
      
            

1. GAIA

PNEUMATIKA

Aire konprimitua,  pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili  duen energia 
erarik antzinatakoa da.

Pneumatika hitza grekoek arnasa eta haizea izendatzeko erabiltzen zuten. 

Pneumatikaz lehen arduratu zena, hau da, lanerako medio bezala presioa duen airea 
erabili  zuena  KTBIOS  grekoa  izan  zela.  Orain  2.000  urte  baino  gehiago  katapulta 
pneumatikoa asmatu zuena. 

Pneumatikaren oinarrizko aztarnak, gizarte ezagueran aintzinanetakoak badira ere, ez 
zen XIX mende arte beronen ikerketa sakonik egin, hau da, sistematikoki bere portaera eta 
arauen  ikerketarik  egin.1950.  urteaz  geroztik  fabrikazio  industrialeko  lan-prozesuetan 
automatizazioa sartu ahala, aplikazio ugari izan du pneumatikak.

Egia  da  aurretik  ere  bazeudela  zenbait  aplikazio  eta  ustiapen  adar,  adibidez, 
meategietan, eraikuntza industrietan eta trenbideetan (aire konprimituriko balaztetan),....

Pneumatikaren  industriarekiko  bat–bateko  sartzea  eta  orokortzea  ez  zen  hasi 
automatismoen sakonketa eta lan garapen razionalizazioaren premiazko beharra azaldu zen 
arte.

Haserako eza eta ezjakinak eragindako aurkakotasunak izan arren, beste aplikazio arloetara 
zabaltzen joan zen.

Gaur egun ez da konprimatutako aire gabeko industria ustiapen modernorik bururatzen. 
Hau  da,  industria  adar  ezberdinetan  presiodun  airez  bultzatutako  zenbait  gailuren 
erabiltzearen zergatia.

Edozein  fluido  bezala,  airea  leku  itxi  batera  sartzen  badugu,  presioa  izatea  lor 
dezakegu.

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

• Potentzia-lanetan: zilindro eta motorren bidez
• Aginte-eginkizunetan: balbulen bidez
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AIRE KONPRIMITUEAREN EZAUGARRIAK

Honen denbora laburrean pneumatika hedakuntza azkarraren zergatia, automatizazio 
problemen ebazpenerako beste arrazoizko sinpleagoen eza da.

Zeintzuk dira ba aire konprimituaren arrakasta bultzatu duten ezaugarriak?.

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

• Garraioa: Aire konprimitua tutuen bidez garraiatzen da oso distantzia luzeetara. 
Itzulerako kanalizazioak beharrezkoak ez direlarik.

• Bilteragarria: Aire konprimitua deposituan eduki daiteke eta beharra dagoenean 
bakarrik ateratzen da beraietatik airea. Horrela, konpresorea etengabe martxan egon 
beharrik ez dute.

• Garbia da: Aire-ihesa egonda ere, ez du ingurunea poluitzen: hau dela eta, kimika, 
elikadura, zurgintza, ehungintza eta medikuntza industrietan asko erabiltzen da.

• Tenperatura: Aire konprimituari tenperatura-aldaketek ez diote eragiten. Hau dela 
eta, edozein tenperaturetan erabil daiteke.

• Tresnak: Lan tresnak sinpleak dira eta, beraz, merkeak.

• Abiadura: Aire konprimituaren bidez abiadura azkarrak lor daiteke.

• 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.

Hala  ere,  Pneumatika  eremuaren  erabilgarritasuna  zehazki  mugatzeko,  bere  urkako 
ezaugarriak oso ongi ezagutu behar dira:

• Prestakuntza: Aire  konprimitua  prestatu  beharra  dago  erabili  aurretik. 
Beharrezkoa da bere zikintasunak eta hezetasunak kentzea (osagaien goiztiarreko 
desgastea eragiten dute).

• Konprimagarria: Ezin  dira  lan  gailuen  abiadura  konstante  eta  erregulagarriak 
lortu.

• Indarra: Airearen  bidez,  presio-maila  batetik  aurrera  erabiltzea  ekonomikoa  ez 
denez, ezin daitezke indar handiak lor. Lor daitekeen indarrak 20.000 eta 30.000 N 
(2.000 eta 3.000 kg) arte mugatuak daude, 7 bar-etako presiopean.

• Ihesa: Aireak bere lana egiten duenean atmosferara itzultzen da, zenbait kasutan 
gogaikarriak diren zaratak sortuz. Neurri batean, motelgailuekin konpontzen dira. 
Gainera atmosferara botatzen denean olioz zikindua doa eta gaur egun olio hori 
filtroen bidez biltzea behartua dago, arnasteko airea garbia egon dadin. Bestaldetik, 
instalazioan gertatzen diren ihes guztiek dituzten aire-galerak desagertaraztea ez da 
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erraza. Adibidez, 6 bareko presioa duen instalazio batean 1 cm2-ko zulo batetik ihes 
egiten duen aireak urteko 12.000 euroko galera sor dezake.

• Kostua: Aire konprimitua berez, energia-iturri garesti samarra gertatzen da. Hala 
ere,  errendimendu  ona  duelako  eta  erraz  instalatzen  delako,  interesgarria  da 
ekonomikoki.

ZER DA PNEUMATIKA?

Higidura duten makinak eta tresnak kontrolatzeko erabiltzen den energia-iturrietako 
bat da pneumatika. Erraz lor eta trata daitekeen aire konprimituaz baliatzen da. Nahiko merke 
sortu, bildu eta erabiltzeaz gainera, beste zenbait energia-motaren parean arrisku txikiagoa 
dela ere aipatu behar da.

Elektrizitateak edo errekin solido eta gaseosoek sortutako beroa, txinpartak edo 
eztandak ekiditeko, pneumatika erabiltzen da industria gehienetan eta lehorreko, itsasoko zein 
aireko garraioetan.

LAN-ENERGIA ETA AGINTE-ENERGIA

Lan-energia  esaten  zaio  aginte-unitatea  kontrolatzeko  erabiltzen  den  energiari.  Eta 
ekipo automatiko batean, aginte-unitatearen zeregina lan-osagaia kontrolatzea da.

Aginte-energia,  aldiz  gauza  bakoitza  eta  tratamendurako  moduluak  edo  aldagaiak 
elikatzeko behar den energia da.

Ekipo automatikoetan gauza bakoitza zer den jakiteko, azter dezagun ondoko taula, 
bertan jarraian dituzu aginte elektrikoak eta aginte pneumatikoak behar dituzten oinarrizko 
elementuak  elkarren  parean.  Seinale  elektrikoak  zein  seinale  pneumatikoak  oinarrizko 
elementu horietatik pasatu beharko dute, bakoitzari dagokion lana zehatz egin ahal izateko.

AGINTE PNEUMATIKOA AGINTE ELEKTRIKOA

• Zilindro pneumatikoa
• Motor birakaria Lan-osagaiak

• Motor birakaria
• Elektroimana
• Motor lineala

• Bide balbulak Aginte-unitateak
edo

Potentzia-organoak

• Kontaktoreak

• Bide balbulak
• Blokeo balbulak
• Emari balbulak
• Presio balbulak

Tratamendurako
Moduluak

• Kontaktore laguntzaileak
• Erreleak

• Sakagailua
• Ibiltarte-amaiera
• Programagailua
• ....

Sarrerako moduluak edo 
aldagarriak

• Sakatzailea
• Ibiltarte-amaiera
• Programagailua
• .....
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APLIKAZIOAK PNEUMATIKANAPLIKAZIOAK PNEUMATIKAN

Pneumatikaren teknologiak garrantzi handia du mekanikan, aspaldidanik. Harrezkero, 
pneumatikaren  teknologia  gero  eta  gehiago  erabiltzen  da  aplikazio  automatizatuen 
garapenean.

Materialetan eta muntatzeko eta fabrikatzeko metodoetan nabaritu den aurrerapenaren 
ondorioz,  elementu  pneumatikoak  hobeak  eta  ugariagoak  dira  eta  horrek  pneumatika 
automatizazioko sektorean hedatzen lagundu du.

Zilindro  pneumatikoak  maiz  erabili  ohi  dira  eragingailu  lineal  gisa,  besteak  beste, 
merke  samarrak  direlako,  erraz  instalatzen  direlako,  sinpleak  eta  sendoak  direlako  eta, 
gainera, aukeran hainbat tamainatakoak daudelako.

Ondoren aurkezten dugun zerrendan, zilindro pneumatikoen orokorreko datu bereziak 
ikus ditzakegu:

 Diametroa 6 eta 320 mm bitartekoa
 Ibiltartea 1 eta 2000 mm bitartekoa
 Indarra 2 eta 50000 N bitartekoa
 Pistoiaren abiadura 0,02 eta 1 m/s bitartekoa

Eragingailu pneumatikoen bidez honako mugimendu hauek eragin daitezke:

 Mugimendu lineala
 Mugimendu birakaria
 Errotazio-mugimendua 

Hurrengo zerrenda honetan, pneumatikaren erabileretako batzuk ikus ditzakegu:

 Maneiu-teknikarako erabilera orokorrak
 Piezak finkatzea
 Piezak desplazatzea
 Piezak kokatzea
 Piezak orientatzea
 Materialen fluxua bidebanatzea

 Zenbait teknika espezializatutarako erabilera orokorrak
 Paketetan sartzea
 Betetzea
 Dosifikatzea
 Blokeatzea
 Ardatzei eragitea
 Ateak irekitzea eta ixtea
 Materialak garraiatzea
 Piezak biraraztea
 Piezak banantzea
 Piezak pilatzea
 Piezak estanpatzea eta prentsatzea
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Zinta garraiatzailea desbideratzea Pneumatikoki eragindako labana

Pneumatika honako fabrikazio-teknika hauetarako erabili ohi da:

 Zulatzeko
 Torneatzeko
 Fresatzeko
 Ebakitzeko
 Akabera emateko
 Deformatzeko
 Kontrolatzeko

SISTEMA PNEUMATIKOAK OSATZEN DITUZTEN ELEMENTUAK

Sistema  pneumatikoak  kateatutako  elementu-multzoez 
osatuta daude. 

Elementu-multzo horiek seinaleak igortzen diren aldetik 
(sarreratik) lana burutzen den aldera (irteerara) aginte-seinaleak 
igortzeko bidea eratzen dute.

Maniobra-atalek,  elementu  prozesatzaileetatik  jasotako 
seinaleen  arabera,  lan-elementuak  edo  elementu  eragileak 
kontrolatzen dituzte.

SISTEMA PNEUMATIKOEN EGITURA ETA SEINALEEN FLUXUA

Kontrol-sistema pneumatikoa ondorengo elementu-multzoez osatuta dago:

• Energia-hornikuntza
• Sarrerako elementuak (sentsoreak)
• Prozesatzeko elementuak (prozesadoreak)
• Maniobratzeko eta eragiteko atalak (eragileak)
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Sistema osatzen duten elementuak ikur batzuen bidez irudikatzen dira. Ikurrok 
elementuak banaketa-eskeman duen eginkizuna adierazten dute. 

Aginte pneumatikoa

Bide-balbula  seinaleak  igortzeko  elementu  gisa,  prozesatzeko  elementu  gisa  zein 
elementu eragile gisa erabil daiteke. Elementu bati dagokion multzoa zein den erabakitzeko 
irizpidea, elementu horrek sistema pneumatikoan duen lekuaren araberakoa izango da.
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2. GAIA

SISTEMA PNEUMATIKAREN HASTAPENAK 

AIRE KONPRIMITUA ETA ENERGIA PNEUMATIKOA

Inguratzen gaituzten materialak hiru egoeretan aurki ditzakegu:

• Solido egoeran (euren berezko itxuran)
• Likido egoeran (berezko formarik ez dutenez, jasotzen dituzten ontzien itxura hartzen 

dute, baina bolumen berari eusten diote).
• Gas  egoeran  (likido  ez  bezala,  formaz  eta  bolumenez  aldatu  egiten  dira,  jasotzen 

dituen ontziaren arabera).

Likido egoeran eta gas egoeran dauden materialen arteko ezberdintasuna, honakoa da. 
Gas egoeran daudenak konprimituta egon daitezke, eta likido egoeran daudenak, berriz ez. 
Horrek arreztiaz emandako gas-kantitate jakin baten bolumena txikiagotu ahal izatea dakar. 
Beraz, ontzi  handi batean dagoen gas-kantitate jakina ontzi txikiagoan sartzen badugu, gas-
kantitate  horren  bolumena  ere  txikiagoa  izango  da.  Ondorioz,  gas-kantitate  horrek  ontzi 
txikiko hormen kontra egingo duen indarra asko handituko da; hasierako gas-kantitate jakinak 
ontzi handian egiten zuen presioa baino handiagoa egingo du azken horretan.

OINARRI FISIKOAK

Ondoren, aire konprimituaren azterketan erabiltzen diren magnitude eta unitateak zein 
diren ikusiko ditugu:

PRESIOA:  Presioaren balioa kalkulatzeko egindako indarraren balioaren eta indar horrek 
eragiten  dion azaleraren  neurriaren arteko zatiketa  egiten da;  azalera  unitateko egiten den 
indarrari presioa deritzogu.

S
FP

Azalera
Indarra Presioa =⇒=

Nazioarteko  Sisteman  (SI)  erabiltzen  den  presio-unitatea  Pascal da.  Hona hemen  bere 
balioa:
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2m1
Newton1

=Pascal1

Baina industrian, orokorki, eta batez ere pneumatika-arloan, beste unitate batzuk 
erabiliagoak dira: kg/cm2 eta bar

Horien arteko baliokidetasuna ondorengoa da: 

Pascal1098,0
m10
N8,9cm/kg1 5

24-
2 ×==

eta 105 Pascal = bar denez:

daizangobar1bar98,0cm/kg1 2 ≈=

Hiru presio-unitate horiez gainera, beste bi hauek ere aukeran daude:  atmosfera eta 
PSI.

Atmosfera (atm) itsas mailako presio atmosferikoa da; kg/cm2 unitateak, bar unitateak 
eta atmosfera unitateak antzeko balioa dute:

2cm/kg1bar1atm1 ==

Lehenago azaldu izan den legez, unitate hauen balioa 105 Pascal da, gutxi gorabehera.

PSI presioa neurtzeko beste unitate bat da.  PSI siglek hazbete karratuko libra esan 
nahi dute. Estatu anglosaxoietan erabiltzen da. Presio unitate horrek honako baliokidetasuna 
du, besteekin erkaztuz gero:

1 atm = 1 bar = 1 kg/cm2 = 14,3 PSI
1 PSI = 7.000 Pascal

MANOMETROA

Manometroa  presioa  neurtzeko  erabiltzen  da: 
Horretarako kurbatua 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.

Gipuzkoa kalea, 5 – 20800 ZARAUTZ                                                                                                                                    8



      
            

ATMOSFERA

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

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  beronen balio  lortzeko 
Torriceli-ren esperientzian oinarritzen gara.

Dakigunez  760  mm  Hg  orekatzen  duen 
presio atmosferikoari atmosfera 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 = ρgh

1 atm = 13,6 kg/dm3 x 9,8 m/seg2 x 760 mm = 1,0336 kg/cm2

Beraz: 1 atm = 1,033 kg/cm2 = 1,013 bar

Gure  kalkulu  teknikak  errazagoak  gerta  daitezen,  ondoko  hurbilketa  honetara  iris 
gaitezke:

1 atm = 1 kg/cm2 = 1 bar

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.

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

Perl = Pabs - Patm

Perl : Presio erlatiboa
Pabs: Presio osoa
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Patm: Presio atmosferikoa

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

Pabs = Perl + 1 bar = 3 bar + 1 bar = 4 bar

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 txikiago 
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 – Patm = 0,7 bar – 1 bar = -0,3 bar

PRESIO ETA BOLUMEN ARTEKO ERLAZIOA

Airea konprimagarria denez, indar baten eraginpean konprimitu egiten da. Indar honen 
eragina txikiagotzen edo desagertzen denean, zabaltzeko joera du.

Airearen zabalkuntza eta konpresioan bolumena eta presioa aldatu egiten dira, eta 
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 bolumenaren arteko biderkadura konstantea da.

P1 x V1 = P2 x V2 = konstantea

P1 eta P2 presioak presio osoak direla kontuan hartzea komeni da.
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Adibidea:  P1 = 2 bareko presioa eta V1 = 1 m2-ko bolumena duen gas bat F2 indar batez 
konprimitzen da V2 = 0,2 m2 lortu arte. Une horretan, zenbatekoa izango da presioaren balioa, 
bere tenperatura konstantea mantentzen bada?.

P1 x V1 = P2 x V2

P bakanduz:

bar10
2,0
12

V
VP

P
2

11
2 =⋅=

⋅
=
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3. GAIA

AIRE KONPRIMITUA SORTZEA 

PRESIOPEKO AIREA SORTZEA ETA HORNITZEA

Airea  industria-mailan  erabili  ahal  izateko, 
konprimitu  egin  behar  da;  hain  zuzen  ere, 
konprimitu  harik  eta  presio  atmosferikoa  baino 
presio handiago lortu arte.

Airea  konprimitzeko  erabiltzen  den 
makinari konpresorea deitzen zaio. Konpresoreak, 
beraz, energia-eraldaketa egiten du. Ondoren, aire 
hau  depositoan  gordetzen  da.  Handik  eta 
beharraren  eta  eskaeraren  arabera  tutuen  bitartez 
makina guztietara hedatzen da. 

Konpresoreen sinbolo pneumatikoa honako hau da.

Konpresoreak handiak  eta  finkoak  izan  daitezke,  edo txikiak,  eskuetan  erabiltzeko 
modukoak. Hala ere, lantegietan gehien erabiltzen diren konpresoreak, handiak eta finkoak 
dira: Unitate zentralean hasi lantegiko hainbat gunetara airea banatzeko gai direnak.

Konpresorearen lan egiteko era, modu sinplean azalduta, hauxe da: konpresoreak airea 
atmosferatik zurgatu egiten du eta ganbera batean gorde. Jarraian airea konprimitu egiten du, 
metodo desberdinak erabiliz. Ondoren aire hori metagailura bidaltzen da eta gorde, behar den 
arte.

Sisteman eragozpenik sor ez dadin, ondorengo alderdiak kontuan hartu beharko dira:

• Aire-kontsumoa
• Sistemak behar duen presioa
• Konpresore-mota

USTIAPEN-FAKTOREA

Konpresorearen  hautaketa  egiterakoan  komenigarria  zirkuituan  behar  den  emaria 
baino neurri  handiagokoa aukeratzera,  horrela  sarean gehitu daitezkeen gailu  eta  makinak 
elikatzeko gai izan dadin. Zenbatekoa?. % 75eko ustiapen-mailara iristen saiatzea. Helburu 
horri  begira,  sistema pneumatikoaren  batez  besteko eta  gehienezko aire-kontsumoak  ondo 
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zehaztu  behar  dira  eta,  ondoren,  ezarritako balioei  dagokien konpresorea hautatu.  Sistema 
handituko delako etorkizunean aire konprimitu gehiago beharko dela suposatuz gero, aire-
-hornikuntzarako  ekipo ahaltsuagoak  hautatzea  komeni  da,  zeren gerora  eginiko handitze-
-lanak garestiago ateratzen baitira.

PRESIO-MAILA

Elementu  pneumatikoak,  normalean,  8  eta  10  bareko  gehienezko  presioa  izateko 
egiten dira. Hala ere, sistemaren funtzionamendua merkeagoa ateratzeko, nahikoa da 6 bareko 
presioa sartzea. Aire-fluxuak elementuetan zehar (estugunetan, zehar adibidez) eta hodietan 
zehar jasaten dituen erresistentziak direla-eta, 0,1 eta 0,5 bareko presio-galera kontuan hartu 
behar  dugu.  Ondorioz,  konpresoreak,  6  bareko lan-presioa  mantentzeko,  6,5 eta  7  bareko 
presioa sortuko du.

Konpresorearen atzean metagailua instalatuko dugu, airearen  presioa egonkortzeko. 
Metagailuak  sistemako  presiopeko  airea  kendutakoan  sortzen  diren  presio-aldaketak 
konpentsatzen  ditu.  Metagailuko presioa balio  jakin batetik  beherakoa bada,  konpresoreak 
bete egiten du berriro metagailua, zehaztutako gehienezko presiora iritsi arte. Egituraketa honi 
esker, konpresorea etengabe funtzionatzen egotea saihesten da.

