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Sarrera

1. Sarrera
Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak modulurako gida bat sortu
da ikasleentzat; izan ere, azalpen nagusiak eta baliabideak biltzen ditu. Horiek
erronkak gauzatzeko baliagarriak izango dira.
ETHAZI metodologia aplikatzeko, ezinbestekoa da azalpen zehatzak eta
zuzenak ematea ikasleak erronkak aurrera ateratzeko gai izan daitezen. Beraz,
gida honek jasotzen ditu modulu horretan lantzen diren edukiak modu antolatu
eta eguneratuan. Hiru atal nagusi izango ditu ardatz:
Lehenengo atalean azalduko da eskema elektrikoak nola diseinatu eta
marraztu; horretarako argituko da nola egiten den eskemen zenbakitzea, modu
eskematiko eta zuzen batean. Era berean azalduko da zer babes dituzten
armairu elektrikoek, eta armairu horiek nola irudikatzen diren eskema
elektrikoetan.
Bigarren atalean azalduko dira pneumatikako instalazio eta elementuak laburki,
eta zirkuituak diseinatzeko eta elementuak aukeratzeko urratsak. Ondoren
uztartuko
dira
pneumatika
eta
elektrizitatea,
eta
azalduko
da
elektropneumatikako zirkuituak nola konektatu. Zirkuitu horien eskemak
FluidSIM softwarean irudikatuko dira, hobeto ulertzeko (tresna hori Internetetik
deskarga daitekeen Festoren softwarea da, eta ikasleek bertan eskemak
diseina eta simula ditzakete). Softwarea ingelesez dago.
Hirugarren eta azken atalean laburbilduko da hidraulikako oinarrizko teoria.
Zirkuitu hidrauliko eta elektrohidraulikoak diseinatu eta muntatzeko beharrezko
teoria azalduko da. Gero, zirkuituak irudikatuko dira FluidSIM softwarean.
Atal bakoitzaren bukaeran proposatuko dira gaia osorik hartzen duten ariketa
zenbait soluzio eta guzti, ikasleek beren kabuz lantzeko. Horiek baliagarri
izango zaizkie gauzatu beharko dituzten erronketarako.
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2. Elektrizitatearen hastapenak
Atal honetan azalduko da modu ulerterraz batean elektrizitatea non sortzen den
eta nola garraiatu eta kontsumitzen den; horretaz gain, haren ezaugarri
nagusiak aipatuko dira. Hasiera batean termino berri asko aurkeztuko dira
azalpenetan, baina lasai, termino horiek guztiak banaka argituko dira aurrerago.

2.1.

Elektrizitatearen sorrera

Gure etxe, ikastetxe, lantegi edo bestelakoetara iritsi eta kontsumitzen dugun
energia elektrikoa hainbat energia-iturritatik sortzen da. Iturri horiek etor
daitezke energia-iturri berriztaezin edo berriztagarrietatik; hala ere, gaur egun,
gero eta gehiago lan egiten da energia berriztagarriekin, horiek ez baitute
hondakinik sortzen ingurugiroan. Horietako batzuk dira eguzki-energia, haizeenergia, energia hidraulikoa edo biomasa.
Aipatutako energia-iturriak zentral deituriko eraikinetan egon ohi dira. Zentral
horiek egoten dira energia kontsumitzen den tokietatik, adibidez, gure
etxeetatik, kilometro askotara. Hortaz, energia gure etxe edota lantokietara
banatzeko linea elektrikoak erabiltzen dira.
Linea elektriko horiek transformazio-zentroetatik pasatzen dira, energia
elektrikoa sortzen den tokian eta gure etxean erabiltzen den sareko tentsioa
ezberdinak baitira. Transformazio-zentroak dira zentro barruan transformadore
bat edo batzuk dituzten eraikinak. Beraz, linearen hasieran transformaziozentroa erabiltzen da tentsio-maila igotzeko; horrela, garraioan energia gutxiago
galtzen da. Linearen bukaeran, berriz, transformazio-zentroak erabiltzen dira
tentsio-maila jaisteko; era horretan, energia kontsumitzeko moduan egoten da.
Horrenbestez, energia sortzen den lekutik bertatik hasten da garraiatzen
energia elektrikoa kableen bidez. Bidean linea igarotzen da hainbat kilometro
kabletatik, egituratatik edo zutabetatik eta transformazio-zentrotatik.
Elektrizitatea garraiatzeko, goi-tentsioko sare trifasikoa deituriko hiru hariko
sistema erabiltzen da. Sare hori aluminiozko klabeen bidez lotzen da, eta haren
ezaugarri nagusienen artean arintasuna, erresistibitatea eta eroankortasuna
dira azpimarragarrienak. Era berean, garraiatzeko orduan, elektrizitateak
eraldaketa batzuk jasan behar ditu; hau da, transformazio-zentrotik igaro, eta,
tentsioa jaitsi ondoren, behe-tentsioko linea izatera pasatzen da.
Behe-tentsioko linea enpresak eta etxebizitza-blokeak elikatzeko prestatuta
dago. Linea hori lau hariz osatua dago, eta lau haritatik bat neutroa da eta
beste hirurak faseak (tentsio-maila baxuagoa dute). Neutroa N modura
ezagutzen da; faseak, aldiz, R, S eta T gisa. Neutroa eta faseetako bat hartuta,
tentsio monofasikoa lor daiteke. Tentsio monofasiko hori erabili ohi da,
adibidez, gure etxebizitzetako entxufeak elikatzeko. Bestalde, tentsio
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trifasikoaren eta monofasikoaren arteko erlazioa √3 da. Horrenbestez, faseen
arteko tentsioa polimetro batekin neurtuz gero, 400 volt izango dira; edozein
faseren eta neutroaren arteko tentsioa neurtuz gero, berriz, 230 volt.

1. irudia. Elektrizitatearen sorrera eta ibilbidea

2.2.

Oinarrizko kontzeptuak

Elektrizitatearekin funtzionatzen duten hainbat aparatu azalduko dira gida
honetan. Hortaz, horien erabilpena eta funtzionamendua ondo ulertzeko
aipatuko dira oinarrizko kontzeptuak era laburrean.
Korronte elektrikoa (I). Karga elektrikoen mugimendua da, eroale batean
zehar gertatzen dena. Korronte elektrikoa sortzeko atomoa ezinbestekoa da.
Atomoa da elementu baten ezaugarriak gordetzen dituen partikularik txikiena.
Atomoak nukleoan protoiak ditu, protoiek karga positiboak dituzte, eta
nukleoaren inguruan elektroiak dabiltza orbita eliptikoak eginez; elektroiek
karga negatiboak dituzte. Normalean, gorputz batean (kobrean, adibidez)
atomo ugari daude, eta atomo horiek dituzten elektroiak kanpoko faktore baten
eraginez mugitzen badira, korronte elektrikoa sortzen da. Korronte elektrikoaren
intentsitatea amperetan (A) neurtzen da.
Tentsio elektrikoa (V). Bi punturen artean dagoen potentzial elektrikoa
zenbatzeko erabiltzen den magnitude fisikoa da, eta volt (V) da haren unitatea.
Beste era batera esanda, potentzial txikiena duen puntutik potentzial handiena
duen puntura karga-unitate positibo bat eramateko egin beharreko lana da. Lan
hori egiteko, energia-iturri baten beharra dago; normalean, sorgailua izan ohi da
iturria.
Erresistentzia (R). Korronte elektrikoak material bat zeharkatzeko aurkitzen
duen oztopoa da. Beraz, elektrizitatea garraiatzeko, erresistentzia txikia duten
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materialak erabiltzen dira, adibidez, kobrea edo aluminioa; izan ere, material
horiek oso eroale onak dira, eta galera elektriko gutxi dituzte. Erresistentziaren
unitatea ohm (Ω) da.
Hiru kontzeptuek elkarrekin erlazio estua dute, hori hobeto ulertzeko hona
hemen adibidea: alde batetik, potentzial-diferentzia azaltzen da, bi urdeposituetan dagoen ur-mailaren altuera ezberdina denean; beste alde batetik,
erresistentzia da bi ur-deposituen artean agertzen den estugunea; azkenik,
korrontea da ur-depositu bien arteko ur-fluxua.

2. irudia. V, I eta R ulertzeko konparazio hidraulikoa
Elektrizitateko legerik ezagunena Ohmen legea da. Lege horrek aipatutako hiru
kontzeptuak lotzen ditu, eta horietako edozein bi aldagai ezagututa, hirugarrena
ateratzeko aukera ematen du. Honako formula honen bidez kalkula daitezke
erresistentzia, tentsioa eta korrontea:
𝑅=

𝑉
𝐼

Potentzia elektrikoa (P). Denbora-unitateko zenbat energia elektriko
kontsumitzen den adierazten du, eta watt (W) da haren unitatea. Formula hau
erabiltzen da potentzia elektrikoa kalkulatzeko:
𝑃 =𝑉·𝐼
Energia elektrikoa (E). Aparatu batek denbora jakin batean zenbat potentzia
elektriko erabili duen esan nahi du. Potentzia elektrikoaren eta erabilitako
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denbora-tartearen (t) arteko biderketak
kontsumitutako energia elektrikoa:

zehazten

du

aparatu

batek

𝐸 =𝑃·𝑡
Unitate bat baino gehiago ditu energia elektrikoak, baina erabiliena kilowattordu da. Horretarako, potentzia elektrikoa kilowattetan eman behar da;
denbora, berriz, ordutan. Adibidez, etxeko argiaren faktura, hau da, kontsumitu
dugun energia elektrikoa kilowatt-ordutan adierazten da. Ondoren, kilowattorduak duen unean uneko prezioa aintzat hartuta, hilean ordaindu beharrekoa
kalkulatzen da.

2.3.

