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2. HITZAURREA

Bilduma honetan industria-eremu errealetan erabiltzen diren automatismoak lantzeko

hamahiru proiektu jaso dira, automatismoak irakasten dituzten Lanbide Heziketako

irakasleentzat lagungarri izango direlakoan. Proiektuak ETHAZI erronkak garatzeko oinarria

izan daitezke, baina, horretarako, irakasle-taldeak erabaki beharko du zer eduki gehitu

proposatutako proiektuei ETHAZI-erronka eraikitzeko.

Izenburuak adierazten duenez, automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak dira

proiektu-bilduma honen ardatza. Proposatzen diren 13 proiektuetan, irtenbide bat baino

gehiago ematen zaizkie industrian erabiltzen diren automatismoetako askotariko arazoei eta

irtenbide horien simulazioak eta azalpen-bideoak ere gehitzen dira.

Pneumatikoak edo hidraulikoak dira proiektuetako automatismoen indar-eskemak, eta

aginte-eskema desberdinak erabili dira: aginte pneumatikoa, aginte elektrikoa eta PLC

bidezko agintea.

Ikasmaterial hau erabiltzeko, ikasleek aurretik landuta izan beharko dituzte automatismoen

oinarrizko zirkuituak. Bilduman eskaintzen diren kasu praktikoei, simulazio-artxiboei eta

azalpen bideoei esker, ikasleek ikasgaiaren alde praktikoa irudikatuko dute eta hobeto

barneratuko dituzte ikasgaiaren helburu eta oinarriak.

Bilduma hiru euskarritan eman da:

1. Proiektuaren paperezko euskarri hau (PDF eta Google Docs artxiboak): dokumentu

honetan dago jasota lan guztiaren mamia: proiektuak (hirugarren atala) eta proiektu

bakoitzaren simulazio-artxiboen eta azalpen-bideoen arteko loturak (laugarren atala).

2. Irtenbideen simulazio-artxiboak (FluidSIM-P eta FluidSIM-H softwarea erabilita

sortuak): artxiboak hemen eskuratu daitezke.

3. Irtenbideen simulazioen azalpen-bideoak: bideoak hemen eskuratu daitezke.
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Funtsean egitura bera dute proiektu guztiek:

● Proiektuaren nondik norakoak:

Proiektuaren hasieran, proiektu bakoitzaren nondik norakoak azaltzen dira, hala nola

proiektuaren helburua, lortu beharreko industria-prozesuaren inguruko xehetasunak

eta beharrezko jo diren bestelako kontu batzuk.

● Ariketaren planteamendua eta irtenbideak:

Ondoren datoz ariketaren planteamendua eta irtenbideak. Proiektu bakoitzak

irtenbide bat baino gehiago du, erabiltzen den kontrol-eskemaren arabera. Irakasleek

aukera dute irtenbide guztiak lantzeko, eta erabaki dezakete zein irtenbide den

egokiena kasu bakoitzean: aginte pneumatikoa, aginte pneumatikoa

sekuentziadorearekin, aginte elektrikoa, PLC bidezko agintea (ate logikoak erabilita)

edo PLC bidezko agintea (GRAFCET programazioa).

● Simulazio-artxiboak:

Irtenbide guztiak simulatu dira FluidSIM-H edo FluidSIM-P softwarea erabiliz.

Irtenbide bakoitzaren bukaeran aipatzen dira irtenbidearen simulazio-artxiboen

izenak. Horrez gain, esan bezala, laugarren atalean datoz proiektu bakoitzarekin

lotutako simulazio-artxiboen eta azalpen-bideoen zerrenda.

Pneumatikako zirkuituak simulatzeko erabili da FluidSIM-P softwarea; hidraulikako

zirkuituak simulatzeko, berriz, FluidSIM-H softwarea. Simulazioak ikusteko dagokien

softwarea deskargatu behar da: FESTO etxeko doako FluidSIM-P edo FluidSIM-H (4.2

edo ondorengo bertsioak; bestela, ezin izango dira ikusi simulazio-artxiboak).

Softwarea eskuratzeko egin klik esteka hauetan:

Descargar FluidSIM-P para PC (versión gratuita) (freedownloadmanager.org)

Descargar FluidSIM Hydraulics para PC (versión gratuita) (freedownloadmanager.org)

● Irtenbideen simulazioen azalpen-bideoak:

Irakasleak irtenbideak errazago azaltzeko, irtenbide bakoitzeko azalpen-bideo bat

grabatu da, eta haietan simulazioek nola lan egiten duten erakusten da. Bideoak
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irakasleak ikasgelan proiektatzeko edo ikasleek beren ordenagailuan ikusteko

pentsatuta daude. Azalpen-bideo guztiek azpitituluak dituzte, eta hamahiruri ahotsa

jarri zaie, hain zuzen ere,  proiektu bakoitzeko bati.

Lan honek lehen urratsa izan nahi du, etorriko diren beste batzuen aurreko urratsa, eta

pentsatzen dugu baliagarria izango dela automatismoak lantzen dituzten Lanbide Heziketako

irakasleentzat. Hain zuzen ere, automatismoekin lotutako zortzi modulu eskaintzen dira

Fabrikazio Mekanikoa eta Instalatze- eta Mantentze-Lanak familietako erdi- eta goi-mailako

zikloetan:

Modulua Familia Zikloa
Erdi maila/
Goi maila

Sistema Automatizatuak

Fabrikazio
Mekanikoa

Mekanizazioko
Teknikaria 

Erdi maila

Prozesu automatikoko makinak eta
instalazioak prestatzea

Metalak eta polimeroak
moldekatze bidez
konformatzeko
teknikaria Erdi maila

Fabrikazioaren automatizazioa

Fabrikazio Mekanikoko
Diseinuko goi-mailako
teknikaria Goi maila

Fabrikazio mekanikoko sistema
automatikoen programazioa

Metal Eraikuntzetako
goi-mailako teknikaria

Goi maila

Fabrikazio mekanikoko sistema
automatikoen programazioa

Moldekatuta metalak
eta polimeroak
produzitzeko
programazioko
goi-mailako teknikaria

Goi maila

Fabrikazio Mekanikoko Sistema
Automatikoen Programazioa

Fabrikazio Mekanikoko
Produkzioa
Programatzeko
goi-mailako Teknikaria 

Goi maila

Automatismo pneumatiko eta
hidraulikoak 

Instalatze-
eta
Mantentze
-Lanak

Mantentze-lan
elektromekanikoetako
teknikaria Erdi maila

Sistema hidraulikoak eta
pneumatikoak

Mekatronika
Industrialeko
goi-mailako Teknikaria Goi maila
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3. PROIEKTUAK

1. Proiektua. Puntukako soldadura egiteko

automatismoa

Proiektu honen helburua automatismo pneumatiko bat garatzea da; hain zuzen ere,

metalezko bi pieza puntuka soldatzeko automatismo pneumatikoa.

Metalezko bi pieza horiek bi elektrodoren artean kokaturik egongo dira. Hori argiago ikusten

da jarraian agertzen den irudian:

Bi elektrodoek eta soldatu nahi diren bi piezek bat egiten dutenean, Joule efektuari esker

soldatuko dira.

Joule efektua adierazten duen formula honako hau da:

𝑄 =  𝐼² *  𝑅 *  𝑡

Q = Korronte elektrikoak sortzen duen energia (J)

I = Korronte elektrikoaren intentsitatea (A)
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R = Zirkuituan dagoen erresistentzia elektrikoa
(Ω)

t = Denbora (s)

Beraz, diseinatu beharreko automatismoak sekuentzia hau egin beharko du:

1. Langileak, lehenbizi, soldatu behar diren bi piezak ipiniko ditu euskarrian.

2. P1 pultsadorea sakatuz, efektu bikoitzeko zilindro pneumatikoa aurrera

joango da.

3. Zilindroa aurreko posiziora heltzen denean, denbora-tarte baten egongo da

A1 posizioan, bi piezak soldatzen diren bitartean (demagun, 5 segundoz).

4. Zilindroa atzerantz joango da hasierako  posiziora (A0).

5. Langileak soldatutako piezak kenduko ditu euskarritik.

ARIKETA

Lor itzazu proposatutako automatismoa garatzeko hiru irtenbide:

1.1. Irtenbide pneumatikoa

1.2. Irtenbide elektro-pneumatikoa

1.3. PLC (Programmable Logic Controller, automata programagarria) bidezko

irtenbidea
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1.1. Irtenbide pneumatikoa

Hona hemen oinarrizko zirkuitu pneumatiko baten eskema:

Ikus 1.1 artxiboa (FluidSIM-P-P)

Eskema honek aurrez aipaturiko sekuentzia betetzen duen arren, arazo larri bat izan dezake,

P1 pultsadorea era jarraituan sakatzen bada.

Demagun langileak, nahita edo nahigabe, P1 pultsadorea era jarraituan sakatzen duela. Joule

efektuak energia-maila handiegia sortuko du, eta piezak, soldatu ez ezik, urtu ere egin

ditzake.

Arazo hori konpontzeko, baldintza bat jar daiteke: hasieran A0 ibilbide-amaiera aktibatzea,

jarraian agertzen den eskeman ikus daitekeen bezala:
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Ikus 1.2 artxiboa (FluidSIM-P)

Dena den, diseinu horrek ere ez du hasierako helburua lortuko; izan ere, langileak P1

pultsadorea era jarraituan sakatzen badu, ziklo jarraitua egingo du eta hori ere ez da komeni,

jakina.

Horregatik, P1 pultsadoreari igoera-saihets bat ezarriko zaio, eta, igoera-saihets horren

bidez, seinale luze eta jarraitu bat seinale labur bihurtuko da, eskeman ikus daitekeen

bezala:

P1 pultsadoreko seinale jarraitua 0,1 segundoko seinale bihurtzen

du igoera-saihetsak.
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Pneumatikoki hori lortzeko, konektatzean aktibatzen den tenporizadore mota hau erabili

beharko litzateke, non seinaleak 0,1 segundo irauteko programatuko den:

Beraz, pneumatika aplikatuz lortuko den irtenbidea  hau izango da:

Ikus 1.3 artxiboa (FluidSIM-P)

1A bideoan ikus daiteke irtenbide pneumatikoaren laburpena (1.1, 1.2 eta 1.3

artxiboen simulazioa).
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1.2. Irtenbide elektro-pneumatikoa

Hona hemen oinarrizko zirkuitu elektro-pneumatiko baten eskema:

Ikus 1.4 artxiboa (FluidSIM-P)

Irtenbide honetan ere, irtenbide pneumatikoan ikusi den bezala, bi arazo izango dira P1

pultsadorea era jarraituan sakatzen bada.

P1 pultsadorea era jarraituan sakatzearen ondorioz sortutako arazoa konpontzeko (Joule

efektuaren eraginez, piezak urtzeko arriskua), baldintza bat gehituko da, aurreranzko

mugimendua egin ahal izateko nahitaez bete beharko dena: A0 ibilbide-amaiera aktibatzea.

Hortaz, eskema honela geldituko da:
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Ikus 1.5 artxiboa (FluidSIM-P)

Bigarren arazoa saihesteko (ziklo jarraitua eragitea), kasu pneumatikoan bezala,

igoera-saihets bat ipiniko zaio P1 pultsadoreari. Igoera-saihets hori elektrikoki lortzeko,

errele bat eta tenporizadore bat erabiliko dira, jarraian agertzen den eskeman agertzen den

moduan:
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P1 pultsadorearen seinale luze bat seinale labur

bihurtuko da K3 errelean.

Arazoak konpondu ondoren, hau da irtenbide elektro-pneumatikoaren aginte-eskema

elektrikoa:

Ikus 1.6 artxiboa (FluidSIM-P)
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1B bideoan ikus daiteke irtenbide elektro-pneumatikoaren laburpena (1.4, 1.5 eta 1.6
artxiboen simulazioa).

