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HHiittzzaauurrrreeaa  
 

Esku artean daukazun liburuxka hau, irakurle, ez duzu hartu behar gai honen gaineko ezagupen 

guztiak batzen dituen liburu gisa. Aitzitik, oinarrizko kontzeptuen edo oharpenen bilduma izan dadin nahi 

dugu, gaia agortzeko asmorik gabe. Azken finean, mekanikaren mundu konplexua ulertzen lagunduko 

dizun bidea aurkituko duzu hemen.  

 

Teknologiaren adar guztiak legez, arin baino arinago aldatzen doan mundua da motorrena. 

Ondorioz, datu anitz buruz ikastea baino askoz baliagarriagoa eta probetxuzkoagoa izango zaizu gauzek 

zelan lan egiten duten ulertzea. 

 

Ikasiko ditugun sistema batzuek, joan den mendekoak izan arren, gaurko eta biharko sistemak 

ulertzen lagunduko digute. Eta, batez ere, ikasten irakatsiko digute, hori baita gure lan-bizitzan zehar 

izango dugun betebeharretako bat. 

 

Lanbide-heziketako erdi-mailako zikloak ikasten ari direnei zuzenduta dago lan hau, eta ibilgailuen 

mantentze-lanetan jardun nahi dutenek eta zehatz-mehatz “Sistema Osagarriak” delako moduluaren 

edukiak landu behar dituztenek aurkituko dute erabilgarri; hori izan da, behintzat, gure helburua eta 

asmoa, IRALE programaren barnean idazlan hau egiteari buru-belarri ekin diogunean.  
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11  DDIIEESSEELL  IINNJJEEKKZZIIOO--SSIISSTTEEMMAA  
 

1.1 Diesel motorraren lau aldiko zikloa 
 

Motorrek, diesel zein Otto ziklokoek, mugimendu lineala birakari bihurtzea dute helburu. Horreta-

rako, zilindroaren barruan gertatzen den errekuntzak sortutako gasek pistoia bultzatzen dute eta pistoiak, 

bielaren bidez, birabarkiari transmititzen dio joan-etorriko mugimendua eta biratzera behartzen du. 

Zikloak zenbat aldi, hainbeste alditan egingo du pistoiak ibiltartea edo karrera, hau da, zilindroaren barnetik 

alde batetik bestera duen ibilbidea. Hona hemen diesel zikloaren lau urratsak: 

 

 1. aldia: sarrera 
 

Harrera-balbula zabaltzen da. Pistoia goiko itopuntutik (GIp) beherantz jaitsi ahala, zilindroa airez 

betetzen da. Beheko itopuntura ailegatzen denean, harrera-balbula itxi egiten da.  

 

 
 

 2. aldia: konpresioa 
 

Balbulak hertsirik daudela, pistoiak gorantz egiten du. Horren eraginez, aireak betetzen duen bolu-

mena txikitzean, presioak gorakada nabarmena izaten du. Aurreko pauso hori amaitzear dagoela, erre-

gaia injektatzen hasten da. Horrekin, presioa ez ezik, tenperatura ere igotzen da, eta igoera horren 

ondorioz, berez pizten da nahastura. Gertakari horri auto-piztea deritzogu, eta gauza jakina da diesel 

motorraren berezko ezaugarria dela.  
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 3. aldia: espantsioa 
 

Errekuntzak erregaia sartzen dugun bitartean irauten du. Errekuntzan, airearen oxigenoa eta hidro-

karburoen hidrogenoa eta karbonoa birkonbinatu eta CO2-a eta ura sortzen dira, batez ere. Aldaketa 

kimiko horrekin, errekuntzan, gasen masa berbera izan arren, haien bolumena zenbait bider handitzen 

da. Gas-nahastura berri hori errekuntza-ganberan itxita dagoenez, presioa nabarmen areagotzen da. 

Handik ateratzen da pistoia beheko itopuntura (BIp) eramateko eta, horrekin batera, biela eta birabarkiari 

ere abiada emateko behar den indarra. Aldi eraginkor esaten diogu aldi honi, hain zuzen ere, beste 

aldietan, lana, ekoiztu beharrean, kontsumitu egiten baita. 

 

 4. aldia: ihesa 
 

Ondoren, ihes-balbula zabaldu eta gasak irten egingo dira, eta, hala, zilindro barruko presioa jaitsi 

egingo da. Lehen unean, gasak berez hasiko dira zilindrotik irteten —barneko eta kanpoko presioen 

arteko desberdintasunak eraginda—; eta, gero, pistoiak berak bultzatuko ditu kanporantz goiko itopun-

tura abiatzean. 

 

Ihes-balbula itxi eta gero, zikloa berriz hasten da.  

 

Diesel motorraren lau aldiko zikloarekin amaitzeko, ikus dezagun, laburpen-taula baten bidez, zein 

diren gasolio- eta gasolina-zikloen arteko ezberdintasun nabarmenenak: 

 

Ziklo mota 
 

Zikloaren aldiak 
Otto zikloa (gasolina) Diesel zikloa (gasolioa) 

Lehenengoa: 
sarrera 

Airez eta gasolinaz osaturiko nahastura 

hartzea.  
Aire hutsa sartzea. 

Bigarrena: 
konpresioa 

 

8 eta 12 bar arteko konpresioa.  

 
 

Konpresio-erlazioa: 8/1 - 11/1 

30 eta 60 bar arteko konpresioa. 

Horrekin batera, 500 eta 700 gradu 

bitarteko berotzea. 

 
Konpresio-erlazioa: 14/1-22/1 

Hirugarrena: 
espantsioa 

Bujien elektrodoen tartean sortutako 

txinpartak nahasturari eztanda egina-

razten dio. 

Injektoreak sartutako presiopeko 

gasolioa barruan dagoen airearen 

beroarekin kontaktuan jartzean 

gertatzen da errekuntza. 

Laugarrena: 
ihesa 

Errekuntza-gasak ateratzea.  Errekuntza-gasak ateratzea. 
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 ERREKUNTZA PRESIO KONSTANTEAN ERREKUNTZA BOLUMEN KONSTANTEAN 

 

 

 

 

 

Presioa 

Errekuntza 

Errekuntza

Espantsioa Espantsioa 

Konpresioa Konpresioa

Ihesa Ihesa

Harrera Harrera 

GIp BIp Bolumena GIp BIp 
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1.2 Injekziorako sistema osagarriak eta haien eginkizunak 
 

Erregai bat kontrolpean lehertuz lana sortzen duen makina da motorra. Baina, bere funtzioa bete-

tzeko, ondo elikatu behar da. Gasoliozko motorretan, betebehar hori duten elementu osagarri guztiek 

diesel motorraren sistema osagarria eratzen dute. Hona hemen zein diren elementu horiek nahitaez 

gauzatu behar dituzten betebeharrak:  

 

 1. Injektatzeko dosia hautatu eta neurtu 
 
Diesel motorretan, lan handiagoa lortzeko —adibidez, abiadura areagotzean edo aldapa bat igo-

tzean—, injektatutako erregai kantitatea handitzen dugu, eta ez aire kantitatea, gasolina bidezko autoetan 

egiten dugun legez. Azeleragailuaren pedala zapaltzen dugunean, injekzio bakoitzean sartzen den gaso-

lio kopurua handitzeko agindua bidaltzen diogu sistema osagarriari. Sistema horrek, neurtu ez ezik, erabaki 

ere egin beharko du zein den erregai kantitaterik egokiena, motorraren lan-egoeraren arabera.  

 

 2. Injekzio-presioa bermatu 
 
Injektoreak oso presio altua aurkituko du errekuntza-ganberan gasolioa sartzen denean. Beraz, 

presio hori gainditzeko eta erregaia sartu ahal izateko, era batean edo bestean, errekuntza-ganberan 

dagoena presio handiagoa sortzeko gai izan behar du sistema osagarriak. Horrez gain, behar den 

bakoitzean gasolioa emateko gaitasuna bermatu behar du presioa galdu gabe. Eta hori guztia injektatze-

erritmo aldakor bati eutsiz eta motorraren lan-egoera bakoitzak ezarritako baldintzei erantzun egokia 

emanez egin behar da.  

 

 3. Injekzio-unea menperatu 
 

Motorraren beharrak, esan dugunez, ez dira beti berdinak. Ez da gauza bera ibilgailua martxan 

jartzea, abiadura handitu nahi izatea, autoa jendez eta maletaz beterik egotea edota errepidean maldan 

behera joatea. Kontuan hartu behar dugu, gainera, ez dela berdin negua ala uda izatea, edota itsasoaren 

mailan edo mendate altu batean egotea. Izan ere, presio- eta hozbero-egoerak aldatzearekin batera, 

motorraren lan-egoerak ere aldatu egiten dira. 

 

Beharrezko gasolio kantitatea aldatu egiten da motorraren lan-egoera bakoitzean, lan-eskakizunaren 

arabera. Injekzioa eta errekuntza ez dira bat-batean gertatzen. Epe labur-laburrean gertatzen badira ere, 

neur daitekeen denbora bat diraute. Dosia handiagoa baldin bada, denborak luzeagoak behar dira. 

Baina kasu guztietan gasolioa une berean sartzen badugu, ezin izango dugu presiorik handiena izan 

pistoia GIPean dagoenean. Beraz, motorraren potentzia eta errendimendua ez dira lor daitezkeen onenak 

izango. Laburbilduz, minutuko buelta kopurua eta karga izango dira injekzio-ziklo bakoitzean injekzio-

unea aldatzera behartuko gaituzten aldagaiak; eta gure sistema osagarriak hori kalkulatu eta gauzatzeko 

gai izan behar du. 
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1.3 Diesel motorren motak 
 

Konpresioa egin eta gero, ganberak egitura egokia izan behar du errekuntza-ganberan dagoen airean 

ahalik eta bero-banaketa homogeneoena izan dadin. Horrek airea mugitzea errazten du eta, horrekin 

batera, beroa zabaltzea eta oxigenoa hurbiltzea errekuntza gauzatzeko. Sailkapen bat egitekotan, hiruz-

palau mota ezberdinduko genituzke diesel motorren multzoan :  

 

 Injekzio zuzena. Motorraren kulata laua denez, pistoi-buruan 

dagoen zuloak betetzen du errekuntza-ganberaren funtzioa. 

Erregaiaren zorrotadak, pistoiaren aurka jotzean, zurrunbiloak 

sortzen ditu. Horri esker, erregaia lurrun bihurtzea eta erre-

kuntza osoa izatea errazten da. Motor hauetan zenbait irtee-

rako injektoreak jartzen dira, eta haien lan-presioa 160 eta 

250 kg/cm2 bitartekoa izaten da. Mota honetako diesel motorrak 

erraz pizten dira eta, batzuetan, berogailurik edo berotze-

bujiarik gabe. Gainera, kontsumo txikia dute. Zilindrada txikiko 

eta tenperatura baxuko motorretan erabiltzen da sistema hau.  

 

 Zeharkako injekzioa 

 Aurreerrekuntza-ganberakoa. Izenak berak adierazten digunez, motor mota honetan, beste 

ganberatxo bat dago injektorearen eta errekuntza-ganberaren artean. Injektoreak aurreko ganbe-

ratxo horretan sartzen du erregaia, zulo bakar batetik. Nahiz eta errekuntza aurreko ganbera-

txoan hasi, ganbera nagusian amaitzen da. Oro har, injekzio-presioa 110–150 barrekoa da 

motor hauetan, eta errekuntzak leunak eta jarraituak dira. Bestalde, sistema honetan nahi-

taezkoak dira berogailuak motorra hotzean martxan jartzeko, eta aurreganberan egoten dira.  
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 Turbulentzia-ganberakoa (Ricardo-Comet). Berez, aurreko sistemaren eboluzioa edota 

sistema horren hobekuntza-prozesuaren ondorioa baino ez da. Sistema honetan, aurregan-

bera bide tangentzial baten bidez lotzen zaio errekuntza-ganberari. Egitura berezi horrek 

aire-korronteak eta -boladak areagotzeko aukera ematen digu, eta, hala, errekuntza hobetzen 

du. Gainerako ezaugarriak aurreko sistemaren parekoak dira. 