KONPRESORE-MOTAK

Zirkuitu  pneumatikoak  hornitzeko,  eta  kasu  bakoitzean  erabili  behar  den  airearen 
presioa eta emaria aintzat hartuta, ondoko sailkapen honetan aurkeztutakoak erabiliko dira:

 
• Enboloduna  (oszilatzailea  edo birakaria):  Konpresioa  ontzi  itxi  batean  airea 
hastuz eta ontziaren bolumena txikiagotuz lortzen da.
• Turbinaduna  (Turbokonpresoreak):  Aldebatetik  airea  xurgatu  egiten  da  eta 
honen zirkulazio-abiadura palotxodun gurpilaren bitartez azeleratu egiten da aire-
masaren  energía  zinetikoa  konpresio-energia  elastiko  bihurtzeko.  Emari 
handietarako  oso  egokiak  dira.  Hala  ere,  konpresore  hauek  ez  dira  erabiltzen 
pneumatikan, horregatik, ikasgai honetan ez ditugu aztertuko.

Pistoidunak

Airea erabat itxitako ontzian hartu eta gero, 
zanpatu,  konprimitu  egiten  dute  bere 
bolumena txikitzeko. 1 eta 10 bar bitartean 
egiten dute la konpresore horiek

Pistoi oszilatzailea dutenak Pistoi bakarreko konpresorea
Mintza duen konpresorea

Pistoi birakaria dutenak

Konpresore biragarri zelularrak 
(hegasdunak)
Torloju helikoidaleko konpresoreak
Roots izeneko konpresoreak

Turbokonpresorea
Aire-emari  handiak sorrarazteko erabiltzen 
dira turbokonpresoreak.

Turbokonpresoreen  funtzionamendua 
honako  hau  da:  palatxodun  gurpilak 
abiadura handiz birarazten dira,  gurpilaren 
alde batetik airea xurgatuz, gurpilaren beste 
aldera  azeleratuta  bidali,  eta  hemen, 
konpresio-energia bihurtzeko.

Turbokonpresore axialak

Turbokonpresore erradialak
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Konpresore-motak

• PISTOIZKO KONPRESOREAK

Hau da zabalduena dagoen konpresore mota. Pistoizko konpresoreak maiz erabiltzen 
dira,  zeren  aukera  zabala  eskaintzen  baitute  presio-mailei  dagokienez.  Presio  handiak 
sortzeko,  konpresoreon sistema mailakatua  erabili  ohi da.  Kasu horretan,  airea konpresio-
-etapa bakoitzean hozten da.

Enboloa  jaitsi  egiten  denean 
konpresorearen  xurgatzeko  balbula  ireki  egiten 
du,  airea  xurgatuz  eta  zilindro  guztia  beteaz. 
Beheraino iristen denean balbula hori itxi egiten 
da,  eta  motorraren  beste  buelta  erdian  pistoia 
gorantz  mugitzen  da,   aire  konprimituaz,  bere 
bolumena  murrizten  dihoan  bezala.  Gogoraino 
iristen  denean  ihes  balbula  ireki  egiten  da  eta 
airea konpora ateratzen da.

Presio  handiak  lortu  nahi  direnean, 
zenbait konpresore-etapa jartzea beharrezkoa da. 
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Airea  lehen  enboloan  konprimitu  egiten  da  eta  bigarren  pistoian  sartzen  da,  bigarrengo 
konpresio kamararen edukiera txikiagoa delarik. 

• MINTZEZKO 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 
izan dezaketen olioak ez du presiodun airerik ukitzen. Horregatik, mintzezko konpresoreak 
elikagaien industrian eta industria farmazeutikoan eta kimikoan erabili ohi dira.

Bere funtzionamendua hauxe da: Enboloa jeisten denean, eskubiko balbula ixten da 
eta ezkerrekoa ireki airea xurgatuz. Enboloa igotzen denean, airea gorantz bultzatzen  du, bere 
bolumena murriztuz eta presioa erabat irabazten dihoala. Gora iristerakoan eskubiko balbula 
irekiaz, airea metagailura bidaltzen da.

ENBOLO  BIRAGARRIKO KONPRESOREAK

• KONPRESORE BIRAGARRIKO MULTIZELULARRA
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Konpresore-mota hau 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  eraginez  karterraren 
hormaren aurka bultzatzen dira, eta eszentrikotasunaren eraginez airearen bolumena etengabe 
aldatzen ari da, progresiboki konpresioa lortuz.

Konpresore-mota honek ondoko abantaila hauek izaten ditu:

• Dimentsio txikiak
• Funtzionamendu isila izatea
• Emaria ia uniformea izatea
• Dardarik gabea izatea.

 TORLOJO HELIKOIDALEZKO KONPRESOREAK

Konpresore hauetan, profil helikoidala duten bi ardatzek elkarren aurkako noranzkoan 
biratzen dute. Profilok engranatu egiten dute eta, horrela, airea garraiatu eta konprimitu egiten 
da.

 ROOTS KONPRESOREAK

Konpresore  hauetan,  airearen  bolumena  aldatu  gabe 
garraiatzen  da  alde  batetik  bestera.  Iragaz-gaiztasuna 
enbolo biragarrien bidez ziurtatzen da.
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TURBOKONPRESOREAK

Fluidoen dinamikaren printzipioari jarraituz lan egiten dute eta emari handietarako oso 
egokiak dira. Turbokonpresore axial eta erradialak daude.

 KONPRESOREEN APLIKAZIO-EREMUA

Ondorengo 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.
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KONPRESOREEN EZAUGARRIAK

Konpresore guztiek energia-mota garbi eta segurua eskaini arren,  konpresorea bera 
aukeratzean honako berezitasun hauek izango ditugu kontuan:

• Aire-kantitatea: m3/minututan edo m3/ordutan hornitzen dutenak
• Airea  konprimitzeko  biraketa-higiduraren  mota:  errekuntza-motorra  edo  motor 

elektrikoa dutenak
• Aire  konprimitua  erregulatzeko  gaitasuna:  une  bakoitzean  behar  den  katitatea 

erregulatzen dutenak.
• Airea kanporatzeko ekipamendua
• Konprimitutako airea gordetzeko tanga.

• EMARIA:   Konpresoreak hornitzen duen aire-kantitea 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 
bolumena bider motarraren 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, fabrikatzaileek 
adierazten duten emaria teorikoa izaten da.

• 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 loturiko indarrak presioaren mende daudenez, presioa konstantea 
izatea beharrezkoa da sistemak ongi funtziona 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 beharrea arabera aldatu egiten da eta,  beraz,  konpresoreak hornitzen duen 
emaria une bakoitzean behar dugun kontsumora egokitu egin behar da. Egokitze-prozesu 
honi erregulazio deritzogu.
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Nahiz  eta  erregulazioa  modu  desberdinetan  aukera  izan  egiteko,  guk hemen,  bakarrik 
gehiena erabiltzen den sistema lantegiko sistema pneumatikoetan aipatuko dugu:  Huts-
martxako erregulazioa

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

KONPRESOREEN HOZTEA

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

Konpresore txikietan  pistoi  alboetako hegatsak arduratzen  dira  beroa kanporatzeaz. 
Konpresore handiek haizemaile bat izaten dute hortarako.

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

METAGAILUA

Ikusi dugunez, erregulazio-sisteman airea konprimitzeari erabat utzi egiten zaio. Hau 
ez litzateke posible aire konprimitua gordetzeko depositu edo metagailu baten laguntza ez 
bagenu. Metagailu baten egitura ondoko irudian ikus daiteke.

Konpresoretik  datorren  aire  konprimitua  metagailuan  gordetzen  da.  Metagailuaren 
xedea  sistemako  aire  konprimituzko  elikadura  egonkortzea  eta  presio-aldaketak  mailarik 
txikienetan mantentzea da.

Metagailuaren  azalera  handi  samarra  bada,  barruan daukan  airea  hoztu  egingo  da. 
Hozte-prozesu horretan, txorrotaren bidez kanporatu behar den ura kondentsatu egiten da.
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Metagailuek  konprimitutako  airea  kontrolatu  eta  segurtasun-arauak  bete  behar 
dituztenez, beste batzuen artean, osagarri hauek eramango ditu: 

• Presostatoa,  metagailuan  dagoen  aire-
presioa kontrolatzeko eta  konpresorearen 
motorra  martxan  eta  gelditzeko  presioak 
balore batzuk arrapatzen dituenean.

• Segurtasun  balbula,  metagailuan  dagoen 
airearen presioa nahi dena baino handiago 
denean irekitzeko.

Metagailuaren neurriak finkatzeko honako 
irizpide hauek kontuan hartuko dira:

• Konpresorearen emaria
• Sistemak behar duen aire-kopurua
• Hodi-sarea  (aire-bolumen  osagarria 

behar izan daiteke)
• Konpresorearen erregulazioa
• Sistemako presio-aldaketa onargarriak

METAGAILUAREN BOLUMENA
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Diagrama: metagailuaren bolumena zehaztea

Adibidea
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Kommutazioak/h z = 20
Presio-diferentzia Δp = 100 kPa (1 bar)
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Metagailuaren bolumena Va = 15 m3 (ikus diagrama)



      
            

4. GAIA

AIRE KONPRIMITUAREN LEHORKETA 
ETA 

BANAKETA

Aire konprimitua, zirkuitu pneumatikoetan erabili ahal izateko, garbia izan behar du. 
Aireak  ez  du  hezetasunik,  lohitasunik  eta  oxidozko  zatikirik  izan  behar.  Horregatik,  aire 
konprimitua tratatu egin behar da sarean ipini aurretik. 

PRESIOPEKO AIREA LEHORTZEA

Konpresoreak xurgatzen duen aireak beti izaten du lurrunak eragindako nolabaiteko 
hezetasuna. Hezetasun hori hezetasun erlatiboa da eta ehunekotan adierazten da. Hezetasun 
erlatiboa tenperatura eta presioaren araberakoa izango da. Airearen tenperatura handiagoa den 
heinean, aireak lurrun gehiago eduki dezake. Hezetasun erlatiboa % 100era iristen bada, ura 
kondentsatu egingo da eta paretetan geldituko da.

Adibide  gisa,  kalkulu  bat  egingo  dugu:  10  m3/h-ko  xurgatze-errendimendua  duen 
konpresoreak,  inguruneko airea  (20 ºC-ko eta  % 50eko hezetasun erlatiboa  duen airea)  7 
bareko (1,3  m3/h)  presio  absolutura  iritsi  arte  konprimitzen  du.  Konpresio-prozesua  osatu 
baino lehen, 8,5 g/m3 ur dago. Beraz, ur-kopurua 85 g/h-koa da. Konpresio-prozesua osatu 
ondoren,  tenperatura  40  ºC-raino  igotzen  da.  Aire  aseak  51  g/m3-ko  ur-kopurua  dauka 
konpresoreko irteeran. Aire-kopurua 1,43 m3/h-koa denez, ur-kopurua ondorengoa izango da:

1,43 m3/h · 51 g/m3 = 72,93 g/h

Beraz, konpresorearen ostean kanporatutako ur-kopurua honako hau izango da:

85 g/h – 72,93 g/h = 12,07 g/h

Nahikoa kondentsatu kanporatzen ez bada, kondentsatu hori sistemara pasatzen da eta 
honako kalte hauek eragin ditzake:

• Hodi, balbula, zilindro eta beste zenbait elementutan korrosioa eragitea.
• Pieza mugikorren lubrifikazioa deuseztatzea.
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Horrela, elementuen funtzionamendua murriztu egiten da eta, gainera, sistema behar 
baino  lehen  gelditzen  da.  Egoera  honen ondorioz  gertatzen  diren  ihesek  presiopeko airea 
kontrolik  gabe kanporatzen dela adierazten dute eta,  horrek,  kalteak eragin ditzake lanean 
erabiltzen ditugun produktuetan (elikagaiak, adibidez).

HOZTE BIDEZ LEHORTZEA

Kondentsazio-puntua:   Kondentsazio-puntuko tenperatura aireak ura kondentsatzeko 
lortu behar duen tenperatura da.

Tenperatura  kondentsazio-puntua  baino  txikiagoa  den  heinean,  are  eta  ur  gehiago 
kondentsatuko da. Hozte bidez lehortuz gero, 2 ºC eta 5 ºC bitarteko tenperaturak lor daitezke.

AIRE-LEHORGAILUA

Hezetasun handia daukan aire konprimituak sistema pneumatikoen iraupena murriztu 
egiten  du.  Ondorioz,  aire-lehorgailuak  jarri  behar  dira,  airearen  hezetasunak  nahi  diren 
mailetaraino jaisteko. 

Aire konprimituari hezetasuna kentzeko, hoztu egiten da eta horretarako lehorgailutik 
iraganarazten da, honela bere ur-lurruna kondentsatuz egiten da.

Aire-lehorgailua  instalatzeak  dakartzan  kostu  gehigarriak  azkar  amortizatzen  dira, 
mantentze-kostuak  murriztu  egiten  direlako.  Aire-lehorgailua  jarrita,  makina  denbora-tarte 
laburragoetan egongo da geldirik eta fidagarriagoa izango da.

Airea  lehortzeko  gehien  erabiltzen  den  lehorgailua  hozte  bidezko  lehorgailua  da. 
Hozte bidezko lehorgailuan, airea kondentsazio-puntutik beherako tenperaturaraino iritsi arte 
hozten da. Aireak daukan hezetasuna banandu egiten da eta ontzi batean biltzen da.

Hozte bidezko lehorgailuan sartzen den aireak aldez aurretiko hozte-prozesua jasaten 
du. Hozte-prozesu hori bero-trukagailutik ateratzen den airearen bidez egiten da. Gero, airea 
lehorgailuan hozten da, kondentsazio-puntua baino beheragoko tenperatura lortu arte.
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AIREAREN BANAKETA

Aire-banaketa fidagarria  izan dadin eta  eragozpenik gerta  ez dadin,  zenbait  alderdi 
kontuan hartu behar dira. Besteak beste, hodi-sistemak neurri egokiak izatea; materialak eta 
aire-emariarekiko erresistentzia ondo hautatzea; hodi-sistemaren egituraketa egokia egitea eta 
mantentze-lanak betetzea.

HODIEN NEURRIAK

Aire konprimitua tutuetan barrena, zirkuitu pneumatikoak elikatu dezan, bidaltzen da. 

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

• Emaria
• Tutuen luzaera
• Presio –galera (onargarria)
• Sareko diametro-murrizketa

Instalazio  berrietan,  gerora  instalazioa  handitzeko  lanak  kontuan  hartu  behar  dira. 
Zehazki  esanda,  hodi  nagusiak  momentuko  sistemak  behar  dituen  neurriak  baino  neurri 
handiagoak izango ditu. Gero handitu egin beharko dela kontuan hartuta, halaber, itxigailu eta 
blokeatzeko balbula osagarriak instalatzea komeni da. 

Hodi  guztietan,  fluxu-erresistentzia  dela eta,  presio-galerak  sortzen  dira,  batez  ere 
estugunetan,  angeluetan,  bidegurutzeetan  eta  hodien  konexioetan.  Galerok  konpresorearen 
bidez konpentsatu behar izaten dira. Sistema osoko presio-erorketak ezin du inoiz 0,1 baretik 
gorakoa izan.

Presio-aldaketak kalkulatzeko, hodien luzera zehatza zein den jakin behar da. Hodi-
-konexioak,  desbideratze-guneak  eta  angeluak  ordezkatzeko,  bakoitzari  dagozkion  luzerak 
erabili  beharko  dira.  Horrez  gain,  barneko  diametro  egokia  hautatzeko,  lan-presioa  eta 
sistemara  hornitutako  aire-kopurua  kontuan  hartu  behar  dira.  Beraz,  komenigarria  da 
diametroa nomogramaren bidez kalkulatzea.

EMARIAREKIKO ERRESISTENTZIA

Aire-fluxuak  jasotzen  dituen  eraginak  edo  noranzko-aldaketak  fluxuarekiko 
erresistentzia areagotzen duten interferentziak dira.  Fluxuarekiko erresistentzia areagotzeak 
hodietako  presioa  etengabe  murriztea  eragiten  du.  Edozein  sare  pneumatikotan 
desbideraketak,  angeluak  eta  hodi-konexioak  erabiltzea  ezinbestekoa  denez,  ezinezkoa  da 
presio-jaitsiera  saihestea.  Hala  ere,  konexioak  egoki  instalatuz  eta  muntatuz  gero  eta 
materialik  egokienak  hautatuz  gero,  presio-murrizketa  hori  ahalik  eta  txikiena  izatea  lor 
daiteke.

MATERIALAK

Sistema  pneumatiko  modernoetan  ezinbestekoa  da  baldintza  jakin  batzuk  betetzen 
dituzten hodiak instalatzea. Zehazki esanda, materialek honako baldintzak hauek bete behar 
dituzte:
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• Presio-galera txikia izatea
• Estankotasuna izatea
• Korrosioarekiko erresistentea izatea
• Sistema handiagotzeko aukera izatea

Plastikozko  materialei  dagokienez,  ez  da  bakarrik  prezioa  kontuan  hartu  behar, 
materialok erabilita instalazioa ere merkeago ateratzen baita. Plastikozko hodiak, itsasgarrien 
bidez,  estankotasun  osoz  (hermetikoki)  lotzen  dira  eta  plastikozko  hodi-sareak  erraz 
handiagotu daitezke.

Kobrezko edo altzairuzko hodiak, ordea, merkeagoak dira, baina lotzeko soldatu egin 
behar dira edo konexio hariztatuez lotu. Lana fin egiten ez bada, sistema txirbilez, soldadura 
hondakinez,  metatutako partikulez edo loturetako materialez polui daiteke.  Horrek arazoak 
sor ditzake sistema funtzionatzen ari den bitartean.  Diametro txikiko edo ertaineko hodiak 
erabili  behar badira,  plastikozkoek abantailak  dituzte  gainerako guztien aldean:  prezioaren 
aldetik zein muntaiaren, mantentzearen eta sarea handiagotzeko aukeraren aldetik. 

Airea hornitzeko sistema

Sarean sortzen  diren  presio-aldaketak  direla-eta,  hodiak  sendo muntatu  behar  dira, 
zeren, bestela, ihesak gerta baitaitezke torlojuz lotutako edo soldatutako konexioetan.
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Airea  banatzeko  sistemako  zenbait  hodik  asko  kontsumitzen  badute,  zeharkako 
konexiodun zirkuitu  nagusia  osatzea  komeni  da,  presio aldaketarik  sor  ez  dadin.  Zirkuitu 
nagusi  horrek  %  1  eta  %  2  bitarteko  malda  izan  behar  du,  zirkuituan  ur  kondentsatua 
purgatzeko guneak konpresoretik nahikoa aldenduta instalatzeko. Kondentsatutak ur-kopurua 
handi  samarra  denean,  airea  lehortzeko  unitateak  jartzea  komeni  da,  airearen  hezetasuna 
mugatzeko  eta  nahi  den  hezetasun  mailan  mantentzeko.  Sarritan,  ur  kondentsatuaren 
ondorioz, arazoak sortzen dira sistema pneumatikoetan.

HODI-SAREAREN EGITURAKETA

Neurri  egokiko  hodiak  hautatzeaz  eta  erabili  behar  diren  materialen  kalitate  onaz 
aparte, hodi-sarearen egituraketa oso garrantzitsua da sistemak ekonomikoki funtziona dezan. 
Konpresoreak presiopeko airea sartzen du sistemara tarteka.  Beraz,  normalean,  presiopeko 
airearen kontsumoa tarte txikietan baino ez da areagotzen. Gertaera horrek kontrako egoerak 
sor  ditzake  presiopeko  airearen  sarean.  Beraz,  komenigarria  da  eraztun-erako  presiopeko 
airezko zirkuitua instalatzea, zeren, horrela, presio-maila konstante samarra lortuko baitugu.

ERAZTUN-ERAKO ZIRKUITUA

Presiopeko aire-elikaduran eraginik sortu gabe sarea mantentzeko,  konpontzeko eta 
handiagotzeko lanak egiteko, sarea banakako zatietan banatzea komeni da.

Horretarako,  T  formako  konexioen  bidezko  bidegurutzeak  eta  akoplamendu 
entxufagarridun listoi kolektoreak instalatuko ditugu. 