1.3. PLC bidezko irtenbidea

Eskatutakoari PLC bidezko irtenbidea emateko, Festo etxeko automata aukeratu da, eta ate

logikoen bidez programatuko da. Hori egiteko, taula honetan agertzen diren sarrera eta

irteerak erabiliko dira:

Sarrera / Irteera Atea Seinalea Mota

Sarrera I1 P1 Pultsadorea

Sarrera I2 A0 Ibilbide-amaiera

Sarrera I3 A1 Ibilbide-amaiera

Irteera Q1 AY1 Aurreranzko solenoidea

Irteera Q2 AY2 Atzeranzko solenoidea
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Festo automataren bidez lortu behar den sekuentzia GRAFCET

diagrama (Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition)

honek adierazten du:

Eskema honek adierazten ditu PLC automataren sarreren

eta irteeren konexioak:
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Beraz, hau da automataren programa, ate logikoak erabiliz:

Ikus 1.7 artxiboa (FluidSIM-P)

1C bideoan ikus daiteke PLC bidezko irtenbidea (1.7 artxiboaren simulazioa).
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2. Proiektua. Eskuak lehortzeko automatismo

pneumatikoa

Bigarren proiektu honetan bi diseinu landuko dira, hain zuzen ere, edozein jatetxe edo

tabernatan eskuak lehortzeko erabiltzen den esku-lehorgailu baten automatismoaren bi

diseinu: bata, deskonektatzean aktibatzen den tenporizadorea erabilita, eta bestea,

konektatzean  aktibatzen den tenporizadorea erabilita.

Automatismoak sekuentzia hau jarraituko du:

1. Automatismoa martxan jartzeko, detektagailuak eskuak detektatu behar ditu.

2. Detektagailuak seinalea jasotzen duenean, esku-lehorgailua airea botatzen

hasiko da.

3. Seinalea galtzen duenean, esku-lehorgailuak airea botatzen jarraituko du

denbora jakin batez (proposamen honetan, 5 segundoz).

Jakina den bezala, detektagailu mota asko daude: induktiboa, optikoa, magnetikoa,

kapazitiboa… Hemen PNP motako hiru hariko detektagailu kapazitiboa aukeratu da.

Automatismo honek ez du zilindrorik behar, baina ulergarriagoa izan dadin, proiektuari eman

zaizkion bi irtenbideetan efektu bakuneko zilindro bat jarri da. Zilindro horrek airea botatzen

ari dela irudikatuko du kanpoaldean dagoenean. Airea botatzeko balbulari dagokionez, 3/2

motakoa eta monoegonkor izango da.

ARIKETA

Lor itzazu proposaturiko automatismoa garatzeko bi irtenbide desberdin:

2.1. Deskonexio-tenporizadoredun irtenbidea.

2.2. Konexio-tenporizadoredun irtenbidea.
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Teknologiari dagokionez, elektro-pneumatikako teknologia erabiliko da. Ez

dauka zentzurik PLCa erabiltzeak, lortu behar den sekuentzia oso erraza baita.

Errazena eta zentzuzkoena deskonexio-tenporizadorea erabiltzea da, baina

ikasgelan lantzeko komenigarria da bi ariketa hauek egitea, ikasleek uler

dezaten zein den bi tenporizadore horien arteko aldea.

2.1. Deskonexio-tenporizadoredun irtenbidea

Hona hemen deskonexio-tenporizadorea darabilen oinarrizko zirkuitu bat:

Ikus 2.1 artxiboa (FluidSIM-P)

Detektagailu kapazitiboak zerbait detektatzen duenean, automatismoa airea botatzen hasiko

da (zilindroa kanpora aterako da), eta horrela jarraituko du detektagailuak seinalea galdu eta

5 segundo igaro arte.
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Baina diseinu horrek arazo larri bat dauka. Demagun norbaitek, nahita edo nahigabe, zerbait

ipintzen duela detektagailuaren aurrean. Horrek automatismoa etengabe martxan ipiniko

luke eta elektrizitate kontsumo handia eragingo luke alferrik . Automatismoa etengabe

martxan izateak automatismoa bera ere hondatzea ekar dezake. Beraz, eman zaion

oinarrizko irtenbidea ez da nahikoa.

Arazoa konpontzeko, beste baldintza batzuk jarriko zaizkio automatismoari, jarraian agertzen

den irudian ikus daitekeen bezala:

Ikus 2.2 artxiboa (FluidSIM-P)

Automatismoa martxan hasteko igoera-saihets bat sortu da (K1 errelea eta KT3

tenporizadorearen bidez), eta, automatismoa 100 segundoz jarraian martxan badago,
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automatikoki deskonektatuko da KT2 tenporizadorearen bidez. Beraz, aipatutako arazoa

konponduta geratuko da.

2A bideoan ikus daiteke deskonexio-tenporizadorearen funtzionamendua (2.1 eta 2.2

artxiboen simulazioa).

2.2. Konexio-tenporizadoredun irtenbidea

Aurrez aipatu bezala, irtenbide hau ez da hain erraza, baina komenigarri jotzen da ariketa

hau ere jorratzea, ikasleek uler dezaten zein den deskonexio- eta konexio-tenporizadoreen

arteko aldea.

Hau da oinarrizko zirkuitua konexio-tenporizadorea erabilita:

Ikus 2.3 artxiboa (FluidSIM-P)
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Irudian ikus daitekeenez, aukera honetan ere, esku-lehorgailua etengabe airea botatzen

geratzeko arriskua dago; beraz, arazo horri irtenbidea emateko, KT3 tenporizadorea ipini eta

automatismoa ez da 100 segundoz baino luzeago martxan egongo.

Ikus 2.4 artxiboa (FluidSIM-P)
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3. Proiektua. Xafla- eta pletina-zuzentzailea

Proiektu honen helburua, xaflen eta pletinen akats geometrikoak konpontzeko automatismo

hidraulikoak lantzea da.

Industriako prozesu askotan, behar den oinarrizko materiala xafla edo pletina formako

altzairutik ateratzen da. Produktu horiek sarritan geometria eta planitude akatsak izaten

dituzte, eta akats horiek konpondu egin behar izaten dira ekoizpen-prozesua hasi aurretik.

Normalean xaflei edo pletinei forma laua emateko, bi prozesu desberdin jarraitzen dira:

materialaren lodiera txikia bada (materiala < 3 mm), xafla deitzen zaio produktuari, eta

akatsa kolpe bidez zuzentzen da. Baina, lodiera handia denean (materiala ≥ 3 mm),

produktuari pletina deitzen zaio, eta materialaren elastikotasuna dela eta, ezin izaten da

arazo hau kolpe bidez konpondu. Kasu horietan, presiopean dauden arrabola batzuetatik

igaroarazten da  pletina, akatsa konpondu arte.

Proiektu honetan aipaturiko bi prozesuak aztertuko dira eta bakoitzarentzat egon daitezkeen

irtenbideak bilatu:

ARIKETA

Lor itzazu proposaturiko automatismoa garatzeko bi irtenbide desberdin:

3.1. Pletinak zuzentzeko irtenbidea

3.2. Xaflak zuzentzeko irtenbidea kontrol elektrikoa erabilita

3.3. Xaflak zuzentzeko irtenbidea PLC bidezko kontrola erabilita
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3.1. Pletinak zuzentzeko irtenbidea

Hau da pletinak zuzentzeko erabiliko den indar-eskema hidraulikoa:

Kasu honetan pletina 5 arrabolak zuzentzen dute. Arrabola horiek efektu bikoitzeko zilindro

hidraulikoen bidez mugitzen dira.

Bertikalean dauden zilindro guztiek aurreko posizioa hartzen dutenean, pletina presiopean

gelditzen da. A eta B zilindroei esker, pletinak eskuin-ezker mugimendua egiten du 3 aldiz.

Mugimendua 3 aldiz baino gehiagotan egitea nahi bada, kontagailua aldatu beharko da

aginte-zirkuitu elektrikoan, eta zehaztu beharko da zenbat aldiz egin behar duen mugimendu

hori.

Presioa eragiten duten zilindroei ez zaie ibilbide-amaierarik ipini, ezin baita jakin zein izango

den haien aurreko posizioa une oro. Posizio hori pletinaren hasierako deformazioaren
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araberakoa izango da. Jakin behar da zilindroek noiz egingo duten bat pletinarekin. Hori

jakiteko zilindroei presostato bana ipiniko zaie, irudi honetan agertzen den bezala:

Presostatoei esker jakingo da noiz dauden arrabolak pletinarekin kontaktuan.

Bestalde, pletina

bakoitzaren deformazioa

desberdina izan

daitekeenez, arrabola

guztiek presio

berdinarekin lan egingo

dutela bermatzeko, 3

bideko

presio-erregulatzaile bana

ipiniko zaie zilindroei, irudi

honetan ikusten den

bezala:

Bi bideko presio-erregulatzailea erabiliko balitz, ez litzateke presio konstantea ezarriko

deformazio handia daukaten pletinetan, eta, beharbada, pitzadurak sortuko lirateke.

Ariketa hau garatzeko kontrol elektriko hau erabiliko da:
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Ikus 3.1 artxiboa (FluidSIM-H)

Eskema honekin sekuentzia hau lortuko da:

1. P1 pultsadorea sakatzen denean, C, D, E, F, eta G zilindroak aurrera

joango dira.

2. C, D, E, F eta G zilindroetako presioa 10 bar-era heltzen denean, pletinak

3 aldiz egingo du mugimendu hau: eskuinera A1 posizioa lortu arte (A

zilindroari esker) eta ezkerrera B1 posizio lortu arte (B zilindroari esker).

3A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (3.1 artxiboaren simulazioa).
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3.2. Xaflak zuzentzeko irtenbidea kontrol elektrikoa

erabilita

Xaflak, lehen esan bezala, kolpe bidez konpontzen dira. Atal honetan, kontrol

elektrikoa daraman irtenbidea landuko da, eta  honako indar-eskema hau jarraituko du.

Kontrol elektrikoa eta PLC bidezko irtenbideek, sekuentzia hau jarraituko dute:

1. P1 pultsadorea sakatu eta xafla mugituko du poliki-poliki A1 posizioraino,

emaria erregulatzeko balbulari esker.

2. Mugimendu hori egiten ari den bitartean, bertikalean dauden beste hiru

zilindroek xafla kolpatuko dute inperfekzioak kendu arte.

3. Xafla A1 posiziora heltzen denean, bertikalean dauden zilindro guztiak geldituko

dira eta A zilindroa A0 posiziora bueltatuko da.
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Hau da automatismo honen aginte elektrikoa:

Ikus 3.2 artxiboa (FluidSIM-H)

3B bideoan ikus daiteke funtzionamendua (3.2 artxiboaren simulazioa).
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3.3. Xaflak zuzentzeko irtenbidea PLC bidezko kontrola

erabilita

Kasu honetan GRAFCET programazioa erabiliko da xaflak zuzentzeko automatismoa

lortzeko. Aurreko irtenbidean bezala, automatismoak sekuentzia hau egingo du:

1. P1 pultsadorea sakatu eta xafla mugituko du poliki-poliki A1 posizioraino,

emaria erregulatzeko balbulari esker.

2. Mugimendu hori egiten ari den bitartean, bertikalean dauden beste hiru

zilindroek xafla kolpatuko dute inperfekzioak kendu arte.

3. Xafla A1 posiziora heltzen denean, bertikalean dauden zilindro guztiak geldituko

dira eta A zilindroa A0 posiziora bueltatuko da.