Zirkuitu elektrikoak

Behin elektrizitatearen kontzeptu nabarmenenak aipatuta, zirkuitu elektriko
sinpleena azalduko da. Horretarako, elementu elektriko batzuk elkarrekin
konektatu behar dira. Lehenik, sorgailu bat behar da elektrizitatea sortzeko;
adibidez, pila, bateria, etxeko entxufe- edo elikatze-iturri bat. Sorgailua beste
elementu elektriko batzuekin konektatzeko eroaleak behar dira; gehien
erabiltzen direnak kobrezko kableak dira. Sorgailuak karga bat elikatzen du,
esate baterako, lanpara bat. Lanpara hori kontrolatzeko, alegia, piztu eta
itzaltzeko, etengailu bat behar da. Azkenik, zirkuituan akatsen bat azalduz gero,
hori babesteko, adibidez, etengailu magnetotermikoa erabiltzen da. Beraz,
zirkuitu bat osatzen da elementu guztiak (sorgailua, babesa, maniobra eta
karga) eroaleen bidez elkarren jarraian konektatuta.

3. irudia. Zirkuitu elektrikoa
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3. Sistema elektrikoak
Azken urteotan teknologia berrietan aurrerapauso handiak eman dira eta baita
elektrizitate, elektronika eta telekomunikazioetan ere. Gaur egungo ia aparatu
guztiek elementu elektrikoren bat daramate, sinpleenetatik hasi eta
modernoenetara. Makinetan zer esanik ez, orain dena automatizatuta dago eta;
esaterako, pantaila baten bidez kontrola daitezke makinaren mugimendu
guztiak, gailu elektriko eta elektronikoak erabilita. Kableen bidez konektatu eta
komunikatzen dira elkarrekin sentsore, laser, motor, aparatu elektropneumatiko
eta beste hainbat gailu elektriko. Berrikuntza modura, hari edo kable gabeko
sistema adimentsuak ere hasi dira erabiltzen makina automatizatu
modernoetan.
Makina edo instalazio elektriko bat diseinatu, muntatu edo haren mantentzelana ondo egikaritzeko ezinbestekoa da ezagutza elektrikoak menperatzea.
Horrela, makinen funtzionamendu egokia bermatuko da, segurtasun neurri
guztiak betez eta dokumentazio guztia eguneratuaz.
Atal honetan azalduko dira modu zuzen eta ulerterrazean makina sinple bat
automatizatzeko behar diren elementuak eta jarraitu beharreko urratsak; hau
da, zer babes elektriko behar diren, zer elementu erabiliko diren eta elementuek
zer eskema elektriko dituzten. Oinarri sendo batekin, ikasleak bere kabuz
sakondu dezake gehiago.

3.1.

Instalazioetako babesak

Instalazio elektrikoa bera, bertako elementuak eta inguruko pertsonak babestu
egin behar dira; izan ere, funtzionamendu-baldintzen, denboraren, alboko
instalazio elektrikoen eta klimaren ondorioz, instalazioetan hainbat akats ager
daitezke. Instalazioak baldintza konkretu batzuetan lan egiteko diseinatzen dira;
hau da, aparatu bat edo jakin batzuk konektatzeko. Diseinuan kalkuluak ondo
eginez gero, zirkuituko eroaleek edo aparatuek ez dute inolako arazorik
errendimendu maximoan denbora mugagabean lan egiteko. Hala ere,
zenbaitetan gainkarga sor daiteke zirkuituan honako arrazoi hauengatik:
kalkuluak gaizki egiteagatik edota aparatu gehiegi edo potentzia handiegiko
aparaturen bat konektatzeagatik. Zirkuituan gainkarga agertzen denean,
zirkuitua bera edota bertara konektatutako aparatuak erretzeko arriskua dago;
betiere, zirkuitua gaizki diseinatua edo babesik gabe badago.
Beste akatsetako bat zirkuitulaburra da. Isolamendu txarragatik bi harik,
adibidez, bi fasek, elkar ukituz gero, sekulako korrontea sortzen da; izan ere,
haien arteko erresistentzia oso baxua da. Korronte hori moztu ezean,
instalazioan eta bertara konektatuta dauden aparatuetan kalteak eragingo dira.
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Instalazio edo aparatu elektrikoren batean isolamendu-akatsa ere gerta
daiteke; hau da, potentzial-diferentzia desberdineko bi eroalek edota
tentsiopean dagoen eroale batek eta lurrak elkar ukituz gero gertatzen da.
Zerbait metalikoa tentsiopean geratzen baldin bada, oso arriskutsua izan
daiteke pertsonentzat; horregatik, egoki babestu behar da akats hau.
Beraz, akatsak agertuaz batera, zirkuitua deskonektatzeko eta instalazioa,
konektatutako aparatuak eta pertsonak babesteko, babes-elementu hauek
erabiltzen dira:
Fusiblea. Instalazio elektrikoak babesteko elementua da, eta instalazioko
eroalearekin konektatzen da. Kobrea bera baino fusio-puntu baxuagoa duen
hari berezi batekin fabrikatzen da. Bestalde, fusibletik diseinatutakoa baino
intentsitate handiagoa pasatzen baldin bada, haria berotu, eta, ondoren, moztu
egingo da. Horrela, zirkuitua etengo da, eta ez da korronterik pasako. Behin
haria apurtuz gero, fusible berri batekin ordezkatuko da lehen zegoena. Gehien
erabiltzen direnak fusible zilindrikoak dira eta hauek dira haien ezaugarriak:
-

Intentsitate izendatua. Instalaziotik igaro
adierazten du, inolako arazorik sortu gabe.

daitekeen

intentsitatea

-

Tentsioa. Fusibleak zer tentsiotan lan egin dezakeen adierazten du; hau
da, instalazioan fusiblea konektatuko den tokian gehienez egongo den
tentsioa da.

-

Ebakitzeko gaitasuna. Fusiblea bera ebakitzeko edo eteteko gai den
intentsitate maximoa adierazten du.

-

Fusible mota. Fusiblea zer erabilerarako diseinatu den adierazten du. Bi
hizkiren konbinazioarekin identifikatzen da.

4. irudia. Fusiblea
Etengailu magnetotermikoa. Gainkarga eta zirkuitulaburretik babesteko
elementua da. Automatikoki zabaltzen du zirkuitua, aipatutako bi akatsetatik bat
agertzen bada. Bi modu ditu zirkuitua zabaltzeko: bata, desarragailu
magnetikoaren bidez; bestea, aldiz, desarragailu termikoaren bidez.
7
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Desarragailu magnetikoak zirkuitulaburreko korronteak detektatu eta berehala
ebakitzen du zirkuitua, korronte horiek oso arriskutsuak baitira. Desarragailu
termikoak, berriz, gainkargak detektatu eta zirkuitua denbora jakin batera
ebakitzen du. Hauek dira etengailu magnetotermikoaren ezaugarri nagusiak:
-

Polo-kopurua. Ebakitzen duen eroale-kopurua da.
polobakarrak, bipolarrak, tripolarrak eta tetrapolarrak daude.

Etengailu

-

Intentsitate izendatua. Funtzionamenduaren balioa adierazten du, alegia,
korrontea balio horretara iritsitakoan etengailua zabaldu egingo da.

-

Ebakitzeko gaitasuna. Etengailuak moztu dezakeen intentsitatearen balio
maximoa da.

-

Kurba mota. Zirkuitua eteteko etengailuak behar duen denbora
adierazten du, betiere fabrikatzaileak ematen duen grafiko batzuetan
oinarrituta.

5. irudia. Etengailu magnetotermikoa
Etengailu diferentziala. Isolamendu-akatsetatik babesteko gailua da;
instalazioa erabiltzen duten pertsonak babesten ditu zeharkako kontaktuetatik.
Etengailu diferentzialak alderatzen ditu zirkuituan sartzen den eta irteten den
korrontea, eta, bien artean diferentziarik egonez gero, zirkuitua eteten du.
Haren ezaugarririk nabarmenena sentikortasuna da, berak markatzen du
sarrerako eta irteerako korrontearen gehieneko ezberdintasuna.

8

Sistema elektrikoak

6. irudia. Etengailu diferentziala

3.2.

Automatismo elektrikoak

Automatismo elektrikoak dira elektrizitatean gizakiaren esku-hartzerik gabe
sekuentzia logikoak egin ditzaketen zirkuituak. Horiek industriako hainbat
sektoretan edota etxebizitzetan erabiltzen dira; esate baterako, makinen
abiorako eta kontrolerako, ekoizpen-lineen gestiorako edo norbere
etxebizitzako argiteria kontrolatzeko.
Erabiltzeko moduaren arabera, automatismo elektrikoak bi multzotan sailka
daitezke: kableatuak edota programatuak. Kableatuei dagokienez, sistemako
hainbat elementuren arteko konexio logikoak kable bidez egiten dira.
Programatuen kasuan, berriz, elementu guztiak kable bidez konektatzen dira
aparatu programagarri batera, eta aparatu adimentsu horrek elementuen arteko
loturak egiten ditu programatutakoaren arabera. Hala ere, gida honetan
automatismo kableatuak baino ez dira landuko.

3.3.

Aginte- eta indar-eskema

Automatismo kableatuak zailtasun handikoak izan daitezke, makinen tamainak
eta konplexutasunak kontuan hartuta. Beraz, irudikatzeko modu berbera ezarri
da automatismo elektrikoak menperatzen dituztenek arazorik eduki ez dezaten;
adibidez, Alemaniako eta Portugaleko hizkuntzak desberdinak izan arren,
bertan muntatu diren makinen eskema elektrikoek sinbologia elektriko bera
dute.
Eskema elektriko horiek hobeto ulertu, matxurak konpondu edo moldaketak
egiteko, eskema elektrikoak bi zatitan banatzen dira grafikoki: bata aginteeskema da; bestea, berriz, indar-eskema. Indar-eskeman azaltzen dira
zirkuituko hargailuak eta horiek nola elikatzen diren. Bestalde, aginte-eskeman
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ageri dira sentsore, detektagailu edo bestelako elementuen kontaktuen
konbinazio logikoak; horiek gobernatzen dituzte errele laguntzaile, kontaktore,
tenporizadore edo antzerako elementuen bobinak. Aginte-eskema irudikatzen
da indar-eskematik datozen bi elikatze-faseen artean, normalean beste orrialde
batean.