Bidegurutze-hodietan ixte-balbulak edo boladun balbula estandarrak jarri behar dira.
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SARE ANIZKOITZA

Presioa sortzeko sistemak daukan airea kanporatzeko sistema eraginkorra izan arren, 
presio-erorketen  edo  kanpoko  tenperaturaren  eraginez,  beti  egon  daitezke  kondentsatu-
-hondakinak  hodi-sisteman.  Kondentsatu  hori  kanporatzeko,  sistema  osoak  % 1  eta  % 2 
bitarteko malda izan behar du aire-fluxuaren noranzkoan. Kanporatze-guneak ere mailakatuta 
instala daitezke. Horrela, kondentsatua beherengo kanporatze-gunetik gora, mailaz-maila, ur-
-banagailuan zehar kanporatuz joan daiteke.
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5. GAIA

MANTENTZE-UNITATEA

Aginte pneumatikoaren fidagarritasuna ziurtatzeko, sistemara hornitzen den aireak nahikoa 
kalitate-maila izan behar du. Ondorioz, hurrengo faktore hauek kontuan hartu beharko ditugu:

• Presio egokia
• Aire lehorra
• Aire garbia

Baldintza  horiek  betetzen  ez  badira,  makinak  denbora  luzeagoan  egon  daitezke 
geldituta eta, gainera, zerbitzu-kostuak handiagoak izango dira.

Ongi  egokitu  gabeko airearen  eraginez,  akatsak  areagotu  egiten  dira  eta,  ondorioz, 
sistema pneumatikoen iraupena murriztu egiten da. Aipatutako akats horiek honako hauek 
izan daitezke:

• Loturak eta balbuletako eta zilindroetako pieza mugikorrak gehiago gastatzea
• Balbulak olioz blaitzea
• Isilgailuetan zikina pilatzea

Airea  konprimitua  makinetan  erabili  aurretik  garbituta,  lan  egiteko  presiora 
erregulatuta eta koipeztura egon behar du. Zeregin horiek mantentze-unitatearen bidez egiten 
dira. Mantentze-unitatea zirkuitu pneumatikoaren hasieran ezartzen da. 

Mantentze-unitatea
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Hona hemen mantentze-unitatea osatzen duten elementuak:

• Iragazkia
• Presio-erregulatzailea
• Olioztatzailea

Elementuen  konbinazioa,  tamaina  eta  mota  kasuan  kasuko  aplikazioaren  eta 
sistemarako  planteatzen  diren  eskakizunen  araberakoak  izango  dira.  Aplikazio  bakoitzean 
behar  den airearen kalitatea  ziurtatzeko,  sare pneumatikoa  kontrolatzeko sistema guztietan 
mantentze-unitateak jarriko dira.

• Iragazkia: Aire konprimituaren iragazkiaren eginkizuna, ur kondentsatua eta 
lohitasunak deuseztatzea da. 

• Presio-erregulatzailea: Elementu honen eginbeharra hauxe da: zirkuitu 
pneumatikoan lan egiteko behar den presioa ahalik eta konstanteen mantentzea da 

• Olioztatzailea: Zirkuitu pneumatikora sartzen den airea koipe-lanbroaz nahastatzen 
duen  elementua  da.   Airea  koipez  nahastuz  gero,  pieza  higikorren  mugimendua 
bizkorragoa izango da eta euren iraupena luzeagoa.

IRAGAZKIAK

Bere helburua airearen zikintasunak (partikula 
solidoak  eta  konpresoretik  datozen  olio  partikula 
zikinak) eta hezetasunak kentzea da. Kondentsatuak, 
zikinkeriak  eta  gehiegizko  olio-kopuruak  pieza 
mugikorren  eta  elementu  pneumatikoetako  loturen 
higadura  eragin  dezakete.  Aipatutako  gai  horiek 
ingurugiroa polui dezakete, sisteman gerta daitezkeen 
ihesen  bidez.  Iragazkirik  erabiltzen  ez  bada, 
zikinkeriaren  ondorioz,  fabrikan  egiten  diren 
produktuak  (adibidez,  elikagaiak,  farmaziako 
produktuak  edo  produktu  kimikoak)  hondatu  egin 
daitezke.

Sistema  pneumatikoa  hornitzeko  erabiltzen 
dugun  presiopeko  airea  kalitate  onekoa  izan  dadin, 
zerikusi  handia  du  hautatzen  dugun  iragazkiak. 

Iragazkien  parametro  bereizgarria  poroen zabalera  da.  Parametro  horren  bidez,  iragazkiak 
atxiki ditzakeen partikulen gutxienezko tamaina zehazten da.

Presiopeko  airearen  iragazki  batzuk  egokiak  dira  kondentsatua  iragazteko  ere.  Ur 
kondentsatua kanporatu egin behar da, bolumena gehienezko mailara iritsi baino lehen, zeren, 
bestela, berriro airearekin nahastuko baita.

Kondentsatuaren kopurua handia bada, eskuzko txorrotaren ordez, kanporatze-sistema 
automatikoa jartzea komeni da. Kanporatze-unitate automatikoak flotagailua dauka. 
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Gehienezko markara  iristen  denean,  flotagailu  horrek palanka bati  eragiten  dio eta 
palankak  presiopeko  airea  pasatzen  uzten  duen  haizebidea  irekitzen  du.  Presiopeko  airea 
mintzaren kontra aritzen da eta mintz horrek, bere aldetik,  kanporatze-irteera irekitzen du. 
Flotagailuak, tangako kondentsatuaren gutxienezko mailara iristen denean, haizebidea ixten 
du eta kanporatzea gelditu egiten da. Tanga eskuz husteko aukera ere badugu.

Iragazkian  sartzen  den 
presiopeko aireak disko espiral baten 
aurka  talka  egiten  du  eta,  horren 
eraginez,  mugimendu  birakaria 
sortzen  da.  Indar  zentrifugoaren 
ondorioz,  ur-partikulak  eta  gai 
solidoen  partikulak  banandu  egiten 
dira eta iragazkiaren barneko paretan 
metatzen  dira  eta,  hortik,  tangara 
kanporatzen dira. Horrela egokitutako 
aireak  iragazkia  zeharkatzen  du  eta, 
iragazkian,  poroen  zabalera  baino 
handiagoak  diren  gainerako  zikin-
-partikulak  banandu  egiten  dira. 
Ohiko  iragazkiek  5  μm  eta  40  μm 
bitarteko  zabalerako  poroak 
edukitzen dituzte.

Iragazkiaren  iragazketa-maila 
aire-korrontetik banantzen diren partikulen ehunekoa da. Poroak 5 μm-koak baldin badira, 
normalean, % 99,99ko iragazketa-maila lortu ohi da.

Iragazkiak aldatu egin behar izaten dira aldian-aldian, zikin-partikulek buxatu egiten 
dituztelako. Iragazkiak, zikina egon arren, iragazten jarraitzen du, baina kontuan hartu behar 
da  iragazki  zikinak  erresistentzia  handiagoa  eragiten  diola  aire-fluxuari  eta,  ondorioz, 
iragazkian presio-erorketa handiagoa sortzen dela.
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Iragazkia  aldatzeko  une  egokia  zehazteko,  bistazko  kontrola  edo  presioen 
diferentziaren neurketa egin beharko da. Presioen diferentzia hori 40 kPa eta 60 kPa (0,4 eta 
0,6 bar) bitartekoa baino handiagoa bada, iragazkia aldatzea komeni da.

Mantentzea: Iragazkiak aldatzeko denbora-tarteak,  zenbait  alderdiren araberakoak 
izango dira: aire konprimituaren kalitate, elementu pneumatikoek behar duten aire-kopuru eta 
iragazkiaren  tamainaren  araberakoak.  Iragazkiak  mantentzeko  honako jarduera  hauek bete 
behar dira:

o Kartutxo iragazlea aldatu edo garbitu
o Kondentsatua kanporatu

Garbiketa-lanak egiteko, fabrikatzaileak garbitzeko gaiei buruz eginiko gomendioak 
bete behar dira. Jeneralean, aski izaten da ur epela eta xaboia erabiltzea eta, ondoren, aire 
konprimituaren bidez haizea sartzea.

PRESIO-ERREGULADOREAK

Konpresoreak  aire  konprimituan  sortzen 
duen  presio-maila  ez  da  konstantea.  Hodietan 
gertatzen diren presio-aldaketek eragin kaltegarria 
izan dezakete balbulen kommutazio-ezaugarrietan, 
zilindroen  abiaduran  zein  estugune-balbulen  eta 
atzerapen-balbulen denboren doiketan.

Ondorioz, oso garrantzitsua da aire-presioa 
konstantea izatea, ekipo pneumatikoan arazorik sor 
ez  dadin.  Aire-presioa  konstante  mantentzeko, 
presiopeko  airearen  sarean  presio-erreguladoreak 
instalatuko  ditugu,  horrela,  presio  uniformea 
lortuko dugu aire konprimituzko elikatze-sisteman 
(presio  sekundarioa),  zirkuitu  nagusian  (presio 
nagusia)  gertatzen  diren  aldaketak  direnak  direla 
ere.  Presio erregulatzaile  batean sarrerako presioa 
edo sarean daukaguna sekundariokoa edo irteerako 
baino  handiago  izan  behar  du  beti,  horregatik 
presio-murriztaileek  ere  deitzen  zaie.  Presio-
-erreguladorea  aire-iragazkiaren  atzean  instalatzen 
da,  lan-presioa  konstante  mantentzeko  asmoz. 
Presio-maila, betiere, dagokion sistemako partearen 
eskakizunen araberakoa izango da.

• bar jarduera-atalean eta
• 4 bar aginte-atalean

Presio  horiek,  praktikan,  presiopeko  airea  sortzeari  eta  elementu  pneumatikoen 
errendimenduari buruzko irizpideak asetzeko konponbiderik onena direla frogatu da.
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• AIREA KANPORATZEKO ZULODUN PRESIO-ERREGULADOREA

Lan-presioa  handiagoa 
bada,  energia  ez  da  behar  den 
bezala  aprobetxatuko  eta, 
gainera,  higadura  handiagoa 
izango  da.  Presioa  txikiagoa 
bada,  ez  da  hain  eraginkorra 
izango,  batez  ere  sistemako 
jarduera-atalean.

Funtzionamendua: 
Presioa  erregulatzeko  balbulan, 
sarrerako  presioak  (presio 
nagusiak),  irteerako  presioak 
(presio  sekundarioak)  baino 
handiagoa  izan  behar  du  beti. 

Presioa mintz batez erregulatu ohi da. Irteerako presioak mintzaren alde batean eragiten du eta 
beste aldean malguki batek. Malgukiaren indarra torloju baten bidez doi daiteke.

Zirkuitu sekundarioan presioa handiagotzen bada (adibidez, zilindroan karga-aldaketa 
gertatzen  denean),  mintzak,  presioaren  eraginez,  malgukiaren  aurka  jarduten  du  eta 
ihesbidearen diametroa murriztu edo itxi egiten da balbularen asentuan. Balbularen asentua 
ireki egiten da eta presiopeko airea kanporatzeko zuloetan zehar ateratzen da.

Zirkuitu  sekundarioan  presioa  txikiagotzen  bada,  malgukiaren  bidez,  balbula  ireki 
egiten da. Beraz, presioa aldez aurretik zehaztutako lan-presioaren arabera erregulatzen da, 
hau da, balbulan zehar pasatzen den aire-bolumenaren eraginez, balbularen asentua etengabe 
irekitzen eta ixten da. Lan-presioa neurgailu baten bidez adierazi ohi da.

• AIREA KANPORATZEKO ZULORIK GABEKO PRESIO-ERREGULADOREA.

Funtzionamendua:  Lan-
-presioa  (presio  sekundarioa) 
handiegia  bada,  balbularen 
asentuko  presioa  handiagotu 
egiten  da  eta,  beraz,  mintzak 
malgukiaren  indarraren  kontra 
eragiten du. Aldi berean, loturako 
asentuko  ihesbidea  murriztu  edo 
itxi  egiten  da.  Horrela,  aire-
-emaria murriztuta edo blokeatuta 
geratzen  da.  Presiopeko  airea 
pasatzeko,  zirkuitu  sekundarioko 
lan-presioak  zirkuitu  nagusiko 
presioak  baino  handiagoa  izan 
behar du.

Mantentze-unitatearen eginkizuna presiopeko airea egokitzea da. Mantentze-unitatea 
aginte pneumatikoaren aurrean jarri ohi da.
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OLIZTATZAILEA

Oro har,  presiopeko airea ez da lubrifikatu  behar  izaten.  Hala ere,  balbuletako eta 
zilindroetako parte mugikorrak lubrifikatu behar badira, presiopeko airea etengabe aberastu 
behar da behar adina olioz. Presiopeko airea lubrifikatu beharreko sistemako parteetan baino 
ez  da  lubrifikatu  behar.  Konpresoretik  presiopeko airera  pasatzen  den olioa  ez  da  egokia 
elementu pneumatikoak lubrifikatzeko.

Beroarekiko erresistenteak diren loturak dauzkaten zilindroetara ez da presiopeko aire 
lubrifikaturik pasatu behar, zeren aireak daukan olio horrek zilindroek duten koipe berezia 
deuseztatzen baitu.

Lehen aire lubrifikatua erabiltzen zuten sistemetan lubrifikatu gabeko airea erabiltzea 
erabakiz gero, fabrikan eginiko balbulen eta zilindroen jatorrizko lubrifikazioa berritu egin 
beharko da, zeren jatorrizko lubrifikazio hori deuseztatuta egon baitaiteke.

Presiopeko airea ondorengo kasu hauetan lubrifikatu behar da:

 Mugimendu oso azkarrekin lan egin behar denean.
 Diametro handiko zilindroak erabiltzen direnean (kasu honetan komenigarria da 

lubrifikazio-unitatea zilindroaren aurre-aurrean kokatzea).

Lubrifikazioa oparoegia bada, honako arazo hauek sor daitezke:

 Elementuek gaizki funtzionatzea
 Ingurumena gehiago poluitzea
 Makina luzaroan geldirik egotearen ondorioz, elementuek aleka hartzea.

Venturi efektuan oinarritzen da. Tutuan estugunea bat ipintzen denean, gune horretan 
presioa  txikiagotu  egiten  da  eta  bertan  tutu  bat  likidoarekin  (olioarekin)  kokatuz  presio-
desberdintasunak likidoa xurgatu egiten du. Xurgaturiko olio tantak aireak puskatu egiten ditu 
lainoztatu eta berarekin nahasirik higitzen dira. 
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Olioa honako era honetan dosifika daiteke:

Olioa gutxi gorabeherako balio baten arabera dosifika daiteke. Balio hori presiopeko 
airearen metro kuboko 1 eta 10 tanta bitartekoa izan daiteke. Ongi dosifikatzen den jakiteko, 
honako hau egin dezakegu: sistemako balbularik aldenduenaren irteeratik 20 bat cm-ra kartoi 
zati  bat  ipini.  Zentzuzko denbora-tartea  pasa ondoren,  kartoiak  ez  du olio-tantarik  jariotu 
behar.

LUBRIFIKAZIO-UNITATEA MANTENTZEA

Orain dela urte gutxira arte, konpresoreak isurtzen zuen olioa elementu pneumatikoak 
lubrifikatzeko erabil zitekeela pentsatzen zen. Baina, harrezkero, konpresoretik datorren olioa, 
unitateak sortutako beroaren ondorioz, erre edo lurrundu egiten dela frogatu da. Beraz, olio 
hori ez da egokia lubrifikatzeko. Aitzitik, olio horrek zilindroak eta balbulak urratu egiten ditu 
eta eragin kaltegarriak sortzen ditu elementuon errendimenduan.

Presiopeko airea lubrifikatuz funtzionatzen duten sistemetako mantentze-lanak egitean 
kontuan  hartu  beharreko  beste  arazo  bat,  elikatze-hodien  barneko paretetan  metatzen  den 
olioa  da.  Hodietan  metatzen  den  olio  hori  aire-korronteak  inolako  kontrolik  gabe  xurga 
dezake eta, beraz, presiopeko airea are gehiago zikin daiteke. Arazo hau duten sistemak oso 
zailak dira mantentzen, zeren metatutako olioz zikintzen diren hodiak garbitzeko era bakarra 
hodiok desmuntatzea baita.

Olio-metaketaren ondorioz, elementuak itsatsita geratzea ere gerta daiteke, batez ere 
instalazioa luzaroan funtzionatu gabe egon eta gero. Asteburuaren edo jaiegunaren ondoren, 
gerta daiteke unitate lubrifikatuak ondo ez funtzionatzea. Ondorioz, presiopeko airea oliorik 
erabili gabe egokitzea komeni da.
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Laburbilduz, ondorengo alderdi hauek kontuan hartu beharko ditugu:

 Konpresoretik datorren olioa ez da presiopeko airearen sarera pasatu behar (olio-
-banantzailea instalatu behar da).

 Lubrifikatu  gabeko airez ere funtziona dezaketen elementuak instalatu  beharko 
ditugu.

 Sistema  batean  olioa  erabili  ondoren,  sistema  horrek  aire  lubrifikatuz 
funtzionatzen  jarraitu  behar  du,  zeren  elementuek,  aireari  erantsitako  olioaren 
eraginez, denborarekin fabrikatik dakarten lubrifikazioa galtzen baitute.

MANTENTZE-UNITATEA

Mantentze-unitatea: ikurrak

Mantentze unitateari dagokionez, aintzakotzat hartu beharreko irizpideak:

Mantentze-unitatearen  tamaina  aire-emariaren  (m3/h)  araberakoa izango da.  Emaria 
handiegia  bada,  elementu  pneumatikoetan  presio-erorketa  nabaria  sortuko  da.  Beraz, 
ezinbestekoa da fabrikatzaileak ematen dituen argibideei jarraitzea.

Lan-presioak ez du inoiz mantentze-unitatean adierazitako balioa gainditu behar. Giro-
-tenperaturak  ez  du  inoiz  50  ºC-tik  gorakoa  izan  behar  (plastikozko  elementuetarako 
gehienezko balioa).
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MANTENTZE-UNITATEAK MANTENTZEA

Aldizka, honako mantentze-lanak egin behar dira:

• Aire-iragazkia:  kondentsatuaren mailari  aldizka begiratu behar zaio,  zeren inola 
ere ezin baitzaio gehienezko maila  gainditzen utzi.  Gehienezko maila  gaindituz 
gero,  kondentsatua  presiopeko  airea  daukaten  hodietara  xurga  daiteke. 
Kondentsatu-soberakinak  txorrotaren  bidez  kanpora  daiteke.  Horrez  gain, 
iragazkiko  kartutxoa  zikina  dagoen  begiratu  behar  da  eta,  behar  izanez  gero, 
dagozkion garbiketa-lanak egin behar dira.

• Presiopeko  airearen  erreguladorea:  bere  aurrean  aire-iragazkia  instalatuz  gero, 
erreguladoreak ez du mantentze beharrik.

• Presiopeko airearen lubrifikatzailea:  kasu honetan  olioaren  mailari  begiratu  eta, 
behar  izanez  gero,  olioa  aldatu  egin  behar  da.  Olio  mineralak  baino  ezin  dira 
erabili. Plastikozko iragazkiak eta ontziak garbitzeko ezin dira gai disolbatzaileak 
erabili.
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6. GAIA

ERAGILE PNEUMATIKOAK

Zilindroak  eta  motorrak,  energia  pneumatikoa  erabiliz,  higidura  sortu  eta  indarra 
transmititzen dute lan-osagaiak dira. 

Eragile pneumatikoak bi multzotan sailka daitezke, mugimendua lineala edo birakaria 
izatearen arabera:

• Mugimendu zuzena (mugimendu lineala)
 Efektu bakuneko zilindroak
 Efektu bikoitzeko zilindroak

• Mugimendu birakaria
 Motor pneumatikoa
 Eragile birakaria

Gure ariketetan  erabilienak zilindro  pneumatikoak izango direnez,  horiek aztertuko 
ditugu jarraian 

Errotazio-eragingailuak eta eragingailu linealak

EFEKTU BAKUNEKO ZILINDROAREN ERAGINTZA

Efektu  bakuneko  zilindroek  alde  batetik  bakarrik  jasotzen  dute  presiopeko  airea. 
Zilindro  hauek noranzko bakarrean  baino ez  dute  jarduten  lanean.  Atzerako mugimendua 
zilindroak daukan malgukiaren eraginez edo kanpotiko indarren baten eraginez lortzen da.
Malgukiak  eragindako  indarrak  behar  adinako  abiaduraz  itzularazten  dio  zilindroko 
zurtoinari, baina zilindroak ezin izango du kargarik jasan.
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Malgukiak zilindro hauen ibiltarteak eta indarrak mugatzen ditu, eta horregatik bere 
aplikazio-eremua mugatua da.