Hau da lortu nahi den sekuentziaren GRAFCET diagrama:
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PLC bidezko irtenbiderako, Festo etxeko automata aukeratu da, eta GRAFCET

metodoarekin programatuko da. Taula honetan agertzen diren sarrerak eta irteerak

erabiliko dira:

Sarrera / Irteera Seinalea Mota

Sarrera A0 Ibilbide-amaiera

Sarrera A1 Ibilbide-amaiera

Sarrera B0 Ibilbide-amaiera

Sarrera C0 Ibilbide-amaiera

Sarrera D0 Ibilbide-amaiera

Sarrera P1 Pultsadorea

Sarrera PR1 Presostatoa

Sarrera PR2 Presostatoa

Sarrera PR3 Presostatoa

Irteera AY1 Aurreranzko solenoidea

Irteera AY2 Atzeranzko solenoidea

Irteera BY1 Aurreranzko solenoidea

Irteera BY2 Atzeranzko solenoidea
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Irteera CY1 Aurreranzko solenoidea

Irteera CY2 Atzeranzko solenoidea

Irteera DY1 Aurreranzko solenoidea

Irteera DY2 Atzeranzko solenoidea

Eta honako hau da egin beharko den sarreren eta irteeren konexioak:
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Eta honako hau da egin beharko den sarreren eta irteeren konexioak:

Ikus 3.3 artxiboa (FluidSIM-H)

3C bideoan ikus daiteke funtzionamendua (3.3 artxiboaren simulazioa).
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4. Proiektua. Harea zapaltzeko automatismoa,

hareazko moldekatze-prozesuan

Proiektu honen helburua hareazko moldeak egiteko automatismoa garatzea da.

Lehenik eta behin, molde hauek egiteko prozesua azalduko da.

Hasteko, ekoitzi beharreko piezaren

eredu bat behar da. Eredu hori kutxa

batean jartzen da eta harez estaltzen da,

irudian agertzen den bezala.

Hareak eredua estaltzen duenean,

harea trinkotu egin behar da zilindro

hidrauliko baten bidez. Hori egiteko,

zilindro hidraulikoak, lehenbizi,

bizpahiru aldiz zanpatzen du harea

presio jakin batez (gure kasuan: 20

bar), eta, ondoren, berriro zanpatzen

du presio handiagorekin (gure kasuan:

40 bar) eta harea trinkotu egiten da,

irudian ikusten den bezala.
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Ondoren, berriro harea gehiago botatzen zaio.

Eta berriro trinkotu.

Prozesuak horrela jarraitzen du etengabe kutxa guztia trinkotutako hareaz bete arte.
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Proposamen honetan, proiektuari bi irtenbide eman zaizkio: aginte elektriko bidezkoa

eta PLC bidezkoa.

ARIKETA

Lor itzazu proposaturiko automatismoa garatzeko bi irtenbide desberdin:

4.1.  Aginte elektriko bidezko irtenbidea

4.2. PLC bidezko irtenbidea (GRAFCET programazioa)

Automatismoa garatzeko irtenbide bietan erabili da indar-eskema hau:

Geruza bakoitzean zilindro hidraulikoa posizio desberdinetara heldu behar denez,

presostato bat erabiliko da. Era horretan, automatismoari informazio hau iritsiko zaio:

noiz egiten duen bat zilindroak harearekin eta zilindroa iritsi dela behar den presiora .
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Irtenbide bietan,  automatismoak sekuentzia hau beteko du:

1. Langileak P1 sakatzen duenean, zilindroa aurrera joango da, jasaten

duen erresistentzia 20 bar-era iritsi arte.

2. Posizio horretan mantenduko da 5 segundoz, hareari 20 bar-eko presioa

eraginez.

3. Zilindroa gora joango da.

4. Beste bi aldiz jaitsiko da, 5 segundo 20 bar-eko presioa eginez, eta

berriz igoko da.

5. Berriz ere behera jaitsiko da, eta, oraingoan, 10 segundoz egongo da 40

bar-eko presioa eginez.

6. Gora igo, eta zikloa bukatuko egingo da.

Presio-aldaketa lortzeko (20 bar-etik 40-ra), indar eskeman 2/2 balbula-banatzailea eta

presio-mugatzaile bat jarri dira, jarraian agertzen den irudian ikusten den bezala:

BY1 solenoidea aktibatuta dagoenean, irudian agertzen den presioa mugatzeko

balbulak egiten du lan (20 bar). BY2 solenoidea aktibatzen denean, berriz,

multzo-hidraulikoko presio-mugatzaileak egiten du lan (40 bar).
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4.1. Aginte elektriko bidezko irtenbidea

Hau da harea zapaltzeko automatismoaren aginte elektrikoa:
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Ikus 4.1 artxiboa (FluidSIM-H)

4A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (4.1 artxiboaren simulazioa).
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4.2. PLC bidezko irtenbidea (GRAFCET

programazioa)

Hau da harea zapaltzeko automatismoaren sekuentzia erakusten duen GRAFCET

diagrama:
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Eta hauek dira PLCaren sarreren eta irteeren konexioak.

Ikus 4.2 artxiboa (FluidSIM-H)

4.B bideoan ikus daiteke funtzionamendua (4.2 artxiboaren simulazioa).
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5. Proiektua. Saskia iraultzeko automatismoa,

hareazko moldekatzean

Proiektu hau laugarren proiektuarekin lotuta dago, hareazko moldekatze-prozesuan

erabiltzen den harea-saskia iraultzeko automatismoa lantzen baita. Kasu honetan

proiektuaren helburua hareazko moldekatze-prozesuan erabiltzen den harea-saskia

guztiz husteko automatismoa garatzea izango da.

Moldekatze-prozesuan, behar den harea silo batetik hartzen da. Siloa hareaz betetzeko,

langile batek hareaz betetako saskiak iraultzen ditu silora. Harearen hezetasuna dela

eta, sarritan, harea kantitate handi bat saski barruan gelditzen da sakiaren paretetan

itzalita, eta langile batek aitzur batekin bota behar izaten du silora. Proiektu honetan

landuko den automatismoari esker, saskiari bibrarazi egingo zaio eta harea guztia

askatuko da saskiaren paretetatik. Era horretan, langileak ez du aitzurrarekin gora eta

behera ibili beharrik izango.
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Siloa hareaz betetzeko, automatismo hidrauliko bat erabiltzen da (era horretako

automatismo hidrauliko batek nola lan egiten duen ulertzeko, ikus jarraian agertzen

den orga iraultzeko jasogailuaren bideoa (Igogailu bolteatzaile baten

adibidea_YouTube).

Automatismoa garatzeko, indar-eskema hidraulikoa behar da, jaso behar duen pisua

handia baita; hala ere, irtenbide pneumatiko bat ere emango zaio, ikasgelan ariketa

gisa landu ahal izateko.

ARIKETA

Lor itzazu proposaturiko automatismoa garatzeko bi irtenbide desberdin:

5.1. Irtenbide elektro-hidraulikoa

5.2. Irtenbide pneumatikoa
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5.1. Irtenbide  elektro-hidraulikoa

Hau da eskatutako irtenbide bietan erabiliko den  indar-eskema:

Kasu honetan, aginte-eskema hidraulikoa erabiltzeak ez du inongo zentzurik, zeren

osagai hidrauliko asko erabiltzea eskatzen baitu. Irtenbide hidraulikoarekin

automatismoa asko garestituko litzateke eta zirkuituan zehar presio asko galduko

litzateke. Aukera onena, aginte-eskema elektrikoa erabiltzea da.

Aginte elektrikoari dagokionez, bi aukera daude:

Lehen aukeran, langileak P1 sakatzen duenean, saskia igo egingo da, eta efektu

bikoitzeko zilindroa etengabe mugituko da A1 eta A2 posizioen artean, saskiari

bibraraziz, P1 sakatzeari utzi eta beste 5 segundo igaro arte. Aginte-eskema honako hau

da:
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Ikus 5.1 artxiboa (FluidSIM-H)

5.A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (5.1 artxiboaren simulazioa).

Bigarren aukeran, saskia igoko da eta 5 segundoz bibratuko du, nahiz eta P1 sakatuta

mantendu.
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Ikus 5.2 artxiboa (FluidSIM-H)

Ikus daitekeenez, aurrekoarekin duen alde bakarra da P1 pultsadoreari igoera-saihets

elektrikoa jarri zaiola.

5.B bideoan ikus daiteke funtzionamendua (5.2 artxiboaren simulazioa).
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5.2. Irtenbide pneumatikoa

Nahiz eta irtenbide hau ez litzatekeen industrian erabiliko, automatismoak pisu oso

handia igo behar duenez indar-eskema hidraulikoa eskatzen duelako, interesgarria da

ariketa gisa gelan lantzea.

Honako hau da oinarrizko zirkuitu pneumatikoa:

Ikus 5.3 artxiboa (FluidSIM-P)

51



Eskemak arazo bat dauka: etengabe P1 sakatuta mantentzen bada, saskiak ez du

bibratuko; eta, behin tenporizadorearen denbora igaro eta P1 sakatzeari uzten bazaio,

hasierako posiziora bueltatuko da.

Arazo hori konpontzeko, hasierako baldintzari A0 posizioa gehituko zaio, eta P1

seinaleari igoera-saihetsa gehituko zaio. Hori eginda, arazoa konponduta egongo da,

jarraian agertzen den eskeman ikus daitekeen bezala.

Ikus 5.4 artxiboa (FluidSIM-P)

5.C bideoan ikus daiteke funtzionamendua (5.3 eta 5.4  artxiboen simulazioa).
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6. Proiektua. Zulatze-zikloa lortzeko automatismo

pneumatikoa

Proiektu honen helburua zulatze-ziklo bat kontrolatzeko automatismoa garatzea izango

da. Batetik, oinarrizko aginte-eskema pneumatikoak eta elektro-pneumatikoak

garatuko dira. Bestetik, automatismo horiei segurtasun-hobekuntzak ezarriko zaizkie.

Automatismo honetan erabiliko diren bi elementu nagusiak baraila eta barautsa dira:

baraila, piezari eusteko, eta barautsa, pieza zulatzeko.

Proiektu honetako eskema guztietan, bai baraila eta bai barautsa efektu bikoitzeko

zilindro bidez mugituko dira. Zilindro horiek mugiarazteko 5/2 balbula biegonkorrak

erabiliko dira.

Jarraian agertzen den irudian ikusten da aginte-eskema:

Irudian ageri den bezala, mugimenduak moteltzeko emaria erregulatzeko

balbulak ipini dira. Balbula horiek simulazioetan mugimenduak motelago

ikusteko gehitu dira soilik.
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Automatismo honek egin behar duen sekuentzia honako hau da:

1. Baraila itxiko da (A+), piezari eusteko.

2. Barautsa jaitsiko da (B+), zuloa egiteko.

3. Barautsa igoko da (B-).

4. Baraila zabalduko da (A-), pieza askatzeko.

ARIKETA

Lor itzazu proposaturiko automatismo hau garatzeko irtenbideak:

6.1. Oinarrizko irtenbide pneumatikoa

6.2. Oinarrizko irtenbide pneumatikoa (sekuentziadore pneumatikoa)

6.3. Oinarrizko irtenbide elektro-pneumatikoa

6.4.Larrialdi sistemadun irtenbide pneumatikoa

(sekuentziadorearekin)

6.5. Larrialdietarako sistemadun irtenbide elektro-pneumatikoa

6.6. Larrialdietarako sistemadun PLC bidezko irtenbidea (GRAFCET

programazioa)

Sekuentziak seinale egonkorren arazoa dauka. Dena den, ariketa honetan ez da

azalduko arazo hori nola detektatzen den, ezta zer irtenbide diren ere. Kontzeptu

horiek alde batera laga eta zuzenean irtenbidea eman zaio arazoari.
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6.1. Oinarrizko irtenbide pneumatikoa

Honako irudian ikusten da zulatze-zikloa lortzeko automatismoaren oinarrizko

irtenbide pneumatikoa:

Ikus 6.1 artxiboa (FluidSIM-P)

Irtenbide honetan, seinale egonkorren arazoa ekiditeko igoera-saihetsak sortu zaizkie

B0 eta A1 posizioei eta P1 pultsadoreari. Horrela, P1 pultsadorea sakatuta mantendu

arren, automatismoak zikloa behin bakarrik egingo du. Sekuentzia hasteko nahikoa

izango da P1 sakatzea.