 Aire-erreserbarako ganbera osagarrikoa. Aurreganbera bakar bat izan beharrean, bi ditu, 

bata bestearen alboan. Turbulentzia hobea ematen badu ere, motorra zaratatsuagoa da. 

14/1 eta 18/1 arteko erlazio bolumetrikoa da arruntena mota honetako motorretan. 

 

 
 

 

1.4 Erregaia 
 

Diesel motorretan, barne-errekuntzako beste motorretan bezala, oinarri-oinarrizko energia-iturria 

kimikoa da; eta indarra gai bat erretzetik datorkigu, erregaia erretzetik, hain zuzen ere. Erregai horren 

ezaugarriak ezin dira edozein izan, eta diesel motorraren funtzionamenduak gasolioa aukeratzera 

behartzen gaitu, hau da, hidrokarburo-nahastura jakin bat hautatzera. Hauek dira gasolioa deskribatzeko 

erabiltzen diren ezaugarri aipagarrienak: 

 

 Zetano-indizea. Zenbaki baten bidez adierazten da erregai batek garretan jartzeko daukan 

erraztasuna. Zero eta ehun arteko balioak har ditzake; zenbat eta altuagoa izan balio hori, 

orduan eta errazago hartuko du su. Zetano izeneko hidrokarburoari 100 ZIko balioa dagokio, eta 

oso erraz sutzen da. Alfametilnaftalina hidrokarburoaren kasuan ,kontrakoa gertatzen da: ia 

ezinezkoa da su ematea. Oktano indizearen (OI) aurkako adierazpidea dugu ZI.  

 

 Sutze-puntua. Erregai likido bat daukagunean, haren zati txiki bat, inguruneko beroa hartuz, 

lurrun bihurtzen da beti. Tenperaturaren arabera, gas bihurtutako erregai kantitatea handiagoa 

edo txikiagoa izango da. Zenbat eta altuagoa izan tenperatura, orduan eta lurrun gehiago 
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edukiko dugu. Gas kantitatea txikia bada, ez du su hartuko nahiz eta pospolo bat hurbildu. Baina 

lurrunen kantitatea handia bada, piztu egingo da erregaia. Sutze-puntu deitzen diogu 

segurtasunaren alde batean edo bestean egotea markatzen duen tenperatura horri.  

 

 Berotze-ahalmena. Datu honek esaten digu zenbateko beroa lor dezakegun erregaia osorik 

erretzen dugunean; kcal/kg-tan edota kJ/kg-tan adierazten da. Hidrokarburo bat erretzean lortzen 

dugun ura ez balego lurrun-egoeran, bero handiagoa lortuko genuke. Ura lurruneztatzean galtzen 

dugun energia aintzat hartzen badugu, erregai baten beheko berotze-ahalmenaz mintzatzen 

gara; bestela, goiko berotze-ahalmenaz ari gara. Motorrei dagokienez, lehenengo kontzeptua 

da kontuan hartu beharrekoa, eta gasolioaren kasuan, 42.700 kJ/kg–ko balioa du. 

 

 Dentsitatea. Oinarrizko matematikari esker, badakigu zein den dentsitatearen formula: 

 

md
v

=  

 

non d dentsitatea den; m, masa; eta v, bolumena. 

 

Baina zer esan nahi du? Edota zergatik da garrantzitsua?  

 

Injektatzen den gasolio kopurua ez da beti berbera, eta neurtu egin behar da. Horretarako, 

bolumena neurtzen da. Baina, dentsitatea zein den, gerta liteke bolumen berberarekin masa 

handiagoa edo txikiagoa izatea. Horren arabera, lortutako beroa eta CO2–aren bolumena ere 

handiagoak edo txikiagoak izango dira. Europar Batasunean saltzen den gasolioak batez beste 

0,845 kg/l-ko dentsitatea du.  

 

 Kristalizazio-puntua. Gasolioan dauden parafinak (argizariak) hoztuz gero, solidotu eta kristal 

bihur daitezke; kristal horiek iragazkiak buxatu edo zikindu dezakete, eta motorraren ibili normala 

oztopatu. Halakorik gerta ez dadin, gasolioen kristalizazio-puntuak -20 eta -30 ºC bitartekoa izan 

behar du Europar Batasuneko arauen arabera.  

 

 Sufre-edukia. Errekuntzan, erregaiarekin batera datorren sufrea oxidatu egiten da eta sufre dio-

xidoa (SO2) ematen du. Gas hori kaltegarria da bai gizakiarentzat bai ingurumenerako, azido-

tasun handia duelako. Izan ere, atmosferaren geruza altuetara heldu ostean, azido sulfuriko 

bihurtzen da; eta, gero, lurrera jausten da euri azido bilakaturik eta gure basoak eta soroak 

kiskaltzen ditu. Lege berrien arabera, 2009ko urtarrilaren batetik aurrera, A gasolioaren 

gehienezko sufre-edukiak 10 mg/kg-koa izan beharko du. 

 

 Hegazkortasuna. Likidoak lurrun bihurtzeko daukan erraztasuna da. Zenbat eta aldaberagoa 

edo egoera fisiko batetik bestera aldatzeko joera handiagokoa izan, orduan eta arinago eta 

kantitate handiagoan egingo du erregaiak aldatze-prozesu hori. Hegazkortasuna tenperaturaren 
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mende dago, eta bai errekuntza egiaztatzean bai erregai-ontzia edo hodi-sistema diseinatzean, 

kontuan hartu beharko dugu. Lurrunen kantitatea tenperaturarekin handitzen denean, areagotu 

egiten da sistemaren barneko presioa; eta sistemak presio-gehikuntza hori jasateko gauza izan 

behar du. 

 

 

 Biskositatea. Likidoak isurtzeari jartzen dion erresistentzia. Biskositatea isurkortasunaren 

aurkako propietatea da, eta tenperaturarekin du zerikusia. Demagun eztiz betetako poto bat 

hartzen dugula hozkailutik atera berritan. Nahiz eta ahoz behera jarri, eztia ez da jausiko 

denbora luzean. Gogortuta dago, eta ia solido bat izango balitz bezala jokatzen du. Epeldu 

ostean, eztiak hogei gradutik gora hartzen dituenean, ez daukagu zertan ahoz behera jarri; 

etzanda jarri bezain pronto, mahaira isuriko zaigu likidoagoa delako. 

 

Olioak, erregaiak eta beste substantzia asko ez dira bat-batean gogortzen, urari gertatzen zaion 

moduan; poliki-poliki loditzen dira tenperatura jaitsiz gero. Gasolioa, zenbat eta biskositate 

txikiagokoa izan, hau da, zenbat eta isurkortasun handiagokoa izan, errazago irtengo da 

injektoreetatik fin-fin eginda eta hauts bihurturik. Horrez gain, elikatze-zirkuitua olioztatzeko 

funtzioa ere baduenez, hobeto egingo du eginkizun hori ere. 

 

 Errauts-edukia. Birfindutako erregai guztietan bezala, errauts-edukia oso txikia izaten da 

gasolioan ere. Izan ere, errauts-edukiak albait txikiena izan behar du, harea eta uger horiek oso 

urragarriak direlako eta motorren bizitza laburtzen dutelako.  

 

 Ur- eta sedimentu-edukia. Garraiatzen denean eta biltegiratuta egoten denean hartzen ditu 

erregaiak ura eta sedimentuak. Urak korrosioa errazten du eta sedimentuek, errautsen antzera, 

urratu egiten dituzte motorraren piezak; karbonodun materiaz, metalez edota beste edozein 

material ez-organikoz zein organikoz osatuta baitago. Ur gehiegi izateak, bestalde, errekuntza 

anormala eragin dezake.  

 

 

1.5 Gasolio motak 
 

Gasolioak petrolioa fintzetik ateratako hidrokarburoen nahasketak dira. Kimikariek nafta izena 

ematen diete distilatze-prozesu baten emaitzak direlako. Gasolinaren eta olio lubrifikatzaileen tarteko 

produktuak dira. Findegi bakoitzak fintze-eredu bat jarraitzen duenez, konposizioa ez da beti berdina; 

baina, gasolio guztiek muga batzuen artean egon behar dute, beren ezaugarriei dagokienez. Europar 

Batasunak zuzentarau batean ezarri zuen gasolioen konposizioari buruzko araua, baina zuzentarau hori 

ezin da EBko estatuetan zuzenean aplikatu; estatu bakoitzak sartu behar du bere legedian, bere izaerara 

eta ezaugarrietara egokituta. Estatu espainiarrean, hiru gasolio mota dauzkagu: 
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 A gasolioa: kalitate-maila altuena duenez, garestiena ere bada, zerga altuenak ezartzen zaizkio-

lako. Ez du inolako trazatzaile fiskalik, ezta koloratzailerik ere. 

 B gasolioa: kalitateari eta ezaugarriei dagokienez, A gasolioaren berdina da, baina trazatzai-

leak eta koloratzaileak gehitzen zaizkio. Batez ere, nekazaritzarako ibilgailuetan eta motor 

geldikorretan erabiltzen da; horrenbestez, zerga txikiagoak ezartzen zaizkio edota diru-laguntzak 

jasotzeko aukera ematen zaie erabiltzaileei.  

 C gasolioa: kalitatea askoz eskasagoa da, eta prezioa merkeagoa da. Berokuntzarako erregai 

gisa erabiltzen da normalean.  

 

 
 

 

1.6 Gehigarriak 
 

Gure autoaren depositua betetzen dugunean, ikusten dugu gasolina-zerbitzugunean botatakoa ez 

dela gasolio hutsa. Iragarkiak egiten dituztenek ondo baino hobeto jakinarazten digute hori, beren 

enpresaren sareko gasolina-zerbitzugune bat hautatzera bultzatzeko. Nola lortzen dute gasolio arrunta 

gasolio berezi bihurtzea? 

 

Oro har, esan genezake produktu kimiko batzuk neurri jakin batean gehituz lortzen dela. Ekoizleek 

ez dituzte zabaltzen gehitutako produktu horien izenak eta kantitateak, ikerkuntzan urteak eta urteak 

eman ondoren, baita dirutzak ere, merkatuko lehian lor dezaketen abantaila ez galtzearren. 

 

Hona hemen gehigarri horien onurak: 

 Elikatze-sistema korrosiotik babestea, antikorrosiboak baitira. 

 ZI handitzea, eta hala zilindroetako errekuntza hobetzea. 
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 Sakabanatzaile eta detergenteen bidez injektoreen garbiketa erraztea, eta, ondorioz, haien 

bizitza luzatzea. Horrekin batera, kontsumoa eta igorpen kutsatzaileak gutxitu egiten dira.  

 Motorrak hotzean duen lan-ahalmena hobetzea, parafinak solidotzea eragotziz.  

 

 

1.7 Diesel motorraren egitura orokorra 
 

 Diseinu-ezaugarriak 
 

Motor hauek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 zilindro edo gehiago izan ditzakete, bai lerroan bai horizontalean 

edota V eran jarririk. Diesel motorraren barne-egiturak gasolinazko motorrenaren antz handia badu ere, 

diesel motorrek askoz presio handiagoak pairatu behar dituzte. Horrenbestez, osagaiak sendotu egin 

behar dira. Hona hemen osagai horiek: 

 

 Motor-blokea: burdina galdatuz edota aleazio arinez egina, sendoa eta gogorra izateko diseinatua. 