Ondorengo adibidean, aire konprimituak aurrerantz bakarrik bultzatzen du zurtoina. 
Pistoiaren eta zurtoinaren itzulera zilindroak barruan daraman malgukiak eragiten du.

Efektu  bakuneko zilindroari  eragiteko,  3/2 bideko eskuzko balbula  erabiliko  dugu. 
Botoia  sakatuta,  balbula  posizio  normaletik  pasabide-posiziora  aldatuko  da.  Hona  hemen 
banaketa-eskema osatzen duten elementuak:

 Malgukiaz itzularazteko efektu bakuneko zilindroa
 Malgukiaz itzularazteko 3/2 bideko eskuzko balbula
 3/2 bideko balbulara konektatutako presiopeko airezko elikadura
 Balbularen eta zilindroaren arteko presiopeko airearen konexioa

Efektu bakuneko zilindroaren eragintza

• Posizio normala: botoia sakatzen ez den bitartean, sistema posizio normalean egongo da 
(ezkerreko  eskema).  Zurtoinaren  aldea  hustuketako  konexioari  lotuta  dagoenez,  airea 
kanpora irtengo da eta zurtoina atzean egongo da.
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• Botoia sakatuz gero, 3/2 bideko balbularen posizio aldatuko da. Orain eskubiko eskemara 
pastzen gara.  Egoera horretan presiopeko airea,  balbularen bidez,  zilindroko pistoiaren 
aldean konektatuta dago eta zurtoinaren aldean airea kanpora irteten da. Pistoiaren aldean 
sortzen den presioak zurtoinari aurrera eginarazten dio. Zurtoina ibiltartearen bukaerako 
aurreko  posiziora  iristen  denean,  zilindroko  pistoiaren  aldean  sistemaren  gehienezko 
presioa sortzen da.

• Botoia  aktibatu  gabe:  botoia  sakatzeari  uzten  zaionean,  malguki  itzularazlearen  bidez, 
balbula  berriro  posizio  normalera  itzuliko  da  malgukiaren  poderioz.  Pistoiaren  aldean 
dagoen airea kanporatu egiten da, balbularen bidez.

• Jarraian ikus daiteke aurreko lerroetan adierazitako adibidea, baina orain ikurrak erabiliz. 
Zilindroko  zurtoinak  aurrera  egiten  du  bultzagailua  mekanikoki  desplazatzen  denean. 
Bultzagailua  askatzen denean, zurtoinak atzera egiten  du posizio normalera itzuli  arte. 
Zuzeneko  eragintza  honetarako  pausagunean  itxita  dagoen  3/2  bideko  balbula  erabili 
behar  da.  3/2  bideko  balbula  aktibatzen  denean  presiopeko  airea  1(P)-tik  2(A)-rantz 
pasatzen  da eta  3(R) airea  kanporatzeko konexioa blokeatuta  gelditzen  da.  Zilindroak, 
orduan, aurrera egiten du.

Balbula  desaktibatzen  den  unean,  malguki  itzularazlearen  bidez  posizio  normalera 
kommutatzen da. Zurtoina dagoen aldeko ganberak daukan presiopeko airea balbulako 3(R) 
konexioaren bidez kanporatzen da. Egoera horretan 1(P) elikatze-konexioa blokeatuta dago. 
Zurtoinak atzera egiten du, malguki itzularazlearen eraginez.

Zuzeneko eragintza

Zilindroaren zeharkako eragintzari dagokionez, botoiaz abiatzeko 3/2 bideko balbulak 
(1.2)  3/2  bideko  balbula  (1.1)  aktibatzen  du.  Horrela,  maniobra-unitateak  huste-konexio 
handia izan dezake, zilindroaren diametroari eta fluxu-ahalmenari dagokiona, alegia. Botoiaz 
abiatzeko balbulak (1.2) zilindroari aurrera eginarazten dio eta seinalea 1.1. balbularen bidez 
igortzen  da.  Botoia  sakatuz  gero,  1.1  balbulak  seinalea  jasotzen  du  12(Z)  sarreran  eta 
kommutatu  egiten  du.  Ondorioz,  zilindroak  malguki  itzularazlearen  indarra  gainditu  eta 
aurrera egiten du. Botoia sakatzeari uzten zaionean, 12(Z) sarreran jasotako seinalea ezeztatu 
egiten da. 1.1 balbulak kommutatu egiten du berriro ere eta zilindroko zurtoinak atzera egiten 
du.
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Zeharkako eragintza

Maniobratzeko balbula posizio normalean irekita  dagoen 3/2 bideko balbula baldin 
bada,  zilindroak  presioa  jasotzen  du  posizio  normalean  dagoenean.  Zurtoina  ibiltarte-
-amaierako aurreko aldean dago. Botoia sakatzen denean balbulak kommutatu egiten du. 1(P) 
konexioa blokeatuta gelditzen da eta zilindroak daukan presiopeko airea kanporatu egiten da 
3(R)  konexioaren  bidez.  Zilindroko  zurtoinak  atzera  egiten  du  malgukiak  eragiten  duen 
indarraren eraginez.

Balbula pausagunean irekita 

Aurreranzko eta atzeranzko abiadurak desberdinak izaten dira honako arrazoi 
honengatik: aurrera egiteko jarduerari dagokion aldean, zurtoinak zilindroaren bolumenaren 
parte bat jasotzen du. Ondorioz, zilindroa aire-kopuru txikiagoz beteko da atzera egitean, 
aurrera egitean baino. Beraz, abiadura handiagoa izango da atzera egitean, aurrera egitean 
baino. 
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MINTZA DUEN ZILINDROA

Efektu bakuneko zilindro berezia mintza duen zilindroa da. 

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.

EFEKTU BIKOITZEKO ZILINDROAK

Efektu bikoitzeko zilindroa

Zilindro hauek efektu bakuneko zilindroen antzera daude diseinatuta.  Baina, efektu 
bikoitzeko zilindroek ez daukate malguki itzularazlerik eta, gainera, bi konexioak, hurrenez 
hurren,  airea  elikatzeko  eta  kanporatzeko  erabili  ohi  dira.  Efektu  bikoitzeko  zilindroen 
abantaila bi noranzkoetan lan egiteko aukera ematea da. Zilindrook, beraz, erabilera anitzeko 
zilindroak  dira.  Zurtoinean  eragindako  indarra  apur  bat  handiagoa  izaten  da  aurreranzko 
mugimenduan  atzeranzkoan  baino,  pistoiaren  aldeko  azalera  zurtoinaren  aldekoa  baino 
handiagoa delako.

Efektu  bikoitzeko  zilindroari  eragiteko,  4/2  bideko balbula  zein  5/2  balbula  erabil 
daitezke.  Kasu bietan,  airea 1(P) konexiotik  2(B)-rantz  pasatzen da.  Airea 4(A)-ren bidez 
kanporatzen da. Presioa jasotzen duenean, zilindroa atzera eginda dago. Balbulari  eragiten 
zaionean, 4(A) konexioa aktibatu egiten da eta airea 2(B) konexioaren bidez kanporatzen da. 
Zilindroak aurrera egiten du eta ibiltarte-amaierako posizioan mantentzen da balbula eraginda 
dagoen bitartean. 4/2 bideko balbularen kasuan, airea 3(R) konexioaren bidez kanporatzen da 
posizio bietan.
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Normalean, efektu bikoitzeko zilindroari eragiteko 5/2 bideko balbula erabili ohi da. 
Kasu honetan, airea bi konexioen bidez kanporatzen da, 3(S) eta 5(R) konexioen bidez, alegia. 
Balbula dagoen posizioaren arabera, airea konexio baten edo bestearen bidez kanporatuko da.

Zilindroaren  abiadura  erregulatzeko,  aldi  berean  estugune-balbulak  eta  noranzko 
bakarrekoak  diren  bi  balbulak  (1.01  eta  1.02)  zilindroko airea  kanporatzeko  konexioetara 
konektatuko  behar  dira.  Beherago  ikus  daitekeen  eskeman  4/2  bideko  pultsu-balbula 
pneumatikoaren erabilera azaltzen da. Maniobratzeko balbulak (1.1) kommuta dezan, 1.2 eta 
1.3 balbula seinale-igorleei apur batean eragitea besterik ez da behar.

Efektu bikoitzekozilindroko kanporatu beharreko airea estutzea
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ZURTOIN BIKOITZA DUTEN ZILINDROA

Gidaketa hobea da lotura puntu gehiago dituelako, gainera oso baliagarria da 
espekak jartzeko lekurik ez dagoenean. Indar baliagarria berdina da bi norantzetan aplikazio 
sekzioak berdinak bait dira.

TANDEM ZILINDROA

Tandem zilindroa  efektu  bikoitzeko  bi  zilindroz  osatutako  multzoa  da.  Diseinuari 
esker  eta  alde  bietan  batera  presioa  sar  daitekeenez,  ia  bikoiztu  egiten  dute  zurtoinaren 
indarra.  Zilindro  hauek,  indar  handia  lortu  behar  den  kasu  guztietan  erabili  ohi  dira, 
zilindroaren diametroa edozein neurritakoa izanda ere.

TALKA ZILINDROAK

Zilindro hauek abiadura handia lortzen dutenez, energia zinetikoaren balio handiak 
lortu nahi direnean, prentsatzeko, errematxatzeko eta abarretarako erabiltzen dira. Ibilbitartea 
handia baldi bada, abiadura oso azkar txikiagotzen da. Hori dela eta, ibilbitarte txikidunetan 
soilik erabiltzen dira.
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A ganbera presioa jasaten ari da. Balbulari eraginda B ganberan presioa 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 handiago 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 azalera 
isur daiteke eta, ondorioz, enboloak azelerazio handia jasaten du.

ZURTOINIK GABEKO ZILINDROAK

Zurtoinik gabeko efektu bikoitzeko zilindroak honako osagai hauek dauzka:  atorra, 
pistoia  eta  zilindroan  muntatutako  kanpoko  orga.  Pistoia  aske  mugi  daiteke  zilindroaren 
barruan  dagozkion  seinale  pneumatikoen  arabera.  Pistoia  eta  kanpoko  orga  etengabeko 
imanez  hornituta  daude.  Pistoiak  orgarantz  egiten  duen  mugimendua  indar  berberarekin 
igortzen da, akoplamendu magnetikoaren bidez. Pistoiak presioa jasotzen duen unean orga 
pistoiarekin  batera  mugitzen  da.  Zilindro  hauek,  batez  ere,  10  metrorainoko  oso  ibiltarte 
luzeetan erabiltzen dira. Orgaren gainazalean zenbait ekipo munta daitezke zuzenean edota 
kargak ipin daitezke. Zilindroko atorra orgarekiko hermetikoki itxita dago, zeren bien artean 
ez baitago inolako konexio mekanikorik. Ondorioz, ihesik ere ezin da gertatu.

BIRAKETA –ZILINDROAK

Zilindro hauek enboloaren higidura zuzena biraketa-higidura bihur dezakete. Berau 
lortzeko, zurtoinak (kremailera izanik) pinoi bati eragiten dio, horrela biraketa-higidura lortuz.
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KABLEZKO ZILINDROAK

Kablearen bi muturrak pistoiaren bi aldetan tinkatuak eta polea bidez gidatuak 
daude. Bere lana trakzio erakoa da beti.

Erabilera, ateen irekiera eta itxierarako. Bere dimentsio laburrengatik bereizten dira 
eta ibiltarte luzeak onartzen dituzte.

ERAGILE BIRAKARIA

Eragile birakarien ezaugarriak

• Txikiak eta sendoak dira
• Akabera fina dute; beraz, errendimendu handikoak dira
• Kontakturik gabeko sentsoredunak ere badaude
• Biraketa-angelu doigarria dute
• Metal arinez fabrikatuta daude
• Erraz instalatzen dira
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AMAIERAKO POSIZIOETAN MOTELTZEA DUTEN ZILINDROAK

Zilindroaren  eginkizuna  masa  handiak  mugiaraztea  denean,  ibiltarte-amaierako 
motelgailuek  bat-bateko kolpeak saihesten  dituzte  eta  kolpeon ondorioz  zilindroetan  gerta 
daitezkeen kalteak ere bai. 

Enboloaren higidura lastertasuna handi bada, talka hauek zarata desatsegina sortzen 
dute, eta zilindroaren barnealdea hondatzera irits daiteke.

Horrenbestez,  komeni  da  talka  hauek  galarazi  edo  ahalik  eta  gehien  leuntzea. 
Horretarako, enboloak eta zurtoinak osatutako multzo higikorraren energia zinetikoa xurgatu 
behar da. Moteltze izeneko prozesu hau enboloak ibilaldiaren azken tartean duen lastertasuna 
murriztu eta galgatzean datza.

Lastertasun  murrizte  hau  bi  modutan  egin  ohi  da  eskuarki:  moteltze  elastiko  edo 
mekaniko bidez moteltze pneumatiko bidez.

 Moteltze elastiko edo mekanikoa.  Zilindroaren hondoen barnealdean material  elastikoz 
eginiko  eraztunak  jartzen  dira  tope  gisa.  Hala,  bat-bateko  talka  saihestu  eta  multzo 
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higikorraren energia zinetikoa txikia xurgatzen da. Moteltze modu hau talka edo kolpe 
arinak jasan behar dituzten zilindro txikietan erabiltzen da.

 Moteltze  pneumatikoa.  Desplazamenduaren aurkako ganbarako hondarreko airea kuxin 
indargetzaile gisa erabiltzen da. Zilindroa aurreranzko edo atzeranzko ibilaldian higitzen 
den bitartean, aurkako ganbarako aireak irteerako irekiduratik ihes egiten du. Ibiltartearen 
amaierara iritsi aurretik, aireari irteten uzten dion irekiduraren sekzioa txikitu egiten da; 
hala, enboloa geldiarazten duen aire kantitate txiki bat geratzen da. Moteltze hau energia 
zinetiko handiekin jarduten duten zilindroetan erabiltzen da.

ZILINDROAREN KALKULUA

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

• Zilindroan behar dugun indar maximoa
• Zilindroaren ibiltartea

Gainera zilindroa kokatu behar den tokiko presioa ezagutzen dugu.
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Datu hauekin zilindroak izan behar duen azalera eta kontsumitu behar den emaria lor 
ditzakegu. Azken datu hau instalazio dimentsionatzeko baliagarria da.

• ZILINDROAREN  INDARRA: 

Aire  konprimituak  eragindako  presioa  ganberara  sartuz  gero,  zilindroak  higidura 
zuzena sortuko du. Higidura hori pistoiaren azalerari presio-diferentzia aplikatuz lortzen da 
(alde  batetik  sartzen  zaion  presio  pneumatikoaren  indarrari  beste  aldetik  duen  presio 
atmosferikoaren indarra kenduta).

Zilindroko pistoiak eragiten duen indarra  zehazteko honako indar  hauek kontuan 
hartu behar dira: 

o Ft indar teorikoa: Aire konprimituak eragiten duen indarra da
o Fm marruskadura-indarra: Marruskaduran galtzen den indar teorikoaren zatia da.
o Fe indar erabilgarria: Zurtoina higirazten duen indar teorikoaren zatia da

Indar erabilgarriaren balioa, beraz, indar teorikoari marruskadura-indarra kenduta 
lortuko da:

Fe = Ft + Fm

Zilindroaren errendimendua (μ), indar erreal bihurtzen den indar teorikoaren 
proportzioa da. Hau da:

teorikoaIndar
arrialgerabiIndar

F
F

μ
t

e ==

Indar teorikoak ondoko balio hau izango du: Ft = P . S

Eta indar erabilgarriak beste hau: Fe = P . S . μ

o P = Presioa (kg/cm2, edo bar)
o S= Pistoiaren azalera erabilgarria (cm2)
o μ= Errendimendua (%).

Oharra: Efektu bakuneko zilindroetan, malgukiak kontrajarritako indarra ere kontuan 
izan behar da.

Ikus  dezagun  aztertutako  guzti  hau  adibide  baten  bidez.  Enboloaren  bikoitzeko 
zilindro batentzako datuak ondoko hauek dira:

o Enboloaren diametroa: 50 mm
o Zurtoinaren diametroa: 10 mm
o Presioa: 6 bar
o Errendimendua: %80

S enboloaren azalera: 222 cm625,1925πrπ =⋅=⋅
S zurtoinaren azalera: 222 cm785,05,0πrπ =⋅=⋅

Aurrerakoan aireak enboloaren azalera osoan eragiten du. Beraz: 
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Ft = P . S = 6 kg/cm2 . 19,625 cm2 = 117,75 kg

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

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

Se = S enboloarena – S zurtoinarena = 19,625 – 0,785 = 18,84 cm2

Horrela: Ft = P . Se = 6 kg/cm . 18,84 cm = 113,04 
kg

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

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

• IBILTARTEA

Zilindro  pneumatikoetan  ibiltarteak  ez  du  inoiz  2  metrotik  gorakoa  izan  behar. 
Zurtoinik gabeko zilindroetan ibiltartearen gehienezko luzera 10 metrokoa izango da.

Ibiltarteak  handiegiak  direnean  zurtoinak  eta  kojinete  gidariak  esfortzu  handiegiak 
egin  behar  izaten  dituzte.  Gilbortzeko  arriskua  saihesteko,  ibiltartea  handia  denean, 
zurtoinaren diametroa handiagotu egin behar da.

• PISTOIAREN ABIADURA

Zilindro  pneumatikoetako  pistoiaren  abiadura  zehazteko,  honako  parametro  hauek 
kontuan  hartu  behar  dira:  kontrako  indarra,  airearen  presioa,  hodien  luzera,  maniobra-
-unitatearen eta lan-unitatearen arteko sekzioa eta maniobratzeko balbularen emaria. Ibiltarte-
-amaierako moteltzeak ere eragina du abiaduran. 

Zilindro pneumatiko estandarretako pistoien abiadura 0,1 eta 1,5 m/s bitartekoa izan 
ohi da. Zilindro bereziak erabiliz gero, 10 m/s-ko abiadura izatera irits daiteke. Zilindroen 
abiadura  aldi  berean  estugune-balbulak  eta  noranzko  bakarrekoak  diren  balbulen  bidez 
murritz  daiteke  eta  abiadura  handiagoa  lortzeko  ihes  azkarreko  sistemak  erabili  beharko 
ditugu.

• AIRE-KONTSUMOA

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

Ikus dezagun hau dena adibide baten bidez: 50 mm-ko diametroa, 12 mm-ko zurtoin-
diametroa eta 100 mm-ko ibiltartea duen efektu bikoitzeko zilindro baten aire-kontsumoa 
kalkulatu , minutuko 10 aldiz aitzinatu eta itzuli egiten dela eta lan-presioa 6 barekoa dela 
kontuan hartuz.
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Aurrerakoan airez betetzen den bolumena ondoko hau da: 

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

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

P . V = konstantea

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

V aurrerakoan . Pz = Vatm . Patm

196,25 cm . (6 bar + 1bar) = Vatm . 1 bar

Vatm aurrerakoan = 1373,75 cm3

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

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

V itzulera . Pz = Vatm . Patm = 188,4 cm2 . (6 bar + 1 bar) = Vatm . Patm

Vatm itzulera = 1318,8 cm3

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

Vatm = Vatm aurrerakoan + Vatm itzuleran = 1.373,75 cm3 + 1.318,8 cm3 = 2.692,55 cm3

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

Q = Vatm . 10 = 26.925,5 cm3/min = 26,9255 l/min

Oharra:  Efektu  bakuneko  zilindroetan  itzuleran  airerik  kontsumitzen  ez  denez,  Q 
zilindroaren aurrerako fasean bakarrik kalkulatuko dugu.
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LOKAILU-MOTAK

Zilindroetarako lokailu-motak

Zilindroa  finkatzeko  era  ekipoetan  eta  makinetan  zilindro  hori  muntatzeko  eraren 
araberakoa  izango  da.  Zilindroak  era  zehatz  batean  muntatzeko  eginda  etor  daitezke 
fabrikatik, baina gerta daiteke beste era batera finkatzeko pieza osagarriak jarri behar izatea. 
Pieza  modularren  bidezko muntatzeko metodo  aldagarri  horren bidez,  zilindroak  errazago 
biltegiratzen dira,  batez ere sistema pneumatiko handietan muntatzeko pentsatuta badaude. 
Oinarrizko  zilindroa  erabil  daiteke  eta,  gero,  zilindro  hori,  kasuaren  arabera  behar  diren 
lotura-piezekin konbina daiteke.