6A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (6.1 artxiboaren simulazioa).
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6.2. Oinarrizko irtenbide pneumatikoa (sekuentziadore

pneumatikoarekin)

Sekuentziadorearekin askoz ere errazagoa da lortuko da edozein sekuentzia egitea

(seinale egonkordun sekuentziak barne).

Hona hemen zulatze-zikloa lortzeko sekuentziadore pneumatikoa darabilen oinarrizko

irtenbidea:

Ikus 6.2 artxiboa (FluidSIM-P)

6B bideoan ikus daiteke funtzionaegonkormendua (6.2 artxiboaren simulazioa).
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6.3. Oinarrizko irtenbide elektro-pneumatikoa

Irtenbide elektro-pnaumatikoan, seinale egonkorren arazoa konpontzeko,

pausoz-pausoko sistema erabiliko da.

Hau da oinarrizko irtenbide elektro-pneumatikoaren indar-eskema:

Eta hau, aginte-eskema:
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Ikus 6.3 artxiboa (FluidSIM-P)

6C bideoan ikus daiteke funtzionamendua (6.3 artxiboaren simulazioa).

Sarritan, arazoak sor daitezke automatismoa sekuentzia egiten ari denean: barautsean

txirbil gehiegi pilatzea, barailean pieza ez den zerbait sartzea, langileak arriskua

sumatzea...

Kasu horietan langileak gelditu beharko du sekuentzia; eta komeni da automatismoa

bat-batean gelditzea albo-kalterik ez izateko.

Orain arte ikusi diren 5/2 balbulekin ezinezkoa da hori, beti egongo baita balbula

aktibatuta eskuinaldean (aurreranzko mugimendua) edo ezkerraldean (atzeranzko

mugimendua). Arazo hori konpontzeko balbula horiek

kendu eta irudi honetan agertzen diren bezalako 5/3

balbula monoegonkorrak erabili beharko dira.
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Balbula horien erdiko posizioa aktibatuz, mugimendua kenduko zaie efektu bikoitzeko

zilindroei.

Jarraian, aurreko eskema horiei larrialdi-egoeretarako sistemak gehituko zaizkie.

Horretarako hainbat era aztertuko dira:

6.4. Larrialdietarako sistemadun irtenbide pneumatikoa

(sekuentziadorearekin)

Proiektu honetan ez da landuko sekuentziadore pneumatikorik gabeko irtenbidea oso

konplexua delako. Hain zuzen ere, elementu pneumatiko asko beharko lituzke, kostu

ekonomiko altuak eraginez. Gainera, ez da batere erabilgarria.

Sekuentziadore pneumatikoa erabilita hau planteatzen da:

Ikus 6.4 artxiboa (FluidSIM-P)
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P1 sakatzean hasten da sekuentzia. Langileak (edozein arazo dela tarteko) zikloa gelditu

nahi izango balu, P2 (larrialdiko pultsadorea) sakatu beharko luke. Une horretan baraila

eta barautsa gelditu egingo lirateke. Behin arazoa konponduta, P3 (reset1-pultsadorea)

sakatu beharko luke automatismoak zikloa bukatu dezan. Zikloa egin ahal izateko, P3

pultsadoreak aktibatzen duen 3/2 balbula aktibatuta egon behar da.

Batzuetan, beharbada, langileak nahi izango du behin zikloa gelditu eta gero baraila eta

barautsa hasierako posiziora bueltatzea sekuentzia  bukatu gabe.

Funtzio berri hori P4 pultsadorekin (reset2-pultsadorea) lortuko da, irudi honetan

ikusten den bezala:

Ikus 6.5 artxiboa (FluidSIM-P)
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6D bideoan ikus daiteke funtzionamendua (6.5 artxiboaren simulazioa).

Automatismo horretan agertzen diren 4 pultsadoreen funtzioa hau da:

Pultsadorea Funtzioa

P1 (abio-pultsadorea) Zikloa martxan ipintzea.

P2 (larrialdiko pultsadorea) Baraila eta barautsa gelditzea.

P3 (reset1-pultsadorea) P2 sakatu ondoren, sekuentzia jarraitzea.

P4 (reset2-pultsadorea) P2 sakatu ondoren, hasierako egoera

berreskuratzea: baraila zabalduko da eta

barautsa gora igoko da.

6.5. Larrialdietarako sistemadun irtenbide

elektro-pneumatikoa

Hau da larriladi-egoera baten aurrean automatismoa gelditzeko proposatzen den

irtenbidea:

Hau da irtenbide elektro-pneumatikoaren indar-eskema:
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Eta hau, aginte-eskema:
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Ikus 6.6 artxiboa (FluidSIM-P)

Larrialdi-egoera kudeatzeko P2 (larrialdiko pultsadorea) erabiliko da. P2 pultsadore hau

katigamendu motako pultsadorea da. P2 sakatzen denean, K10 errelea elikatuko da.

Ondorioz,  solenoide guztiak ez dira elikatuko eta bi zilindroak geldituko dira.

Kasu batzuetan, beharbada, langileak nahi izango du behin zikloa gelditu eta gero

baraila eta barautsa hasierako posiziora bueltatzea sekuentzia  bukatu gabe.

Baldintza  berri hori jarraian agertzen den irudian ikus daiteke:
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Ikus 6.7 artxiboa (FluidSIM-P)
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6E bideoan ikus daiteke funtzionamendua (6.7 artxiboaren simulazioa).

Eskema horretan argi gorri bat ere gehitu da. P2 pultsadorea sakatzen denean,

mugimendu guztiak gelditzeaz gain, argi gorri bat ere piztuko da; horrela, inguruko

langile guztiek ere jakingo dute larrialdiko pultsadorea sakatuta dagoela.

Automatismo horretan agertzen diren 3 pultsadoreen funtzioa hau da:

Pultsadorea Funtzioa

P1

(abio-pultsadorea)

Zikloa martxan ipintzea. Sekuentzia hasteko, P2

pultsadorea sakatu gabe egon behar da.

P2

(larrialdiko pultsadorea)
Baraila eta barautsa gelditzea eta argi gorria piztea.

P2 askatzen bada sekuentziak jarraituko du.

P3

(reset2-pultsadorea)

P2 katigatuta dagoela, hasierako baldintzak

berreskuratzea: baraila zabalduko da eta barautsa gora

igoko da.

6.6. Larrialdietarako sistemadun PLC bidezko irtenbidea

(GRAFCET programazioa)

GRAFCET diagrama honek erakusten du zulatze-zikloa lortzeko automatismo

pneumatikoaren PLC bidezko irtenbidea:
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Eta hauek dira sarreren eta irteeren konexioak:
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Automatismoan agertzen diren 3 pultsadoreen funtzioa  hau da:

Pultsadorea Funtzioa

P1

(abio-pultsadorea)

Zikloa martxan ipintzea (sekuentzia hasteko, P2

pultsadorea sakatu gabe egon behar da).

P2 (larrialdiko pultsadorea) Baraila eta barautsa gelditzea eta argi gorria piztea:

P2 askatzen bada, sekuentziak jarraituko du.

P3

(reset2-pultsadorea)

P2 katigatuta dagoela, hasierako baldintzak

berreskuratzea: baraila zabalduko da eta barautsa gora

igoko da.

Ikus 6.8 artxiboa (FluidSIM-P)

6F bideoan ikus daiteke funtzionamendua (6.8 artxiboaren simulazioa).
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7. Proiektua. Prentsa bateko enbrage

pneumatikoaren funtzionamendua

Proiektu honetan prentsa bateko enbrage pneumatiko baten aginte-sistema garatuko

da.

Makina edo mekanismo baten abiadura-aldaketaren ardatza motorraren

mugimenduarekin lotzeko edo bereizteko aukera ematen duen mekanismoa da

enbragea. Beraz, prentsa batek beheranzko eta goranzko mugimenduak egingo baditu,

enbrage hori aktibatuta egon behar da.

Estanpazioan, enbrage mekanikoa izan da historian zehar gehien erabili den enbrage

mota, baina enbrage mota horrek segurtasun-arazo larriak eman izan ditu: milaka esku

eta atzamar galdu izan dira enbrage mekanikoen erruz, eta gaur egun debekatuta

daude.

Garai batean, enbrage mekanikoa aktibatuz, prentsak sekuentzia guztia egiten zuen

(nahiz eta langileak nahigabe aktibatu). Gaur egun, ordea, erabiltzen diren enbrageak

pneumatikoak dira, eta horrek aukera ematen du sekuentzia nahieran gelditzeko.

Enbrage pneumatikoak forma eta diseinu jakin bateko balbula banatzaileak dira.

Proiektu honetan erabiliko den balbula banatzailea 5/3 motakoa  izango da:

Ezkerreko posizioa aktibatzen denean, prentsak beherantz egingo du, eta, eskuineko

posizioa aktibatzen denean, gorantz. Balbulak ez badu seinalerik jasotzen, erdiko

posizioa egongo da aktibatuta eta prentsa ez da mugituko.

Normalean, segurtasun-arauei jarraituz, enbrage pneumatikodun prentsek bi

pultsadore izaten dituzte.

Proiektu honetan jarri diren baldintzak hauek dira:

- Sekuentzia hasteko P1 eta P2 pultsadoreak sakatu behar dira (biak).
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- Sekuentzia ez da hasiko, baldin eta pultsadore bat sakatzen denetik beste

pultsadorea sakatzen den arte 3 segundo baino gehiago pasatzen badira

(horrela ziurtatzen da langileak ez duela zubia egingo pultsadore batekin eta ez

dela pultsadore bakarrarekin lanean hasiko).

- Prentsa martxan dagoen momentuan, zein gorantz, zein beherantz, langileak P1

eta P2 pultsadoreak sakatu behar ditu etengabe; bestela, prentsa (irudian,

efektu bikoitzeko zilindroa) dagoen lekuan geldituko da. Hori eginda bermatzen

da langileak ez duela eskurik sartuko prentsan.

- Prentsa tarteko posizio batean gelditzen denean, mugimendua berreskuratzeko,

P1 eta P2 pultsadoreak sakatu beharko ditu berriro.

- Kasu guztietan, behin bakarrik egingo da prentsaren zikloa.

Proiektu hau garatzeko egin diren ariketetan emaria erregulatzeko balbulak erabili dira

mugimenduak motelago egiteko; baita ihes azkarreko balbulak ere. Izan ere, erdiko

posizioan gelditzen denean, zilindroa mugitu egiten da presio aldaketen eraginez, eta,

Ihes azkarreko balbulek arazoa konpontzen dute, indar-eskema honetan ikusten den

bezala.
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ARIKETA

Lor itzazu prensa bateko enbragearen automatismoa garatzeko 3 irtenbide hauek:

7.1.- Irtenbide pneumatikoa

7.2.- Irtenbide elektro-pneumatikoa

7.3.- PLC bidezko irtenbidea

7.1. Irtenbide pneumatikoa

Pultsadore bat sakatzen denetik beste pultsadorea sakatzen den arte 3 segundo baino

gehiago igarotzen ez direla ziurtatzeko, pultsadore biei igoera-saihetsak jarri zaizkie,

eta igoera-saihets bi horiei 3 segundoko denbora ezarri zaie. Horrez gain,

automatismoak jakin dezan hasieran aurreranzko mugimendua egin behar duela,

memoria bat  (MEMORIA1) sortu da 3/2 balbula monoegonkorra erabilita:
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Beraz, aurreko mugimendua egiteko baldintza Memoria1 + P1 + P2 izango da.

Automatismoak jakiteko atzeranzko mugimendua egin behar duela, memoria

(MEMORIA2) bat sortu da 3/2 balbula monoegonkorra erabiliz. Memoria hori A1

posizioak aktibatuko du (prentsa beheko posiziora heltzean), eta memoria hori

aktibatuz, MEMORIA1 desaktibatuko du.