7. irudia. Aginte- eta indar-eskema

3.4.

Elementuak

Hainbat elementu erabiltzen dira makina bat automatizatzeko prozesuan.
Makina bakoitza behar batzuetarako diseinatzen da, eta berezitasunak ditu;
baina denek partekatzen dituzte elementu elektriko batzuk. Elementu horiek
ezinbestekoak dira edozein prozesu automatizatzeko. Hauexek dira gehien
erabiltzen direnak:
Kontaktorea. Kanpotik kontrola daitekeen gailu elektromekanikoa da, eta bere
potentziako kontaktuak ireki edo itxi ditzake. Gehien erabiltzen diren aplikazioak
dira: motor elektrikoen abiaraztea, hainbat motatako hargailuen elikatzea edo
kaleen argiztapena. Bestalde, hainbat forma eta tamainatakoak daude, baina
funtsean denek daukate funtzionamendu berdintsua. Kontaktoreak honako atal
hauek ditu: bobina elektrikoa, zirkuitu magnetikoa eta kontaktu elektrikoak.
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-

Bobina elektrikoa. Kobrezko hari fin bat pieza baten inguruan kiribiltzean
osatzen da. Beharraren arabera, bobina prestatzen da tentsio konkretu
batera konektatzeko, hariari buelta gehiago edo gutxiago emanda, eta
hari meheagoa edo lodiagoa hautatuta. Bobinak bi ertz ditu: A1 eta A2.

-

Zirkuitu magnetikoa. Eremu magnetikoaren indar-lerroak bideratuta, bide
itxi bat osatzen duen gailuari esaten zaio. Eremu magnetikoa errazteko,
kontaktorearen barruko bobinaren azpian eta gainean burdinazko forma
bereziko bi pieza, kulata eta mailua, ezartzen dira. Horrenbestez,
bobinak dituen bi ertzak tentsio egokian konektatzean, eremu magnetiko
bat azaltzen da haren inguruan, eta gainean dagoen mailua gerturatzen
zaio.

-

Kontaktu elektrikoak. Bi pieza metaliko eroalek osatzen dute. Bi pieza
horiek elkar ukitzen dutenean, korrontea pasatzea ahalbidetzen dute;
baina bananduta daudenean, korronteari bidea eteten diote. Era berean,
mailuari lotzen zaizkio kontaktu elektrikoak. Bestalde, zirkuituan, karga
batzuek korronte handiak jasan behar dituzte; beste batzuk, aldiz,
maniobrarako erabiltzen dira, eta korronte txikiak xurgatzen dituzte. Kasu
horietan, potentzia- eta aginte-kontaktu elektrikoak erabiltzen dira;
batzuk, normalki itxiak, eta, besteak, irekiak. Potentzia-kontaktuak
baliatzen dira korronte handiak behar dituzten kargak elikatzeko eta 1-2,
3-4,
5-6
zenbakiekin
izendatzen
dira.
Agintekoak,
berriz,
funtzionamendua zehazteko erabiltzen dira. Haien nomenklatura da 1112, 21-22, 31-32…, normalki itxiak baldin badira, eta, 13-14, 23-24, 3334..., normalki irekiak badira.

Hortaz, bobina elikatzean, haren inguruan eremu magnetikoa sortzen da eta
gainean duen mailua erakartzen du. Mailuarekin batera kontaktuak
gerturatzen dira; horren ondorioz, kontaktuen egoera aldatu egiten da.
Bobina elikatu gabe gelditzen denean, ordea, hasierako egoerara bueltatzen
dira kontaktorearen kontaktuak.

8. irudia. Kontaktorea
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9. irudia. Kontaktorearen sinbologia
Errele laguntzailea. Aginteko maniobrak egiteko ezinbestekoa den aparatua
da, eta aginte-kontaktu multzo batek eta zirkuitu elektromagnetiko batek
osatzen dute. Kontaktoreak bezala funtzionatzen du, sinbolo eta zenbakitze
bera ditu, baina ez du potentzia-kontakturik eta txikiagoa da. Gehien erabilienak
dira kontaktu bat, bi edo lau dituztenak eta horiek normalki irekiak nahiz itxiak
izan daitezke.

10. irudia. Errele laguntzailea
Tenporizadorea. Denbora jakin batera aktibatu edo desaktibatzeko gaitasuna
duen gailu elektronikoa da. Bobina batek eta kontaktu elektriko sorta batek
osatzen dute, kontaktorea edo errele laguntzailea bezala. Funtzionamenduaren
arabera, bi motatakoak izan daitezke: konexio-tenporizadorea eta deskonexiotenporizadorea. Konexio-tenporizadorean, bobina elikatzen denean hasten da
tenporizazio-prozesua martxan, eta kontaktuak posizioz aldatzen dira doitutako
denboran. Deskonexio-tenporizadorean, aldiz, kontaktuen egoera aldatzen da
bobina elikatutako momentuan, eta, doitutako denbora igaro ostean, kontaktuak
hasierako egoerara bueltatzen dira.
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11. irudia. Tenporizadorea

12. irudia. Tenporizadorearen sinbologia
Aginte- eta seinaleztapen-elementuak. Alde batetik, makina elektriko bat
martxan ipintzeko eragintza-sistema mekanikoa duten elementuak dira:
pultsadore, etengailu, palanka edo pedalak, besteak beste. Horiek kontaktu
elektromekaniko bat edo gehiago ixteko gai dira; itxiak nahiz irekiak izan
daitezke, norberaren gustura. Beste alde batetik, makina zer egoeratan dagoen
adierazten duten soinu- edo argi-seinaleak dira. Beraz, aparatuak
automatizatzeko garaian, seinale-pilotuak baliatzen dira askotan; adibidez,
pilotu berdea erabiltzen da motorra martxan dagoela adierazteko, eta, gorria,
ordea, makinak matxuraren bat daukala adierazteko.
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13. irudia. Aginte- eta seinaleztapen-elementuak
Sentsore eta detektagailuak. Zerbait antzematen duten gailu elektronikoak
dira. Material metalikoak, plastikoak eta likidoak edo pertsonak detektatu eta
berehala, sentsore eta detektagailuak gai dira kontaktu elektriko bat egoeraz
aldatzeko. Hainbat forma, tamaina eta beharretarako diseinatuak daude eta
funtzionatzeko elikatu egin behar dira.

14. irudia. Detektagailu induktiboa eta sentsore fotoelektrikoa
Borneak. Armairu elektrikora sartu edo handik ateratzen diren kableak
konektatzeko erabiltzen diren gailuak dira. Elementu elektriko gehientsuenak
armairu elektrikoen barruan daude, baina beste batzuk, esate baterako, motor
elektrikoak, sentsoreak, pultsadoreak edo seinaleztapena, armairu elektrikotik
kanpo. Borneak armairu elektrikoaren behealdean jartzen dira. Araudiak ez du
baimentzen kable bat armairu elektrikoan zuzenean sartzea borneetatik pasatu
gabe.
14
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3.5.

Eskemak

Automatismoen zirkuitua zenbat eta konplexuagoa izan, orduan eta
beharrezkoagoa da eskeman adierazten dena argi irudikatuta eta zenbakituta
egotea. Nahiz eta diseinatzaile bakoitzak bere estiloa eduki, arau batzuk jarraitu
behar dira:
Elementuen ordena. Elementuak eskemetan goitik behera marrazteko, honako
ordena hau jarraitu behar da:
1. babesak
2. larrialdiko pultsadoreak
3. gelditzeko pultsadoreak
4. martxako pultsadoreak eta berrelikadurak
5. bestelako kontaktuak (sentsoreak, ibiltarte-bukaerak, etab.)
6. katigamendu elektrikoak
7. kargak
edo
hargailuak
seinaleztapena, etab.)

(kontaktoreak,

15. irudia. Elementuen ordena
15
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Eroaleen zenbakitzea. Hainbat modu daude eroale edo kableak zenbatzeko,
baina batzuk kasu berezietan besterik ez dira erabiltzen. Eroaleen
potentzialaren araberako zenbakitzea da gehien erabiltzen dena, baina beste
aukera bat ere badago; izan ere, eskemek orri asko edukiz gero, orrialde
bakoitzeko kableak zenbakitzea modua ere erabil daiteke. Horrenbestez, hona
hemen bi aukerak:
-

Eroaleen potentzialaren araberako zenbakitzea. Potentzial bera duten
kableak, alegia, konexio-puntu berean daudenak, zenbaki berarekin
identifikatzen dira.