Zilindroa  finkatzeko era eta  zurtoinaren  akoplamendua arreta  handiz  hautatu behar 
dira, zeren zilindroek ardatz-esfortzua baino ezin baitute jasan.

Makinari indarra igortzen zaion unean, zilindroak dagozkion esfortzuak jasaten ditu. 
Zurtoina  egokitzeko eta  doitzeko lanak oker  egiten  badira,  atorran  eta  zilindroko pistoian 
behar  ez  diren  esfortzuak  eragingo dira.  Okerreko esfortzu  horiek  honako  ondorio  hauek 
eragin ditzakete:

• Kojineteko zorroetan eragiten duten alboko presio handiak. Horren ondorioz, lehenago 
higatzen dira.

• Alboko presio handiak zurtoineko kojinete gidarietan 
• Esfortzu handiak eta aldakorrak zurtoinetan eta zilindroen junturetan

Aipatutako  esfortzuok  asko  murrizten  dute  zilindroen  iraupena.  Gidari  doigarriak 
sartuta,  esfortzu  handiegien  arazoa  saihestu  egin  daiteke.  Gelditzen  den  flexio-esfortzu 
bakarra euskarrietako marruskaduraren araberakoa da. Ondorioz, zilindroak bere eginkizunari 
dagokion  esfortzua  baino  ez  du  jasaten  eta  higaduragatik  behar  baino  lehen  hondatzea 
saihesten da.
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MOTORRAK

Motor  pneumatikoak  energia  pneumatikoa  mugimendu  birakari  mekaniko  bihurtzen 
duten ekipoak dira (motorrek sortzen duten mugimendua etengabea izan daiteke).  Sistema 
pneumatikoetan  gehien  erabiltzen  den  elementuetako  bat  mugatu  gabeko biraketa-angelua 
duen motorra da. Motor pneumatikoak diseinuaren arabera sailkatu ohi dira:

• Pistoizko motorrak
• Hegatsezko motorrak
• Engranajezko motorrak
• Turbinak

PISTOIZKO MOTORRAK

Bi  motako  pistoizko  motorrak  daude,  hots,  erradialak  eta  axialak.  Pistoiaren 
mugimenduaren ondorioz, presiopeko aireak bielari eragiten dio eta, era berean, biela horrek 
birabarkiari  eragiten dio.  Motorrak era homogeneoan lan egin dezan, zenbait  zilindro izan 
behar  ditu.  Motorren  potentzia  ondorengo  parametroen  araberakoa  izango  da:  sarrerako 
presio, zilindro-kopuru, pistoien azalera eta pistoion abiaduraren araberakoa. 

Motor axialek, pistoizko motor erradialen 
antzera  funtzionatzen  dute.  Ardatz-eran 
kokatutako  5  zilindrok  indarra  mugimendu 
birakari  bihurtzen  dute  diskoaren  bidez.  Bi 
pistoik  presioa  jasotzen  dute  aldi  berean, 
biraketa-momentu  orekatua  lortzeko  eta 
motorrak era homogeneoan lan egiteko.

Motor pneumatiko hauek bi noranzkoetan 
bira  daitezke.  Gehienezko  biraketa-erregimena, 
gutxi gorabehera, 5000 min-1-koa da; potentzia-
-eremua presio normalean 1,5 eta 19 kW (2 - 25 
HP) bitartekoa da.

Gipuzkoa kalea, 5 – 20800 ZARAUTZ                                                                                                                                    53



      
            

HEGATSEZKO MOTORRAK

Motor  pneumatikoen 
aldaera  bat  hegatsezko  motor 
birakariak dira. Hagatsezko motor 
pneumatikoa,  eginkizuna aldatuz, 
ikusi genuen konpresore biragarri 
zelularra  bezalakoa  da,  hau  da, 
oraingo  makina  honetan  aire 
konprimitua  sartu  egiten  dugu 
motorra birarazteko.

Ganbera  zilindrikoan 
errotore  eszentrikoa  dago. 
Errotore  horrek  artekak  dauzka. 

Artekok hegatsak gidatzen dituzte eta hegatsek zilindroko atorraren kontra presioa eragiten 
dute indar zentrifugatuaren eraginez. Horrela, ganberak hermetikoki banatuta gelditzen dira. 
Errotorearen  biraketa-erregimena  3000  eta  8500  min-1 bitartekoa  da.  Motor  hauek 
eskuinerantz edo ezkerrerantz biratzekoak ere izan daitezke eta beren potentzia 0,1 eta 17 kW 
(0,1-24 HP) bitartekoa izan daiteke.

ENGRANAJEZKO MOTORRAK

Motor  hauen  biraketa-momentua 
aireak bi hortz engranatuen alboen kontra 
eragiten  duen  presioaren  ondorioa  da. 
Gurpil  horztunetako  bat  motorraren 
ardatzean  gogor  finkatuta  dago. 
Engranajezko  motor  hauek  potentzia-
-maila  handiak  lor  ditzakete  (44 kW/60 
HP).  Engranaje  zuzenekin  zein 
helizezkoekin  fabrikatu  ohi  direnez, 
biraketa-noranzkoak  ere  aldaketak  izan 
ditzake. 

MOTOR PNEUMATIKOEN EZAUGARRIAK:

• Bira-kopurua eta biraketa-momentua mailakatu gabe erregulatzen dira
• Biraketa-erregimen ugari dituzte
• Txikiak dira (pisua ere txikia)
• Seguruak dira gainkargaren kontra
• Erresistenteak dira hauts, bero eta hotzarekiko
• Leherketa arriskurik ez dago
• Errazak dira mantentzen
• Biraketa-noranzkoa erraz alda daiteke

Gipuzkoa kalea, 5 – 20800 ZARAUTZ                                                                                                                                    54



      
            

7. GAIA

BALBULA BANATZAILEAK

Pneumatikan aginte eta kontrolarako erabiltzen diren elementuei balbula deitzen zaio. 
Balbulen  eginkizuna  presioa,  emaria  edo  aire-pasabidea  kontrolatzea  da.  Balbula-motak 
honelaxe sailka daitezke:

• Balbula banatzaileak
• Blokeaketa balbulak 
• Emari balbulak 
• Presio-balbulak

BALBULEN
SAILKAKETA

Banatzaileak - Bide eta kokagune araberakoak
- Eragintza araberakoak
- Eraikintza araberakoak

Blokeokoak - Hautagailuak
- Itzulketa-aurkakoak
- Aldiberetasunekoak
- Ihes azkarrekoak

Kaudalezkoak - Itoarazleak
- Erregulatzaileak
- Direkzio bakarreko erreguladoreak

Presiozkoak - Segurtasunezkoak
- Erregulatzaileak
- Sekuentziazkoak

BALBULA BANATZAILEAK

Balbula  banatzaileek  aire  konprimituak  ibili  behar  duen  bidea  kontrolatzen  dute. 
Balbula banatzaileak aire konprimituaren pasabidea ireki, itxi edota pasabidearen noranzkoa 
aldatu ohi dute.

Balbula banatzaile ondoko elementu hauek bereiz daitezke:

• Bideak:  Balbulak aire-sarrera, irteera edo iheserako dituen zuloak dira.
• Posizioak: Balbulak barnean bideak elkartzeko izaten dituen era desberdinei 

posizio deritzogu.
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• Eragina: Posizio batetik bestera aldaketa burutzen duen balbularen atala da, eta 
eskuzkoa, mekanikoa, pneumatikoa eta elektrikoa izan daiteke

• Eragintza-sistemak balbulen posizioak aldatzeko erabiltzen dira, eta eskuzkoak, 
mekanikoak, pneumatikoak eta elektrikoak izan daitezke.

Balbula banatzaile parametroak:

 Konexio-kopurua (bideak): 2, 3, 4... eta abar bide
 Kommutazio-posizioen kopurua: 2, 3... eta abar posizio
 Eragintza-mota: mekanikoa, elektrikoa, pneumatikoa, eskuzkoa
 Itzularazteko era: malgukien bidez, presioz

BALBULA BANATZAILEEN ADIERAZPEN ESKEMATIKOA

Balbula  hauek  lanari  dagokienez,  bi,  hiru,  lau  edo  bost  zulokoak  izan  daitezke 
(pilotaketa zuloak kontutan hartu gabe).

Eskema pneumatikoetan balbula banatzaileak adierazteko ikurrak erabiltzen dira. Ikur 
hauek ez dute balbularen eraiketari buruz inongo azalpenik adierazten, bere funtzioa azaltzen 
dute soilik.

Balbula  banatzaileak,  karratu  bitartez  adierazten  dira.  Ondoan  jartzen  karratu 
kopuruak, banatzailearen posizio kopurua adierazte du. Bi posizioko balbuletan,  eskuineko 
laukia balbularen geldialodi posizioari dagokio beti

Funtzionamendua eskematikoki adierazia, karratuen barruan adierazten da.

• Karratu barruko geziak, fluidoaren zirkulazio norantza adierazten du
• Itxitura kokaerak, zeharkako lerroz adierazten dira.
• Bideen elkarketa puntu baten bidez irudikatzen da

Sarrera  eta  irteerako  konexioak  karratuari  goi  behe  aldean  erantsitako  marraz 
adierazten dira.
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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.

Presio-sarrera zentroan puntu bat duen zirkulu batez.

Haririk ez duen ihes bidea (airea ingurugirora doa). Karratuari zuzenean erantsitako 
triangeluz  adierazten  da.  Alderantziz,  haridun  ihes  bidea  (airea  kanporuntz  irteten  da). 
Karraturik arinki aldendutako triangeluz adierazten da.

Hiru posizioko balbulaetan, erdiko posizioa beti pausaguneko posizioa izaten da.

Muntain  garaiko  erroreak  baztertzeko,  zuloak  letra  maiskulaz  adierazten  dira,  eta 
europearren arau arabera zenbakiz adieraziko dira: 
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Presio elikadura P 1
Aire irteerak A, B, C 2, 4, 6
Aire ihesak R, S, T 3, 5, 7
Pilotatze zuloak Z, X, Y 10, 12, 14

BIDE ETA POSIZIO ARABERAKO BANATZAILE BALBULEN SAILKAKETA

Balbulak  izendatzeko  lehenengo  bide-kopuruak  aipatzen  dira  eta  ondoren  posizio-
kopuruak. Hala, 3/2 balbula batek hiru zulo edo bide eta bi lan posizio ditu; 5/3 balbula batek, 
aldiz, bost zulo edo bide eta hiru lan posizio. 

Hurrengo koadroan, gehien erabiltzen diren balbula banatzaileak erakusten dira:

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

BALBULA ERAGINTZAREN ADIBIDEAK
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Aginte eta itzulera organoak balbularen posizioak aldatzeaz arduratzen da. Laukien 
alboetan  eta  horizontalki  marrazten  da.Aginte  organoa  balbularen  sinboloaren  ezkerrean 
kokatzen da beti; itzulerakoa, aldiz, eskuinean. Dakigunez, eragintza-mota desberdinak daude. 
Hona hemen adibide  batzuk:

• ESKUZKOAK

• MEKANIKOA
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 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.

Ibiltarte-amaiera izena hartzen dute. Arrabolezko eragintzako balbula banatzaileak dira. 
Zilindro  baten  ibiltarte-amaiera,  zilindroaren  aurreratzea  zein  itzulera  detektatzeko 
erabiltzen  dira.  Zurtoina  buru  batez  horniturik  doa,  eta  horrela  arrabolaren  posiziotik 
iragatean, eragin egiten dio balbularen posizioa aldatuz.
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• PNEUMATIKOAK
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• ELEKTRIKOAK
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BALBULA BANATZAILEEN SAILKAPENA ERAGINGAILUAREN ARABERA

•  JARRAIEKO SEINALEA

 Balbularen  eragintza,  eskuz,  mekanikoki,  pneumatikoki,  elektrikoki 
eragindako aginteak irauten duen bitartekoa da. Itzulera, malguki bitartez egiten da

• ALDIUNEKO AGINTEA, PULTSUA

Balbula  aldiuneko  seinalez  eragiten  da,  egoera  honetan  zehartugabeko 
denboran irauten duelarik haserako kokagunera itzularaziko diren seinalea jaso arte.
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BALBULA BANATZAILEEN ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAK

Eraikuntza-motaren  arabera  balbula  banatzaileak  bi  talde  nagusitan  bana  daitezke. 
Hona hemen bi taldeak:

• Asentu-balbulak
• Irristailu-balbulak

 ASENTU BALBULAK

Asentu-balbulen kasuan, pasabideak bolen, plateren, diskoen edo konoen bidez ireki edo 
itxi ohi dira. Asentu-balbulek asentu gisa gomazko loturak izaten dituzte. Balbulok ia ez 
daukate pieza higagarririk eta, ondorioz,  luzaroan irauten dute. Zikinak ez die eragiten eta 
oso  gogorrak  dira.  Hala  ere,  indar  eragile  handi  samarra  behar  dute,  zeren  malguki 
itzularazlearen eta aire-presioaren indarra gainditu behar baitute.

 IRRISTAILU BALBULAK

Balbula  hauetan,  zulo  desberdinak  enbolo-irristailu  baten  bidez  elkartu  edo  banandu 
egiten  dira.  Eragitean,  presioaren  aurka  ez  doanez,  ez  da  horrenbesteko  indarrik  egin 
behar, baina asentudunek baino ibiltarte handiago izaten dute.
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BALBULA BANATZAILE ARRUNTENAK

2/2 BIDEKO BALBULAK

 
2/2 bideko balbulek bi konexio eta bi posizio (itxita edo irekita) dituzte.  Itxita daudenean, 
balbulok ez dute airerik kanporatzen (3/2 bideko balbulek egiten duten bezala). 2/2 bideko 
balbularik ohikoena boladun asentu-balbula da.2/2 bideko balbulei eskuz zein pneumatikoki 
eragiten zaie.

3/2 BIDEKO BALBULAK

3/2 bideko balbulen bidez, seinaleak aktibatu edo desaktibatu egin ohi dira. 3/2 bideko 
balbulek 3 konexio eta 2 posizio dituzte. 3(R) hirugarren konexioaren bidez, seinalea igortzen 
duen hodiko airea kanporatu egiten da. Malgukiak bola balbula-asentuaren aurka bultzatzen 
du  eta,  2(A)   lan-hodirako  1(P)  presioa  jasotzen  duen  konexioaren  pasabidea  blokeatuta 
gelditzen  da.  2(A)  konexioa  hustu  egiten  da  3(R)  konexiorako  pasabidea  irekitzen  duen 
zurtoinean zehar.
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Boladun asentuzko 3/2 bideko balbula

Zurtoinak bola bere asentutik banandu egiten du. Eragiketa hau burutzeko, itzularazten 
duen malgukiak eta presioak eragiten duten indarra gainditu behar da.

Balbula  aktibatuta  badago,  1(P)  eta  2(A)  konexioak  lotuta  daude  eta  balbulak 
pasabidea ireki egiten du. Balbuloi eskuz zein mekanikoki eragiten zaie. Eragiteko behar den 
indarra  elikadura-presioaren  eta  balbulan  bertan  sortzen  den  marruskaduraren  araberakoa 
izango  da.  Hori  dela-eta  balbula-mota  hauen  tamainak  mugatuta  daude.  Asentu-balbulen 
diseinua sinplea eta trinkoa da.

3/2 bideko balbula efektu bakuneko zilindroaren eragintza

Balbulak pausagunean normalki irekia  baldin bada,  goazen ze aldaketa sortzen den 
efektu bakuneko zilindro baten funtzionamenduan.

Banaketa-eskema
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Balbula  posizio  normalean  dago,  pasabidea  irekita  dago.  Posizio  normalean, 
zilindroko  pistoia  aurrerantzeko  ibiltarte  amaierako  posizioan  dago.  Balbula  aktibatzen 
denean,  1(P)-tik  2(a)-rako presiopeko airearen pasabidea  blokeatuta  gelditzen  da.  Pistoiko 
ganberako  airea  kanporatu  egiten  da,  3(R)  irtenbidetik,  2(A)  konexioan  zehar.  Zilindroko 
zurtoinak atzera egiten du, malguki itzularazleak eragiten duen indarraren eraginez.

ERAGINTZA PNEUMATIKOA: 3/2 BIDEKO BALBULA

3/2 bideko balbulari  pneumatikoki  eragiten zaio,  12(Z) sarrerara iristen den seinale 
pneumatikoaren bidez. Hurrengo eskeman, eragintza pneumatikozko malguki itzularazledun 
balbula  ikus  dezakegu  (balbula  pneumatikoa).  Balbula  posizio  normalean  dago,  hau  da, 
blokeatze-posizioan.

Zeharka agindutako3/2 bideko balbuladun banaketa-sistema

Pneumatikoki eragindako balbulak zeharka eragindako maniobra-elementu gisa erabil 
daitezke. Zilindroak (1.0) aurrera egin dezan eragiten duen seinalea zeharka igortzen da, 3/2 
bideko  balbularen  bidez  (1.2).  Balbula  horrek  aginte-seinalea  bidaltzen  du  maniobra-
-elementura (1.1). Zilindroak 12(Z) konexioan presioa jasotzen duenean, gidariak malguki 
itzularazlearen kontra jarduten du eta balbula kommutarazten du.

Gipuzkoa kalea, 5 – 20800 ZARAUTZ                                                                                                                                    68



      
            

4/2 ETA 5/2  BIDEKO BALBULAK

4/2 balbula banatzaileek lau konexio eta bi posizio dituzte

5/2 bideko balbulak maiz  erabili  ohi dira  4/2 bidekoen ordez.  5/2 bideko balbulen 
bidez, zilindroak aurrera edo atzera egiten duenean, banandutako bi konexiotan zehar kanpora 
daiteke  airea.  Hala  ere,  4/2  bideko  eta  5/2  bideko  balbulen  aginte-funtzioak,  oinarrian, 
berberak dira.

Malguki itzularazledun 4/2 bideko balbula

5/2 bideko balbulek bost konexio eta bi posizio dituzte. Balbulok, zilindroei eragiteko 
maniobra-elementu gisa erabili ohi dira, batez ere. 5/2 bideko balbulen adibidea luzetarako 
gidaridun  balbula  da.  Aginte-elementuak  direnez,  balbulok  aginte-pistoia  daukate.  Pistoi 
horrek,  luzetarako  mugimenduen  bidez,  dagozkion  hodiak  lotu  edo  banandu  ohi  ditu. 
Eragiteko ez da indar handirik  behar,  zeren ez baita aire konprimituaren edo malgukiaren 
indarrik gainditu behar (boladunetan eta platerdunetan bezala). Luzetarako gidaridun balbulen 
kasuan eragintza-mota guztiak erabil daitezke, hots, eskuzkoak, mekanikoak, elektrikoak edo 
pneumatikoak. Itzularazteko mugimenduetarako ere eragintza-mota berberak erabil daitezke. 
Balbula hauetan eragintza-jardueraren ibiltartea askoz handiagoa da asentu-balbuletan baino. 
Gidaridun  balbula-mota  honetan  estankotasun-arazoak  sortu  ohi  dira.  Hidraulikan  aski 
ezagunak diren “metala  metalarekin” konexioek balbularen gorputzeko zuloaren araberako 
ibiltartearen gutxienezko perdoiak eskatzen dituzte.

Malguki itzularazledun 5/2 bideko balbula
4/3 BIDEKO BALBULAK
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4/3 bideko balbulek  4 konexio eta  3 posizio  dituzte.  4/3 bideko balbulen adibidea 
plater-gidaridun balbula da. Balbulok, jeneralean, eskuzko edo pedalezko eragingailuarekin 
fabrikatzen  dira.  Aktibatzen  direnean,  bi  plater  biraka hasten dira  eta  platerok pasabideak 
elkarrekin lotzen dituzte.