 Zilindroak: blokea osatzen duten elementu garrantzitsuenak dira. Zilindroak zuzenean blokean 

mekanizatuak izan daitezke, edo atorradunak —lehorrak zein hezeak—. 

 

 Atzera-aurrerako trena 

 Birabarkia: bermeen kopurua erro kopurua baino unitate bat handiagoa izaten da. Daki-

gunez, erro kopuruak eta biela kopuruak berdinak izan behar dute, eta birabarkiak oso 

sendoa izan behar du. 

 Pistoia: 70–140 bar bitarteko presioa jasaten duenez, horretarako egokitutako forma izaten 

du. Ekoizleak injekzio mota bat edo bestea aukeratzeak errekuntza-ganberari forma jakin bat 

ematera behartzen du, eta, horren ondorioz, pistoi-buruan egindako hutsunea era batekoa 

edo bestekoa izatera. Buloia, oro har, aske eta bi circlipek lokatuta egoten da. Gogora ezazu 

segmentuak ere desberdinak direla. 

 Bielak: gasolina-motorretakoek baino eskakizun handiagoak jasateko diseinatu behar dira; 

konpresio-, trakzio- eta flexio-esfortzu handiak jasan behar dituzte, diesel motorrek goi-

presiopean lan egiten dutelako.  

 

 Kulata: badu zerikusia gasolina-motorretakoarekin, haietan bezala, diesel motorretan ere balbulen 

asentuak, hozte-sistema, espeka-ardatza eta abar daude eta. Baina, nahitaez, gasolina-motorrek 

ez dituzten beste elementu batzuk ere badituzte diesel motorrek, eta elementu horiek kulataren 

itxura baldintzatzen dute. Hona hemen elementu horiek: errekuntza-ganberaren forma eta koka-

pena, injektorearen kokalekua, berotze-bujiak —baldin badaude— sarrera-kolektorea… 



Motorraren Sistema Osagarriak 
 

LANBIDE EKIMENA      
15 

 

Burdina galdatuz edota aleazio arinez egiten dira kulatak; baina konpresio-erlazioa gasolina-moto-

rretakoa baino altuagoa denez, torloju bereziak erabiltzen dira kulata motor-blokean tinkatzeko. 

Torlojuok erresistentzia altukoak izaten dira, eta haien kopurua ere handiagoa izaten da errekun-

tzaren talkari eusteko.  

 

 Koipeztatzea 
 

Diesel motorrak lan-presio eta tenperatura handiak jasaten dituenez, ezinbestekoa da elementu 

guztiak behar den heinean koipeztatzea. Segmentuen kasuan, gainera, erregaiaren sufre-edukiak eragin-

dako arazoak ere kontuan hartu behar dira. Izan ere, hain tenperatura hain altuak jasaten dituztenez, 

sufrea metatu eta gogortu egiten da haietan, eta segmentuak tinkatu egiten ditu. Eta, metaketa horren 

eraginez, gerta liteke elkar igurzten duten (zilindro-pistoi sistema) piezen artean urradurak eta marra-

durak agertzea, marruskaduraren ondorioz. 

 

Eragozpen horiek saihesteko, olioek gehigarri bereziak izaten dituzte; gasolioei botatzen zaizkienen 

antzekoak dira. Bestalde, koipeztatze-sistema lehendik ezagutzen ditugun ohiko printzipioetan oinarritzen 

da, eta iragazkia behar-beharrezko elementua da kasu honetan ere.  

 

Diesel motorretarako olioa eta gasolina-motorretan erabiltzen dena ezberdinak dira. Baina kasu 

bietan ekoizleak adierazitako epeetan aldatu behar dira, eta iragazki berria jarri. Motorrari olio homolo-

gatua jarri behar zaio, eta giro-tenperaturaren arabera hautatzen da, muga egokietan egon dadin biskosi-

tateari dagokionez, eta hala bere funtzioa bete dezan.  

 

 Hozketa 
 

Aipatu ditugun tenperatura altu horiek direla eta, ondo baino hobeto hoztu behar dira diesel motorrak. 

Horretarako, bi sistema erabili ohi dira: ur bidezko hozketa eta aire bidezko hozketa. Bien ezaugarriak —

alde onak eta txarrak— ezagunak direnez, lehenengoa bigarrena baino erabilgarriagoa dela besterik ez 

dugu azpimarratuko. Tenperaturak eragindako matxurei dagokienez, askoz sentikorragoa da diesela gaso-

linazkoa baino. Gaur egun, ur bidezko hozketa erabiltzen da gehien, tenperatura hobeto erregulatzen 

duelako eta isilagoa delako. 

 

 

1.8 Errekuntza 
 

Errekuntza deitzen diogu hidrokarburoen eta aireko oxigenoaren atomoak birkonbinatzean CO2 eta 

H2O molekulak sorrarazten dituen erreakzio kimikoen multzoari.  

 

Prozesu hori argitzeko, pausoz pauso joango gara. 
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Teorikoki, zikloaren bigarren aldiaren amaieran —injektoreak gasolio lainoztatua errekuntza-ganberan 

sartzean, alegia—, erregaia berez gartzen da airearen berotasunarekin. Baina, izatez, hori etapa bitan 

egiten da: 

 1. Injekzioaldia. erregaia tututxotik pasatu, injektorea zabaldu eta ganberan bertan sartzen 

hasteko behar den denbora-tartea. Prozesu honek denbora-tarte berdina irauten du beti, eta 

erregaia ponpatik irtendakoan hasten da zenbatzen. 

 2. Gartze-aldia. Erregaia ez da gartzen errekuntza-ganberan sartu eta berehala, atzerapen-une 

txiki baten ostean baizik. Gartze-aldia aldakorra da, hau da, ez du beti berdin irauten. Aldi honetan, 

izaera erabat desberdineko bi fenomeno gertatzen dira, bata fisikoa eta bestea kimikoa. Horrela, 

bada, aldi hau beste aldi bitan bana daiteke: 

 Aldi fisikoa. Lainoztatutako gasolio tantak berotzeko eta lurrun-egoerara pasatzeko behar 

den epea.  

 Aldi kimikoa. Lurrunak eta oxigeno molekularra (O2) nahasi egiten dira eta nahastura gartu 

egiten da; benetako erreakzio kimikoa gertatzen da. Orain bai, aireko oxigeno molekulak eta 

hidrokarburo molekulak atomotan zatitzen dira, eta gero birkonbinatu edo elkartu egiten dira 

eta CO2 eta H2O molekulak sorrarazten dituzte.  

Erreakzio kimiko horrekin batera, beroa eta garrak agertzen zaizkigu, baserrian egurra erretzen 

dugunean bezala. Molekula-antolaketa berri horrek bolumena handitzea eragiten du.  

 

 

 

 3. Presio-talka. Aurreko aldaketaren ondorioz, azkar igotzen dira tenperatura eta presioa. Une 

horretan, alde batetik, ez zaio uzten erregaia injektatzeari eta, bestetik, presioa areagotzen 

joaten da, nahiz eta pistoia goiko itopunturaino heldu ez. Grafikoan agertzen den moduan, kasu 

honetan presio nagusia ez dugu GIPean lortzen, eta errendimendua makala izaten da. Energia-

galera hori saihesteko, injekzio-puntua aurreratu behar izaten da hasieran: hasierako doiketa. 
 

 

2 CnH2n+2 + 3 (n+1) O2  2nCO2 + 2(n+2) H2O + Energia 

Presioa 

Birabarkiaren 
biraketa
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1.9 Erregaiz elikatzeko sistema 
 

Injektoreak erregaiz hornitu edo elikatzen du sistema honek. Elementu anitzek osatzen dute, baina 

atal nagusi bitan bana ditzakegu: 

 

1. Behe-presioko zirkuitua: erregai-ontzia, iragazkiak eta erregai-ponpa, baita horiek guztiak lotzeko 

behar diren hodiak ere. 
 

2. Goi-presioko zirkuitua: talde honetan, injektoreak, injekzio-ponpa eta presio altuak jasateko 

gai diren hodiak ditugu. 
 

Erregaiz elikatzeko sistemaren bihotza injekzio-ponpa da. Oro har, bi motatako injekzio-ponpak daude: 

linealak eta birakariak. Bigarren mota horretan, hainbat bertsio eta haien eboluzioak ditugu. Ponpa horiek 

konplexuak direnez eta zatika aztertu beharko ditugunez, ikasgai oso bat emango dugu haiek sakon 

aztertzen.  

 
 

 
 

Injektoreak 

Iragazki bikoitza 

Injekzio-ponpa 

Aurreiragazkia Aurreelikatzeko ponpa 

Tanga Elikatze-zirkuitua (xurgatzea) 
Elikatze-zirkuitua (elikatze-ponparen presioa) 
Bulkatze-zirkuitua (injekzioa) 
Itzulera-zirkuitua 
Purgatu beharreko puntuak 



Ibilgailuen Elektromekanika 
 

LANBIDE EKIMENA 
 

18 

 

Aurreko orrialdeko marrazkian agertzen den injekzio-ponpa birakaria da. Ponpa mota horrek ez du 

erregaia zuzenean xurgatzen erregai-ontzitik. Zirkuituaren aurreko aldean jarritako elikatze-ponpa bat 

behar da, erregaia ontzitik injekzio-ponpara bultzatzeko. Aurreiragazkiaren funtzioa elikatze-ponpa hori 

babestea da. Geziak markatutako ibilbidea eginez eramaten dugu erregaia erregai-ontzitik injektoree-

taraino. Erregai-ontzitik injekzio-ponpara bitarteko bidean, erregaia iragazki bikoitz batetik pasatzen da 

zikinkeria guztiak kentzeko. Horri esker, injekzio-ponparen bizia luzatzen da. Behin injekzio-ponpatik 

pasatuz gero, erregaiaren presioa areagotzen denez, zirkuitua goi-presiokoa bihurtzen da.  

 

 

 

Goiko marrazkiko ponpak, berriz, linealak dira. Honelako ponpetan, elikatze-ponpa eta injekzio-ponpa 

lotuta egoten dira, eta injekzio-ponpako ardatzera erakarritako mugimenduaz baliatzen dira biak ibil-

tzeko. Marrazkian ikus daitekeenez, zirkuitu hori era bitan munta daiteke. Oinarrizko diseinua antzekoa 

izan arren, motorraren barruko tenperatura altuagoa bada, eskuineko zirkuitua hobesten da. Zirkuitu 

horretan, deskarga-balbula (9) bat izaten du iragazkiak. Sistemak lan egiten duen bitartean, deskarga-

balbula horrek erregai-ontzira bidaltzen du erregaiaren zati bat; eta, bide batez, gas-burbuilak injekzio-

ponpatik urruntzen ditu. 

 

 Behe-presioko zirkuituaren elementuak 
 

1. Erregai-ontzia. Berez, gasolina-motorren ezaugarri berberak izango lituzke oro har diesel 

zirkuitu baten erregai-ontziak, erabilitako erregaiaren hegazkortasunagatik ez balitz. Hegazkor-

tasuna dela-eta lurrunak ikatz aktiboaren bidez kondentsatzeko eta presioa kontrolpean izateko 

beharrik ez duenez, ontziak ez du canister-ik izaten. Diesel sistemetan, motorretik aldendua 

izaten da ontzia, istripua gertatuta ere erregaia gartu ez dadin. Istripuetan erregaia ez isurtzeko, 
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iraulketaren aurkako balbula bat jartzen da; beste balbula bat ere badago, erregaia agortu ahala 

aireari sartzen uzten diona. Gasolina-zerbitzugunean, ontzia betetzeko, mahuka ahokatzean 

airearen pasabidea ixten da. Horregatik, nahitaezkoa da beste tutu bat izatea, aireak errazago 

irteteko. Erregai-ontziaren tapoiak, ontzia betetzeko hodiaren ahoa ez ezik, aireztatze-hodiaren 

zuloa ere estali beharko du. 
 