16. irudia. Eroaleen potentzialaren araberako zenbakitzea
-

Orrialde bakoitzeko kableak zenbakitzea. Automatismo-proiektuaren
eskemek orrialde bat baino gehiago baldin badute, lagundu dezake
eroale bat etiketatzen denean zer orrialdetan dagoen adierazteak.
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17. irudia. Orrialde bakoitzeko kableak zenbakitzea
Bornetegien zenbakitzea. Bornetegiak koadro barruan eta kanpoan dauden
elementuak elkartzeko erabiltzen dira, eta haien zenbakitzea ezinbestekoa da
eskemak jarraitzeko edota matxurak konpontzeko. Bornetegia bera eta hura
osatzen duten borne guztiak zenbakitzen dira; horretarako, bi aukera daude:
1. aukera. Konexio-blokeak osatuta; adibidez: X1 potentzia-lineak, X2
motorraren elikatzea, X3 agintea, etab.
2. aukera. Armairu elektriko bakoitzari identifikazio zehatz bat emanda;
esate baterako: X1 koadro orokorra, X2 sarrerako koadroa, X3
lehenengo solairuko koadroa, etab.
Bornetegia zenbakitzeaz gain, borneak ere zenbakitu behar dira (1, 2, 3, 4..).
Sarera konektatzen diren borneak L1, L2, L3, N eta PE izenez ere izendatzeko
ohitura dago.
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18. irudia. Bornetegiak eta borneak identifikatzen
Elementuak bilatzea eskemetan. Sarri askotan zaila izaten da elementu baten
kontaktuak edo bobina bilatzea, makinaren eskema elektrikoak dozenaka orri
eduki baititzake. Horrenbestez, eskemen orri guztiak zenbakitzen dira, eta orria
bera zutabeetan banatzen da; orokorrean, hamar zutabetan. Era berean,
bobina bakoitzaren azpian adierazten da non kokatzen diren bere kontaktuak;
hori erreferentzia gurutzatua da. Erreferentzia gurutzatuetan adierazten da
elementua zer orritan eta zutabetan dagoen, horrela, eskemak irakurtzen
dituenak badaki nora jo behar duen. Dena dela, alderantziz ere adieraztea
badago, hau da, kontaktuaren ondoan aipatzea bobina non dagoen; hori
alderantzizko erreferentzia gurutzatua da.

18

Sistema elektrikoak

19. irudia. Erreferentzia gurutzatuen eskemak
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3.6.

Ariketa

1. ariketa. Diseinatu honako baldintza hauek beteko dituen automatismoaren
eskema elektrikoa:
Motor trifasiko batek biratzen duen zinta garraiatzaile bat martxan jarri behar
da. Alde batetik, martxako pultsadorea sakatu behar da eta zinta 20 segundoz
ibiliko da biraka; ondoren, gelditu egingo da. Dena den, zinta edozein
momentutan gelditu nahi izanez gero, gelditzeko pultsadorea sakatu beharko
da. Beste alde batetik, motorrak alde batera bakarrik biratu behar du, eta
disjuntore (etengailu magnetotermiko) batek babestuko du. Azkenik, aginteko
zirkuitua etengailu magnetotermiko bipolar batek babestuko du. Motorrean
matxuraren bat egonez gero, haren babesak zirkuitua etengo du, ondorioz,
elikatzeari utziko dio, eta seinaleztapeneko pilotu gorri bat piztuko da.
Oharra: oinarrizko eskema elektrikoa denez, ez da eskatzen erreferentzia
gurutzaturik, ezta borneak zenbakitzerik ere.

Soluzioa. Eskema elektrikoa nola diseinatu den hobeto ulertzeko, hona
hemen urratsik azpimarragarrienak:
Indar-eskema:
-

Babestu M1 motor trifasikoa Q1 disjuntorearekin, eta ezarri agintea KM1
kontaktorearekin (disjuntorea da motorrentzako moldatutako etengailu
magnetotermikoa; haren berezitasuna da kontaktu laguntzaileak dituela).

Aginte-eskema:
-

Babestu aginteko zirkuitua Q2 etengailu magnetotermikoarekin, eta
ezarri Q1 disjuntorearen kontaktu ireki bat faseko adarrean, zirkuitua
mozteko (motorrean matxura izanez gero).

-

Ezarri KM1 kontaktorea eta KT1 errele tenporizadorearen bobina
paraleloan, biak batera aktibatu eta martxan hasteko.

-

Konektatu S1 gelditzeko pultsadorea eta KT1 errele tenporizadorearen
kontaktu normalki itxia zirkuituko adar nagusian, elkarren segidan,
seriean.

-

Konektatu S2 martxako pultsadorea, KM1 kontaktorearen berrelikadurakontaktuarekin paraleloan.

-

Konektatu pilotu gorria Q2 disjuntorearen kontaktu normalki itxiari.
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Hona hemen eskatutako automatismoaren eskema elektrikoa:

20. irudia. 1. ariketaren soluzioa (aginte- eta indar-eskema elektrikoa)
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4. Sistema pneumatiko eta elektropneumatikoak
Sistema pneumatikoak ulertzeko, ezinbestekoa da airearen ezaugarri
garrantzitsuenak aipatzea, hura baita sistema honen oinarria. Airea erraz
lortzea, konprimatzea eta gordetzea dago; beraz, ezaugarri horiei esker airea
energia-iturri gisa erabil daiteke. Energia-iturri hori modu kontrolatu batean
erabiliz gero, hainbat mugimendu egin daitezke elementu mekaniko egokituen
bitartez; mugimendu horiek linealak edo birakariak izan daitezke, eragingailu
elektrikoekin lor daitezkeenak bezalakoak. Horren ondorioz, elementu
pneumatikoak askotan erabili izan dira industrian eta automatismo
industrialetan.
Sistema pneumatikoek abantaila handiak dituzte beste sistemekin alderatuta:
erraz prestatzen eta gordetzen dute aire konprimatua, ez dute ingurugiroa
kutsatzen, sistema seguruak dira eta mugimendu linealak edo birakariak
egiteko aukera ematen dute horien abiadura erregulatuta, besteak beste.
Bestalde, desabantaila gutxi batzuk ere badituzte: hasierako instalazioaren
kostua, zarata, zehaztasun handiko lanetan posizionamendu-akatsak eta abar.
Azken urteotan, pneumatika elektrizitatearekin uztartu da, eta, ondorioz,
elektropneumatika izeneko sistema praktiko eta eraginkorra maiz baliatzen da
automatismo industrialetan.

4.1.

Pneumatikaren kontzeptuak

Airearen ezaugarri nagusienak dira: fluidotasuna, partikulen mugimenduari ez
diona apenas erresistentziarik eragiten; konprimagarritasuna, ontzi itxi batean
dagoen aire-kantitate bat bolumen txikiagoko beste ontzi batera pasa
daitekeena; eta elastikotasuna, airea konprimatu ondoren, ontzi baten puntu
guztietan presio bera eragiteko gai dena. Beraz, aire konprimatuak indar
berbera eragiten du noranzko guztietan, airea bera gordetzen den ontziaren
azalera osoan zehar. Aireak ontziaren forma hartzen du, berak berezko
formarik ez baitu. Sistema pneumatikoetan, aire konprimatuak eragindako
indarrak erabiltzen dira, gehienbat pistoiak edo zilindroak mugitzeko. Esate
baterako, hauxe da aire konprimatuak pistoi batean eragiten duen indarra:
pistoiaren azalera efektiboa bider aire konprimatuaren presioa.
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21. irudia. Presioa eta indarra
Lege fisikoei dagokienez, aire-masa orok hiru aldagai ditu: bolumena, presioa
eta tenperatura. Hiru aldagai horiek Boyle-Mariotte-n legeak lotzen ditu eta zera
dio: tenperatura konstantean, ontzi itxi baten barruan dagoen gas-bolumena
presio absolutuaren alderantziz proportzionala da. Hau da, gas-kopuru jakin
batentzat, presio absolutuaren eta bolumenaren arteko biderketa konstantea
izango da. Horrenbestez, hau ondoriozta daiteke:
𝑃1 · 𝑉1
𝑃2 · 𝑉2
=
𝑇1
𝑇2
Bestalde, tenperatura konstantea izanez gero, formula sinplifika daiteke:
𝑃1 · 𝑉1 = 𝑃2 · 𝑉2
Beraz, aire berberarekin bolumena txikitzen bada, ontzian presioa igoko da.
Ikus irudia:

𝑃1 · 𝑉1

=

𝑃2 · 𝑉2

=

𝑃3 · 𝑉3

22. irudia. Aire-kantitate bera bolumen txikiagoan, presioa igota
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Automatismo pneumatiko eta elektropneumatikoekin lan egiteko, airea
konprimatu, prestatu eta kontsumituko den lekura eraman behar da.
Horretarako, konpresorea, mantenu-unitatea eta banaketa-sarea behar dira:
Konpresorea. Airea konprimatu eta aire hori presiopean gordetzeko gai den
elementua da; gordetako airea banaketa-sarearen bitartez banatzen da.
Funtzionamenduaren arabera, konpresoreak bi motatakoak izan daitezke:
konpresore bolumetrikoak eta turbokonpresoreak. Industrian gehien erabiltzen
direnak, konpresore bolumetrikoen barruan, aldizkako konpresoreak dira; izan
ere, merkeak dira eta mantentze-lan erraza dute. Aldizkako konpresoreak
zilindro bat dauka; beraz, kanpotik xurgatzen duen airea zilindrora sartzen da.
Zilindroaren tapoia itxita dagoenean, motor bati esker, zilindroaren bolumena
txikitu egiten da eta airea konprimatzen du; ondoren, presiopeko aire hori
deposituan metatzen du. Aire horretan ur-tantak pilatzen dira, airearen
hezetasunaren ondorioz; ur-tanta horiek purgatu egin behar dira.