4/3 bideko balbula, tarteko posizioan, blokeatuta

4/3 bideko balbularen ebakidura
Testu honekin batera doan eskeman, 4/3 bideko balbula, tarteko posizioan eta itxita 

ikus daiteke.  Balbula honen bidez,  zilindroa ibiltarteko edozein gunetan geldiaraz daiteke. 
Hala ere zilindroa ezin da zehazki kokatu, zeren zilindroak posizioa aldatzen baitu jasotzen 
duen kargaren arabera.

4/3 bideko balbularen banaketa-sistema

Hurrengo koadroan, gehien erabiltzen diren balbula banatzaileak erakusten dira:
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BALBULA BANATZAILEEN ADIBIDEAK

3/2 bideko arrabolezko balbulak: espeka arrunta duena eta espeka ezkutagarria duena
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3/2 bideko balbulak, eragintza pneumatiko arruntezkoak

3/2 bideko balbula: normalean itxita,desaktibatuta eta aktibatuta
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3/2 bideko balbula: pausagunen irekita, desaktibatutaeta aktibatuta

3/2 bideko arraboldun balbula, serbogidatua, pausagunean itxita eta irekita

4/2 bideko balbula, plater-asentuduna,  
desaktibatuta eta aktibatuta
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8. GAIA

BLOKEO-BALBULAK

Blokeo-balbulek  (noranzko  bakarrekoek),  aire-fluxua  noranzko  bakarrean  pasatzen 
uzten dute. Balbula-mota hau, besteak beste, balbula hautatzaileetan erabili ohi da, edota, aldi 
berean estugune-balbulak eta noranzko bakarrekoak diren balbuletan,  emaria erregulatzeko 
balbularekin konbinatuta (emaria erregulatzeko noranzko bakarreko balbulak).

Noranzko bakarreko balbula eta bere aldaerak

NORANZKO BAKARREKO BALBULAK

Noranzko bakarreko balbulek pasabidea erabat blokeatzen dute noranzko batean, eta 
kontrako  noranzkoan  airea  gutxienezko  presioa  galduz  pasatzen  da.  Noranzko  bakarreko 
blokeoa lortzeko konoak, bolak, platerak edo mintzak erabili ohi dira.

Gipuzkoa kalea, 5 – 20800 ZARAUTZ                                                                                                                                    74



      
            

Irudiak,  oso  eskematikoki  bada  ere,  balbula  mota  honen  funtzionamendua  eta 
irudikatzeko erabiltzen den sinboloa erakusten dizkigu.

 Balbula  zirkuituan  adierazitako  posizioan  txertatzen  denean,  aireak  ezkerretik 
eskuinera zirkulatzen du, presioak malgukiaren indarra gainditu eta oinarri  konikoa 
higitzera behartzen badu beti ere.

 Alabaina,  ezinezkoa  da  airea  aurkako  norazkoan,  hau  da,  eskuinetik  ezkerrera, 
zirkulatzea.

Noranzko bakarreko balbula

LOTURA-ELEMENTUAK

Noranzko  bakarreko  balbulak  dituen  ezaugarri  berbereko  elementuak  seinaleak 
igortzen dituzten hodi bi lotzeko erabil daitezke, seinaleok kontrolatzeko. Lotura-elementutzat 
jo daitezkeen bi balbulok, sarrerako bi seinaleen prozesatze logikoa egiteko eta ondoriozko 
seinalea igortzeko erabil  daitezke.  Aldiberekotasun-balbulak bi sarreretan seinalea jasotzen 
duenean  (ETA  funtzioa)  baino  ez  du  seinalea  igortzen;  balbula  hautatzaileak  sarreretako 
batean seinalea jasotzen duenean (EDO funtzioa) igortzen du seinalea.

 ALDIBEREKOTASUN-BALBULA: ETA FUNTZIOA

Aldiberekotasun-balbulak bi sarrera (X eta Y) eta irteera bat (A) ditu. Pasabidea bi 
sarreretan seinalea jasotzen duenean baino ez da irekitzen. X edo Y sarreran jasotako seinale 
bakarrak pasabidea blokeatu egiten du, zilindroko gidarian gertatzen den indarren diferentzia 
dela-eta.  Sarrerako  seinaleak  aldi  berean  jasotzen  ez  badira,  iristen  den  azken  seinalea 
irteerara  pasatzen  da.  Sarrerako  seinaleak  presio  desberdinekoak  badira,  presio  handiena 
duenak balbula ixten du eta presio txikiena A irteerara pasatzen da. Aldiberekotasun-balbula, 
batez ere, blokeatzeko aginteetan, kontroleko eginkizunetan edo lotura logikoetan erabili ohi 
dira.
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Aldiberezkotasun-balbula duen banaketa-eskema

Banaketa-eskeman  aldiberekotasun-balbula  sartzen  denean,  bi  seinale-igorle  (3/2 
bideko balbulak,  normalean itxita)  instalatu behar dira, paraleloan edo seriean.  Seinalea bi 
balbulak aktibatuta daudenean baino ez da igortzen.

Banaketa-eskema: ETA funtzioa seriean

 BALBULA HAUTATZAILEA: EDO FUNTZIO LOGIKOA

Balbula  hauek  aireari  zulo  edo  bide  bakar  batetik  irteten  uzten  diote,  beste  zulo 
desberdinetatik saretzen bada ere. Ondoko irudiak balbula mota honen funtzionamendua eta 
irudikatzeko erabiltzen den sinboloa erakusten dizkigu.
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Balbula hauek bi sarrera dituzte (E1 eta E2) eta irteera bat (A). E1 sarrerak presioa 
jasotzen badu, bolak E2 sarrera ixten du eta airea E1-etik A-rantz pasatzen da. Airea E2-tik A-
-rantz pasatzen bada, E1 sarrera blokeatuta gelditzen da. 

Beraz, airea A zulotik irteten da beti, bi zulo desberdinetatik, E1-etik eta E2-tik, sartzen 
bada ere

Balbula honi “EDO” elementua ere deitu  ohi  zaio.  Zilindroari  edo aginte-balbulari 
eragiteko gune bi edo gehiago badaude, beti gutxienez balbula hautatzaile bat erabili behar 
izaten da. 

Ondorengo  eskeman 
eskuzko  bi  balbulen  bidezko 
zilindroaren  agintea  ikus 
dezakegu.  Balbulok  zilindrotik 
distantzia desberdinetara instala 
daitezke.

Bi seinale-igorle dituen zilindroaren eragintza

Balbula  hautatzaileak  elkarrekin  konekta  daitezke,  EDO egoera  osagarria  lortzeko, 
beheko  eskeman  ikus  daitekeen  bezala.  Botoia  duen  edozein  balbula  aktibatuz  gero, 
zilindroak aurrera egingo du.

Hiru seinale-igorle dituen zilindroaren eragintza
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IHES AZKARREKO BALBULA

Batzuetan,  komeni  da  zilindroaren  airea,  hodi  edo  banatzaileetatik  igaro  gabe, 
zuzenean atmosferara irtetea. Hau ihes lasterreko edo purgaketa lasterreko balbulen bitartez 
egin  daiteke.  Irudiak,  balbula  mota  honen  sinboloa  eta  funtzionatzeko  modua  erakusten 
dizkigu.

 Balbula banatzaile batetik datorren airea P zulotik sartzen denean, mintz elastiko 
eskuinerantz bultzatu eta R irteera blokeatuta geratzen da. Horrela, airea A zulotik 
dagokion zilindrora igarotzen da.

 Zilindroaren itzuleran, airea A zulotik sartzen denean, mintza ezkerrerantz higitu 
eta P zuloa blokeatuta geratzen da. Honela, airea atmosferara irteten da zuzenean R 
zulotik.

Ihes azkarreko balbula

Komenigarria  da  ihes  azkarreko  balbula  bakoitza  dagokion  zilindrotik  ahalik  eta 
hurbilen instalatzea.

Ihes azkarreko balbula duen banaketa-eskema
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9. GAIA

EMARI-BALBULAK

Aire konprimituaren emaria erregulatzeko erabiltzen diren elementuak dira. Iratotzaile 
edo estugune izenak ere badituzte. 

Estugune-balbulak doigarriak izan ohi dira. Bakoitzari dagokion doitzea zehaztu egin 
daiteke. Estugune-balbulak zilindroen abiadura kontrolatzeko erabili ohi dira. Arreta handia 
izan behar da, estugune-balbula inoiz ere erabat itxita egon ez dadin.

Aire emaria noranzko bakar batean edo bi noranzkoetan erregula daiteke.

BI NORANZKOKO ESTUGUNE-BALBULAK

                 Estugune-balbula

Aireak torlojua dagoen bidetik igaro behar du beti nahitaez. Hortaz, zirkulazioa 1tik 
2ra edo 2tik 1ra izan, aire emaria torlojuaren bitartez erregulatu ahal izango da beti.

Balbula  hauek fluxuaren  emaria  bi  noranzkoetan  erregulatzen  dute.  Emari-urripena 
aire konprimituaren bidean estugune bat ipinita lortzen da eta estugune hau torloju baten bidez 
erregulatzen da; horrela emariaren erregulazioa lortzen da.
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NORANZKO BAKARREKO ESTUGUNE-BALBULA  

Noranzko bakarreko estugune-balbula aire-emaria noranzko bakarrean murrizten dute 
eta beste noranzko noranzkoan emaria ez du aldaketarik jastzen. Bi noranzko estugunea eta 
itzulera aurkako balbula bat elkartuta lortzen da.

 Airea 2 zulotik sartu eta 1 zulotik irteten bada, emaria torlojuaren bitartez erregula 
daiteke. Kasu honetan, aireak zirkulatzeko bide bakarra du, itzuleraurkakoak beste 
bidea oztopatzen baitu.

 Aitzitik,  1  zulotik  sartzen  bada,  itzuleraurkakoa  zeharkatu  eta  2  zulotik  irten 
daiteke  batere  arazorik  gabe.  Horrenbestez,  emaria  ezin  izango  da  torlojuaren 
bitartez erregulatu.

Ondorioz,  Aire  emaria  zirkulazioaren  noranzko  2tik  1era  denean  bakarrik  erregula 
daiteke.

Balbula  hauek  zilindro  pneumatikoen  abiadura  erregulatzeko  erabili  ohi  dira. 
Komenigarria da balbulok zilindroetatik ahalik eta hurbilen kokatzea.

Aldi berean estugune-balbula eta noranzko bakarrekoa den balbula

Efektu bikoitzeko zilindroetan, batez ere, bi estugune-mota daude:

• Aire-sarbideko estugunea
• Aire-irtenbideko estugunea

AIRE-ELIKADURA ESTUTZEA

Elikatze-airea  estutzea  zilindrorantz  doan  aire-fluxua  murriztean  datza.  Kanporatu 
behar den airea aske pasa daiteke noranzko bakarreko balbulan zehar. Zilindroan eragina duen 
edozein  karga-aldaketak,  txikiena  bada  ere  (ibiltarte-etengailuarekin  topo  egiten  duenean 
gertatzen dena, adibidez), aldaketa handiak sortarazten ditu zilindroaren aitzinapen-abiaduran. 
Ondorioz,  aire-elikaduraren  estugunea  efektu  bakuneko  zilindro  txikietan  baino  ez  da 
aplikatzen.
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IHES-AIR EA 
ESTUTZEA

Irteerako airea estutzeari dagokionez, airea aske pasatzen da zilindrorantz eta irteerako 
hodian pasabidea murriztu egiten da, kanporatu beharreko airearekiko erresistentzia eraginez. 
Pistoiak  elikatze-airearen  presioa  jasotzen  du,  irteerako  hodiko  estuguneak  eragindako 
erresistentziak  sortzen  duen  presioa,  alegia.  Aldi  berean  estugune-balbulak  eta  noranzko 
bakarrekoak diren balbulak horrela egituratuz gero, zilindroen aitzinapen-ezaugarriak hobetu 
egiten dira. Efektu bikoitzeko zilindroetan, komenigarria da beti ihes-airea estutzeko gailua 
instalatzea.

Gipuzkoa kalea, 5 – 20800 ZARAUTZ                                                                                                                                    81



      
            

10. GAIA

PRESIO-BALBULAK

Presio-balbulak  presioa  erregulatzen  duten  edo presioaren  bidez  kontrolatzen  diren 
elementuak dira. Presio-balbulak hiru multzo nagusitan sailkatu ohi dira:

• Presioa erregulatzeko balbulak
• Presioa mugatzeko balbulak
• Sekuentzia-balbulak

 Presioa  mugatzeko  balbulak,  segurtasun-neurriak  direla-eta,  konpresorearen  atzean 
instalatu ohi dira, metagailuko presioa mugatzeko 

 Presioa  erregulatzeko balbulek  lan-presioa konstante  mantentzen  dute,  sarean egon 
daitezkeen presio-aldaketak edonolakoak izanda ere.

 Sekuentzia-balbulak agintea abiatzeko seinalea behar den kasuetan erabili ohi dira.

PRESIO ERREGULATZEKO BALBULAK

Mantentze-unitateei buruzko kapituluan, alegia, presioa erregulatzeko azalpen zehatza 
egin  dugu.  Balbulok,  sare  pneumatikoan  presio-aldaketak  gertatzen  badira  ere,  presioa 
konstante  mantentzeko  erabili  ohi  dira.  Sarrerako gutxienezko presioak irteerako presioak 
baino handiagoa izan behar du.

Ihesbiderik gabeko presioa erregulatzeko balbula
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Presioa erregulatzeko ihesbidedun balbula

PRESIOA MUGATZEKO BALBULAK

Balbula  hauek,  batez  ere,  segurtasun-balbula  gisa  erabili  ohi  dira  (gainpresio-
-balbulak),  zeren  sistemako  presioak  onar  daitekeen  gehienezko  presioa  gaindi  ez  dezan 
kontrolatzen baitute. 

Irudiak  balbula  mota  honen  sinboloa  eskematikoki  eta  funtzionatzeko  modua 
erakusten dizkigu.

T  torlojoaren  bitartez,  B 
oinarriari  eragiten  dion  M 
malgukia  gehiago  edo 
gutxiago  konprima 
dezakegu.  Horrela,  airea  E 
irekiduratik  sartu  eta  S 
irekiduratik  irtengo  bada, 
haren  presioak  malgukiaren 
indarrari aurre egiteko eta B 
oinarria altxatzeko modukoa 
izan beharko du.
 

Sarrerako  presioa 
aldez  aurretik  doitutako 
gehienezko  presiora  iristen 
denean,  irteera  ireki  egiten 
da  eta  airea  kanpora 
ateratzen da. Balbula irekita 
gelditzen  da  malgukiak 

berriro ixten duen arte. Malgukiak balbula ixteko, presioak malgukiaren ezaugarri-kurbaren 
arabera doitutako presio-mailara iritsi behar du.
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SEKUENTZIA-BALBULAK

Aginte-seinalea aldez aurretik zehaztutako presiora iristen denean, kasu horretarako 
instalatutako 3/2 bideko balbulak erantzuten du. Aginte-seinalea aldez aurretik zehaztutako 
presioa baino txikiagoa denean, balbula berriro posizio normalean gelditzen da.

Balbula hauek presioa mugatzeko balbulen printzipio berberaren arabera funtzionatzen 
dute. Presioak malgukian doitutako balioa gainditzen duenean, balbulak pasabidea irekitzen 
du.  Airea  1(P)-tik  2(A)-rantz  pasatzen  da.  2(A)  irteera  12(Z)  aginte-hodiko presioa  aldez 
aurretik  doitutako  presioaren  baliora  iristen  denean baino ez  da  irekitzen.  Aginte-pistoiak 
1(P)-tik 2(A)-ranzko pasabidea irekitzen du.

Sekuentzia-balbula doigarria

Sekuentzia-balbulak  aginte  pneumatikoetan  erabili  ohi  dira,  kommutazio-eragiketa 
egiteko presio zehatza lortu nahi denean (presioaren araberako aginteak).

Sekuentzia-
balbuladun 
banaketa-es

kema
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11. GAIA

BALBULA TENPORIZADOREA

Zenbait elementu konbinatuz gero, beste eginkizun sekuentzial batzuk bete daitezke. 
Adibide gisa, balbula tenporizadorea aipa genezake. Balbula tenporizadore gisa erabiltzeko 
honako konbinazioa osatuko dugu: aldi berean estugune-balbula eta noranzko bakarrekoa den 
balbula, metagailua eta bide-balbula.

Balbula tenporizadorea

Zehaztutako denbora pasa ondoren, balbulak pasabidea ireki egiten du. Posizio hori 
mantendu egiten da aginte-seinalea dagoen bitartean. Beste konbinazio bat honako hau izan 
daiteke:  aldi berean estugune-balbula eta noranzko bakarrekoa den balbula eta bi eskuzko 
aginte-unitatea.

Pausagunean  itxita  dagoen  3/2  bideko  balbuladun  balbula  tenporizadorearen 
funtzionamendua:  presiopeko airea  balbulako 1(P)  konexiora  iristen  da.  Aginte-zirkuituko 
airea 12(Z) sarreran zehar sartzen da balbulara eta aldi berean estugune-balbula eta noranzko 
bakarrekoa den balbula zeharkatzen du. Erregulatzeko torlojuaren bidez, metagailu txikirantz 
pasatzen  den  denbora-unitateko  aire-kopurua  zehazten  da.  Metagailuan  aski  aginte-presio 
dagoenean, 3/2 bideko balbulako pistoia beherantz desplazatzen da eta pistoi horrek 2(A)-tik 
3(R)-ranzko pasabidea blokeatzen du. Platera asentutik banandu egiten da eta airea 1(P)-tik 
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2(A)-rantz  pasa daiteke.  Kommutazio-gunea  metagailuan  dagokion presioa sortzeko behar 
den denboraren arabera zehaztuko da.

Balbula tenporizadorea posizio normalera itzul dadin, 12(Z) aginte-hodia hustu egin 
behar da. Metagailutik datorren airea, kanpora atera baino lehen, aldi berean estugune-balbula 
eta  noranzko  bakarrekoa  den  balbulan  zehar  eta  seinaleak  prozesatzeko  balbulako  huste-
-hodian  zehar  pasatzen  da.  Malgukiaren  eraginez  pistoia  eta  platera  dagozkien  posizio 
normaletara  itzultzen  dira.  2(A)  lan-hodia  3(R)-ren  bidez  husten  da  eta  1(P)  konexioa 
blokeatuta gelditzen da.

3/2 bideko balbula  posizio normalean irekita  baldin badago,  2(A) irteerak  seinalea 
jasotzen du. 10(Z) sarreran seinalea jasotzeagatik balbulak kommutatzen badu, 2(A) lan-hodia 
hustu egiten da 3(R)-n bidez. Horren ondorioz, doitutako denbora pasatu ondoren, irteerako 
seinalea ezeztatu egiten da.

Kasu  honetan  ere  metagailuan  dagokion  presioa  sortzeko  behar  den  denboraren 
araberako atzerapena gertatuko da. 10(Z) konexioko airea kenduz gero, 3/2 bideko balbula 
posizio normalera itzuliko da.

Orrialde honetan ikus dezakegun banaketa-eskeman bi balbula tenporizadore daude. 
Balbula bat (1.5) itxita dago posizio normalean eta besteak (1.4) pasabidea irekita du posizio 
normalean.  1.2  balbulak  duen  botoia  sakatuta,  seinalea  bidaliko  da  1.4  balbularantz,  eta 
handik pultsu-balbulako 14(Z) sarrerara igorriko da. 1.0 zilindroak aurrera egiten du. Balbula 
tenporizadorean atzerapen-denbora laburra doitu da, 0,5 segundokoa, adibidez. Denbora-tarte 
hori  aski  da  aitzinapen-mugimendua  hasteko.  Ondoren,  balbula  tenporizadoretik  datorren 
10(Z) aginte-seinaleak, berehala, 14(Z) sarrerako seinalea ezeztatzen du. Zilindroko zurtoinak 
1.3 ibiltarte-etengailuari eragiten dio. 1.5 balbula tenporizadoreak aginte-seinalea jasotzen du 
eta,  aldez  aurretik  doitutako  denbora  pasatu  ondoren,  balbula  ireki  egiten  du.  Orduan, 
tenporizadoreak seinalea igortzen du pultsu-balbulako 12(Y) sarrerara. Balbulak kommutatu 
egiten du eta zilindroak atzera egiten du. Gero, 1.2 balbula aktibatuta, beste ziklo bat martxan 
jar daiteke.