MEMORIA2 A0 posizioak desaktibatuko du, eta atzeranzko mugimendua egiteko

baldintza Memoria2 + P1 + P2 izango da.
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Beraz, hau da aginte-eskema pneumatikoa:

Ikus 7.1 artxiboa (FluidSIM-P)

Baina eskema pneumatiko honek akats txiki bat dauka. Demagun langileak prentsa
gelditzen duela goranzko mugimendua egiten ari dela, P1 edo/eta P2 pultsadoreak
sakatzeari utzita. Behin posizio horretatik mugimendua berreskuratzen badu bi
pultsadoreak sakatuz eta prentsak A0 posizioa lortzeko behar duen denbora P1 eta P2
igoera-saihetsa baino txikiagoa bada, automatismoak beste sekuentzia bat hasiko du.
Hori ez dator bat hasieran aipatu den azken  baldintzarekin.

Arazo hori konpontzeko, A0 posizioari jarraian agertzen den tenporizadorea jarri zaio:
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Beraz, honela geratuko da aginte-eskema pneumatikoa:

Ikus 7.2 artxiboa (FluidSIM-P)
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7A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (7.2 artxiboaren simulazioa).

7.2. Irtenbide elektro-pneumatikoa

Hau da irtenbide elektro-pneumatikoa (irtenbide honetan, irtenbide pneumatikoaren

arazoa konponduta dago; hau da, azkenengo baldintza betetzen da).
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Ikus 7.3 artxiboa (FluidSIM-P)

7B bideoan ikus daiteke funtzionamendua (7.3 artxiboaren simulazioa).

7.3. PLC bidezko irtenbidea

PLC bidezko irtenbidean ate logikoak erabiliko dira PLCa programatzeko.

Hau da lortu behar den sekuentziaren GRAFCET diagrama:
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Eta hau da, indar-eskema:
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PLCaren sarrerak eta irteerak honela konektatu behar dira:

Eta, azkenik, hona hemen ate logikoak darabiltzan programazioa:
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Ikus 7.4 artxiboa (FluidSIM-P)

7C bideoan ikus daiteke funtzionamendua (7.4 artxiboaren simulazioa).
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8. Proiektua. Neurrien eta materialaren

araberako piezen banaketa

Proiektu honetan uhal-garraiatzaile batek garraiatutako piezak sailkatuko dira neurrien

eta material motaren arabera.

Uhal-garraiatzaileak, forma eta dimentsio berdineko altzairuzko eta aluminiozko piezak

garraiatzen ditu, honako irudi honetan ikusten den bezala:

Piezak perdoi batzuen artean egon behar dira bezeroak hala eskatuta. Automatismo

honen helburua  perdoiz  kanpo dauden piezak baztertzea izango da.

Pieza txarrak baztertzeko prozesuan, bereizi egin behar dira neurri minimora heltzen ez

direnak eta neurri maximoa pasatzen dutenak. Neurri minimora iristen ez direnak

txatarrera joango dira, eta neurri maximoa pasatzen dutenak, berreskuratu ahalko dira

berriro prozesatuta. Bestalde, aluminiozko eta altzairuzko pieza txarrak bereizi behar

dira.

Piezak uhal-garraiatzailean edozein ordenatan hel daitezke; hau da, nahasita etorriko

dira aluminiozko eta altzairuzko piezak.
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Lan hori  egiteko, efektu bakuneko 4 zilindro pneumatiko erabiliko dira:

● A zilindroa → Aluminiozko pieza txikiak kentzeko.

● B zilindroa →  Aluminiozko pieza handiak kentzeko.

● C zilindroa →  Altzairuzko pieza txikiak kentzeko.

● D zilindroa →  Altzairuzko pieza handiak kentzeko.

Uhal-garraiatzailearen alboan sentsore-kutxa bat ere jarriko da, une oro kutxaren

aurretik igarotzen diren piezak nolakoak diren detektatzeko:

Sentsore-kutxan hiru hariko PNP motako 4 sentsore egongo dira. Sentsoreak honako

taula honetan ageri diren motakoak izango dira:

Sentsorearen

izena

Sentsore mota Funtzioa

SM Magnetikoa Kutxa aurrean dagoen pieza aluminiozkoa edo

altzairuzkoa den detektatzea.
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S1 Induktiboa Kutxa aurrean piezarik dagoen detektatzea.

S2 Induktiboa Pieza neurri minimotik behera dagoen detektatzea.

S3 Induktiboa Pieza neurri maximotik gora dagoen detektatzea.

Sentsore-kutxan, honela kokatu beharko dira 4 sentsoreak:

Pieza bat sentsore-kutxa aurretik igarotzen denean, aukera hauek egongo dira:

Seinaleak Altzairua/Aluminioa Neurria Zilindroa Uhal- garraiatzailea

S1 Altzairua Txikiegia A Gelditu

S1 + S2 Altzairua Ondo - Ez gelditu

S1 + S2 + S3 Altzairua Handiegia B Gelditu

S1 + SM Aluminioa Txikiegia C Gelditu

S1 + S2 + SM Aluminioa Ondo - Ez gelditu

S1 + S2 + S3 + SM Aluminioa Handiegia D Gelditu
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Uhal-garraiatzailearen motorraren eskema elektrikoa hau  da:

Simulatzeko erabiliko den softwareak (FluidSIM-P) ez duenez aukerarik ematen motor

elektrikoak simulatzeko, dena ondo dagoela egiaztatzeko argi gorri bat gehitu da:

piztuta egoteak uhala mugitzen duen motorra martxan dagoela adierazten du; itzalita

egoteak, ordea, geldirik dagoela.

Uhal-garraiatzailearen automatismoarentzat erabiliko dugun indar-eskema hau da:
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3/2 balbulei emaria erregulatzaileko balbula ipini zaie, simulazioan mugimenduak

astiroago ikusteko, baina errealitatean ez dago zertan erabili emari-erregulatzailerik.

ARIKETA

Lor itzazu proposaturiko automatismo hau garatzeko bi irtenbide hauek:

8.1. Irtenbide elektro-pneumatikoa

8.2. PLC bidezko irtenbidea

8.1. Irtenbide elektro-pneumatikoa

Hau da uhal-garraiatzailearen automatismoarentzako irtenbide elektrikoaren

aginte-eskema:
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Ikus 8.1 artxiboa (FluidSIM-P)

8A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (8.1 artxiboaren simulazioa).

84



8.2. PLC bidezko irtenbidea

PLC bidezko irtenbidea garatzeko GRAFCET programazioa erabili da, eta hau da lortu

behar den sekuentziaren GRAFCET diagrama:

Hauek dira automataren sarreren eta  irteeren konexio elektrikoak:
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Ikus 8.2 artxiboa (FluidSIM-P)

8B bideoan ikus daiteke funtzionamendua (8.2 artxiboaren simulazioa).
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9. Proiektua. Aluminiozko eta altzairuzko piezak

markatzeko automatismoa

Proiektu hau aurrekoarekin lotuta dago. Aurreko proiektuan uhal-garraiatzaileko piezak

neurrien arabera nola sailkatu aztertu da. Oraingo honetan uhal-garraiatzailean gelditu

diren piezak (pieza onak)  markatu egingo dira biltegira joan baino lehen.

Uhal-garraiatzaileak, honako irudian agertzen den bezala garraiatuko ditu aurreko

proiektuan sailkatutako pieza onak:

Piezak markatzeko indar handia behar denez, teknologia hidraulikoa erabiltzea erabaki

da. Piezak markatu aurretik, baraila batek eutsiko die (efektu bikoitzeko zilindro

hidraulikoa), eta, ondoren, efektu bikoitzeko beste bi zilindro erabiliz, piezak markatu

egingo dira. Aluminiozko piezei “Made of Al” (aluminioz egina) ezarriko zaie,

altzairuzkoei aldiz, “Made of Steel” (altzairuz egina).

Uhal-garraiatzailearen alboan, sentsore-kutxa bat ere jarriko da, jakiteko kutxa horren

aurretik igarotzen den pieza aluminiozkoa edo altzairuzkoa den:
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Kutxa honetan bi PNP sentsore egongo dira, eta hauek izango dira haien funtzioak:

Sentsore-izena Sentsore-mota Funtzioa

SM Magnetikoa Kutxa aurrean dagoen pieza aluminiozkoa edo
altzairuzkoa den detektatzea.

S1 Kapazitiboa Kutxa aurrean piezarik dagoen detektazea.

Kutxan, horrela kokatu beharko dira bi sentsoreak:

Uhal-garraiatzailearen motorraren eskema elektrikoa hau  da:
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Simulatzeko erabiliko den softwareak (FluidSIM-P) ez duenez aukerarik ematen motor

elektrikoak simulatzeko, dena ondo dagoela egiaztatzeko, argi gorri bat gehitu da:

piztuta badago uhala mugitzen duen motorra martxan dagoela adieraziko du; itzalita

badago, ordea, geldirik dagoela.

Uhal-garraiatzailearen automatismoarentzat erabiliko dugun indar-eskema hau da:
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Barailari presioa erregulatzeko balbula jarri zaio, aurreranzko mugimendua egiten ari

den bitartean presioa erregulatu ahal izateko, eta haren presio maximoa 20 bar-era

mugatuko da. Hori egin ezean, barailak indar gehiegi egin diezaioke piezari, pieza

kaltetuz.

Aluminioa markatzen duen efektu bikoitzeko zilindroari ere presioa erregulatzeko beste

balbula bat jarri zaio, eta haren presio maximoa 10 bar-era murriztu da, presio hori

nahikoa baita aluminiozko piezak markatzeko.

Altzairua markatzen duen efektu bikoitzeko zilindroari, aldiz, ez zaio ezer jarri eta 40

bar-eko presioarekin lan egingo du.

Honako bi sekuentzia hauek egin behar ditu automatismo honek, S1 eta SM sentsoreen

seinaleen arabera:

1- S1 + (S1 sentsoreak  detektatzen du pieza, baina SM sentsoreak, ez):𝑆𝑀

- Uhal-garraiatzailea geldituko da.

- Baraila itxiko da.

- Aluminioa markatzen duen efektu bikoitzeko zilindroa aurrerantz mugituko

da eta pieza markatuko du.
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- Aluminioa markatzen duen efektu bikoitzeko zilindroa atzera itzuliko da.

- Baraila zabalduko da.

- Uhal garraiatzailea abian jarriko da.

2- S1 +SM (S1 eta SM sentsoreek detektatzen dute pieza):

- Uhal-garraiatzailea geldituko da.

- Baraila itxiko da.

- Altzairua markatzen duen efektu bikoitzeko zilindroa aurrerantz mugitu, eta

pieza markatuko du.

- Altzairua markatzen duen efektu bikoitzeko zilindroa atzera itzuliko da.

- Baraila zabalduko da.

- Uhal garraiatzailea abian jarriko da.

ARIKETA

Lor itzazu proposaturiko automatismo hau garatzeko bi irtenbide hauek:

9.1. Aginte elektriko bidezko irtenbidea

9.2. PLC bidezko irtenbidea

9.1. Aginte elektriko bidezko irtenbidea

Hau da aluminiozko eta altzairuzko piezak markatzeko automatismoaren irtenbide

elektrikoaren aginte-eskema:
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Ikus 9.1 artxiboa (FluidSIM-H)

9A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (9.1 artxiboaren simulazioa).

92



9.2. PLC bidezko irtenbidea

PLC bidezko irtenbidea garatzeko GRAFCET programazioa erabili da, eta hau da lortu

behar den sekuentziaren GRAFCET diagrama:

Azkenik, hauek dira automataren sarreren eta irteeren konexio elektrikoak:
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Ikus 9.2 artxiboa (FluidSIM-H)

9B bideoan ikus daiteke funtzionamendua (9.2 artxiboaren simulazioa).
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10. Proiektua. Olio-metagailu baten
funtzionamendua eta haren bolumenaren kalkulua
larrialdi-egoeretan

Proiektu honetan larrialdi-egoeretan erabiltzen den metagailu hidrauliko baten

funtzionamendua azalduko da, batetik. Bestetik, metagailuak izan behar duen

gutxieneko bolumena kalkulatuko da.