 

 

 

2. Aurreelikatzeko ponpa 
 

Iragazkia aldatzen denean, eskuzko ponpak erabiltzen dira hodietan dagoen airea kentzeko. 

Izenak berak adierazten duenez, ponpa hori eskuz maneiatzen da. Eskuzko ponpa iragazkiaren 

estalkian txertatuta dago, hauspo baten edo esfera-erdi baten itxura duen plastikozko xurga-

tzailea baino ez da. Modeloaren arabera, ponpa bakar bat egon daiteke edo gehiago ere izan 

daitezke zirkuituaren beste leku batzuetan.  

 

3. Iragazki bikoitza. Iragazkiek gasolioan dauden ugerrak eta ura atzitzeko balio dute. Haiei 

esker, injekzio-sistemaren bizitza luzatu egiten da eta arindu egiten dira erabilerak ekar ditza-

keen nahi gabeko ondorioak: errekuntza desegokia, gehiegizko kontsumoa, kutsadura, potentzia 

galtzea, injektoreak eta ponpak matxuratu edota hondatzea. 
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Iragazki-kartutxo erabilienak paperez eta feltroz eginda daude, eta haien poroek 0,015 mm-ko 

neurria izaten dute. Berriak jartzeko, batzuk karkasa eta guzti kendu behar dira; beste batzuetan, 

aitzitik, iragazkia bera besterik ez da kendu behar. Modelo bakoitzak ezaugarri bereziak izan 

ditzake, baina leku garai batean kokatzen dira denak beti, purgatze-torlojuaren bidez airea 

kendu ahal izateko; batzuetan, eskuzko ponpa ere izaten dute, sistema asetzeko. Bai ilaran eta 

bai paraleloan iragazten duten iragazkietan, ura —dentsitate-ezberdintasuna dela eta— iragaz-

kiaren beheko zatian batzen da, edo berariazko ontzi txiki batean. Ontzi hori gardena denez, 

erraz ikusten da noiz heldu den husteko ordua. 

 

 

 

Hala ere, gaurko ibilgailuetan gero eta gehiago jartzen dira aginte-koadrora ontzia husteko seina-

lea bidaltzen duten gailu elektronikoak, eta badira hustuketa automatikoki egiten duten sistemak 

ere. Beste sistema batzuetan, parafinak iragazkia ez zikintzeko, iragazki batzuek erresistentziak 

izaten dituzte erregaia kartutxo barnetik sartuta berotzeko. Lehenengo sistema uraren eroankor-

tasunaren eta erregaien eroankortasunaren artean dagoen ezberdintasunean oinarritzen da; 

bigarrena, berriz, tenperaturarekiko erresistentzia-aldaketan.  

 

 

4. Aurreiragazkia. Nahiz eta funtzioa iragazki bikoitzarenaren parekoa izan, sistema honek elikatze-

ponpa babesteko balio du. Elikatze-ponpa ez da injekzio-ponpa bezain sentikorra; eta, ondorioz, 

iragazki hau askoz sinpleagoa da. Erregaia alde batetik sartzen da, eta bestetik irteten da. 

Bitarte horretan, iragazkitik pasatzen da eta uger eta zikinkeria guztiak beheko aldean pilatzen 

dira grabitatearen eraginez. 
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5. Behe-presioko hodiak eta tutuak. 12. orrialdeko marrazkian agertzen den legez, behe-presioko 

hodiek erregaia injekzio-ponpara eramaten dute eta soberako erregaia erregai-ontzira itzultzen 

dute. Moldakorrak izateaz gain, gai izan behar dute gasolioaren ezaugarri bereziak jasateko, 

desitxuratu eta zulatu gabe. Plastikozkoak edo kautxuzkoak izan daitezke eta, kanpotik, metalez 

zein ehunez egindako txirikordatu batez estaltzen dira, gogorragoak izan daitezen. Metalezko 

estaldura altzairu galbanizatuz egiten da. 
 

Normalean, hodiak beren barne- eta kanpo-diametroen neurriak aipatuz izendatzen dira, baina 

ekoizleen arabera alda daiteke izendapena. Horrela, bada, maiz kanpo-diametroa eta lodiera 

ere erabiltzen dira hodiak sailkatzeko.  
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 Goi-presioko zirkuituaren elementuak 
 

1. Goi-presioko hodiak. Kalitate goreneko materialez ekoizten dira, eta batez ere, altzairuz egiten 

dira, presio taupakariak jasan behar izaten baitituzte. Minutuko seiehun presio-talka pairatzen 

ditu; kasu batzuetan, presioa 1.000 barrekoa izatera hel daiteke. Barneko azalerak oso leuna 

eta akats gabea izan behar du fluidoaren ibilia ez eragozteko, hau da, karga-galerarik ez izateko. 

Motor bateko goi-presioko hodiek luzera berbera izaten dute, eta oso garrantzitsua da horretan 

aldaketarik ez izatea. Bat laburtuz gero, hodi horretan sortzen den karga-galera1 txikiagoa 

izango da, eta, horren ondorioz, erregai gehiago helduko zaio zilindroari. Beraz, kontsumoa 

areagotu egingo da eta, horrekin batera, emisio kutsakorren kantitatea ere handitu egingo da eta 

zilindroen arteko oreka galduko du motorrak. 
 

Hodiak briden bidez tinkatuta egoten dira, oro har binaka josiak. Bridak puntu jakin batean jarri 

behar dira, presio-talkatik eratorritako zaratak eta bibrazioak galarazteko. Edonola jartzen badi-

tugu, zarata handiagoa aterako dute eta errazago apurtuko dira eguneroko erabilerarekin. 

Behe-presioko hodiak izendatzeko erabiltzen den arau bera erabiltzen da goi-presioko hodiak 

izendatzeko. Gaur egun, oso erabilia da geruza-anizkoitzeko hodia; labe batean soldatutako 

hiru metal-geruza, hirurak konposizio ezberdinekoak, elkarren gainean jarriz lortzen dugun hodi-

egitura horrek tinkotasun bikaina izaten du. 

 

                                                      
1 Hodi baten barnetik mugitzen den fluido batek energia jakin bat izaten du, daraman abiaduraren eta duen 

presioaren arabera. Fluidoak hodien hormak ukitzean, marruskadura sortzen da eta, horren ondorioz, energia 

galtzen du. Hodia zenbat eta luzeagoa, estuagoa eta leuntasun gutxiagokoa izan barnetik, orduan eta handiagoa 

izango da marruskadura eta, beraz, energia-galera ere handiagoa izango da. Energia-desagertze horri karga-galera 

deritzogu. Hodiak diseinu egokia ez badu, ez da egokia izango zilindrora eramango duen gasolio kopurua.  
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Errakoreak —hodiak eta hodi-sarrerak lotzeko erabiltzen ditugun elementuak— estutzerakoan, 

kontuan izan behar dugu zein den ekoizleak gomendatutako estutze-momentua edo parea. 

 

7. Injekzio-ponpa. Garai batean, ohiko injekzio-sistemen bihotzak mekanikoak ziren guztiz; gero, 

elektronikaren bidez, sinpletu egin ziren haien sistema hidraulikoak eta mekanikoak. Gaur egun, 

injektore elektronikoak erabiltzen direnez, sistema mekanikoak desagertzen ari direla ematen 

du. Hurrengo ikasgaian sakon aztertuko ditugu elementu horiek eta haien eboluzio historikoa. 
 

8. Injektorea. Errekuntza-ganberan erregaia sartzen duen 

elementua da. Injektorean bi atal nagusi ezberdindu 

ditzakegu: alde batetik, tobera, eta bestetik, tobera-

euskarria. 

a) Tobera. Erregai-zorrotada ganberaren barrenera era 

egokian sartzea du eginkizun bakarra, eta horre-

tarako, baldintza bi hauek bete behar ditu: 

 Erregaia ondo lainoztatua sartzea, hau da, 

homogeneoki eta tantatxo txiki-txikitan 

banatuta; alegia, hautsa izango balitz 

bezala, baina likido-egoeran. 

 Tobera oso azkar ixtea, errekuntza-

ganberan sortzen diren gasak hodietara 

sar ez daitezen; bestela, suerta liteke 

hurrengo injekzioan gasak eta erregaiak 

nahasita sartzea zilindroan. 

 

b) Euskarriak, berriz, toberari berari eustea ez ezik, beste eginkizun hauek ere baditu: erregaiari 

toberara heltzeko bide ematea eta soberako erregaia ostera ere erregai-ontzira bideratzea. 

Horretaz gainera, zabaltze-presioa erregulatzeko atalen multzoa du barruan, eta indar 

edota zama jakin bateko malgukia ere bai. Horrelako malgukiari malguki zamatu edo 

taratu deitzen zaio.  
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Toberak luzeak edo laburrak izan daitezke, eta, horren arabera, neurri bat edo beste bat izango 

dute tobera-euskarriek ere. Malgukiak euskarriaren goiko partean zein behekoan egon daitezke, 

baina kokapenak injektorearen ixte-arintasuna baldintzatzen du. Malgukia 

beheko muturrean jartzen bada, atal mugikorrak arinago mugituko dira. 

Inertzia txikiagoa denez, arinago itxiko da, eta gasak errekuntza-ganberan 

sartzeko arriskua askoz txikiagoa izango da edo ez da horretarako arris-

kurik izango.  

 

Tobera bat desmuntatzen badugu, oinarrizko elementu hauek ditugu: 

gorputza (B) eta orratza (A). Bi horien arteko doiketaren zehaztasuna franko 

altua da, 0,002 mm-tik 0,004 mm-ra bitartekoa. Askotan, tobera errekuntza-

ganberako bero handiegitik babestearren eta, bide batez, ganberatik alden-

dua eta bakartua edukitzeko, zirrindola termiko batzuk tartekatzen dira toberaren 

euskarriaren eta kulataren artean. Injektoreak ateratzen ditugun bakoitzean, 

aldatu egin beharko ditugu zirrindolak. 

 

Toberaren mutur batean orratzaren asentua dago, eta harekin batera, erregaia irteteko zuloa ere. 

Mutur horri toberaren buru deitzen diogu. Buruaren formaren arabera, tobera mota hauek daude: 

 Zulodun tobera. Zulo bat edo gehiago izan ditzake. Zulo bat baino gehiago baditu, distan-

tziakideak izan behar dute. Bat baino ez daukanean, erdian zein albo batean jartzen da, 

errekuntza-ganbera non dagoen kontuan hartuz. Zuloen diametroa eta sakonera zorrota-

daren itxuraren eta luzeraren araberakoa da. Injekzio zuzeneko motorretan erabiltzen dira, 

eta 160-250 kg/cm2-ko zabaltze-presioa dute. 
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Gainelikatutako motorretan, toberak tenperatura oso altuak jasan behar ditu. Kasu horietan, 

behar-beharrezkoa da tobera hozte-sistema eraginkorragoz hornitzea, lana segurtasun osoz 

egiten jarraitu ahal izateko. Helburu horrekin, toberak hari-neurri bikoitzeko hari-sistema bat 

izaten du gorputzean, eta, kanpotik, atorra bat. Likido hozgarria tobera-euskarrietan dauden 

zulo eta bideetatik sartu eta irteten da, marrazkietan ikusten dugun moduan. 

 

  

 

 Pitadun tobera. Aurrekoak baino zabaltze-presio txikiagokoak dira, eta turbulentzia-ganberako 

motorretan erabiltzen dira. Pita zilindrikoa edota konikoa izan daiteke, eta formaren eta 

neurriaren arabera erabat desberdinak dira zorrotadaren ezaugarriak. Lan-presioa 110-150 

bar bitartekoa da. Pitak lasaiera txikia izaten du toberaren gorputzaren injekzio-zuloan, 

orratzak gorantz egitean estua izan dadin orratzaren eta gorputzaren arteko pasabidea, eta 

erregai-zorrotadak ezaugarri jakin batzuk izan ditzan. 