Balbula tenporizaredun banaketa-eskema
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12. GAIA

PNEUMATIKARI DAGOZKION IKURRAK 
ETA ARAUAK

Sistema pneumatikoak garatzeko, elementuak eta banaketa-sistemak ordezkatzeko ikur 
bateratuak erabili beharra dago. Jarraian, ikur garrantzitsuenen zerrenda ikusiko dugu. 

PRESIOPEKO AIREZKO ELIKADURA

Presiopeko airezko elikadurari dagozkion ikurrek banakako elementuak edota zenbait 
elementuren  konbinazioak  irudika  ditzakete.  Kasu  honetan  elementu  guztien  baterako 
konexioa adierazten denez, presiopeko airearen iturria ikur sinplifikatu batez ordezka daiteke.

Energia-elikaduraren atalari dagozkion ikurrak
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BALBULEN POSIZIOARI DAGOZKION IKURRAK

Bide-balbulak: kommutazioari dagozkion ikurrak

BIDE-BALBULAK

Bide-balbulak  irudikatzeko,  konexioen  eta  posizioen  kopurua  eta  airearen 
pasabidearen  noranzkoa  adierazten  dira.  Balbulako  sarrerak  eta  irteerak  ondo  adierazita 
azaltzen dira, konexioak egitean akatsik ez egiteko.

Bide-balbulak: konexioak eta posizioak
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Bide-balbuletako  konexioak  letren  bidez  edo,  DIN  ISO  5599  araua  aplikatuz, 
zenbakien bidez adieraz daitezke. Ondorengo zerrendan bi metodoak azaltzen dira.

Zuloa edo konexioa DIN ISO 5599 Letrak
Presiopeko airearen konexioa 1 P
Aire-ihesbidea 3 R, S
Irteerak 2, 4 A, B
Aginte-konexioak X, Y, Z
1etik 2ranzko presiopeko airearen konexioa 12
1etik 4ranzko presiopeko airearen konexioa 14
Seinalearen irteera ezeztatzeko 10

Oharra: eskuliburu honetan,  konexio guztiak zenbakiz eta  letrez adierazita  azaltzen 
dira.

Izendapen- adibideak

ERAGINTZA-MOTAK

Balbula  pneumatikoen  eragintza-motak  sistemaren  eskakizunen  araberakoak  izango 
dira. Hona hemen eragintza-moten zerrenda:

o Eragintza mekanikoa
o Eragintza pneumatikoa
o Eragintza elektrikoa
o Zenbait eragintza konbinatuta

Eragintza-motak irudikatzeko erabili ohi diren ikurrak DIN ISO 1219 arauan barne 
daude.

Bide-balbulei  dagokienez,  oinarrizko  eragintza-mota  eta  itzultzeko  ezaugarriak 
kontuan hartu  behar  dira.  Dagozkien  ikurrak,  normalean,  posizioak  adierazten  dituzten  bi 
multzoen  albo  bietan  ipinita  egoten  dira.  Gainerako  eragintza-motak,  eskuzko  eragintza 
osagarria, adibidez, bereiz adieraziko ditugu.
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Eragintza motak

NORANZKO BAKARREKO BALBULA ETA BERE ALDAERAK

Noranzko bakarreko balbula oinarrizko elementu gisa erabili ohi da aldaera askotan. 
Noranzko  bakarreko  balbulak  malguki  itzularazledunak  edo  malgukirik  gabekoak  izan 
daitezke.  Malguki  itzularazlea  edukiz  gero,  pasabidea  irekitzeko,  presioaren  indarrak 
malgukiarena baino handiagoa izan behar du.

Noranzko bakarreko balbula eta bere aldaerak

ESTUGUNE-BALBULAK

Estugune-balbula  gehienak  doigarriak  dira  eta  noranzko  bakarreko  zein  noranzko 
bietako emaria murrizteko erabili ohi dira. Estugune-balbularekin batera noranzko bakarreko 
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balbula  instalatuz  gero,  estugunea  noranzko  batean  baino  ez  da  gertatuko.  Estugunea 
adierazten  duen  ikurrak  gezi  bat  badauka,  emaria  erregula  daitekeela  esan  nahi  du.  Gezi 
horrek ez du zerikusirik fluxuaren noranzkoaz.

Estugune balbulak

PRESIO-BALBULAK

Presio-balbulen  eginkizuna,  sistema  pneumatiko  partzialeko  zein  osoko  presioan 
eragitea da. Presio-balbulak malgukiaren indarraren arabera doitu behar dira. Aplikazioaren 
arabera, honako bertsio hauek bereiz daitezke:

• Ihesbiderik gabeko presio-balbula
• Ihesbidedun presio-balbula
• Sekuentzia-balbula

Presio-balbulak irudikatzen dituen ikurrak posizio bakarreko balbula gisa irudikatzen 
ditu,  hau  da,  fluxu-bide  bakarra  eta  irteera  bakarra  (itxita  edo  irekita)  dituzten  balbulak. 
Presioa erregulatzeko balbulen kasuan pasabidea beti irekita dago. Sekuentzia-balbulak itxita 
mantentzen dira, malgukiaren kontra eragindako presioa zehaztutako gehienezko baliora iritsi 
arte.

Presio-balbulak
ERAGINGAILU LINEALAK
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Eragingailu linealak (zilindroak) eraikitzeko eraren arabera desberdintzen dira.

Efektu bakuneko zilindroa eta efektu bikoitzeko zilindroa gainerako eraiketa-aldaeren 
oinarria dira. Ibiltartearen bukaerako posizioetan talka murrizteko moteltze-sistema erabiliz 
gero,  zilindroaren  funtzionamendu  eraginkorra  luzatu  egiten  da  eta,  halaber,  mugimendu 
homogeneoagoa ziurtatzen da. Moteltze-sistema finkoa zein doigarria izan daiteke. Dagokion 
ikurrak gezia badauka, moteltzea doigarria dela esan nahi du.

Eragingailu linealak

ERAGINGAILU BIRAKARIAK

Eragingailu birakariak motorren mugimenduaren arabera sailkatu ohi dira.  Bi mota 
daude,  hots:  etengabeko mugimendu birakaria  eragiten duten motorrak eta biraketa-angelu 
mugatua duten motor birakariak. Motor pneumatikoek oso biraketa-erregimen handiak lortzen 
dituzte,  konstanteak  zein  doigarriak.  Biraketa-angelua  mugatuta  duten  motorren  kasuan, 
biraketa finkoa zein doigarria izan daiteke. Moteltzea kargaren araberakoa edo mugimendu 
birakariaren abiaduraren araberakoa izan daiteke.

Mugimendu birakaria
IKUR OSAGARRIAK
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Azaldutako elementuokin osagarri ugari konbina daitezke.

Ikur osagarriak
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13. GAIA
SISTEMA PNEUMATIKOEN GARAPEN 

SISTEMATIKOA

ESKEMA 

Automatismo pneumatikoak garatzeko urrats 
batzuk bete behar dira: 

Eskemak,  seinaleen  fluxua  behetik  gorantz 
adierazi behar du.

 Zirkuitua  konplexua  denean,  energia 
hornitzeko  elementuak  (mantentze-unitatea,  ixte-
-balbula,  zenbait  banaketa-konexio)  eskematik 
kanpo jarriko ditugu.

Adibide  bezala  har  dezagun  ondorengo 
sistema pneumatikoa. Bere funtzionamendua honela 
da:

Botoia  edo  pedala  sakatuz  gero,  efektu 
bikoitzeko zilindroko zurtoinak aurrera egin behar 
du.

Ibiltarte-etengailura  iritsita,  langileak  botoia  edo  pedala  sakatzeari  uzten  badio, 
zurtoinak bere posizio normalera itzuli behar du eta aireari ihesbidea estutu egin behar zaio.

1.3  balbula  zilindroaren  aurreko  aldeko  ibiltarte-etengailuaren  eremuan  dago 
instalatuta  eta  sentsore-lanak  betetzen  ditu.  Banaketa-eskeman,  elementu  hori  seinaleen 
sarreren mailan sartuta  dago, zein posiziotan eta  norantz orientatuta  dagoen zehaztu gabe. 
Dagokion markak, banaketa-eskeman zilindroaren aitzinapen-eremuan agertzen denak, alegia, 
1.3 balbularen posizioa adierazten du, balbula hori aktibatua izan dadin.

Agintea oso konplexua bada eta hainbat lan-elementu badauzka, elementuok zenbait 
aginte-katetan banakatzea komeni da eta multzo bakoitzeko kate bat egitea.

Ahal  izanez  gero,  kateok  elkarren  alboan  marraztu  behar  dira,  mugimenduen 
sekuentziaren ordena berean.
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Banaketa-eskema

OSAGAIEN IZENDAPENA 

Eskeman agertzen diren elementu guztiek 
posizio  normalean irudikatuta  egon behar  dute. 
Balbulak posizio normalean aktibatuta badaude, 
gezi  baten  bidez  adierazi  behar  da.  Ibiltarte-
-etengailua  ere  aipatutako  egoera  horretan 
badago, adierazi egin behar da, espeka dagokion 
posizioan marraztuz.

Osagaiak adierazteko zenbaki-sistema 
ondorengo irizpide hauen araberakoa da:

0. Energia-hornikuntza
1.0, 2.0, etab. Lan-elementuak
1 Aginte-elementuak
01, .02, etab. Aginte elementuaren eta lan-elementuaren artean dauden elementuak
2, .4, etab. Zilindroaren aitzinapen-mugimenduan eragina duten elementuak
.3, .5, etab Zilindroaren atzerapen-mugimenduan eragina duten elementuak

IRUDIKATZEKO ERA (DIAGRAMAK)
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• Mugimenduen diagrama

Mugimenduen  diagraman  lan-elementuen  (zilindroen,  aitzinapen-unitateen,  eta 
abarren) prozesuak eta posizioak irudikatu ohi dira. Koordenatu batean ibiltartea adierazten da 
(lan-elementuaren ibiltartea) eta bestean, faseak (espazioa/fasea diagrama).

Diagrama honetan denbora ere adieraz daiteke (espazioa/denbora diagrama).

Funtzionamenduaren sekuentzia adierazteko era horiek,  VDI 3260 arauaren arabera 
normalizatuta daude.

Diagramen adibideak: Tolestatzeko eta estanpatzeko gailua.

Diagrama horien bidez,  aise  ikus  daiteke  makina  automatikoen mugimenduak nola 
garatzen diren. 
AGINTE-DIAGRAMA
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Aginte-diagrametan,  faseen  arabera,  seinaleak  igortzen  dituzten  elementuetako 
konexioen egoerak adierazi ohi dira.

Hemen konexio-denborak ez dira kontuan hartzen, seinale-igorleen egoera irekiak edo 
itxiak baino ez dira aintzakotzat hartzen.

Goian aurkeztu dugun adibidean, ibiltarte-etengailuak seinalea igortzen du 2. fasearen 
hasieran eta 5. fasea bukatzen denean, seinale hori igortzeari utzi egiten dio.

Mugimenduaren  diagramak  eta  aginte-diagramak  zenbait  elementuren 
funtzionamenduaren  garapena  irudikatzen  dute.  Horregatik,  askotan,  Funtzionamendu-
-diagrama deitu ohi zaie. 

Gehienetan,  mugimenduen  diagrama  eta  aginte-diagrama  marraztu  ohi  dira.  Biak 
marrazten direnean, emaitzari Funtzionamendu osoko diagrama deitu ohi zaio. Hona hemen 
tolestatzeko eta estanpatzeko gailuaren adibideari dagokion funtzionamendu osoko diagrama.
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ARIKETAK

Gipuzkoa kalea, 5 – 20800 ZARAUTZ                                                                                                                                    99



      
            

PNEUMATIKAKO ARIKETAK

1/ 2/2 motako bi  balbula erabiliz efektu bakuneko zilindroa kontrolatu nahi da. 

2/ 3/2 motako balbulak erabiliz, efektu bakuneko zilindroa kontrolatu nahi da. 
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3/
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Monoegonkor (pneumatikoa-malgukia) den 3/2 balbula banatzailea erabiliz, efektu 
bakuneko zilindroa kontrolatu nahi da, bere funtzionamendua honela izan dadin: S1 

zapaltzean, zilindroaren zurtoinak aurrera egin behar du eta zapaltzen ari garen bitartean han 
jarraitu; zapaltzeari utzi egiten diogunean itzuli egingo da.

4/ Monoegonkor  (pneumatikoa-malgukia)  den  3/2  balbula  banatzailea  erabiliz,  efektu 
bakuneko  zilindroa  kontrolatu  nahi  da,  bere  funtzionamendua  honela  izan  dadin:  S1 

zapaltzean,  zilindroaren zurtoinak aurrera egin behar du eta nahiz eta  zapaltzeari  utzi  han 
jarraitu; bere tokira itzultzeko, nahikoa izango da S2 zapaltzea une batean.
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5/ Biegonkor  (pneumatikoa-pneumatikoa)  den  3/2  balbula  banatzailea  erabiliz,  efektu 
bakuneko  zilindroa  kontrolatu  nahi  da,  bere  funtzionamendua  honela  izan  dadin:  S1 

zapaltzean, zilindroaren zurtoinak aurrera egin behar du eta nahiz eta zapaltzeari  utzi,  han 
jarraitu;   S2 zapaltzen dugunean zurtoina itzuli egingo da.
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6/ 2/2 motako lau balbula erabiliz, efektu bikoitzeko zilindroa kontrolatu nahi da. 

7/ 3/2  motako  bi  balbula  monoegonkor  (eskuz-malgukia)  erabiliz,  efektu  bikoitzeko 
zilindroa kontrolatu nahi da. 
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8/ 4/2 balbulak erabiliz, efektu bikoitzeko zilindroa kontrolatu nahi da.
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9/ 5/2 balbulak erabiliz, efektu bikoitzeko zilindroa kontrolatu nahi da.
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10/ Monoegonkor  (pneumatikoa-malgukia)  den  3/2  balbula  banatzailea  erabiliz,  efektu 
bikoitzeko  zilindroa  kontrolatu  nahi  da,  bere  funtzionamendua  honela  izan  dadin:  S1 

zapaltzean, zilindroaren zurtoinak aurrera egin behar du eta zapaltzen ari garen bitartean han 
jarraitu; zapaltzeari utzi egiten diogunean itzuli egingo da.

11/ Monoegonkor  (pneumatikoa-malgukia)  den  3/2  balbula  banatzailea  erabiliz,  efektu 
bakuneko  zilindroa  kontrolatu  nahi  da,  bere  funtzionamendua  honela  izan  dadin:  :  S1 

zapaltzean, zilindroaren zurtoinak aurrera egin behar du, eta nahiz eta zapaltzeari  utzi  han 
jarraitu; bere tokira itzultzeko, nahiko izango da S2 zapaltzea.
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12/ Biegonkor  (pneumatikoa-pneumatikoa)  den  3/2  balbula  banatzailea  erabiliz,  efektu 
bikoitzeko  zilindroa  kontrolatu  nahi  da,  bere  funtzionamendua  honela  izan  dadin:  S1 

zapaltzean, zilindroaren zurtoinak aurrera egin behar du eta nahiz eta zapaltzeari  utzi,  han 
jarraitu;   S2 zapaltzen dugunean zurtoina itzuli egingo da.
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13/ Biegonkor (pneumatikoa-pneumatikoa) 5/2 balbula banatzailea erabiliz, efektu 
bikoitzeko bi zilindro kontrolatu nahi dira, bere funtzionamendua honela izan dadin: S1 

zapaltzean, zilindroaren zurtoinek aurrera egin behar dute batera; S2 zapaltzerakoan, biak 
itzuli. 

14/ Biegonkor  (pneumatikoa-pneumatikoa)  5/2  balbula  banatzailea,  erabiliz,  efektu 
bikoitzeko  bi  zilindro  kontrolatu  nahi  dira,  bere  funtzionamendua  honela  izan  dadin:  S1 

zapaldu ezkero, A zilindroaren zutoinak aurrera egin behar du eta B zilindroaren zurtoinak 
atzera egin behar du batera; alderantziz, S2 zapaltzerakoan, norantzak aldatu egin behar dute.
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15/ S1 eta S3 biak une batera zapaltzen badira, efektu bikoitzeko zilindro baten zurtoinak 
aurrera egin behar du. S2 eta S3 biak batera zapaldu ezkero, zurtoinak atzera egingo du.

16/ S1,  S2 eta  S3 hirurak  une  batera  zapaltzen  badira,  efektu  bikoitzeko  zilindro  baten 
zurtoinak aurrera egin behar du. S2 eta S3 biak batera zapaldu ezkero, zurtoinak atzera 
egingo du 
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17/ Ziklo bakarreko martxa sakatzailea zapaltzen denean efektu bikoitzeko zilindroaren 
zurtoinak kanpora atera  behar du, a1 ibilbide amaiera zapaldu arte;  hori  gertatzen denean, 
zurtoina itzuli  egingo da bere hasierako posiziora, eta bertan gelditu, martxako sakatzailea 
berriro zapaldu arte.

18/ Ziklo etengabeko martxa sakatzailea zapaltzen denean efektu bikoitzeko zilindroaren 
zurtoinak kanpora atera beharko du, a1 ibilbide amaiera zapaldu arte; hori gertatzen denean, 
zurtoina itzuli egingo da bere hasierako posiziora, eta martxako sakatzailea zapalduta dagoen 
bitartean, berriro joan-etorri egingo du gelditu gabe.
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19/ Ziklo bakarreko martxa sakatzailea zapaltzen denean efektu bikoitzeko zilindroaren 
zurtoinak barrura joango behar du, a0 ibilbide amaiera zapaldu arte; hori gertatzen denean, 
zurtoina  itzuli  egingo  da  bere  hasierako  posiziora,  eta  bertan  gelditu,  berriro  martxaren 
sakatzailea berriro zapaldu arte.

20/ Efektu bikoitzeko zilindroaren zurtoina berdin da non dagoen, kanpoan edo barruan; 
ziklo bakarreko martxa sakatzailea zapaltzen denean, kanpoan baldin badago barrura joango 
da, eta barruan egon ezkero kanpora, kontrako ibilbide amaiera zapaldu arte; hori gertatzen 
denean, zurtoina itzuli egingo da bere hasierako posiziora, eta bertan gelditu, berriro martxako 
sakatzailea berriro zapaldu arte.
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21/ Efektu bikoitzeko zilindroaren zurtoina barruan dago (a0 ibilbide amaiera zapalduta), 
aurrera  bidaltzeko  bi  aukera  ditugu,  S1 edo  S2 zapaltzea.  Zurtoinak  a1 ibilbide  amaiera 
zapaltzen duenean, automatikoki itzuli egingo da bere hasierako posiziora, eta bertan gelditu, 
berriro bi sakatzaileetatik bat zapaldu arte.

22/ Efektu bikoitzeko zilindroaren zurtoina barruan dago (a0 ibilbide amaiera zapalduta), 
aurrera bidaltzeko bi aukera ditugu, S1 eta S2, edo S3 zapaltzea. a1 ibilbide amaiera zapaltzen 
duenean, automatikoki zurtoina itzuli egingo da bere hasierako posiziora, eta bertan gelditu, 
berriro bi aukera horietako bat sortu arte. 
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23/ Efektu bikoitzeko zilindroaren zurtoina barruan dago (a0 ibilbide amaiera zapalduta), 
aurrera  bidaltzeko bi  aukera ditugu,  ziklo  bakarreko martxa  edo ziklo  etengabeko martxa 
zapaltzea. a1 ibilbide amaiera zapaltzen duenean, automatikoki zurtoina itzuli egingo da bere 
hasierako posiziora.

1. Aukera

2. Aukera
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24/ Efektu bikoitzeko zilindroaren zurtoina barruan dago (a0 ibilbide amaiera zapalduaz), 
aurrera bidaltzeko S1 eta S2 batera zapaldu behar dira. a1 ibilbide amaiera zapaltzen duenean, 
automatikoki zurtoina itzuli egingo da bere hasierako posiziora, eta bertan gelditu, berriro bi 
sakatzaileek batera zapaldu arte.

Adierazitako ariketa berdina, baina ETA balbula erabili gabe. 