Proiektu honetan metagailu hidraulikoa, multzo hidraulikoa hondatzen den

momentuan erabiliko da, hau baita metagailuaren funtzioetako bat.

Metagailu hidraulikoa oso ohiko elementua da edozein automatismo hidraulikotan.

Elementu garrantzitsua da, eta, horregatik, aldizka egiaztatu behar diren elementuen

zerrendan sartzen da; izan ere, metagailu hidrauliko bat egoera txarrean edukitzearen

ondorioz, arazoak egon daitezke lan-abiaduretan, sekuentzia-geldialdietan edo presio

gorabeherengatiko bibrazioetan.

Metagailu hidraulikoa presio-ontzi bat da. Sistemaren gehienezko presioari eusteko

diseinatua dago eta olio-bolumen gehigarria metatzen du, une jakin batean zirkuituan

erabili ahal izateko. Olio-bolumen gehigarri hori metatzeko, gas konprimatua erabiltzen

da. Era honetako metagailuei, metagailu hidro-pneumatiko deritze, eta proiektu

honetan horrelako metagailuak erabili dira industrian gehien erabiltzen direnak

direlako.

Metagailuaren funtzioak honako hauek dira nagusiki:

- energia biltegiratzea

- larrialdiko eragintza egitea

- olio-ihesak konpentsatzea

- bolumena konpentsatzea

- kolpeak absorbatzea

- presio-pultsazioak moteltzea
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Metagailua zirkuitura konektatuta egoten da, eta barruan bi osagai izaten ditu bitarteko

elastiko batez banatuta: fluido hidraulikoa (olioa) eta konprimatu beharreko gasa

(normalean, nitrogenoa). Osagaiak banatzeko mintz edo maskuri bat izaten da.

Zirkuituaren presioak gasaren presioa gainditzen duenean, olioa metatzen hasten da

gasa konprimatuz.

Zirkuituaren presioak behera egiten badu, ontzian pilatutako olio-bolumena zirkuitura

itzultzen da gasaren hedapenari esker.

ARIKETA

Azter itzazu

10.1. Simulatutako olio-metagailuaren funtzionamendua

10.2. Nola kalkulatu efektu bikoitzeko zilindroaren bolumena

10.3. Efektu bakuneko zilindroa
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10.1. Simulatutako olio-metagailuaren funtzionamendua

Hau da landuko den automatismoaren eskema hidraulikoa:

Proiektu honetako automatismoak egingo duen sekuentzia hau da:

1. Behin multzo hidraulikoa martxan dagoenean, P1 palanka sakatu eta efektu

bikoitzeko zilindroa aurrerantz joango da.

2. P2 palanka sakatzen dugunean, aldiz, zilindro hori atzerantz joango da.

Baina matxuraren baten ondorioz edo dena delakoagatik multzo hidraulikoa gelditzen

bada, zilindroa ere gelditu egingo da multzoa berriro martxan ipini arte.

Kasu batzuetan oso garrantzitsua izan daiteke zikloa bukatzea nahiz eta multzoa

martxan ez egon, eta hori da, hain zuzen ere, metagailuaren funtzioetako bat:

larrialdiko eragintza egitea. Zikloa bukatzeko eta arazoa konpontzeko, hona hemen nola

konektatu beharko den metagailua:
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Metagailua betetzeko, ixte-balbula zabaldu behar da, eta bete ondoren, itxi.

Simulazioan, ezin denez multzo hidraulikoko matxurarik sortu, 2/2 balbula-banatzaile

bat gehitu zaio zirkuituari matxura simulatzeko.

P3 pultsadorea sakatzen bada, multzo hidraulikoko matxura simulatuko da, eta

metagailuan metatuta dugun energia hidraulikoa erabiliko da zikloa bukatzeko.
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Ikus 10.1 artxiboa (FluidSIM-H)

10A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (10.1 artxiboaren simulazioa).

Bestalde, garrantzitsua da metagailu horrek behar duen gutxieneko bolumena

kalkulatzea ere, bolumen horrek bat etorri behar baitu zirkuituko zilindroen

bolumenekin.

Gutxieneko bolumena nola kalkulatzen den jakiteko honako 10.2. ariketa ikus daiteke,

kontuan izanda matxura bat gertatzen denean automatismoak sekuentzia bat egin

behar duela (A+ / A-) gutxienez.

Kasu honetan, automatismoaren zilindro guztiek aurrerantz eta atzerantz joateko

olioak bete behar dituen bolumenak kalkulatu beharko dira.

Kontzeptu hau lantzeko bi ariketa hauek prestatu dira, bata efektu bikoitzeko zilindro

batekin, eta bestea, efektu bakuneko zilindroarekin:
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10.2. Efektu bikoitzeko zilindroaren bolumenaren

kalkulua:

Kalkulatu irudiko efektu bikoitzeko zilindro honek zer olio-bolumen beharko duen

aurrerantz eta atzerantz ziklo bat egiteko, kontuan izanda bere ibilbidea 200 mm-koa

dela.

D= Zilindroaren diametroa = 50 mm

d= Zurtoinaren diametroa = 25 mm

a. Aurreranzko bolumena

Lehendabizi, aurreranzko bolumena kalkulatuko da eta unitate guztiak dezimetrotan

emango dira:

𝑉 = 𝐴 · 𝑙

V = Bolumena (dm )³
A = Azalera (dm )²
l = Luzera (dm)
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Azalera kalkulatzeko, formula hau erabiliko da eta emaitza dm²-tan emango da:

𝐴 = π·𝐷²
4

A = Azalera (dm )²
D = Zilindroaren diametroa (dm)

Formula aplikatuz, ekuazio hau ateratzen da:

dm da azalera.𝐴 =  π·0,5²
4 = 0. 19635 ²

Behin azalera kalkulatuta, bolumena kalkulatu behar da:

dm 2 dm dm da aurreranzko bolumena.𝑉 = 𝐴 · 𝑙 =0. 196 ²· = 0. 392 ³

b. Atzeranzko bolumena

Ondoren, atzeranzko bolumena kalkulatuko da eta unitate guztiak dezimetrotan

emango dira:

atzeranzko bolumena = azalera (donuts formakoa) * ibilbidea

Atzeranzko bolumena kalkulatzeko, aurreko formula bera erabili beharko da, baina

kontuan hartu behar da kasu honetan azalera desberdina dela. Hain zuzen ere, eraztun

itxurako azalera da:

𝑉 = 𝐴 · 𝑙

V = Bolumena
A = Azalera
l = Luzera
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Azalera kalkulatzeko, formula hau erabiliko da eta emaitza dm²-tan emango da:

𝐴 = π·(𝐷²−𝑑²)
4

A = Azalera
D = Zilindroaren diametroa
d = Zurtoinaren diametroa

Formula aplikatuz, ekuazio hau ateratzen da:

=0,147 dm²𝐴 = π·(0,5²−0.25²)
4

Behin azalera kalkulatuta, bolumena kalkulatu behar da:

dm 2 dm dm da aurreranzko bolumena.𝑉 = 𝐴 · 𝑙 =0. 147 ²· = 0. 294 ³

c. Behin aurreko bi bolumenak kalkulatu eta gero, biak batu behar ditugu,

bolumen orokorra kalkulatzeko:

0.392 dm³ + 0.294 dm³ = 0.686 dm³ (litro) da bolumen orokorra.
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Beraz, zirkuitu hidrauliko honek, zilindro bakarra balu, 0.686 dm³ izango litzateke

metagailuak beharko lukeen gutxieneko bolumena, ziklo bat egin ahal izateko multzo

hidraulikoak huts egingo balu.

10.3.  Efektu bakuneko zilindroa:

Kasu honetan aurreko ariketako zilindroaren dimentsio bereko efektu bakuneko zilindro

bat daukagu, eta, ondorioz, diametro  eta ibilbide berdinak ditu.

Kasu honetan itzulera malguki bidez egiten denez, aurreranzko bolumena bakarrik

kalkulatuko da.

Aurreko ariketan kalkulatu da aurrerantz egiteko behar zen bolumena (0.392 dm³).

Beraz, zirkuitu hidrauliko honek ere, honelako zilindro bakarra balu, 0.392 dm³ izango

litzateke metagailuak beharko lukeen gutxienezko bolumena, ziklo bat egin ahal izateko

multzo hidraulikoak huts egingo balu.
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11. Proiektua. Zulaketa-zikloa, zulaketa sakon

batean

Proiektu honetan, zulaketa sakon bateko zikloa nola lor daitekeen landuko da, irtenbide

desberdinen bidez.

Prozesu industrial baten zulaketa sakona egin behar bada, ez da komeni pauso

bakarrean zulatzea. Uzan ere, alde batetik, barautsa apurtzeko arrisku handia dago,

eta, bestetik, barautsak denbora batez geldi egon behar du zulaketa-lanetan, lortu nahi

den sakoneran.

Hasiera batean, aginte-eskema pneumatikoarekin emango zaio irtenbidea arazoari, eta,

ondoren, aginte-eskema elektrikoarekin. Aginte-eskema elektrikoan larrialdi- eta

reset-sistema desberdinak landuko dira, eta, azkenik, PLC bidezko agintea landuko da.

Ariketa guztietan erabiliko den indar-eskema honako hau izango da:

Indar-eskeman efektu bikoitzeko zilindro batek mugituko du barautsa 5/2 balbula

biegonkor baten bidez, eta motor pneumatiko batek biraraziko du, 3/2 balbula erabiliz.

Landuko diren irtenbide guztietan oinarrizko sekuentziahau lortu beharko da:

1- P1 pultsadorea sakatzen denean, motor pneumatikoa abian jarriko da, eta,

efektu bikoitzeko zilindroari esker, barautsa aurrerantz joango da.
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2- A1 posiziora heltzen denean, barautsak atzerantz egingo du A0 posiziora heldu

arte, txirbila ateratzeko.

3- Barautsak aurrera egingo du A2 posizioa heldu arte.

4- 5 segundoz egongo da zulatze-lanean A2 posizioan.

5- Barautsak atzerantz egingo du A0 posiziora heldu arte.

6- Motor pneumatikoa itzali egingo da.

ARIKETA

Lor itzazu zulaketa-zikloaren automatismoaren garatzeko irtenbideak: 

11.1 Oinarrizko irtenbide pneumatikoa

11.2. Oinarrizko irtenbide pneumatikoa, sekuentziadore pneumatikoa

erabilita

11.3. Oinarrizko irtenbide elektro-pneumatikoa

11.4. Irtenbide elektro-pneumatikoa, larrialdietarako sistemarekin

11.5. PLC bidezko irtenbidea, larrialdietarako sistemarekin (GRAFCET

programazioa)

11.1. Oinarrizko irtenbide pneumatikoa

Irtenbide hau ez da ohikoena, elementu pneumatiko asko behar baititu eta, gainera,

diseinu aldetik oso konplexua eta garestia da.
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Sekuentzia honetan, bi aldiz joan behar da zilindroa aurrerantz eta beste bi aldiz

atzerantz. Hori egiteko 3 memoria sortu dira, 3/2 balbula banatzaile biegonkor

erabilita.

Memoria1 eta Memoria3 balbulak aktibatzen direnean, aurreranzko mugimenduak

egingo ditu barautsak, eta Memoria2 balbula eta A2 posizioa aktibatzen direnean

(tenporizadorea erabilita), atzeranzko bi mugimenduak.

Hau da irtenbide honek eskatzen duen aginte-eskema pneumatikoa:

Ikus 11.1 artxiboa (FluidSIM-P)

11A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (11.1 artxiboaren simulazioa).
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11.2. Oinarrizko irtenbide pneumatikoa (sekuentziadore

pneumatikoa)

Aurrez aipatu bezala, oinarrizko irtenbide pneumatikoa ez da egokiena oso konplexua

eta garestia delako. Sekuentziadore pneumatikoa erabilita, berriz, askoz ere errazago

lortuko da sekuentzia.