23. irudia. Konpresorea
Mantenu-unitatea. Makinen hasieran egon ohi da, hodietan ager daitezkeen
hauts-partikulak edo zikinkeria eta hezetasuna, makinetako elementu
pneumatikoetan ez sartzeko. Horretarako elementu hauek ditu: iragazkia,
erregulatzailea, presio-adierazlea eta olioztatzailea. Hortaz, mantenu-unitateak
honela funtzionatzen du: iragazkiak saihesten du zikinkeria eta ur-partikulak
pasatzea; erregulatzaileak muga ezartzen dio makinara sar daitekeen presioari;
presio-adierazleak momenturo erakusten du zer presio dagoen zirkuituan;
olioztatzaileak olio-partikulak nahasten ditu airean, makinako elementu
pneumatikoak koipeztatzeko.
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24. irudia. Mantenu-unitatea
Banaketa-sarea. Airea konprimatu den lekutik, konpresoretik, kontsumo-puntu
guztietara doan kanalizazioa da. Sarearen tamaina asko alda daiteke
beharraren arabera, baina funtsean denak dira berdintsuak. Konpresoretik hodi
bat ateratzen da eta sabaitik eramaten da kanalizazioa. Aire konprimatua behar
den lekuetan, hodiak jaitsi eta hartuneak kokatzen dira, ondoren, makina edo
bestelakoak airez elikatzeko. Sareko hodiak beti instalatu egin behar dira malda
txiki batekin, ura bertan ez pilatzeko. Bestalde, sarea luzea bada, 30 metroz
behin purgatzeko balbulak jarri behar dira.

25. irudia. Banaketa-sarea
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4.2.

Elementuak

Automatismo pneumatikoen zirkuituek antzekotasun handiak dituzte
elektrikoekin; izan ere, biek baliatzen dituzte sentsoreak seinaleak jasotzeko.
Sentsore horiek prozesatu egiten dira eta dispositibo-eragingailuetara bidali; era
horretan, dispositibo horietan mugimenduak lortzen dira. Beraz, elementu
pneumatikoak bi taldetan sailkatzen dira: eragingailuak eta balbulak.
4.2.1. Eragingailuak
Sistema pneumatikoen azken elementuak dira, hau da, eskatutako
mugimendua egiteaz arduratzen dira, eta desplazamenduetarako, objektuen
manipulaziorako edo produktuen fabrikaziorako erabiltzen dira. Eragingailu
pneumatikoek bi mugimendu egin ditzakete: mugimendu linealak edo
biratzaileak.
Mugimendu linealak. Efektu sinpleko eta efektu bikoitzeko zilindroak eta
zilindro horien aldaerak dira. Alde batetik, efektu sinpleko zilindroak konexio
bakarra dauka aire konprimatuarentzat. Zilindroaren zurtoina ateratzeko,
konexioan airea sartu behar da; zurtoina barrura sartzeko, ordea, konexioan ez
da airerik egon behar, eta hasierako egoerara itzuliko da kanpoko indar bati edo
zilindroak barruan duen malgukiari esker. Beste alde batetik, efektu bikoitzeko
zilindroak bi konexio ditu aire konprimatuarentzat. Airea konexio batetik sartuz
gero, zilindroaren zurtoina atera egingo da, eta, bestetik sartuz gero, berriz,
zurtoina barruratuko da. Bi konexioetan airea sartuz gero, zilindroa blokeatuta
geratuko da; dena den, kasu batzuetan irten ere egin daiteke, baina abiadura
motelean. Zilindro mota honek ez darama itzulerako malgukirik.

26. irudia. Zilindroak eta haien sinboloak
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Mugimendu biratzaileak. Mugimendu zirkularrak osatzen dituzten
eragingailuak dira. Adibidez, erabilienak motor pneumatikoak dira, horiei
ardatza biratzen hasten zaie, aire konprimatua sartutakoan.

27. irudia. Motor pneumatikoa
4.2.2. Balbulak
Zirkuituko eragingailuen kontrolaz arduratzen diren elementu pneumatiko edo
elektropneumatikoak dira. Adibidez, zilindroen martxa- eta gelditze-aginduaz
edo zirkuituko presioaren, emariaren edota norabidearen erregulazioaz
arduratzen dira. Funtzioaren arabera lau multzotan sailkatzen dira: bidebalbulak, ixte-balbulak, emari-balbulak eta presio-balbulak.
Bide-balbulak. Aire-emaria bertatik pasatzeko, blokeatzeko edo noranzkoa
aldatzeko erabiltzen dira. Hainbat balbula-fabrikatzaile daude, eta aplikazio
desberdinetarako zenbait motatako balbulak egiten dituzte. Beraz, zer balbula
mota den jakiteko eta nola funtzionatzen duen ulertzeko, sinbologia eta
zenbakitze bera erabiltzen dute fabrikatzaile eta zirkuitu-diseinatzaile guztiek.
Hona hemen bide-balbula bat:

28. irudia. Bide-balbula elektropneumatikoa
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Bide-balbulen irudikapenari dagokionez, beti marrazten dira hasierako
posizioan, hau da, zirkuitu guztia deskonektatuta eta airerik gabe dagoenean
bezala. Honela irudikatzen dira modu eskematiko batean:
1. Bide-balbulen posizioak irudikatzen dira laukien bidez.
2. Lauki-kopuruak adierazten du balbula bakoitzak duen posizio-kopurua.
3. Marratxo zuzenek esan nahi dute hodia dagoela.
4. Hodiak itxita daudela adierazteko marra horizontalak erabiltzen dira.
5. Hodien elkartze-guneak puntu baten bidez marrazten dira.
6. Balbularen sarrerak eta irteerak, konexioak, hasierako posizioko
laukitxoan marrazten dira, marratxo bertikalen bidez.
7. Bigarren edo hirugarren posizioak era horizontalean mugitu, eta
konexioen parean kokatzen dira balbula aktibatzean.

29. irudia. Bide-balbulak irudikatzen
Bide-balbulak identifikatzeko orduan, konexio bakoitzari zenbaki bat dagokio.
Honako hauek dira:
-

Aire presioaren sarrera: 1

-

Laneko hodiak: 2, 4, 6...

-

Iheseko irteera: 3, 5, 7…

-

Pilotatze-hodiak: 12, 14, 16…
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Bide-balbulen eragingailu motei erreparatuz, eskuzkoak, mekanikoak,
pneumatikoak edo elektrikoak izan daitezke. Balbula egoeraz aldatzea nahi
bada, eragingailu horiek aktibatu behar dira. Balbula hasierako egoerara berriro
itzultzea nahi bada, aldiz, bi aukera daude: eragiteari uztea, malgukia izanez
gero (jatorriz horrela muntatua egon behar du), edo eragingailuari berriro
eragitea. Gaur egun gehien erabiltzen den eragingailu mota elektrikoa (bobina)
da, sistemak automatizatzeko erosoena baita.

30. irudia. 5/2 bide-balbularen sinboloa, bobina elektrikoekin
Ixte-balbulak. Airea noranzko batetik pasatzen uzteko eta beste noranzkoa
blokeatzeko erabiltzen dira. Noranzko bakarreko balbulak, balbula
hautatzaileak, aldiberekotasun-balbulak eta ihes azkarreko balbulak dira
ezagunenak:
-

Noranzko bakarreko balbulak erabiltzen dira zirkuituan segurtasuna
bermatzeko; adibidez, zilindroaren zurtoineko muturrari lotuta dagoen
kargak behera egin ez dezan, eta, ondorioz, inor harrapa ez dezan.

-

Balbula hautatzaileak (EDO) erabiltzen dira zilindro bat bi tokitatik
kontrolatzeko. Bi sarrera eta irteera bat dituzte. Aire-sarrera bat
presiopean badago, airea irteeratik pasatzen utziko dute; aldi berean,
beste sarrera blokeatuko dute, eta alderantziz.

-

Aldiberekotasun-balbulak
(ETA)
erabiltzen
dira
makinetako
segurtasun-neurri gisa. Airea sartu behar da sarrerako bi konexioetan
aldi berean, eta, orduan, airea irteerako konexiotik aterako da. Adibidez,
prentsa batean pertsona batek esku biekin zapaldu behar du pultsadore
bana, moldea ixtean, eskua prentsa barrura ez sartzeko.

-

Ihes azkarreko balbulak erabiltzen dira airea zirkuitutik kanpora
zuzenean bideratzeko. Kanporatu nahi den aireak hodi guztiak zeharkatu
eta ihesbiderainoko bidea egin partez, interesatzen den zirkuituko tokian
koka daiteke ihes azkarreko balbula, eta, adibidez, zilindro baten
zurtoina sartzea azkartu.
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31. irudia. Ixte-balbulak
Emari-balbulak. Zirkuituko airearen pasagunea erregulatuta, emaria
blokeatzeko edo estutzeko erabiltzen dira. Bi eratako balbulak daude: estutzebalbulak eta noranzko bakarreko estutze-balbulak. Estutze-balbulek airearen
emaria noranzko bietan erregulatzen dute. Noranzko bakarreko estutzebalbulek, berriz, noranzko bakarrean, horrela, beste noranzkoa libre uzten dute;
gainera, balbula horiek alde batera edo bestera konekta daitezke, eta
interesatzen den noranzkoa erregulatzen dute.

32. irudia. Emari-balbulak
Presio-balbulak. Segurtasuna bermatzeko erabiltzen dira, zirkuituko presioa
mugatzen baitute. Balbulek jasaten duten aire-presioa doitutako presioa baino
altuagoa denean, balbuletako irteera zabaldu eta airea kanporatzen dute;
ondorioz, zirkuituko presioa jaisten da.

33. irudia. Presio-balbula doigarria
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4.3.

FluidSIM Pneumatic

Pneumatikako eta elektropneumatikako eskemak eta simulazioak egiteko,
Festo fabrikatzailearen FluidSIM programa erabiltzeko aukera dago. FluidSIM
software bat da, eta muntaiak egin aurretik, hainbat aukera ematen ditu:
elementuak aukeratu, eskemak eta probak egin, praktikaren bitartez ikasi,
seinaleen grafikoak irudikatu eta funtzionamendua simulatu, besteak beste.
Programa honen demo-bertsioa eskuragarri dago Festoren web-orrian; dena
den, ikastetxeetan Festoren maketa bat egonez gero, maketak berak softwarelizentzia izan ohi du. Hainbat bertsio daude, baina denak dira oso antzerakoak.
Programa erabilerraza da, pentsatua baitago ikasleak erabiltzeko. Honako
hauek dira jarraitu beharreko urratsak oinarrizko zirkuitu bat konektatu eta
simulatzeko:
1. Zabaldu softwarea, sortu dokumentu bat eta arrastatu behar diren
elementuak Leiho berrira (New file).
Gogoratu elementuak (balbulak, zilindroak, elementu elektrikoak eta
abar) konfigura daitezkeela. Adibidez, arrastatu Efektu bikoitzeko zilindroa
(Double acting cylinder) aukera Leiho berrira, klikatu gainean, eta horrela
zehatz daiteke nolako ezaugarriak izango dituen.