25/ ETA eta EDO balbula konektatzeko aukera batzuk:
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1. Aukera:

2. Aukera:
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26/ Efektu bikoitzeko zilindroaren zurtoina barruan dago, lau toki desberdinetatik (S1, S2, 
S3 eta  S4)  agindu  daiteke  aurrera  bidaltzea,  horretarako,  zapaltzen  egon  beharko  dugu 
aukeratutako sakatzailea, zeren askatzen dugun momentuan, zurtoina bere tokira itzuliko da 
beti.

27/ Efektu bikoitzeko zilindroaren zurtoina barruan dago, lau sakatzaile (S1, S2, S3 eta S4) 
batera  zapaldu  beharko  ditugu  aurrera  bidaltzeko.  Nahiko  izango  da,  horietako  bat  edo 
gehiago askatzea, zurtoina bere tokira itzultzeko. 
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28/ Efektu bikoitzeko zilindroaren zurtoina barruan dago (a0 ibilbide amaiera zapalduta), 
aurrera bidaltzeko bi aukera ditugu, S1 edo S2, eta S3 zapaltzea. a1 ibilbide amaiera zapaltzen 
duenean, automatikoki zurtoina itzuli egingo da bere hasierako posiziora, eta bertan gelditu, 
berriro bi aukera horietako bat sortu arte. 
Oharra: ETA  balbulak erabili gabe

ETA balbulak erabiliz.

Gipuzkoa kalea, 5 – 20800 ZARAUTZ                                                                                                                                    119



      
            

29/ Efektu bikoitzeko zilindroaren zurtoina barruan dago (a0 ibilbide amaiera zapalduta), 
aurrera bidaltzeko ondorengo baldintza bete beharko dugu: S1 eta S2,  edo S3 zapaltzea.  a1 

ibilbide amaiera eta S4 batera zapaltzen badira, automatikoki zurtoina itzuli egingo da bere 
hasierako posiziora, eta bertan gelditu, berriro agindu berri bat sortu arte.
Oharra: eskema ETA balbula erabili gabe egin da

ETA balbulak erabiliz.
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30/ Zinta garratzailean datozen piezak, lau zinta desberdinetan banatu behar dira A eta B 
zilindroen  bitartez.  Zinta  bakoitzaren  hautaketa  S1,  S2,  S3 eta  S4 pultsadorez  egingo  da. 
Zilindroen zurtoinak luzera ezberdinekoak dira. A zilindroarena B-ena baino luzeago delarik.

31/ Zinta garratzailean datozen lan piezak, hiru zinta desberdinetan banatu behar dira A 
eta  B zilindroen bitartez.  Zinta  bakoitzaren hautaketa  S1,  S2 eta S3 pultsadorez egingo da. 
Zilindroen zurtoinak luzera berdinekoak dira. 
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32/ Efektu bakuneko zilindroaren abiadura aldatu nahi da, ondorengo aukerak lortzeko:

• Aurrera makal
• Atzera makal
• Aurrera eta atzera makal
• Aurrera makal, atzera arin.

 

33/ Efektu bikoitzeko zilindroaren abiadura aldatu nahi da, ondorengo aukerak lortzeko:

• Aurrera eta atzera makal
• Aurrera eta atzera arin
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34/ Efektu bikoitzeko zilindroaren abiadura aldatu nahi da, ondorengo aukerak lortzeko:

• Aurrera arin, atzera makal
• Aurrera makal, atzera arin.
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35/ Biegonkor  (pneumatikoa-pneumatikoa)  5/3  balbula  banatzailea,  erabiliz,  efektu 
bikoitzeko  zilindroa  kontrolatu  nahi  da,  bere  funtzionamendua  honela  izan  dadin:  S1 

zapaltzean, zilindroaren zurtoinak aurrera makal egin behar du, eta S2 zapaldu ezkero, makal 
atzera egingo du. Bai aurrera, bai atzera doanean sakatzailea zapaltzeari utzi egiten zaionean, 
harrapatzen diogun puntuan  zurtoinak indarrik gabe gelditu behar du.
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36/ Biegonkor  (pneumatikoa-pneumatikoa)  5/3  balbula  banatzailea,  erabiliz,  efektu 
bikoitzeko  zilindroa  kontrolatu  nahi  da,  bere  funtzionamendua  honela  izan  dadin:  S1 

zapaltzean, zilindroaren zurtoinak aurrera makal egin behar du, eta S2 zapaldu ezkero, makal 
atzera egingo du. Bai aurrera, bai atzera doanean sakatzailea zapaltzeari utzi egiten zaionean, 
harrapatzen diogun puntuan  zurtoina zurrun gelditu behar du.

37/ Biegonkor  (pnumatiko-pneumatikoa)  5/2  balbula  banatzailea,  erabiliz,  efektu 
bikoitzeko zilindroa kontrolatu nahi da, bere funtzionamendua honela izan dadin: S1eta S2 

batera zapaltzean, zilindroaren zurtoinak aurrera egin behar du a1  ibilbide amaiera zapaldu 
arte. Aurreranzko ganbaran guk mugatutako presioa lortzen duenean, automatikoki zurtoina 
itzuli egingo da.
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38/ Biegonkor (pnumatiko-pneumatikoa) 5/2 eta 3/2 balbula banatzaileak erabiliz, efektu 
bikoitzeko eta bakuneko bi zilindro kontrolatu nahi dira, bere funtzionamendua honela izan 
dadin: S1 eta S2 zapaltzean, A zilindroaren zurtoinak, abiadura azkarrean aurrera egin behar du 
a1  ibilbide  amaira  zapaldu  arte.  Aurreranzko  ganbaran  guk  mugatutako  presioa  lortzen 
duenean, automatikoki B zilindroaren zurtoinak abiadura makalarekin aurrera egingo du. S3 

sakatzailea zapaltzen dugunean, A zilindroaren zurtoinak, abiadura makalarekin atzera egingo 
du, eta baita ere B zilindroaren zurtoinak, baina honek arin.

39/ Efektu  bikoitzeko  zilindroaren  zurtoina  barruan  dagoela  (a0 ibilbide  amaiera 
zapalduta),  5/2  biegonkorrak  (pneumatikoa-pneumatikoa)  erabiliz,   zurtoinaren  joan-etorri 
mugimendu automatikoa lortu nahi da, ziklo bakarreko martxa sakatzailea zapaltzen denean 
behin bakarrik egin behar du; alderantziz, ziklo etengabeko martxa zapaldu ezkero, zikloak 
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gelditu gabe egingo ditu. Beti,  a1 ibilbide amaiera zapaltzen duenean eta denbora mugatua 
pasa ondoren tenporizadore batean, zurtoina itzuli egingo da. 

40/ Efektu bikoitzeko bi zilindroen zurtoinak barruan daudela (a0 eta b0 ibilbide amaiera 
zapaltzen),  bi  balbula  banatzaile,  5/2  biegonkor  (pneumatikoa-pneumatikoa)  erabiliz, 
zurtoinaren  joan-etorri  mugimendu  automatikoa  lortu  nahi  da,  ziklo  bakarreko  martxa 
sakatzailea zapaltzen denean, A zilindroaren zurtoinak aurrera egingo du, a ibilbide amaiera 
zapaltzen duenean eta  tenporizadore  baten denbora mugatua  pasa ondoren, B zilindroaren 
zurtoina izango da aurrera egiten duena. Honek, b ibilbide amaiera zapaltzen duenean, eta 
beste denbora bat pasa ondoren, bi zurtoinak batera itzuliko dira bere hasierako posiziora. 

41/      Ondorengo taulak adierazten duen ziklo konbinazionalaren eskema pneumatikoa lortu 
nahi da:

A+
B+
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A-
B-

Eskemak ziklo bakarreko martxa, ziklo etengabeko martxa eta zikloaren geldiarazteko 
aukerak eduki behar ditu.
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42/ Ondorengo taulak adierazten duen ziklo konbinazionalaren eskema pneumatikoa lortu 
nahi da:

A+
B+     

A-      B-

 
Eskemak ziklo bakarreko martxa, ziklo etengabeko martxa eta zikloaren geldiarazteko 

aukerak eduki behar ditu.
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43/ Ondorengo taulak adierazten duen ziklo konbinazionalaren eskema pneumatikoa lortu 
nahi da:

 A+
B+
C+
A-
B-
C-

Eskemak ziklo bakarreko martxa, ziklo etengabeko martxa eta zikloaren geldiarazteko 
aukerak eduki behar ditu.
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44/ Ondorengo taulak adierazten duen ziklo konbinazionalaren eskema pneumatikoa lortu 
nahi da:
 

A+
B+      C+

A- B- C-
 

Eskemak ziklo bakarreko martxa, ziklo etengabeko martxa eta zikloaren geldiarazteko 
aukerak eduki behar ditu. 
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45/ Ondorengo taulak adierazten duen ziklo sekuentzialaren eskemak pneumatikoa lortu 
nahi da:

A+
B+
B-
A-

 Eskemak ziklo bakarreko martxa, ziklo etengabeko martxa eta zikloaren geldiarazteko 

aukerak eduki behar ditu.
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46/ Ondorengo taulak adierazten duen ziklo sekuentzialaren eskemak pneumatikoa lortu 
nahi da:

A+
A-
B+
B-

 Eskemak ziklo bakarreko martxa, ziklo etengabeko martxa eta zikloaren geldiarazteko 
aukerak eduki behar ditu.
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47/ Ondorengo taulak adierazten duen ziklo sekuentzialaren eskemak pneumatikoa lortu 
nahi da:

A+
B+
B-
C+
C-
A-

 Eskemak ziklo bakarreko martxa, ziklo etengabeko martxa eta zikloaren geldiarazteko 
aukerak eduki behar ditu.
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48/ Ondorengo taulak adierazten duen ziklo sekuentzialaren eskemak pneumatikoa lortu 
nahi da:

A+
A-
B+
B-
C+
C-

 Eskemak ziklo bakarreko martxa, ziklo etengabeko martxa eta zikloaren geldiarazteko 
aukerak eduki behar ditu.
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PROPOSATUTAKO AIKETAK

1/ Zulagailu barailaren automatizaketa. Eskuzko palanka jaisten denean zilindroak pieza 
tinkarazten dio. Palanka igotzen denean, lotura askatu egiten da.

2/ Kaxen  banaketa.  Arrabolazko  zintaren  biraketa  bi  balbulaz  eragiten  da.  Balbula 
bakoitzari dagokion pultsadorea eragingetu ondoren, zintak daukan egoera mantendu behar 
du.
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3/ Balbula dosifikatzailearen eraginketa. Zenbait fluidoren dosifikaketa pultsadorezko bi 
balbulaz eragindako eskuzko balbulaz egin nahi da. Balbula dosifikatzailea edozein posiziotan 
gelditzeko aukera izan behar du.

4/ Leiho  eta  ateen  automatizaketa.  Barkuaren  sotoko  ate  eta  konportak  automatizatu 
behar  dira.  Ateak  irekitzeko  efektu  bikoitzeko  bi  zilindro  erabili  behar  dira  eta  leihoak 
irekitzeko efektu bakuneko bakarra. Leiho eta ate guztiak aldi berean itxi eta irekitzen dira, 
aginte zubitik eta soto barru eta kanpotik.

5/ Eskuzko  prentsaren  automatizaketa.  Bi 
eskuzko  segurtasun  sistema  duen  prentsa 
automatizatu  nahi  da.  Aginte  pultsadoreak  S1 

eta S2 dira eta prentsaren ibilbide etengailuak a0 

eta a1. Zilindroaren eragiketa ez da gertatuko bi 
pultsadore batera eragin arte (batekin bakarrik 
ez  da  nahikoa).  Itzulia  ibilbide  amaierak 
eragingo du.
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6/ Bolen banaketa. Gordailutik datozen bolak I eta II bidetan txandaka banatu behar dira, 
honako sekuentzia jarraituz:

• Zilindroaren  zurtoina  sartuta  egongo  da,  a0 ibilbide  amaiera  eraginda  dagoela. 
Baldintza honetan gordailuko bola ardatzaren eskerreko artekan eroriko da.

• Pultsadorez  edo  pedalaz  eragindako  edozein  balbula  eragin  ezkero,  zilindroaren 
zurtoina  atera  egingo  da.  Zilindroaren  zurtoina  atera  dadin  a0 ibilbide  amaiera 
eraginda dagoela zihurtatuko dugu bestela ez da aterako.

• Zurtoina era bat atera denean, ezkerreko artekan dagoen bolatxoa I zulotik erori eta 
gordailuan  dagoen bola  eskuineko artekan  kargatuko da  aldi  berean.  Zurtoinak  a1 

ibilbide amaiera ukitzen du.
• a1 ibilbide amaierak zurtoinaren sarrera aginduko du, kargatutako bolatxoa II zulora 

desplazatuz.  a0 ibilbide  amaiera  ukitzen  duenean,  azken  hau  erori  eta  ezkerreko 
artekan berriro beste bolatxoa kargatuko da zikloa amaituz.

7/ Garraioko planu aldaketa. Arrabolazko zintak garraiatzen dituen paketeak A zilindro 
pneumatikoz igoarazi eta B bigarren zilindro batez beste garraio planura bultzatzen dira. B 
zilindroaren itzulketarako, A-k bere pausagune posiziora itzuli behar du. Zilindro bakoitzaren 
ibilbide etengailuak a0,  a1,  b0,  b1 dira urrunez urrun. Martxaren agintea S1 pisu detektorez 
egiten da. Instalazioaren martxa S2 etengailuz eragiten da.
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8/ Estanpaketa gailua. P,  A, B eta  R hitzak,  estanpatu nahi dira balbulen gorputzean. 
Piezak  eskuz elikatzen  dira  eta  A zilindroak  piezen  estanpaketa  egiten  duen bitartean,  B 
zilindroak pieza estanpatuaren egozketa du helburu.

9/ Ondorengo taulak adierazten dituen ziklo konbinazionalen eskemak lortzen saia zaitez. 
Eskemek  ziklo  bakarreko  martxa,  ziklo  etengabeko  martxa  eta  zikloaren  geldiarazteko 
aukerak eduki behar dituzte.

 

A+     B+     C+
A-

B-     C-

A+
B+
C+

A-     B-    C-
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10/ Ondorengo taulak adierazten dituen ziklo sekuentzialen eskemak lortzen saia zaitez. 
Eskemek  ziklo  bakarreko  martxa,  ziklo  etengabeko  martxa  eta  zikloaren  geldiarazteko 
aukerak eduki behar dituzte.

A+ A+ A+ A+
B+ B+ A- B+
B- C+ B+ B-
A- C- C+ C+
C+ B- C- C-
C- A- B- A-

11/ Zinta garratzailean datozen lan piezak, hiru zinta desberdinetan banatu behar dira A 
eta  B zilindroen bitartez.  Zinta  bakoitzaren hautaketa  S1,  S2 eta S3 pultsadorez egingo da. 
Zilindroen enboloak luzera berdinekoak dira. 

Zapalduta S1: A- B-
Zapalduta S2: A+ B-
Zapalduta S3: A+ B+

12/ Zinta garratzailean datozen piezak, lau zinta desberdinetan banatu behar dira A eta B 
zilindroen  bitartez.  Zinta  bakoitzaren  hautaketa  S1,  S2,  S3 eta  S4 pultsadorez  egingo  da. 
Zilindroen enboloak luzera ezberdinekoak dira. A zilindroarena B-ena baino luzeago delarik.
 

Zapaldura S1: A-, B-
Zapalduta S2: A+, B-
Zapalduta S3: A-, B+
Zapalduta S4: A+, B+
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13/ Bi zilindroekin osatutako prentsa bat dugu. A efektu bakuneko zilindroa da, eta B efektu 
bikoitzekoa. Bere funtzionamendua honela izan behar du: 

• Langileak S1  zapaltzen duenean, efektu bakuneko zilindroaren zurtoinak aurrera egin 
behar du pieza lotuaz.

• Baldintza hori beteta dagoenean, langileak bi sakatzaile batera zapaldu beharko ditu: S2 

eta S3, edo S4  sakatzailea, B zilindroaren zurtoinak arin aurrera egin dezan. 
• B zilindroaren zurtoinak b1 ibilbide amaiera zapaltzen duenean, eta 10 segundo pasa 

ondoren, bere tokira itzuliko da zurtoin hau.
• B  zilindroaren  zurtoinak  b0 ibilbide  amaiera  zapaltzen  duenean,  A  zilindroaren 

zurtoina itzuliko da arin bere tokira.

14/ Hiru zilindro pneumatikoekin osatutako makina bat dugu. A efektu bakuneko zilindroa 
da, B eta C efektu bikoitzekoak. Makinan honen funtzionamendua honela izatea nahi dugu: 

A+   
B+
C+

4 segundo
A-   B-   C-

• Langileak S1 eta S2 batera edo S3  zapaltzen duenean hasiko da zikloa.
• A+ mugimendua makal egingo da. Alderantziz, A- arin
• B+ mugimendua arin egingo da. Alderantziz, B- makal
• C+ mugimendua makal egingo. Alderantziz, C- arin

15/ Hiru  zilindro  pneumatikoekin  osatutako  makina  bat  dugu.  A,  B  eta  C,  efektu 
bikoitzeko zilindroak dira. Makina honen funtzionamendua honela izatea nahi dugu: 

A+   B+
2 segundo

A- C+
3 segundo

B-   C-

o Langileak S1 zapaltzen duenean hasiko da zikloa.
o A+ mugimendua arin egingo da. Alderantziz, A- makal
o B+ mugimendua makal egingo da. Alderantziz, B- arin
o C+ eta C- mugimenduak abiadura arruntetan egingo dira.
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16/ Ate  baten  mugimendua  efektu  bikoitzeko  zilindro  batekin  kontrolatzen  da.  A+ 
mugimenduak atea irekiko du, eta A- itxi. Eskemak, ondoren adierazten diren baldintzak bete 
behar ditu:

• Atea beti azkar irekiko da. Alderantziz, itxi beti makal.
• Atea irekitzeko, ondorengo baldintzak bete beharko dira:

a0 ibilbide amaiera zapalduta dagoela, S1 eta S2 edo S3 edo S4 zapaltzen direla.
• Atea ixteko, beste baldintza hauek bete beharko dira:

a1 ibilbide amaiera zapalduta eta bost segundo pasa direla eta, S5 edo S6 eta S7 

zapaltzen baditugu.
• Ateari agindurik ematen ez diogunean, ez irekitzeko ez ixteko ere, ezingo da 
inola ere bultzatuta ireki edo itxi, nahiz eta indarra egin.

17/ Efektu bikoitzeko zilindro bat puntu askotatik kontrolatu nahi da, ondoren adierazten 
den bezala: 

 Ondorengo baldintzak betetzen direnean,  A+ mugimendua makal egingo da,:
 a0 ibilbide amaiera zapalduta dagoela, eta S1, S2 eta S3 batera zapaldu ezkero, edo 

S4 eta S5 batera zapaltzen badira, edo S6 bakarrik.
 Ondorengo baldintzak betetzen direnean, A- mugimendua makal egingo da,: 
 a1 ibilbide  amaiera  zapalduta  eta  bost  segundo pasa ondoren,  S7 edo S8 eta  S9 

batera zapaltzen baditugu.
 A+ edo A- mugimenduak egiteko agindurik sortzen ez dugunean, zilindroaren 
zurtoina eskuz mugitzeko aukera izango dugu.

18/ Tren baten ateak automatizatu nahi ditugu, bere funtzionamenduak ondoren adierazten 
den baldintzak bete ditzan:

• Geltokitik ateak irekitzeko aukera izango dugu.
• Bagoiaren barrutik, ateak ireki eta ixteko aukera izango dugu.
• Trenaren gidariak, laneko postutik ateak ireki eta ixteko aukera izango du baita ere.
• Atea irekitzen denean arin egingo du, alderantziz, ixten denean makal egingo du.
• Trena geldituta dagoela, gidariak baimena emango du ateak ireki/itxi egiteko. Baina, 

martxan dabilenean, atea beti itxita egongo da eta berriro gelditu arte debekatu egingo 
da  atearen  mugimendua,  horretarako  zirkuituaren  haizea  moztu  egingo  du,  horrela 
norbaitek  zapaltzen  badu  sakatzaile  bat,  adibidez  atea  irekitzeko,  trena  martxan 
dagoela, ez du lortuko atearen mugimendurik. 
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