 Estugunedun tobera. Tobera honetan, pita ez da aurrekoa bezalakoa, eta orratzaren buruan 

atal bi ezberdindu ditzakegu: bata, tartean dagoena, zilindrikoa; eta bestea, kanpoaldean 

dagoena, kono moztu baten itxurakoa. Itxura hori duenez, orratzak gorantz egiten duen heinean 

injektoreak ematen duen zorrotada ez da beti berdina izaten. Prozesu hori aztertzen baldin 

badugu, bi egoera edo epe atzematen ditugu: 

 Lehena edo aurreinjekzioa. Injektatzearen hasieran, zorrotada zuzena denean. 

 Bigarrena edo injekzio nagusia. Zorrotada zabaldu ez ezik indartu ere egiten da 

presio-talka osoa jasotzean.  

 

Tobera mota honek errekuntza motelagoa izatea eragiten du, presioa mailaka handitzen delako. 

Aurreerrekuntza-ganbera nahiz aire-erreserbarako ganbera osagarria dituzten motorretan 

izaten dira estugunedun toberako injektoreak. 
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TOBERA ITXIA AURRE INJEKZIOA INJEKZIO NAGUSIA 

 

 

Zelan egiten du lan injektoreak? 
 

Injekzioa baino lehen, orratzak injektorearen zulotxoa estalita 

izaten du malgukiak eragindako presioaren bidez. Presio hori 

orratzeraino heltzen da buloi baten bitartez. Nahiz eta erre-

gaiak malgukiaren lan-norabidearen kontra bultzatzen duen 

orratza, ez du behar den beste indarrik egiten malgukia 

konprimitzeko.  

 

Injekzioan, hodietan dagoen erregaiari injekzio-ponpak sartu-

takoa gehitzen zaio. Ondorioz, presioa areagotu egiten da injek-

torearen barruan, eta malgukia jadanik ez da orratza bere 

lekuan atxikitzeko gai; konprimitu egiten da, eta, horrekin 

batera, erregaiari injektorearen puntatik irteten uzten dio. 

Malgukia biltzean, erregaiak beste irteera bat bilatzen du haren 

tarteetatik, eta erregai-ontzira itzultzen da.  

 

Erregaia injektorearen muturretik errekuntza-ganberara zein itzu-

lerako hoditik erregai-ontzira doanean, barneko presioa jaitsi 

egiten da eta malgukiak berriro ere izango du indar nahikoa 

zulotxoa orratzarekin ixteko, eta hurrengo injekzioaldiaren zain 

geratuko da.  
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1.10 Bestelako elementu osagarriak  
 

Orain arte ikasi ditugun gailuek erregaiarekin daukate zerikusia. Lehenago esan dugun legez, erregaia 

ez ezik airea ere ezinbestekoa da errekuntza ona izateko. Beraz, airearen kalitatea ezinbestekoa da. 

Airearen garbitasunaz arduratzen den elementua aire-iragazkia da. 

 

Batzuetan, batez ere kanpoko tenperatura eta motorrarena ere baxuak direnean, ez da erraza autoa 

martxan jartzea, nahiz eta nahastura egokia izan. Arazo hori konpontzeko, berogailuak jartzen dira 

zilindro bakoitzaren errekuntza-ganberan. Azter ditzagun, bada, beste bi osagai horiek banan-banan.  

 

 Aire-iragazkiak 
 

Erregaia ez ezik airea ere garbitu behar da, zilindroetan zikinkeriarik —hauts-partikula esekiak— sar 

ez dadin. Erregaia iragazteak bezala, airea iragazteak ere eragin positiboa du motorraren bizitzan eta 

eraginkortasunean, eta kutsadura-maila gutxitzen ere laguntzen du. Eta, bide batez, airea motorrera 

sartzean ateratzen den zarata ere leuntzen du.  

 

Airea paperezko iragazkiz garbitzen da. Horretarako, paperak kalitate handikoa izan behar du, eta 

poroen diametroak neurri jakin batekoa. Poro edo zulotxoak handiegiak baldin badira, zikinkeria handia-

goei utziko diete pasatzen. Baina txikiegiak izanez gero, airearen sarrera eragotz dezakete. Papera tolesteko 

modua ere garrantzi handikoa da:  

 Alde batetik, komeni da tolesen arteko tarteak albait txikienak izatea, iragazkiak tolesdura 

gehiago izateko eta material iragazlearen azalera ahalik eta handiena izateko. 

 Baina, bestetik, toles baten eta bestearen arteko tarteak ere nahikoa handia izan behar du 

aireari alde batetik bestera erraz ibiltzen uzteko.  
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Garai batean oso asko erabiltzen ziren olio-iragazkiak lan-egoera latzetan jardun behar zuten moto-

rretan (nekazaritzarako eta herri-lanetarako ibilgailu eta makinetan). Gaur egunean, paperezkoak ari dira 

haien lekua hartzen. Hauek dira iragazki orok, bai arruntak bai oliozkoak, bete behar dituen baldintzak: 

 

1. Neurri jakin batera arteko mota guztietako partikulak kanpoan laga behar ditu. 
 

2. Luzaroan iraun behar du hasierako eraginkortasuna galdu gabe.  
 

Esan genezake olio-iragazkiari olioa kentzen badiogu paperezko iragazkiaren pare-parekoa dela. 

Hortaz, oliozkoak nola funtzionatzen duen azalduta, beste guztien funtzionamendua ere uler daiteke. 

 

Airea goiko sarreratik sartzen da, eta erdiko tututik beheko alderantz abiatzen da. Han, olioarekin egiten 

du topo eta, norabide-aldaketa gogorra egin behar duenez, esekita daramatzan partikula astunenak 

oliotan itsatsita geratzen dira. Gero, motorrera bidean, gorantz egiten du eta iragazki bietatik —bata, 

mugikorra; bestea, goikoa, tinkoa— pasatzen da.  

 

 

 

 

 

Mota honetako iragazkietan, noizean behin iragazte-materiala aldatu edo garbitu egin behar izaten 

da, bestela, aire-sarrera eragozten da. Olio-iragazkietan, olio-maila egokia izaten ahalegindu beharko 

dugu: altuegia izanez gero, zilindroetara pasatu daiteke olioa; aldiz, ezer gutxi badago, iragazkiak ez du 

bere funtzioa betetzen, hau da, ez du behar beste iragazten.  

 

Aire zikina 

Aire iragaztua 

Olioa 
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 Martxan jartzeko gailu osagarriak: berogailuak 
 

Iparraldeko herrietan, edo gure herrialdean bertan negu gorrian, kanpoko tenperatura baxua denean 

eta motorra hotz dagoenean, erregaia ez da gartzen, edo, gartzekotan, ez egokiro. Halakoetan, nahas-

turak laguntza behar du errekuntza emeki gertatzeko. Bero erantsi hori berogailuek ematen diote. Bero-

gailuek 850 ºC-ko tenperatura hartzen dute, eta martxan jartzeko prozesu osoan irauten dute pizturik. 

 

Lehen, polo biko hari batez osatutakoak erabiltzen ziren, eta gaur egun berogailu arinak erabiltzen 

dira. Aldea nabarmena da: lehen minutu oso bat eman behar izaten zen itxaroten; orain, hamar segundo 

eskas baino ez ditugu itxaron behar gure autoa martxan jartzeko. Eta berogailu superarinak erabiliz gero, 

bost segundo ere ez ditugu beharko. Berogailu zaharren iraupena eta sendotasuna eskasak ziren, era-

biltzen ziren materialak zirela eta. Gaur, aleazio bereziak erabiltzen dira berogailuak ekoizteko: alumi-

nioa, kromoa eta burdina dira aleazio horien osagaiak, eta oinarrian nikela duen erregulatze-filamentua 

ere badute. Hari horrek eragozten du tenperatura onartutako balio maximoetatik gora igotzea. 

 

Injekzio zuzena aztertzean azaldu dugun moduan, sistema horretan berogailuak errekuntza-ganberan 

egoten dira. Aurreganbera edo turbulentzia-ganbera duten motorretan, berriz, ganbera horietan egoten 

dira. Sistema zaharretan berogailuak seriean konektaturik egoten ziren; eta, horren ondorioz, bat 

hondatuz gero, denek uzten zioten lan egiteari. Gaur egun, ordea, paraleloan jartzen dira, zirkuituan 

ikusten moduan. 

 

 

 
 

Fusiblea

Bateria
B

A C

E 
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Kontaktu-giltza (A) biratzen dugunean, korronte elektrikoa berogailuetara heltzen da, eta gidariaren 

koadroan abisu-argia (B) pizten da. Segundo batzuk pasatu eta gero, berogailuak (C) bero daudenean, 

argia amatatu egiten da, eta gidariak badaki motorra prest dagoela giltza gradu batzuk gehiago biratu eta 

abia-motorra (E) martxan jartzeko. Hori gertatzen ez bada, hau da, gidariak autoa martxan jartzen ez 

badu, tenporizadoreak (D) korrontea etengo die berogailuei, apurtu ez daitezen. Aitzitik, gidariak motorra 

martxan jartzen badu, tenporizadoreak korrontea bidaltzen segituko du bi minutuko epean, baina ez 

era jarraituan.  

 

Injekzio zuzeneko eta zilindrada handiko motorretan, gar bidezko berogailuekin berotzen da xurgatu-

tako airea, eta berogailuak sarrera-kolektorean egoten dira.  

 

 

  

 

Gar-berogailua 

2  Karkasa 

2  Hautsa 

1 

8 

7 

6

4

5 

3
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Hona hemen aurreko orrialdeko marrazkian agertzen diren berogailuaren atalak eta haien eginkizunak: 

1. Konexio-terminala. Berogailua korrontez elikatzeko. 

2. Karkasa nikeleztatua eta isolatzeko hautsa. Alde batetik, nikelari esker, korrosioa ondo jasa-

teko gauza da karkasa hau; eta, bestalde, barnean daraman hauts zeramikoak filamentu erregu-

latzailea eta berotzeko filamentua babesten ditu bibrazioetatik edo dardaretatik.  

3. Kanpoko hari nikeleztatua. Alde batetik, berogailuak kulatan estutzen ditugunean gogortuta 

gera ez daitezen; eta, bestetik, erresistentzia handiagoa izan dezaten. 

4. Filamentu erregulatzailea. PTC motako erresistentzia bat baino ez da, eta berotze-filamentua-

rekin seriean jarrita egoten da. Erresistentzia berotu ahala, tentsio-jausia handiagoa izaten da; 

beraz, berotze-filamentuaren tentsio erabilgarria txikiagoa da eta, ondorioz, horrenbeste bero-

tzeari uzten dio. Berotze-filamentuak har dezakeen tenperaturari muga jartzen dio filamentu honek. 

5. Inconel 601ezko tutu goria. Material horrek korrosioaren aurkako ezaugarri nabarmenak ditu. 

Tutuaren hormaren lodiera motorraren ezaugarrietara egokituta dago.  

6. Berotze-filamentua. Motorra martxan jartzeko behar den beroa sortzeaz arduratzen da.  

7. Lotura soldatua. Filamentu erregulatzailea eta berotze-filamentua elkartzeko. 

8. Lotune isolatzaile bikoitza. Zirkuitulaburrik ez gertatzeko eta barneko atmosfera isolatuta izateko. 
 

 

1.11 Egiaztapenak 
 

Lehenengo eta behin, zirkuituaren estankotasuna egiaztatuko dugu, hau da, zirkuituak ez duela erregai 

tantarik galtzen inondik. Hori ikuskatzearekin batera, egiaztatuko dugu torlojuen eta errakoreen parea 

ekoizleak agintzen duena dela; eta, hala ez bada, giltza dinamometrikoarekin estutuko ditugu. 