Hau da sekuentziadore pneumatikodun irtenbideak eskatzen duen aginte-eskema

pneumatikoa:
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Ikus 11.2 artxiboa (FluidSIM-P)

11B bideoan ikus daiteke funtzionamendua (11.2 artxiboaren simulazioa).
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11.3. Oinarrizko irtenbide elektro-pneumatikoa

Hau oinarrizko Irtenbide elektro-pmeumatikoaren aginte-eskema:

Ikus 11.3 artxiboa (FluidSIM-P)
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11C bideoan ikus daiteke funtzionamendua (11.3 artxiboaren simulazioa).

11.4. Irtenbide elektro-pneumatikoa

larrialdietarako sistemarekin

Aurreko hiru irtenbideetan, behin zikloa hasiz gero bukatu egin behar da nahitaez;

baina kasu batzuetan zikloa gelditzea komeni izaten da, matxuragatik edo bestelako

larrialdiren batengatik hala erabakitzen badu langileak.

Hori egiteko lehen hiru ariketetan erabili den indar-eskema aldatu beharra dago eta
honako hau erabili:

Bi balbula banatzaileen erdiko posizioa aktibatzen denean, gelditu egingo dira, bai

efektu bikoitzeko zilindroa, bai motor pneumatikoa ere.

Aginte-eskeman beste bi pultsadore ezarri dira. Taula honetan agertzen da pultsadore

bakoitzaren funtzioa:

Pultsadorea Funtzioa

P1 Zikloa abiaraztea.

P2 Zikloa gelditzea, amaitu baino lehen.

P3 Zikloa berriz hastea gelditu ondoren.
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Hau da irtenbide honetako aginte-eskema elektrikoa:
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Ikus 11.4 artxiboa (FluidSIM-P)
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Demagun, behin langileak zikloa geldituta ez duela nahi zikloa berriro martxan jartzea,

adibidez, arazo larri bat izan delako (barautsa apurtu). Kasu horretarako beste

pultsadore bat jarri beharko da (P4), P2 sakatu ondoren automatismoa hasierako

posiziora joateko.

Beraz, hauek izango dira irtenbide horren lau pultsadoreak eta haien funtzioak:

Pultsadorea Funtzioa

P1 Zikloa abiaraztea.

P2 Zikloa gelditzea, amaitu baino lehen.

P3 Zikloa berrabiaraztea, gelditu ondoren.

P4 Zikloa gelditu ondoren, hasierako posiziora bueltatzea.

Bukatzeko, argi gorri bat eta urdin bat ere gehitu zaizkio aginteari. Langileak P2

sakatzen duenean, sekuentzia gelditzeaz gain argi gorri bat ere piztuko da. Horrela,

inguruko langile guztiek jakingo dute arazo bat dagoela automatismo horretan. Argi

gorria P3 pultsadorea sakatuz itzaliko da.

Sekuentzia gelditu ondoren (P2 sakatuta) langileak barautsa hasierako posiziora

bueltatzea nahi badu, P4 sakatzen duenean argi gorria itzali eta urdina piztukoa da. Argi

urdina automatikoki itzaliko da efektu bikoitzeko zilindroa A0 posiziora heltzen denean.
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Honako hau da azken irtenbidearen aginte-eskema elektrikoa:

114



Ikus 11.5 artxiboa (FluidSIM-P)

11D bideoan ikus daiteke funtzionamendua (11.5 artxiboaren simulazioa).
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11.5. PLC bidezko irtenbidea, larrialdietarako

sistemarekin (GRAFCET programazioa)

Hau da sekuentzia honen GRAFCET diagrama:
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Eta hauek sarreren eta irteeren konexioak:

Ikus 11.6 artxiboa (FluidSIM-P)

11E bideoan ikus daiteke funtzionamendua (11.6 artxiboaren simulazioa).

Automatismo honek 2.1 atalean landu den sekuentzia berdin-berdina egiten du.
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12. Proiektua. Bi sekuentzia desberdin

automatismo bakar batekin

Orain arte landu diren proiektuetan, sekuentzia bakar bat landu da (pneumatikoa edo

hidraulikoa). Baina kasu batzuetan automatismo batzuek sekuentzia bat baino gehiago

egiteko aukera izan behar dute.

Kasu horietan langileak erabakitzen du zein izan behar den automatismoak egin behar

duen sekuentzia, egoeraren arabera.

Proiektu honetan ikusiko da nola lortu daitezkeen bi sekuentzia desberdin

automatismo pneumatiko batean. Landuko diren aukera guztietan indar-eskema hau

erabiliko da:

Bi sekuentziak abiarazteko, P1 eta P2 pultsadoreak erabiliko dira:

P1  A+ / B+ / A- / B-

P2  A+ / B+ / B- / A-

Hasiera batean, oinarrizko irtenbideak landuko dira, aginte-eskema pneumatikoarekin;

ondoren, bestelako irtenbideak jorratuko dira (sekuentzia bakarra eta jarraitua), aginte

elektrikoarekin eta PLC bidezko agintearekin.
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ARIKETA

Lor itzazu proposaturiko automatismo hau garatzeko irtenbideak: 

Oinarrizko irtenbideak (sekuentzia bakarra)

12.1. Sekuentzia bakarreko oinarrizko irtenbide pneumatikoa

12.2.Sekuentzia bakarreko oinarrizko irtenbide pneumatikoa

sekuentziadore pneumatikoarekin

Bestelako irtenbideak (sekuentzia bakarra eta jarraitua)

12.3.Sekuentzia bakar eta jarraituaren irtenbide elektro-pneumatikoa

12.4. Sekuentzia bakar eta jarraituaren.PLC bidezko irtenbidea

(GRAFCET programazioa)

12.1. Sekuentzia bakarreko oinarrizko irtenbide

pneumatikoa

Oinarrizko irtenbide pneumatikoa garatzeko 3/2 balbula-banatzaileak (MEMORIA1 eta

MEMORIA2) erabili dira zein sekuentzia egin behar den jakiteko:

- P1 sakatzean, MEMORIA1 balbula aktibatuko da, eta A+ / B+ / A- / B- sekuentzia

egingo du automatismoak.

- P2 sakatzean, MEMORIA2 balbula aktibatuko da, eta A+ / B+ / B- / A- sekuentzia

egingo du automatismoak.

Hau da irtenbide honen aginte-eskema pneumatikoa:
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Ikus 12.1 artxiboa (FluidSIM-P)

12A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (12.1 artxiboaren simulazioa).

Bi pultsadoreei igoera-saihetsak ezarri zaizkie zikloa behin soilik egiteko nahiz eta

pultsadoreak  sakatuta mantendu.

Irtenbide hau ez da egokiena, oso konplexua baita, eta, horrez gain elementu

pneumatiko asko erabili behar direnez, automatismoa garestitu egiten da. Askoz ere

errazagoa izango da sekuentziadoredun irtenbide hau irtenbide pneumatiko bat

garatzeko:
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12.2. Sekuentzia bakarreko oinarrizko irtenbide

pneumatikoa sekuentziadore pneumatikoarekin

Sekuentziadorearekin askoz ere errazagoa da edozein sekuentzia lortzea (seinale

egonkordun sekuentziak barne). Hona hemen irtenbidea:
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Ikus 12.2 artxiboa (FluidSIM-P).Irtenbide honetan ere, bi 3/2 balbula banatzaile erabili dira sekuentzia garatzeko (MEMORIA1 eta MEMORIA2).

12B bideoan ikus daiteke funtzionamendua (12.2 artxiboaren simulazioa).
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12.3. Sekuentzia bakar eta jarraituaren irtenbide

elektro-pneumatikoa

Irtenbide honetan aginte-eskema elektrikoa erabiliko da, eta, gainera, argiak ere ezarri dira

langileak ikus dezan zein den automatismoa egiten ari den sekuentzia:

- Argi berdea, A+ / B+ / A- / B- sekuentzia adierazteko.

- Argi urdina,  A+ / B+ / B- / A- sekuentzia adierazteko.

Horrez gain, beste bi pultsadore ere gehitu dira, bi sekuentzia horiek jarraian egiteko aukera

egon dadin. Sekuentzia jarraituan lan egiten duenean, argi gorri bat piztuko da eskeman.

Azkenik, bi ziklo jarraitu hauek amaitzeko, P3 pultsadorea ere gehitu da.

Honako taula honetan agertzen dira 5 pultsadoreen izenak eta bakoitzarekin aktibatzen diren

sekuentziak eta argiak:

Pultsadorea Sekuentzia Sekuentzia

mota

Argi gorria Argia

P1 A+ / B+ / A- / B- Jarraitua Piztuta Berdea

P2 A+ / B+ / B- / A- Jarraitua Piztuta Urdina

P3 Sekuentzia

jarraituak gelditu

P4 A+ / B+ / A- / B- Bakarra Itzalita Berdea

P5 A+ / B+ / B- / A- Bakarra Itzalita Urdina
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Honako hau da aginte-eskema:
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Ikus 12.3 artxiboa (FluidSIM-P)

12C bideoan ikus daiteke funtzionamendua (12.3 artxiboaren simulazioa).
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12.4. Sekuentzia bakar eta jarraituaren PLC bidezko

irtenbidea (GRAFCET programazioa)

Hau da sekuentzia honen GRAFCET diagrama:
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Eta hauek bere sarreren eta irteeren konexioak:
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Honako taula honetan agertzen dira 5 pultsadoreen izenak eta bakoitzarekin aktibatzen

diren sekuentziak eta argiak:

Pultsadorea Sekuentzia Sekuentzia
mota

Argi gorria Argia

P1 A+ / B+ / A- / B- Jarraitua Piztuta Berdea

P2 A+ / B+ / B- / A- jarraitua Piztuta Urdina

P3 Sekuentzia
jarraituak gelditu

P4 A+ / B+ / A- / B- Bakarra Itzalita Berdea

P5 A+ / B+ / B- / A- Bakarra Itzalita Urdina

Ikus 12.4 artxiboa (FluidSIM-P)

12D bideoan ikus daiteke funtzionamendua (12.4 artxiboaren simulazioa).
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13. Proiektua. Prentsa hidrauliko baten agintea

Proiektu honetan prentsa hidrauliko automatiko baten agintea landuko da. Kontuan

izan behar da, prentsak oso makina arriskutsuak direla, beraz, langilearen segurtasuna

ziurtatu beharra dago une oro, eta kasu guztietan.

Prentsetan langilearen segurtasuna bermatzea ezin bestekoa da. Hain zuzen ere,

saihestu egin behar da eskua edo gorputzeko beste atalen bat prentsaren orgarekin

harrapatzea.

Kontuan izan behar da prentsa hidrauliko bat efektu bikoitzeko zilindro erraldoi bat

dela, eta behin langileak agindua ematen duenean ziklo jarraitu bat egiten duela harik

eta gelditzeko agindua jaso arte. Ziklo horren eskema diseinatzeak ez dauka zailtasun

berezirik, baina langileak arrisku handia dauka eskua harrapatzeko. Legediaren arabera

debekatuta dago langileak aukera izatea orga martxan dagoen bitartean eskua edo

gorputzeko beste atalen bat hurbiltzea prentsaren orgara.

Langilearen segurtasuna da hain zuzen ere landu beharreko atalik garrantzitsuena

proiektu honetan.

