Depresioa zeharka (serbopilotajea)

Presioa anplifikadorean zehar (ez dago araututa)

Presioa anplifikadorean zehar, zeharkakoa 
(ez dago araututa)
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Presioa; eragintza-motak aldizkako portaera sor-
tzen du (ez dago araututa)

9.14. Eragintza konbinatuak

Elektroimana eta serbopilotajerako balbula

Elektroimana edo serbopilotajerako balbula

Elektroimana edo malguki berreskuratzailedun
eragintza

Orokorrean:
* Azalpen-sinboloak

9.15. Neurketa-elementuak

Manometroa (presio-neurketa)

Presio diferentzialeko manometroa

Termometroa (tenperatura-neurgailua)

Emarimetroa (emari-neurgailua)

Bolumetroa (bolumen-neurgailua)

Presostatoa
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Detektagailua edo presio-zunda

Tenperatura-detektagailua edo -zunda

Iragate-emarien detektagailua edo zunda

Iragarlea

9.16. Sinbolo bereziak. Ukipenik gabeko aginte-elementuak
(arautu gabeak)

Hurbiltasun-detektagailua

Haizebidea orokorrean, iraganaldi-
-detektagailuaren igorlea edo langa pneumatikoa

Iraganaldi-detektagailuaren hartzaile elikatua edo
langa pneumatikoa

Ihes-buxadurazko detektagailua

Urkila-erako iraganaldi-detektagailua edo langa
pneumatikoa

9.17. Anplifikadoreak

Anplifikadorea
(Adib. 0,5 mbaretik 100 mbarera)
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Emari-anplifikadorea

3/2 balbula banatzailea anplifikadorearekin
(Adib. 0,1 baretik 6 barera)

9.18. Seinale-bihurgailuak (ez daude araututa)

Elektrikoak pneumatiko

Pneumatikoak elektriko

9.19. Kontadoreak (ez daude araututa)

Kenketa-kontadorea

Kendura-kontadorea

Batura-kontadorea
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9.20. Lotura edo errakore-izendapenak

CETOP  RP68ren arabera
A, B, C … Lan-tutuak 2, 4, 6 … Lan-tutuak

Presio-elikadura 1 Presio-elikadura
R, S, T … Ihesak 3, 5, 7 … Ihesak

Ihesbidea 9 Ihesbidea
Z, Y, X … Pilotaje-tutuak 12, 14, 16, 18 … Pilotaje-tutuak
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