 

1. Elikatze-presioaren egiaztapenak 
 

Elikatze-presioa egiaztatzeko, manometro bat jarriko dugu iragazkiaren eta injekzio-ponparen 

artean. Manometroa jarri ostean, eta neurketak egiten hasi baino lehen, sistema osoko aire-burbuilak 

aterako ditugu purgatze-torlojuez baliatuz. Horretarako, adierazitako torlojuak zabaldu eta aire guztia 

irten arte itxaron beharko dugu. Erregaia irteten hastean, torlojuak estutu behar ditugu. Baliteke eskuzko 

ponpa erabili behar izatea. 
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Ondoren, motorra erralentian jarriko dugu, eta, jarraian, 3.000 b/min-ko abiaduran; bi erregimenetan 

manometroaren balioak, P1 deituko dugunak, 2,2 atm-koa izan behar du. Irakurketa hiru atmosferakoa 

edo gehiagokoa bada, arazo bat dugu: edo erregai-ontzira doan hodia estutu egin zaigu edo iragazkian 

dagoen deskargako balbula doitu egin behar da. Horretarako, zirrindolen kopurua edota lodiera aldatu 

beharko dira, zirrindola horien lodiera totalak emango baitigu deskargako balbularen lan-presioa. Gehie-

gizko presioa hodiaren estugune batek eragindakoa bada, egoera horri nola erantzun ikusi beharko 

dugu: hodia beste era batean jarriz edo desitxuratzen ez den hodi berri batekin ordeztuz. 

 

Presioa 2,2 atmosferakoa bada, motorra aldez aurretik 3.000 b/min–n dagoela, manometroaren eta 

injekzio-ponparen arteko hodia puntu batean konprimituko dugu, beste irakurketa bat egiteko. Modu 

horretan lortutako balioak 2,5 atmosferakoa izan behar du. Hala ez bada, eta presioa 2,2 atmosferakoa 

baino gutxiagokoa bada, matxuraren bat dugun seinale da. Halakoetan, iragazkia eta elikatze-ponpa 

egiaztatu behar ditugu, eta, elementu horiek ondo badaude, presio-galera zirkuituko ihesen batek 

eragina izango da seguru asko. 

 

2. Elikatze-ponparen egiaztapena 

 
Bakuometro bat jarriko dugu elikatze-ponparen eta erregai-ontziaren artean. Betiko moduan, 

sistema purgatu, eta ziurtatuko dugu ez dagoela airerik. Beharrezkoa bada, errakoreak, bridak eta abar 

estutuko ditugu; eta, hodiren bat zulaturik badago, aldatu egingo dugu. Ondoren, motorra erralentian 

dagoela, bakuometroaren eta erregai-ontziaren arteko mahukatxoa konprimituko dugu; horrela, beste 

presio-irakurketa bat lortzen da bakuometroan. Irakurketaren balioa tarte honetan ez baldin badago: 

 

20,2 atm 0,4 atm,P< <  

 

elikatze-ponpa edota aurreiragazkia nola dauden egiaztatu beharko dugu, matxurarik duten ikusteko.  

 

3. Ponpak ematen duen irteerako presioaren egiaztapena 
 

Iragazki bikoitzaren (edo iragazki nagusiaren) eta elikatze-ponparen artean manometro bat sartuko 

dugu. Zirkuituko airea ohiko moduan purgatuko dugu. Ondoren, martxan jarriko dugu motorra ostera; eta 

3.000 b/min-n dagoela, presioak bitarte honetan egon beharko du: 

 

1 3 10,2 0,3P P P+ > > +  

 

P3 manometroak emandako irakurketa da, eta P1, berriz, lehenengo egiaztapenean lortutako 

presioaren balioa da. 
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Presioa 2,5 atm baino handiagoa bada, iragazkia egoera txarrean dagoela erakusten digu. Aldiz, 

presioak inekuazio hau betetzen badu: 

 

3 1 0,2P P< +  

 

eta zirkuituan ihesik ez badago, seguru esan genezake arazoa elikatze-ponpan dagoela. 

 

 Elikatze-ponparen egiaztapena 
 

Ponpa bat —lineala zein birakaria— lan-egoera egokian dagoela baieztatzeko, saiakuntza-banku bat 

baliatu behar dugu. Horretarako, saiakuntza-bankuaren ekoizleak erabilbide-eskuliburuan emandako 

arauei jarraitu behar diegu. Nahiz eta erabilbideak desberdinak izan, prozedura, probak eta ondorioak 

ateratzeko bideak antzekoak dira banku guztietan. Tresna horiek, ponpa matxuratuta dagoen egiazta-

tzeaz gain, balizko kaltea zertan datzan edo non dagoen jakiteko aukera emango digute. Mementoz, ez 

dugunez aztertu ponparen barneko egitura, gerorako utziko dugu hau guztia. Baina saiakuntza-bankuen 

gaia ikustean ere era orokorrean aztertuko dugu. Azken finean, horretarako egokiena da tailerrean era-

biltzen duzun bankuaren eskuliburua erabiltzea, hartan aurkituko baituzu behar duzun informazio guztia.  

 

 Aurreiragazkia, iragazki bikoitza eta aire-iragazkia 
 

Elementu hauek azaldu ditugunean esan dugunez, ekoizleak esango digu zein maiztasunekin ikus-

katu behar diren, edota noiz aldatu edo garbitu (posible bada). Bestela, sistemak berak jakinaraziko digu 

aginte-koadroko abisu-argi baten bidez. 

 

 Erregai-ontzia 
 

Aireztatze-hodian oztoporik ez dagoela ziurtatu eta gero, betetze-hodiak ere buxadurarik ez duela 

egiaztatu beharko dugu. Ihes edo galera barik eta, osorik dagoela ikusi eta gero, ura eta hondoan dauden 

errautsak edota sedimentuak kenduko ditugu.  

 

 Injektoreak egiaztatzea 
 

Badaude lan hau egiteko egiaztatze-banku eta makinak ere. Egiaztatze-tresna horien erabilbide-

eskuliburuan esandakoari jarraitzeaz gainera, segurtasun-neurri zorrotzak bete behar ditugu lan honetan. 

Hona hemen injektoreak egiaztatzean kontuan hartu beharrekoak:  
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 Injektatze-presioa oso altua izaten da. 

 Egiaztatze-probak egiteko erabiltzen dugun likidoak, erregaiak hain zuzen ere, minbizia eragin 

lezake. Kontu hori egiaztatu barik badago ere, susmoak daude hori pentsatzeko2. 

 Erregaia injektoretik ondo lainoztatua irteten denez, garretan jartzeko arrisku handia dago; 

beraz, suteak saihesteko, komeni da ondo aireztatzen den langunea izatea lan honetarako.  

 

Hona hemen injektoreak egiaztatzeko egin behar diren hiru probak: 

A. Injektoreak erregaia nola lainoztatzen duen ikuskatzea izango da lehenengo proba. Injek-

toreak tantatxo txiki-txikiak eta homogeneoki banatuak botatzen baditu, alegia, laino-itxurako 

zorrotada bat sortzen bada, injektoreak ondo egiten du lan. Aldiz, lainoztatzea irregularra 

bada, izan liteke atalen bat apurtuta egotea; bestela, injektorea desmuntatu eta garbituta 

konponduko dugu arazoa. Baina injektoreak zorrotada jarraitua jaurtitzen badu, injektorea 

garbitzeaz gainera malgukia taratu beharko dugu, hurrengo puntuan adierazten den moduan. 

B. Presioa handitzen joango gara, eta injektorea injektatzen hasten denean, bankuaren mano-

metroak adieraziko digu zein den injektatze-presioa. Presio horren balioak ez du ±5 atm 

baino gehiago aldendu behar ekoizleak emandako baliotik. Hala gertatuko balitz, injektorea 

doitu beharko genuke. 

Lehenago esan bezala, bi motatako injektoreak daude doiketari dagokionez: zirrindola bidez 

doitzen direnak eta haridun elementua dutenak. Lehenengoen kasuan, zirrindola zaharren 

ordez beste batzuk jarri behar ditugu, guztien artean duten lodieraren balioa aldatzeko. 

Zirrindolen lodiera behar baino handiagoa bada, malgukia estuago egongo da eta zabaltze-

presioa handiagoa izango da. Aitzitik, zirrindolen guztizko lodiera txikiagoa bada, injekto-

rearen zuloa zabaltzeko egin beharreko presioa baxuagoa izango da. Presioa haridun 

elementu baten bidez doitzen duten injektoreen kasuan, elementu hori hariztatu beharko da 

malgukiaren presioa ekoizleak zehaztutakoa izan arte. 

C. Injektorea lan-presiotik oso hurbil dagoen presioan jartzen da, hamar segundoko tartean 

erregaia darion ala ez egiaztatzeko. Presio horretan tantaka ez badago, esan dezakegu ondo 

dagoela injektorea. Bestela, desmuntatu eta garbitu egin beharko dugu. Batzuetan, beharrezkoa 

izaten da orratz edo tobera berri bat jartzea. 

                                                      
2 Gai honi buruzko edota laneko segurtasunarekin zerikusia daukan edozeri buruzko informazioa bilatzeko, jo 

Internetera, web orri asko dago gai horietaz. Hasteko, Osalanena duzu aproposena.    

OSALAN – LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA: 
http://www.osalan.net/indice_e.htm 
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 Injektoreak garbitzen eta doitzen 
 

Injektorea barnetik eta kanpotik garbitzeko, lehenengo desmuntatu egingo dugu. Giltza egokia hartu 

eta haria askatuko dugu. Ondoren, petrolioz, gasolioz edo antzeko ezaugarriak dituen likido batez betetako 

ontzi batean sartuko ditugu atal guztiak, tobera salbu. 

 
Minutu batzuetan, ugerra biguntzeko han sartuta eduki eta gero, nylonezko eskuila batekin garbituko 

ditugu atalak. Ondoren, presiopeko airearekin garbituko ditugu, eta olio garbitan sartuko ditugu. 

 

Toberarekin berdin egingo dugu, baina, kasu honetan, letoizko eskuila erabili behar dugu. Orratzaren 

asentuko ikatz-hautsak otxabu baten bidez kenduko ditugu. Tresna egokiez baliatuz, injektorearen barneko 

ganberak ere garbituko ditugu, marradura edota urradurarik sortu gabe. Diametro egokiko alanbre altzai-

ruztatu batez ziurtatuko dugu toberaren barneko hodien pasabideetan ez dagoela zikinkeriarik. Amaitzeko, 

airez garbituko dugu tobera osoa eta olio berriz igurtziko. 

 

Muntatzeari ekin baino lehen, atal guztiak aztertuko ditugu egoera onean daudela baieztatzeko; 

baten bat gaizki badago, atal berri bat jarriko genuke; edonola ere, zirrindolak eta junturak beti ordeztu 

behar dira. Atalak desmuntatzean erabili dugun ordenaren kontrakoari jarraitzen zaio injektorearen sistema 

berriro muntatzeko. Estutze-momentua ≈5 kgm-koa da kanpoko haririk ez duten toberetan, eta kanpoko 

haria dutenetan, 9 kgm-koa.  

 

Gaur egun oso ekipo moderno eta sofistikatuak daude eginkizun horietarako. Ekipo horiek erabiliz 

gero, atalak egiaztatu eta garbitzeko ez da beharrezkoa desmuntatzea. Adibidez, ultrasoinuen bidezko 

ekipoek aukera ematen digute tobera injektoretik atera gabe egiaztatu eta garbitzeko. Betiko moduan, 

makina horiek erabiltzen ikasteko, ekoizlearen erabilbide-eskuliburuaz baliatzea da egokiena.  