34. irudia. Efektu bikoitzeko zilindroa konfiguratzen
2. Egin gauza berbera bide-balbulak Leiho berrian txertatzeko. Klikatu atera
nahi den 4/2 Bide-balbularen (4/2 Way Valve) gainean, eta arrastatu Leiho
berrira.
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Gogoan izan 4/2 Bide-balbula konfigura daitekeela, Bide-balbula
konfiguratu (Configure Way Valve) leihoa sakatuta; adibidez, klik egin
saguaren eskuineko botoian bi aldiz, eta 4/2 Bide-balbula nola aktibatuko
den edo barruko hodien konposizioa zelakoa izango den hauta daiteke.

35. irudia. Balbula konfiguratzen
3. Arrastatu Konpresoreko aire-konexioa (Compressed air supply) eta Mantenuunitatea (Air service unit) Leiho berrira, eta lotu 4/2 Bide-balbulako 1
Konexioari (Connection) hodi bidez. Konektatu Efektu bikoitzeko zilindroa
4/2 Bide-balbulari, 2 eta 4 Konexioei. Azkenik, konektatu Isilgailuak
(Silincer) 3 eta 5 Konexioetara, airea irtetean hainbeste zarata ez
ateratzeko; horretarako, klik bikoitza egin Konexioen gainean.
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36. irudia. Hodien bidez elementu pneumatikoak konektatzen
4. Sakatu Hasi (Start) botoia zirkuitua simulatzeko.
5. Konprobatu zirkuitu pneumatikoa ondo dabilen; ondoren, arrastatu
elementu elektrikoak Leiho berrira eta konektatu haien artean, zirkuitu
pneumatikoa era elektrikoan automatizatzeko. Hauek dira elementu
elektrikoak: KA1 eta KA2 Errele laguntzaileak (Relay) eta haren
kontaktuak, S1 Gelditzeko pultsadorea (Pushbutton break), S2 eta S3
Martxako pultsadoreak (Pushbutton make) eta Y1 eta Y2 Elektrobalbulabobinak (Valve solenoid). Kokatu eta konektatu elementu bakoitza irudian
agertzen den bezala; ondoren, sakatu Hasi botoia, eta, martxan
ipintzean, Efektu bikoitzeko zilindroak kanpora eta barrura mugitzeko
aukera egongo da. Era berean, softwareak hainbat kolorez markatuko du
airea eta elektrizitatea nondik igarotzen diren.
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37. irudia. Automatismo elektropneumatikoa simulatzen

4.4.

Ariketak

1. ariketa. Muntatu A eta B izeneko bi zilindro pneumatiko dituen sistema
pneumatikoa FluidSIM softwarearen laguntzaz, makina batean integratzeko.
Hori lortzeko, hau egin behar da:
Pultsadore pneumatiko bat sakatuta, A eta B zilindroek ziklo bakarra osatu eta
A+ B+ B- A- sekuentzia egin behar dute. Horretarako joan biltegira eta erabili
elementu pneumatiko hauek: A efektu bakarreko zilindroa, B efektu bikoitzeko
zilindroa, 3/2 bide-balbula biegonkor bat, 5/2 bide-balbula biegonkor bat, 4/2
bide-balbula biegonkor bat, lau ibiltarte-amaierako etengailu, pultsadore
pneumatiko bat eta mantenu-unitate bat.
Soluzioa. Hona hemen sistema pneumatikoa muntatzeko urratsik
azpimarragarrienak:
-

Konektatu mantenu-unitatea presio konexiora, zirkuitua elikatzeko.

-

Konektatu zilindro bakoitza dagokion bide-balbulara.

-

Ezarri ibiltarte-amaierako etengailuak zilindroetan (A0, A1, B0 eta B1).
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-

Aktibatu 3/2 bide-balbula, martxako pultsadorearen eta B0 ibiltarteamaierako etengailuaren bidez.

-

Aktibatu 5/2 bide-balbula, A1 ibiltarte-amaierako etengailuaren eta 4/2
bide-balbularen bidez (4/2 bide-balbula seinale iraunkorrekin lan egiteko
ezinbestekoa da).

-

Aktibatu 4/2 bide-balbula, A0 eta B1 ibiltarte-amaierako etengailuen
bidez.

-

Konektatu 4/2 bide-balbularen irteerako konexioak, A1 eta B0 ibiltarteamaierako etengailuen presio konexioen bidez.

-

Konektatu konektatu gabe geratu diren balbula guztien presio konexioak
mantenu-unitateko irteerako konexiora.

Hona hemen zirkuitu pneumatikoaren irudia:

38. irudia. 1. ariketaren soluzioa (zirkuitu pneumatikoa)
2. ariketa. Martxan jarri A, B eta C izeneko hiru zilindro pneumatiko dituen
sistema elektropneumatikoa. Zilindro horiek erabiltzen dira pieza bati forma
emateko, eta sistemak sekuentzia hau jarraitzen du: A+ B+ B- C+ C- A-.
Bestalde, bezeroak muntaia egiteko eskakizun batzuk egin ditu: elementu jakin
batzuk erabiltzea eta sistemak modu konkretu batean funtzionatzea. Hauek dira
erabili beharreko elementuak eta haien funtzionamendua:
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-

5/2 bide-balbulak aktibatu behar du A efektu bikoitzeko zilindroa.

-

5/2 bide-balbulak aktibatu behar du B efektu bikoitzeko zilindroa; zilindro
hori aurrerantz astiro eta atzerantz bizkor mugitu behar da.

-

5/2 bide-balbulak aktibatu behar du C efektu bikoitzeko zilindroa; zilindro
hori aurrerantz astiro eta atzerantz bizkor mugitu behar da.

-

Zilindroak muntatu behar dira ibiltarte-amaierako etengailu elektrikoekin,
etengailu horiek aurrean edo atzean daudela jakiteko.

-

Zirkuituak eduki behar du martxako eta gelditzeko pultsadore bana.
Gelditzeko pultsadorea sakatutakoan, zilindroek martxan segitu behar
dute zikloa bukatu arte.

-

Zirkuituak eduki behar du larrialdiko pultsadorea, zilindroak berehala
gelditzeko.

Sistema martxan ipintzeko, bezeroak norberaren esku utzi du gainerako
elementuen aukeraketa.
Soluzioa. Pneumatikako elementuak irudi honetan agertzen diren bezala
konektatu behar dira:

39. irudia. 2. ariketaren soluzioa (zirkuitu pneumatikoa)
Bestalde, elektrobalbulak aktibatzen dira errele laguntzaileen kontaktuen bidez.
Elektrobalbula bakoitzak errele laguntzaile baten beharra du; beraz, sei
elektrobalbula daudenez, sei errele laguntzaile behar dira. Ikus irudia:
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40. irudia. 2. ariketaren soluzioa (elektrobalbulen konexioak)
Zilindroen sei mugimenduak gauzatzeko, sei errele laguntzaile horiek behar
dira, eta aktibatzeko zein desaktibatzeko, zirkuituan kondizio batzuk bete behar
dira.
Adibidez, KA4 errele laguntzailea (C zilindroa kanporatuko duena) aktibatzeko,
kondizio hauek bete behar dira: alde batetik, aurreko etapa aktibatuta egotea
(KA3 errele laguntzailea aktibatuta egotea); beste alde batetik, B0 ibiltarteamaierako etengailua aktibatuta egotea. Horrela, KA4 errele laguntzailea
aktibatu, haren kontaktuak egoeraz aldatu eta C zilindroa kanporatuko da.
Bezeroaren beste eskakizunetako bat da larrialdiko pultsadorea instalatzea.
Horretarako, pultsadore hori zirkuitu hasieran kokatu behar da, eta, zapalduz
gero, zirkuitua elikatu gabe geldituko da; ondorioz, zilindroak berehala geldituko
dira. Ikus irudia:

41. irudia. 2. ariketaren soluzioa (zirkuituko elektrikoa)
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Azkenik, martxako eta gelditzeko pultsadoreak behar bezala funtzionatzeko
beste errele laguntzaile baten beharra dago. Horrela, gelditzeko pultsadorea
sakatuta, zilindroek zikloa bukatu ahal izango dute, irudi honetan azaltzen den
bezala:

42. irudia. 2. ariketaren soluzioa (martxa eta gelditzeko pultsadoreak)
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5. Sistema hidrauliko eta elektrohidraulikoak
Hidraulika da presiopean jarritako fluidoak baliatuz indarra eta higidura sortzea
helburu duen mekanikaren alor bat. Olioa erabili ohi da fluido modura; izan ere,
horretarako ezaugarri aproposak ditu.
Gaur egun asko erabiltzen dira sistema hidraulikoak, eta bi aplikazio mota
dituzte: aplikazio geldikorrak eta mugikorrak. Hauek dira aplikazio geldikor
nagusiak: mota guztietako produkzio-makinak, jasotze-tresneria, prentsak eta
injekzio-makinak, besteak beste. Aplikazio mugikorretan, ordea, hauek
nabarmentzen dira: eraikuntzarako makineriak, pala mekanikoak, karga
plataformak, garraio- eta jasotze-tresneria eta nekazaritzako makinak.
Hidraulikaren abantailak honako hauek dira:
-

indar handia elementu txikien bidez

-

kokapen zehatza

-

hasieratik karga maximoarekin abiatzeko indarra

-

higadura homogeneoak eta kargarekiko independenteak

-

lan eta kommutazio leunak

-

aginte- eta erregulazio-ezaugarri onak

Desabantailak, bestalde, hauek dira:
-

ingurugiroa kutsatzeko arriskua, olio-ihes baten ondorioz

-

presio altuek eragiten duten arriskua

-

tenperaturarekiko sentikortasuna

-

errendimendu mugatua

5.1.