Lehenik eta behin, prentsari pantaila bat gehituko zaio. Pantaila hori jaitsita ez badago,

prentsak ez du bere ziklo jarraitua hasiko. Pantaila efektu bikoitzeko beste zilindro

batek mugiaraziko du, baina langileak minik hartu ez dezan, zilindro horri presioa

erregulatzeko balbula bat gehituko zaio 1 bar-eko presioan erregulatuta. Pantaila hau

mugitzen duen efektu bikoitzeko zilindroak presio txikian lan egingo duenez, ez dio

minik egingo langileari eskua edo gorputzeko beste atalen bat harrapatuz gero. Hala

eta guztiz ere, bi presostato gehitu dira langileak eskua harrapatuko balu ere pantaila

zabaltzean edo irekitzean. Bi presostato horiek seinalea emango balute (langileak eskua

harrapatu duelako edo oztoporen bat aurkitu duelako), pantailaren zabaltze- edo

ixte-sekuentzia gelditu egingo litzateke, bi presostato horiek seinalea emateari utzi

arte.
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Prentsako orgari, pilotatutako balbula itzulezin bat gehitu zaio. Horrela, argindarra

joango balitz, prentsaren orga ez litzateke joango beherantz bere pisuaren ondorioz eta

gelditzen den posizioan jarraituko luke.

Hau da prentsak izan behar duen indar-eskema:

Horrez gain, gerta daiteke albo batetik prentsan hiru hariko PNP sentsore optiko bat

jarriko da, eta sentsore horrek zerbait detektatzen duenen, bai pantaila, bai prentsa

ere gelditu egingo dira  dauden posizioan.

Sentsore horrek sekuentzia gelditzen badu, langileak erabaki beharko du

sekuentziarekin jarraituko duen (RESET1 pultsadorea sakatuz) edo hasierako

baldintzetara bueltatuko den (RESET2 pultsadorea sakatuz).

Behin sekuentzia geldituta langileak erabakitzen badu hasierako baldintzetara

bueltatzea (RESET2 pultsadorea sakatuta), lehenik prentsaren orga igo beharko da eta

ondoren zabalduko da pantaila. Horrela langileak ezin izango du eskurik hurbildu

mugitzen ari den prentsaren orgara.

Bestalde, prentsa horrek aluminiozko eta altzairuzko piezak egiteko prest egon behar

du. Aluminiozko xaflarekin lan egiten duenean prentsaren presioak 20-barekoa izan
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behar du (P3 pultsadorea), eta altzairuzko piezekin 40-barekoa izan behar da (P4

pultsadorea).

Hori lortzeko, 2/2 balbula banatzaile bat eta presioa murrizteko balbula bat erabili dira

honako irudi honetan ikus daitezkeen bezala:

Azkenik, prentsaren aginte-sistemak ON/OFF pultsadorea izan behar du. Pultsadore

hori aktibatuta ez badago, prentsak ez du inongo lanik egingo. Ezinbestekoa izango da

pultsadore hori aktibatzea prentsa lanean hasteko.

Laburbilduz, honako taula honetan agertzen dira indar-eskeman erabiliko diren

pultsadore eta sentsoreak eta haien funtzioak:

Izena Mota Funtzioa

ON/OFF Katigamendu

-pultsadorea

Aginte-eskema elikatzea.

P1 Pultsadorea Sekuentzia hastea.

P2 Pultsadorea Sekuentzia bukatzea.

SENTS. 3 hariko PNP

sentsore

optikoa

Sekuentzia gelditzea.

RESET1 Pultsadorea Behin sekuentzia geldituta dagoela, sekuentziarekin

jarraitzea.
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RESET2 Pultsadorea Behin sekuentzia geldituta dagoela, hasierako

baldintzetara bueltatzea.

P3 Pultsadorea Prentsak 20-bareko presioa egiteko agindua ematea.

P4 Pultsadorea Prentsak 40-bareko presioa egiteko agindua ematea.

Segurtasuna hobetzeko 4 argi ere ezarri zaizkio automatismoari, begiratu batekin

langileak jakin dezan prentsaren egoera zein den:

Gorria Urdina Oria Berdea Egoera

Piztuta Itzalita Itzalita Itzalita ON/OFF sakatuta: aginte-eskemak indarra

du.

Itzalita Piztuta Itzalita Itzalita Prentsa lanean.

Itzalita Piztuta Piztuta Itzalita Sentsoreak zerbait detektatu duenez,

prensa eta pantaila geldirik.

Itzalita Piztuta Itzalita Piztuta RESET2 pultsadorea aktibatuta.

Eta horrela egon beharko dira sarrera eta irteera guztiak konektatuta fisikoki prentsan:
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Ez da erraza aginte-eskema hau egitea; beraz, ohikoena aginte elektrikoa edo PLC

bidezko aginte bat erabiltzea izango da.

ARIKETA

Lor itzazu proposaturiko automatismo hau garatzeko bi irtenbide hauek: 

13.1. Irtenbide elektro-hidraulikoa

13.2. PLC bidezko irtenbidea
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13.1. Irtenbide elektro-hidraulikoa

Hau da irtenbide honetako aginte-eskema:
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Ikus 13.1 artxiboa (FluidSIM-H)

13A bideoan ikus daiteke funtzionamendua (13.1 artxiboaren simulazioa).
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13.2. PLC bidezko irtenbidea

Irtenbide hau egiteko GRAFCET programazioa erabili da.

Hau da lortu behar den sekuentziaren GRAFCET diagrama:
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Hau, berriz, RESET1 eta RESET2 egiteko GRAFCET diagrama da:
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Azkenik, hauxe da sarrera irteeren konexio elektrikoa:

Ikus 13.2 artxiboa (FluidSIM-H)

13B bideoan ikus daiteke funtzionamendua (13.2 artxiboaren simulazioa).
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4. PROIEKTUEKIN LOTUTAKO  BIDEOAK ETA SIMULAZIO-ARTXIBOAK

Proiektuaren izenburua Irtenbidea Simulazio-
artxiboa

Softwarea Azalpen-
bideoa

Oharrak

1.

Puntukako soldadura egiteko

automatismoa

1.1.

Irtenbide pneumatikoa

1.1.ct

1.2.ct

1.3.ct

FluidSIM-P 1A

1.2.

Irtenbide elektro-neumatikoa

1.4.ct

1.5.ct

1.6.ct

FluidSIM-P 1B 1Bk audioa dauka.

1.3.

PLC bidezko irtenbidea

1.7.ct FluidSIM-P 1C

2.

Eskuak lehortzeko

automatismo pneumatikoa

2.1.

Deskonexio-tenporizadoredun

irtenbidea

2.1.ct

2.2.ct

FluidSIM-P 2A 2A bideoak audioa dauka.

2.2.

Konexio-tenporizadoredun

irtenbidea

2.3.ct

2.4.ct

FluidSIM-P - 2.2. irtenbideak ez dauka
bideorik.
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3.

Xafla- eta

pletina-zuzentzailea

3.1.

Pletinak zuzentzeko irtenbidea

3.1.ct FluidSIM-H 3A

3.2.

Xaflak zuzentzeko irtenbidea

kontrol elektrikoa erabilita

3.2.ct FluidSIM-H 3B

3.3.

Xaflak zuzentzeko irtenbidea PLC

kontrola erabilita

3.3.ct FluidSIM-H 3.C

4.

Harea zapaltzeko

automatismoa, hareazko

moldekatze-prozesuan

4.1.

Aginte elektriko bidezko

irtenbidea

4.1.ct FluidSIM-H 4A 4Ak audioa dauka.

4.2.

PLC bidezko agintea (GRAFCET

irtenbidea)

4.2.ct FluidSIM-H 4B

5.

Saskia iraultzeko

automatismoa, hareazko

moldekatzean

5.1.

Irtenbide elektro-hidraulikoa

5.1.ct FluidSIM-H 5A 5Ak audioa dauka.

5.2.ct FluidSIM-H 5B

5.2.

Irtenbide  pneumatikoa

5.3.ct

5.4.ct

FluidSIM-P 5C
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6.

Zulatze-zikloa lortzeko

automatismo pneumatikoa

6.1.

Oinarrizko irtenbide

pneumatikoa

6.1.ct FluidSIM-P 6A

6.2.

Oinarrizko irtenbide

pneumatikoa

(sekuentziadorearekin)

6.2.ct FluidSIM-P 6B

6.3.

Oinarrizko irtenbide

elektro-pneumatikoa

6.3.ct FluidSIM-P 6C

6.4.

Larrialdietarako sistemadun

irtenbide pneumatikoa

(sekuentziadorearekin)

6.4.ct

6.5.ct

FluidSIM-P 6D 6.4.ct artxiboak ez dauka

bideorik.

6.5.

Larrialdietarako sistemakdun

irtenbide elektro-pneumatikoa

6.6.ct

6.7.ct

FluidSIM-P 6E 6.6.ct artxiboak ez dauka
bideorik.

6Ek audioa dauka.

6.6.

Larrialdietarako sistemak, PLC

bidezko irtenbidea (GRAFCET

programazioa)

6.8.ct FluidSIM-P 6F
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7.

Prentsa bateko enbrage

pneumatikoaren

funtzionamendua

7.1.

Irtenbide pneumatikoa

7.1.ct

7.2.ct

FluidSIM-P 7A 7.1.ct artxiboak ez dauka

bideorik.

7.2.

Irtenbide elektro-pneumatikoa

7.3.ct FluidSIM-P 7B 7Bk audioa dauka.

7.3.

PLC bidezko irtenbidea

7.4.ct FluidSIM-P 7C

8.

Neurrien eta materialaren

araberako piezen banaketa

8.1. Irtenbide

elektro-pneumatikoa

8.1.ct FluidSIM-P 8A

8.2.

PLC bidezko irtenbidea

8.2.ct FluidSIM-P 8B 8Bk audioa dauka.

9.

Aluminiozko eta altzairuzko

piezak markatzeko

automatismoa

9.1.

Aginte elektriko bidezko

irtenbidea

9.1.ct FluidSIM-H 9A

9.2.

PLC bidezko irtenbidea

9.2.ct FluidSIM-H 9B 9Bk audioa dauka.
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10.

Olio-metagailu baten

funtzionamendua eta haren

bolumenaren kalkulua

larrialdi-egoeretan

10.1.

Simulatutako olio-metagailuaren

funtzionamendua

10.1.ct FluidSIM-H 10A 10Ak audioa dauka.

11.

Zulaketa-zikloa, zulaketa

sakon batean

11.1.

Oinarrizko irtenbide

pneumatikoa

11.1.ct FluidSIM-P 11A

11.2.

Oinarrizko irtenbide

pneumatikoa

(sekuentziadorearekin)

11.2.ct FluidSIM-P 11B

11.3.

Oinarrizko irtenbide

elektro-pneumatikoa

11.3.ct FluidSIM-P 11C

11.4.

Irtenbide elektro-pneumatikoa

larrialdietarako sistemarekin

11.4.ct

11.5.ct

FluidSIM-P 11D 11.4.ct artxiboak ez dauka

bideorik.

11Dk audioa dauka.
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11.5.

PLC bidezko irtenbidea

larrialdietarako sistemarekin

(GRAFCET programazioa)

11.6.ct FluidSIM-P 11E

12.

Bi sekuentzia desberdin

automatismo bakar batekin

12.1.

Sekuentzia bakarreko oinarrizko

irtenbide pneumatikoa

12.1.ct FluidSIM-P 12A

12.2.

Sekuentzia bakarreko oinarrizko

irtenbide pneumatikoa

sekuentziadore

pneumatikoarekin

12.2.ct FluidSIM-P 12B

12.3.

Sekuentzia bakar eta

jarraituaren Irtenbide

elektro-pneumatikoa

12.3.ct FluidSIM-P 12C 11Ck audioa dauka.

12.4.

Sekuentzia bakar eta

jarraituaren PLC bidezko

irtenbidea (GRAFCET

programazioa)

12.4.ct FluidSIM-P 12D
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13.

Prentsa hidrauliko baten
agintea

13.1.

Irtenbide elektro-hidraulikoa

13.1.ct FluidSIM-H 13A

13.2.

PLC bidezko irtenbidea

13.2.ct FluidSIM-H 13B 13Bk audioa dauka
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