 

Orain arte injektore mekanikoak aztertu ditugu. Zientzia eta teknologia garatzearekin batera, material 

erdieroale eta piezometriko berriak sortu dira. Horrela, nahiz eta hasiera batean elektroinjektoreak gasoli-

nazko motorretan —eta, batez ere, pizte-sistemaren osagarri moduan— agertu, gero zabaldu egin da 

haien erabilpena, eta presio-maila guztietara hedatuz dira, baita diesel motorretara ere. Diesel moto-

rretako injekzio-sistema elektronikoak ikasten ditugunean ikusiko dugu nolakoak diren, nola egiten duten 

lan eta nola egiaztatu behar diren.  

 

 Berogailuak 
 
Era bat baino gehiago dago pizte-unean erabiltzen diren sistema osagarri hauek egiaztatzeko. Proba 

horietariko batzuk egiteko, berogailuak kulatatik atera behar dira aldez aurretik; baina, oro har ez da 

beharrezkoa halakorik egitea badabiltzan egiaztatzeko.  
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Berogailuak atera barik egin daitezkeen egiaztapenak: 

 

1. Pintza amperemetriko batekin, berogailu guztien artean duten korronte-kontsumoa neurtu eta 

ekoizleak emandako balioarekin konparatu behar dugu. Batez besteko balioa 48 A-koa izaten 

da. Hala ez bada, oinarrizko elektrizitatearen legeak aplikatuz jakingo dugu zenbat berogailu 

dauden hondaturik; pintza zirkuitu elektrikoaren leku egokian jarriz, hondatutakoak zein diren ere 

zehaztu ahal izango dugu. 

 

2. Probak egiteko lanpara bat erabiliz ere egin genezake egiaztapena. Horretarako, berogailu bakoi-

tzarekin seriean jarriko dugu lanpara; argia ematen badu, berogailu hori ondo dagoen seinale da.  

 

Berogailuak kulatatik aterata egiten diren egiaztapenak: 

 

1. Polimetro bat erabiliz berogailu bakoitzaren erresistentzia neurtzen da, ohmetan. Berogailua ondo 

baldin badago, balio horrek ekoizleak emandako balio bera izan behar du gutxi gorabehera, 

kontuan hartuta perdoi-tarte bat dagoela beti.  

 

2. Argindarra eman eta ea gori jartzen den ikusi behar da. Hala bada, ondo dago eta ez dago 

zertan aldatu. Argindarra ematerakoan, pentsa ezazu zein mailatako argindarra eman behar 

diozun, bateriarena, noski.  

 

Askotan, injektorea bera tantaka dagoelako hondatzen da berogailua. Berotze-kutxa elektronikoaren 

borne guztiak polimetroarekin edo lanpararekin egiazta daitezke, bosgarrena izan ezik. Bosgarren 

bornea egiaztatzeko lanpara erabiltzen badugu, apurtu egingo dugu berotze-kutxa. Beraz, kontuz ibili. 

Bigarren bornearen masa ona dela egiaztatzea ere komeni da, batzuetan matxura hori gertatzen baita. 
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1.12 Laburpen grafikoa 
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22  IINNJJEEKKZZIIOO--SSIISSTTEEMMAAKK  

 

2.1 Sailkapena 
 

 Erabilera-esparruak 
 
Diesel motorrek aplikazio asko dituzte, eta aplikazio mota bakoitzerako hainbat potentziatako motorrak 

erabil genitzake, potentzia-tarte jakin baten barruan; diesel motor batzuek zilindroko 10 kW besterik 

ez dute ematen, eta beste batzuk, ordea, 1.000 kW-eko potentzia garatzeko ere gai dira. Hona hemen 

motor horien erabilerak eta erabilera bakoitzari dagokion potentzia: 

 Elektrosorgailu mugikorrak → 10 kW/zilindro 

 Auto pribatuetarako motor bizkorrak eta ibilgailu industrial arinak → 50 kW/zilindro 

 Baso- eta nekazaritza-eginkizunetan jarduteko ibilgailuak → 50 kW/zilindro 

 Autobusak eta industriarako ibilgailu astunak → 80 kW/zilindro 

 Motor geldikorrak, larrialdietarako edota korronte etenak dauden uneetarako sail elektroge-

noak → 160 kW/zilindro 

 Garraiorako trenen eta itsasontzien motorrak → 1.000 kW/zilindro 

 

 Eskakizunak 
 

Motorrak sor dezakeen momentu maximoa minutuko bira kopuru jakin batean ematen du, eta laneko 

batez besteko abiadura angeluar horri biratze-abiadura izendatu deitzen zaio. Biratze-abiadura izenda-

tuan lan egiten duenean, alegia, gehieneko momentua ematen duenean, motorra karga osoan dagoela 

esaten da.  

 

Dakigunez, diesel motorretan karga-erregulazioa erregai kantitatearen bidez egiten da. Beraz, injekzio-

ponpak, karga osoko lan-egoerari ez ezik, erralenti-egoerari eta karga partzial murriztuko egoerari ere 

eman behar dio erantzuna; hau da, motorraren lan-egoera bakoitzera modu egokian egokitzeko gauza 

izan behar du.  

 

Aurreko paragrafoan aipatutako lan-egoera horietan motorra bero egon arren, errekuntza nolabait 

“hotza” dela esan daiteke. Izan ere, ez da ohiko errekuntzan beste berorik ekoizten, eta motorra martxan 

jartzean agertzen zaizkigun arazo berdinak ditugu. Beraz, zaratak agertuko dira, motorra hotz dagoe-

nean, batez ere. Motorrak erralenti-egoeran ateratzen dituen klik eta klask hotsak, esate baterako, piztea 

atzeratu zaigulako izan ohi dira. Soinu horiek motorraren atalek jasan behar dituzten talka eta gainesfor-

tzuen adierazpide baino ez dira. 
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Bestalde, legeak gero eta gogorragoak dira emisio atmosferikoen kontrolari dagokionez, eta, gainera, 

etengabeak dira petrolioaren krisiak. Klima-aldaketa eta gasolioaren prezioaren igoera geldiezinak dira; 

eta handiegiak, planetaren eta poltsikoaren osasunerako.  

 

 Ebazpen teknikoak 
 

Aurreko bi puntuetan ikusitako arrazoiak kontuan hartuta, erraz ulertuko dugu zergatik bermatu nahi 

den erabateko zehaztasuna lan-egoera bakoitzean injektatu beharreko dosi konkretua neurtzean:  

1. Motorraren erabileraren arabera eskatzen den erregai-dosia dagokion neurrian sartzeko. 

2. Karga-mailaren edota lan-egoeraren arabera eskatzen den erregaia dagokion neurrian sartzeko. 

3. Erregaiaren energia-ahalmen osoari etekina ateratzeko, hots, energia aurrezteko. 

4. Kutsaduraren aurkako araudiek ezarritako mugen barnean jokatzeko. 

 

Gramo bat gasolio erretzeko, 32 gramo aire, hau da, 25 l, behar dira. Beraz, bi litro aireri 0,08 g 

erregai dagozkie; eta, ondorioz, lau zilindroko eta 2.000 cm3-ko motor batean 0,02 g erregai sartzen dira 

injekzio bakoitzean errekuntza-ganberan. Batzuetan kopurua txikiagoa izango da, motorra ez baitago 

beti karga osoko egoeran lan egiten. Oro har, presioa 8 barretik hasi eta 130-200 bar bitarteko balioraino 

igotzeko eta beharrezko gasolio kantitatea neurtzeko, zilindro-pistoien sistema oso zehatza erabiltzen 

da. Pistoiaren ibiltartea konstantea edo aldakorra izan liteke, eta erregaiak berak olioztatzen du sistema. 

 

Esan dugun legez, biratze-erregimenaren arabera aldatu egin behar da erregai kantitatea; eta, 

kantitate horren arabera, injekzio-prozesuaren hasiera ere atzeratu egin behar da, pistoia beheratzen 

hasten denean presio-balio handiena izateko. Beraz, zenbat eta handiagoa izan abiadura angeluarra, 

orduan eta gasolio gutxiago eman behar diogu motorrari, eta orduan eta aurreratze handiagoa izan 

beharko du injekzioak. Eginkizun horiek erregulazioa osatzen dute, eta funtzio horiek betetzen dituzten 

elementuei abiadura-erreguladore eta aurreratze-erreguladore deitzen diegu, hurrenez hurren.  

 

Zientziaren aurrerapenari eta teknikaren garapenari esker, sistema hauek garatu dituzte eskakizun 

tekniko horiei erantzuteko:  

a) Ponpa linealak. Motorrak dituen beste zilindro dituzte ponpa hauen zilindro-pistoi sistemek. 

Beraz, lau zilindroko motorra elikatzeko erabiltzen dugun ponpa linealak lau zilindro-pistoi 

talde izango ditu. Ponparen pistoiek egiten duten ibiltartea hornitze-norabidean dago, eta 

espeka-ardatz baten bidez mugiarazten dira zilindro-pistoi taldeak konpresio-lana egiteko. 
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Ponpako zilindro bakoitzean, malguki batek bultzatzen du pistoia bere hasierako lekura edo 

pausagune-posiziora. Zilindro bakoitzeko pistoiaren ibiltartea fisikoki aldaezina da. Pistoiek 

arrapala helikoidal bat izaten dute albo batean. Pistoiak berak bere ardatzaren inguruan bira 

egiten du erregulatzeko hagaxka baten bidez, eta arrapala-leihatila edo pasabide batekin 

elkartzen da lehenago edo geroago. Hori gertatzen denean, erregaiak pistoi-zilindroak 

osatutako ganberatik erraz ateratzeko aukera izango du, eta ganberako presioa jaitsi egingo 

da. Orduan, zilindroaren goiko partean edo buruan dagoen balbula itxi egingo da malguki 

batek bultzatuta, eta zilindro-pistoi taldeak injektatzeari utziko dio. Hala, hodian sartzen den 

dosia ez da beti berdina izango. Erreguladore batek mugitzen du erregulatzeko hagaxka; 

erreguladore hori mekanikoa zein elektrikoa izan daiteke. Mekanikoak ardatz batek kontra-

pisu batzuk biraraztean sortzen diren indar zentrifugoak ditu oinarri. Injekzioa aurreratzeko, 

espeka bidezko aurreratze-erreguladorearen sistema erabiltzen da, eta sistema horren 

funtzionamendua indar zentrifugoetan oinarritzen da. 

Ponpa mota hau hobetu egin zen gidaridun 

balbulako injekzio-ponpa linealak garatu 

zirenean. Ponpa mota horrek, ohiko injekzio-

ponpa linealaren aldean, badu alde nabarmen 

bat: pistoiak mugimendua hasteko duen puntua 

aldakorra da, hau da, gidaridun balbula baten 

bidez fisikoki ere alda daiteke ibiltartea; eta, 

horrekin batera, injekzio-prozesuaren hasiera 

ere alda daiteke karga murriztuko egoerara 

hobeto egokitzeko.  

b) Pistoi axiala duen ponpa birakaria. Ponpa honek elikatze-ponpa hegaldun bat du barnean. 

Injekzio-ponpan sartzen den erregaia zilindro-pistoien sistema bakar batez injektatzen da, 

eta, ondorioz, pistoiak ardatzaren buelta bakoitzean ibiltarte bat baino gehiago egingo ditu. 

Ponpa linealetan ez bezala, ardatzaren bira bakoitzean lau bider egingo du ibiltartea, motorra 

lau zilindrokoa bada. Hau da, motorrak zilindroak dituen beste ibiltarte bete beharko ditu 

pistoiak. Bere betebeharra egiteko, pistoiak bere ardatzaren inguruan egingo du bira. Bestalde, 

irristatze-eraztun baten bidez lortzen da ganberako presioa lehenago edo geroago jaistea; 

eta, horren arabera, injektatutako erregai kantitatea handiagoa edo txikiagoa izango da. 