Hidraulikaren kontzeptuak

Hidraulikaren abantaila nagusia da eragin dezakeen indarra, eta hori nola lor
daitekeen ulertzeko, oinarrizko kontzeptuak argitu behar dira lehendabizi.
Presioa. Gainazal baten aurka egiten den indarraren intentsitatea da. Edozein
gorputzek presio (p) jakin bat eragiten du asentatuta dagoen gainazalean.
Presio hori da gainazal horretan eragiten den indarraren (F) eta azaleraren (A)
araberakoa. Honela adierazten da formula:
𝑝=
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non

p presioa (Pa)
F indarra (N)
A azalera (m2 )

Unitateen artean aldaketak egiteko baliokidetasun-erlazioak hauek dira:
1 Pa = N/m2
1 bar = 100.000 N/m2 = 105 Pa
Indarraren biderketa. Sistemaren edozein puntutan presioa berdina da,
ontziak edozein forma duela ere. Beraz, irudian agertzen den bezalako sistema
itxi batean, indarrak biderka daitezke. Presioa kalkulatzeko ekuazio hauek
erabiltzen dira:
𝑝1 =

𝐹1
𝐴1

𝑝2 =

𝐹2
𝐴2

non sistema itxia eta orekatua 𝑝1 = 𝑝2 den; beraz:
𝐹1 𝐹2
=
𝐴1 𝐴2
Horrela, aurreko ekuazioaren bidez, 𝐹1 eta 𝐹2 edo 𝐴1 eta 𝐴2 kalkula daitezke.

43. irudia. Indarraren biderketa
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Distantzien biderketa. Aurreko printzipioei jarraituz, 𝐹2 kargak 𝑠2 distantzia
igotzea nahi bada, lehenengo pistoiak likido-kantitate bat mugitu behar du hori
gauzatzeko. Desplazatu beharreko likido horren bolumena honela kalkulatzen
da:
𝑣1 = 𝑠1 · 𝐴1
𝑣2 = 𝑠2 · 𝐴2
non 𝑣1 = 𝑣2 den; beraz:
𝑠1 · 𝐴1 = 𝑠2 · 𝐴2
Formula horrekin, pistoia desplazatu behar den distantzia kalkula daiteke; edo
alderantziz, desplazatu behar den distantzia jakinda, pistoiaren azalera ere
kalkula daiteke.

44. irudia. Distantzien biderketa
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Presioen biderketa. Fluidoak eragiten du 𝐹1 indarra 𝑝1 presioarekin 𝐴1
gainazalean. Indar hori zurtoinaren bidez transmititzen da pistoiaren beste
aldera, eta, ondorioz, 𝐹1 indarrak 𝐴2 gainazalari eragiten dio, eta fluidoan 𝑝2
presioa sortzen du.
𝐹

Aurretik aipatutako formulari (𝑝 = 𝐴) erreparatuz, 𝐹1 eta 𝐹2 indarrak ordezkatuta,
ekuazioak honela gelditzen dira:
𝐹1 = 𝑝1 · 𝐴1
𝐹2 = 𝑝2 · 𝐴2
non 𝐹1 = 𝐹2 den; hortaz:
𝑝1 · 𝐴1 = 𝑝2 · 𝐴2
Horrela, alde batetik, 𝑝1 eta 𝑝2 kalkula daitezke; bestetik, 𝐴1 eta 𝐴2 . Adibidez,
irudiko zilindroan 𝐴2 gainazala 𝐴1 baino txikiagoa denez, indar berdinarentzat
(𝐹1 = 𝐹2 ) 𝑝2 -ren balioa 𝑝1-ena baino altuagoa izango da, eta, era horretan,
presioa biderkatzea lortzen da.

45. irudia. Presioen biderketa

Bolumen-emaria. Denbora jakin batean tutu bat zeharkatzen duen likidoaren
bolumena da. Hidraulikan Q hizkiz adierazten da eta hau da formula:
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𝑄=
non

Q
V
t

𝑉
𝑡

bolumen-emaria (m3 /s)
bolumena (m3 )
denbora (s)

Zilindroak, balbulak edota ponpa-hidraulikoa aukeratzeko orduan, oso
garrantzitsua da bolumen-emaria ondo kalkulatzea sistemak ondo
funtzionatzeko.

5.2.

Elementuak

Pneumatikarekin alderatuta hidraulikako zirkuituetan olioa erabiltzen da. Olioa,
airea ez bezala, ezin da zirkuitutik kanporatu, ingurua kutsatu egingo luke eta;
horrenbestez, tanke edo depositu bat beharrezkoa da olioa pilatzeko. Dena
den, deposituak beste funtzio batzuk ere baditu, hauek dira garrantzitsuenak:
olioaren tenperatura erregulatzea, airea edo bestelako substantzia solidoak
bereiztea eta, tanke barnean edo gainean, ponpa, motorra, eta hainbat balbula
kokatzeko euskarria izatea. Olio bera dago momentu oro zirkuituan zirkulatzen,
eta bakarrik olio-ihesen bat egonez gero bete beharko da depositua berriro ere.
Ponpa hidraulikoak dauka olioa zirkuituan barreiatzeko ardura. Ponpa
hidraulikoaren eginkizuna da motor elektriko batek transmititutako energia
mekanikoa energia hidrauliko, presio-energia, bihurtzea. Makina hidrostatiko
horrek emari eta presio bat sortzen ditu bere irteerako hodian eta hodi hori
zirkuitu hidraulikora konektatzen da. Bi ponpa mota daude: emari konstanteko
ponpa eta emari aldakorreko ponpa. Bigarren ponpa aplikazio
konplexuagoetarako erabiltzen da eta ponparen emaria automatikoki
erregulatzeko aukera ematen du.
Ezaugarri jakin batzuk dituen olioa erabiltzen da zirkuitu hidraulikoetan. Olioak
ezaugarriak gorde behar ditu luzaroan, bestela, zikinkeriaren ondorioz, balbula
eta eragingailuetan arazoak sortzeko arriskua dago. Zirkuituko hauts- edo
metal-partikula txikiak olioarekin batera zirkuituan bueltaka ez ibiltzeko,
iragazkia jartzen da. Hainbat iragazki mota daude, eta zirkuitu motaren arabera
leku batean edo bestean kokatzen dira. Hala eta guztiz ere, helburua beti da
berbera, olioa garbi mantentzea eta zirkuituko elementu guztiak ahalik eta
desgasterik gutxien jasatea.
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46. irudia. Ponpa hidraulikoaren eta iragazkiaren sinboloak
Hidraulikako elementuen irudikapena pneumatikakoena bezalakoa da, baina
hidraulikako zirkuituak olioa erabiltzen du. Zirkuituko elementuek jasaten
dituzten indar eta presioak, berriz, oso ezberdinak dira; pneumatikan baxuak
dira eta hidraulikan oso altuak. Bi sistemen elementuen funtzionamendua
berdintsua da, baina material desberdinez eraikitzen dira, egin beharreko
esfortzuak diferenteak baitira. Eragingailu eta balbula ohikoenak berdin
irudikatzen dira batean zein bestean, horrenbestez, hidraulikako oinarrizko
elementuak nolakoak diren jakiteko eta beraien sinbologia ezagutzeko, ikus
sistema pneumatikoen barruan dagoen 3.4. Elementuak atala. Dena den,
badaude hainbat elementu ezberdinak direnak, honako hauek dira:
Presio-balbulak. Segurtasuna bermatzeko erabiltzen dira, zirkuituko presioa
mugatzen baitute. Asko erabiltzen dira sistema hidraulikoetan, presio altuekin
lan egiten baita. Bi motatakoak bereizten dira: presio-mugatzaileak eta presioerregulatzaileak. Balbula presio-mugatzaileak zirkuituan dagoen presioa doitu,
mugatu eta olioa tankera bideratzen du. Balbula presio-erregulatzaileak, berriz,
balbulako sarrerako presioarekin alderatuta irteerako presioa jaitsi egiten du,
eta horrela zirkuituko aginte-presioa kontrolatzen du; izan ere, agintea
balbularen irteeran kokatzen da.

47. irudia. Presio-balbulak
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Manometroak. Ontzi itxietan gordetzen den likidoaren presioa neurtzeko
erabiltzen dira. Manometroak zirkuituko edozein adarretan koka daitezke bertan
zer presio dagoen jakiteko. Funtzio hauetarako erabiltzen dira: zirkuituaren
funtzionamendua doitzeko, akatsak bilatzeko eta mantentze-lanak egiteko
orduan, zer presio dagoen jakiteko.

48. irudia. Manometro hidraulikoa

5.3.

FluidSIM Hydraulic

Hidraulikako eta elektrohidraulikako eskemak eta simulazioak egiteko, Festo
fabrikatzailearen FluidSIM programa erabiltzeko aukera dago. Pneumatika eta
elektropneumatikako FluidSIM software berbera da; baina kasu honetan
Hydraulic izeneko atala zabaldu behar da. Bertan hidraulikako eta
elektrizitateko elementuak erabil daitezke, eta nahi beste konbinazio eta
simulazio egin elementu horiekin.
Programak nola funtzionatzen duen azaltzeko, zirkuitu hidrauliko bat muntatu
eta simulatuko da adibide gisa. Beraz, hauek dira jarraitu beharreko urratsak:
1. Zabaldu FluidSIM Hydraulic softwarea. Ondoren, sortu dokumentu berri
bat eta arrastatu elementuak Leiho berrira (New File); hauek dira
elementuak: Ponpa hidraulikoa (Pump unit), Iragazkia (Filter), Efektu
bikoitzeko zilindroa (Doble acting cylinder) eta 4/2 Bide-balbula (4/2 Way
Valve). Azkenik, konfiguratu 4/2 Bide-balbula eskuz aktibatzeko;
horretarako egin klik bikoitza bere gainean.
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49. irudia. Zirkuitua muntatzeko elementu hidraulikoak aukeratzen
2. Arrastatu Noranzko bakarreko balbula (Check valve), Balbula presiomugatzailea (Pressure relief valve) eta hiru Manometro (Manometer) Leiho
berrira. Lotu elementuak elkarri hodi bidez, irudi honetan bezala:
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50. irudia. Elementu hidraulikoak kokatzen eta konektatzen
3. Behin elementu guztiak Leiho berrira eraman direnean, arrastatu Egoeradiagrama (State Diagram) Leiho berrira. Gero, arrastatu Egoera-diagramaren
gainera hiru Manometroak, eta doitu nahi diren neurrietara honako hauek:
Ponpa hidraulikoaren presioa eta emaria, Efektu bikoitzeko zilindroa
mugitzeko behar den indarra eta Balbula presio-mugatzailea, besteak
beste. Azkenik, sakatu Hasi (Start) botoia, konprobatu zirkuituak nola
funtzionatzen duen eta ikusi grafikoetan Manometroek neurtzen duten
presioa.
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51. irudia. Zirkuitu hidraulikoa simulatzen

5.4.

Ariketak

1. ariketa. Jaso irudian ikus daitekeen sistema hidrauliko batekin 1500 kg-ko
masa duen kotxe bat. Kotxea altxatzeko, zer indar izan behar du 𝐹1
magnitudeak, baldin eta 𝐴1 = 40 cm2 eta 𝐴2 = 1200 cm2 badira?
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52. irudia. Sistema hidrauliko bat palanka batekin
Soluzioa:
𝐹2 = 𝑚 · 𝑎 = 1500 kg · 9,8 m⁄ 2 = 14700 N
s
𝐹2 = 𝑝1 · 𝐴2 eta 𝐹1 = 𝑝2 · 𝐴1
Transmititzen den presioa berbera denez, 𝑝1 = 𝑝2
𝐹2 𝐹1
=
𝐴2 𝐴1
𝐹2
40 cm2
𝐹1 ≥
· 𝐴 = 𝐹1 ≥
· 14700 N
𝐴2 1
1200 cm2
𝐹1 ≥ 490 N

2. ariketa. Simulatu irudiko zirkuitu hidraulikoa FluiSIM softwarean, honako
elementu hauek erabilita:
- ponpa hidrauliko bat
- noranzko bakarreko bi balbula
- balbula presio-mugatzaile bat
- noranzko bakarreko balbula pilotatu bat
- lau manometro
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- eskuzko eragingailua duen 4/3 bide-balbula bat (erdiko posizioan, irteera biak
blokeatuta eta presioa depositura konektatuta)
- efektu bikoitzeko zilindroa bat
Zirkuitu hidraulikoa simulatu bitartean, funtzionamendua ulertzea beharrezkoa
da; horretarako, honako hauetan jarri behar da arreta: hiru manometroek
markatutako presioan, zilindroa aurrean eta atzean dagoenean eta baita irteten
eta sartzen ari den bitartean ere. Bestalde, elementu guztiek nola funtzionatzen
duten aztertu behar da eta haien konfigurazioan balio ezberdinak ezarriz probak
egin.

53. irudia. FluidSIM softwarean irudikatutako zirkuitu hidraulikoa
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6. Matxurak
Automatizaziorako erabiltzen diren ohiko elementuak (elementu elektrikoak,
elektropneumatikoak eta elektrohidraulikoak) diseinatuta daude baldintza
gogorretan milaka ordu lan egiteko. Horrek ez du esan nahi ez direnik
matxuratzen; izan ere, fabrikazio-akats batengatik nahiz gaizki edo asko
erabiltzeagatik uste baino azkarrago apur daitezke zirkuituetako elementuak.
Sarri askotan akatsa bilatzea zaila izan daiteke; beraz, matxuratuta dagoen
sistema arinago konpontzeko, urrats hauei jarraitu behar zaie:
1. Gainbegiratu. Gerturatu gaizki dabilen sistemara, betiere arriskurik hartu
gabe, eta aztertu funtzionamendu horri dagozkion elementuak. Zer
elementuk parte hartzen duten argi ez izanez gero, eskuratu eskemak
eta lokalizatu bertan. Begiratu kablerik solte ote dagoen, hodiren bat
askatu den, olio-ihesen bat dagoen, zerbait erreta edo fisikoki apurtuta
dagoen edo besterik gabe ohiko itxura ez duen elementuren bat ikusten
den; izan ere, begi bistan egon ohi dira akats asko.
2. Konpondu akatsa, begi-bistakoa bada. Akatsa begi-bistakoa bada,
gelditu makina, hartu premiazko erremintak eta segurtasun-neurri
guztiak, kendu argindarra (beharrezkoa bada), blokeatu etengailu
orokorra giltzarrapoz, eta aldatu matxuratua dagoen pieza.
3. Bilatu akats elektrikoak. Matxura, gehienetan, ez da begi-bistakoa
izaten; kasu horretan, aztertu sistema elektrikoa. Horretarako, erreminta
bereziak behar izaten dira, horien artean polimetroa. Polimetroak
neurtzen ditu tentsioa, korrontea, erresistentzia edo jarraitutasuna,
besteak beste. Beraz, akatsa bilatzeko, hartu eskema elektriko,
elektropneumatiko edo elektrohidraulikoak, kasuan kasu. Begiratu
matxuran inplikatuta dauden elementu elektrikoen orriak. Gero, zabaldu
makinako armairu elektrikoa, eta, makina tentsiopean badago, hartu
polimetroaren bi kableak eta konprobatu tentsioa nora iristen den. Hori
egiteko, hartu erreferentziatzat zirkuituko puntu bat eta konektatu
polimetroko kable beltza. Ondoren, neurtu tentsioa zer puntutara iristen
den, polimetroko kable gorria erabilita. Matxuratutako elementu
elektrikoa aurkitzen bada, ordezkatu eta martxan jarri makina; bilatzen ez
bada, berriz, konprobatu inplikatuta dauden elementu elektriko guztiak,
akatsa elektrikoa ez dela ziurtatzeko.
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54. irudia. Polimetroarekin zirkuituko tentsioa neurtzen
4. Bilatu akats pneumatikoak. Behin akats elektrikoak baztertu direla,
erreparatu elementu pneumatikoei eta baita haien gainean lotuta dauden
bobina edo sentsoreei ere. Zirkuitu pneumatikoetan matxurarik
ohikoenak aire-ihesak dira; ihes horiek hodi, balbula edo zilindroetan
gertatzen dira. Bilatu akatsa non dagoen, eskema pneumatikoak
baliatuta. Horretarako, moztu airea etengailu orokorretik, bilatu matxura
eta ordezkatu ustez gaizki dagoen elementua. Elementua ordezkatu
ondoren, konprobatu zirkuitua, eta, gaizki segitzen badu, ordezkatu
beste elementu bat, matxura konpondu eta makina martxan jarri arte.
Gehienetan, elementu pneumatikoen barruko junturak gastatuta egoten
dira marruskaduraren ondorioz: ordezkatu horiek eta elementua
berrerabili.
5. Bilatu akats hidraulikoak. Ohiko akats hidraulikoak hauek dira: olioihesak balbula, zilindro edo hodietan, eta juntura-hausturak zilindroetan,
marruskaduraren ondorioz. Itzali ponpa hidraulikoa, hidraulikako edozein
mantentze-lan egiteko. Horretarako, blokeatu giltzarrapoz ponpa
hidraulikoa aktibatzen duen etengailua, beste inork martxan jar ez dezan.
Behin etengailua blokeatuta, estutu olio-ihesa duen elementua, giltza
finkoarekin edo Allen giltzarekin, kasuan kasu. Ondoren, ikusi ea hori
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estututa olio-ihesa gelditzen den. Horrela ez bada, junturaren bat edo
elementuren bat hautsita egon liteke, kasu horretan, aldatu kontu handiz;
izan ere, hidraulikako zirkuituek presio handietan lan egiten dute eta
elementuek itzelezko karga dute. Ezer askatzen hasi aurretik,
manometroei erreparatuz, ziurtatu zirkuituan presiorik ez dagoela.
Kontuz ibili elementu hidraulikoak askatzeko orduan, astunak dira eta
behera erortzeko arriskua dago. Dena ziurtatu ondoren, askatu elementu
eta junturak, eta ordezkatu matxuratuta dagoena. Kokatu elementuak
bere lekuan eta jarri makina martxan, matxura konpondu den
konprobatzeko. Hala bada, batu dena eta txukundu ingurua, bestela
jarraitu berriro ere aipatutako urratsak matxura konpondu arte.
Beste mota batzuetako matxurak ere ager daitezke makinetan, hainbat
teknologiak parte hartzen baitute sistema horietan. Arazo mekanikoak oso
ohikoak dira (poleak, ardatzak, kateak, zintak, engranajeak...); izan ere,
desgaste handia dute, eta matxuratu egiten dira. Akats informatikoak edo
automata programagarriaren programan ere akatsak ohikoak dira. Matxura
mota horiek ez dira gida honetan azalduko.
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