Eraztuna erregulatzaile baten bidez mugitzen da aurrera eta atzera. Erregulatzaile hori 

mekanikoa zein elektrikoa izan daiteke. Mekanikoa bada, kontrapisu batzuen mugi-

mendu birakarien ondorioz agertzen diren indar zentrifugoek sortutako presioa da indar 

eraginkorra, eraztuna bultzatuko duena, hain zuzen ere. Injektatze-aurrerapena egiteko, 

aurreratze-erreguladore hidraulikoa dugu kasu honetan; eta motorraren martxa eteteko, 

elektrobalbula bat.  
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c) Pistoi erradialak dituen ponpa birakaria. Kasu honetan ere, ponpa hegaldun batek horni-

tzen du erregaiz ponpa nagusiaren ganbera. Horrez gainera, presio altua lortzeko, beste 

ponpa bat ere badugu: ponpa horretan espeka-eraztun batek kanporantz eta barrurantz 

mugitzen ditu pistoi erradial batzuk, eta erregaia konprimitzen da. Ponpa bi horiek eta 

erregulazio-sistemaren elementuek osatzen dute ponpa birakari hau. Aurreko puntuan 

aipatutako aurreratze-erreguladore hidraulikoaren antzeko batez baliatuz, alde batera edo 

bestera biratzen dugu espeka-eraztuna; eta, horrela, injektatzea beharraren arabera aurre-

ratu edota atzeratzen dugu. Normalean, presio altuko ponpek bi edo lau pistoi dituzte, baina 

gerta liteke hiru izatea ere. Bikoak lau eta sei zilindroko motorretan jartzen dira; laukoak, lau 

zilindroko motorretan; eta hirukoak, sei zilindroko motorretan baino ez. Elektrobalbulak eta 

mugimendu birakariaren mugatzaileak —hidraulikoa zein elektrikoa izan daiteke— osatzen 

dute ponparen erregulazio-sistema.  

d) Zilindro bakarreko injekzio-ponpa. Ponpa hauek berez ez daukate espeka-ardatzik, eta oso 

egokiak dira biskositate handiko olioekin erabiltzeko. Motorraren balbulen espeka-ardatzean 

kokatzen diren espeka batzuek mugiarazten dituzte zilindro bakoitzeko ponpa-sistemak, 

dosia neurtzeko erabiltzen ditugun zilindro-pistoien sistemak, hain zuzen ere. Ponpa linea-

laren antzekoak dira, eta hauetan ere emaria erregulatzeko hagaxka bat erabiltzen da. 

Angelua bultzagailuaren eta espeka-ardatzaren arteko balantzinarekin edo palanka baskula-

garriarekin erregula daiteke. 

e) Common Rail. Ponpa baten bidez, erregaia presio altuan metatzen da ontzi batean. Ontzi 

hori trenbide baten erRAILaren tankerakoa da, eta injektore guztiek KOMUNean daukaten 

ontzi horretaz baliatzen dira hornitzeko. Horra hor izenaren arrazoia. Ontziaren barneko 

presioak ez dauka zerikusirik motorraren lan-egoerarekin, eta berdina izaten da beti. Hala 

dela ziurtatzeko, eta segurtasunagatik, deskarga-balbula bat izaten da zirkuituan. Kalkulagailu 

elektroniko batek, kaptadore batzuetatik jasotako informazioa kontuan hartuz, erabakitzen 

du zein diren emari eta injekzio-une egokiak. Gero, injektore elektronikoek egiten dute lana. 

Izatez, injektore elektronikoak elektrobalbula baten eta injektore mekaniko baten konbina-

zioa baino ez dira.  
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f) Ponpa-injektorea. Motorraren zilindro bakoitzean, ponpa batez eta injektore batez osatu-

riko sistema bat daukagu. Ez duenez goi-presioko hodirik, presio altuekin lan egin dezakegu. 

Erregulazioa elektronikoa da. 
 

Garai bateko ponpak erabat mekanikoak ziren, baina gaur egun ez dira horrelakoak. Denbora 

pasatu ahala, elektronikaren garapenarekin batera, gero eta elektronikoagoa bihurtzen ari da erregu-

lazioa; beraz, ponpa bat zenbat eta mekanikoagoa izan, orduan eta zaharragoa izango da, salbuespenak 

salbuespen. Trenetan, itsasontzietan eta industriako ibilgailu astunetan oraindik mekanikoki erregulatutako 

injekzio-sistemak erabiltzen badira ere, kontsumorako ibilgailuetan gero eta gehiago jartzen dira erregu-

lazio elektronikoko sistemak lehenagoko mekanikoen ordez.  

 

Marrazki honetan, Bosch marka alemaniarraren diesel injekzio-sistemen erabilera-esparruak ditugu: 

 

 

Marrazkian erabilitako kodeak: 

 M, MW, A, P, ZWM, CW: injekzio-ponpa linealak dira; atzekoa aurrekoa baino handiagoa da.  

 PF: banakako injekzio-ponpa 

 VE: pistoi axiala duen ponpa birakaria 

 VR: pistoi erradialak dituen ponpa birakaria 

 UPS: ponpa-injektorea 

 UIS: ponpaz, hodiz, eta injektorez osatutako sistema 

 CR: Common Rail 
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2.2 Ponpa lineala 
 

 Ponpa lineal baten elikatze-ponpa 
 

Aurreko ikasgaian ikusi dugunez, ponpa linealak talde oso bat osatzen du elikatze-ponparekin. Elikatze-

ponpa kanpotik jartzen da. Elikatze-ponpek espeka bat dute injekzio-ponparen espeka-ardatzean, mugitzeko. 

Efektu bakunekoa zein efektu bikoitzekoa izan daiteke. Modalitate bien arteko ezberdintasuna emariaren 

fluxuan dago. Efektu bikoitzeko ponpa batean erregaia xurgatu eta bultzatzen da ibiltartea egitean, bai 

igotzeko bai jaisteko. Efektu bakuneko ponpa batean, ordea, bata edo bestea lortuko dugu, baina ez 

efektu biak batera. Konprimitzean, bultzatu egiten da; eta malgukia lasaiera-egoerara itzultzen denean, 

ponpak xurgatu egiten du. Erregaia pistoi mugikorraren alderdi bietan dagoenez, eta kontsumoa gutxi-

tzeak irteerako aldean presioa handitzea eragiten duenez, malgukiak ez du behar den besteko indarra 

izaten pistoia bere lekura eramateko. Fase autorregulatzailea dugu hori. Marrazkietan modu eskema-

tikoan ikusten da bi mota horietako elikatze-ponpen barne-egitura.  
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Matxura bat konpontzeko, edo gasolioa ahitzen bada, zirkuitua purgatu behar izaten da. Zilindro-

pistoi talde bat erabiltzen da eskuz egin ahal izateko; ponpek euskarri egokia izaten dute.  

 

 

 

 

 Ponpa lineal baten injekzio-sistema 
 

Autoaren motor termikoak dauzkan zilindroak adina zilindro-pistoi talde izaten ditu ponpak. Marrazkian 

agertzen dena sei zilindroko motor baterako ponpa lineala da. Atal hauek ditu: elikatze-ponpa (B), 

aurreratze-erreguladorea (C) eta abiadura-erreguladorea (A). 

 

 

 

Zilindro-pistoi sistema horren funtzionamendua ulertzeko, hiru pausotan banatuko dugu injektatze-

prozesua, eta ikusiko dugu une bakoitzean zein den atal bakoitzaren lana eta kokapena edo mugimendua: 

 Xurgatzea. Pistoia beheko itopuntuan dago. (1) eta (2) pasabideetatik sartzen den erregaiak 

goiko ganbera (A) betetzen du lehenengo, eta arteka bertikaletik pasatuz, beheko ganbera (B) 

ere betetzen du gero. (Hurrengo orrialdeko irudian) 
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 Injekzioaren hasiera. Ponparen ardatzaren espekak bultzatua, gorantz egiten du pistoiak, eta 

bide batez (1) eta (2) pasabideak ixten dira. Konprimitutako gasolioak irteera oztopatzen duen 

elementu mugikorra igoko du, eta malgukia estutu egingo da. 

 Injekzioaren amaiera. Pistoiak goranzko mugimendua egiten jarraitzen du, eta behin arrapala 

helikoidala pasatu ondoren, eskuineko pasabidean batu egiten dira ganberak eta behe-presioko 

sarea. Ondorioz, presioa txikitu egiten da eta malgukiak balbula ixten du. Soberako erregaia 

bigarren pasabide horretatik itzuliko da sistemara. 

 

 

 

Ibiltartea beti berdina denez, emaria edota dosia aldatzeko, 

pistoia bere ardatzaren inguruan biratu baino ez dugu egin 

behar. Horrela, arrapala helikoidala lehenago edo geroago elkar-

tuko da pasabidearekin. Eta, balbula aurrerago edo atzerago 

ixtean, injekzioaldia luzatzearekin edo laburtzearekin batera, 

dosia ere handitu edo txikitu egiten da. Marrazkietan ikusten 

den moduan, pistoia atorra batekin dago lotuta. Atorra horrek 

gune horzdun bat dauka goiko partean eta kremailera-sistema 

bat osatzen du hortzak dituen hagaxka batekin. Azeleragai-

luaren pedala zapaltzen dugunean, hagaxka horretatik tiratuz 

pistoia biratzen dugu kremaileraren bidez, eta horrekin batera, 

erregai kantitatea areagotu egiten da. Beste batzuetan ez da 

kremailera-sistemarik erabiltzen, pita gidatzailearen sistemaren 

antzeko bat baizik, marrazkian ikusten dugun moduan.  
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Emari osoa Emari ertaina Ralentia Geldirik 

 

 

 

 Ponpa lineal bat erregulatzeko sistemak 
 

 Aurreratze-erreguladorea  
 

Aurreratze-erreguladoreak irekiak edo itxiak izan daitezke, eta ponparen espeka-ardatzaren gainean 

muntaturik egoten dira; aurreratze-erreguladoreak. Irekiak motorraren olioarekin labainarazten dira, eta 

besteak berez labainarazten dira, espazio itxia olioz beterik baitago. 

 

 

 

Motorraren erregimena handitu ahala, zabaldu egiten dira 

kontrapisuak, hau da, bata bestearengandik aldentzen dira, 

baita ardatzetik ere. Kontrapisuak mugitzen direnean, espekak 

beren ardatzen inguruan biratzera behartzen dituzte. Ardatzen 

eta gurpil horzdunaren arteko lotunea espekak direnez, haiek 

biratzean, aldatu egiten da elementu horien arteko posizio erla-

tiboa. Angelua handitzearekin batera, injekzioa aurreratu egiten 

da. Malgukiek bermatzen dute ardatzaren eta gurpil horzdu-

naren artean mugimendua transmititzeko beharrezkoa den 

ukipena izatea eta, abiadura txikitzen den heinean, elementu 

guztiak beren hasierako kokapenerantz itzultzea.   
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 Abiadura-erreguladorea  

 

Sistema hauen artean, gutxieneko eta gehienezko abiaduraren erreguladoreak dira erabilgarrienak 

automobilaren arloan. Sistema horiek motorraren biratze-abiadurak mugatzen dituzte, bai goitik, bai 

behetik. Muturreko bi abiadura horien arteko abiadurak gidariak ezartzen ditu pedala zapaldu eta emaria 

handituz edo txikituz. 

 

Ardatza biratzearekin batera, mugimendu birakarien eraginez sortzen diren indar zentrifugoek kanpo-

rantz ateratzen dituzte kontrapisuak. Marrazkian agertzen den palanka-sistemaren bidez, erregulazio-

hagaxka era egokian mugitzen da, nahiz eta aginte-palanka alde batean edo bestean kokatua egon; hau 

da, erregulazio-sistema independentea da.  

 

 

 

 
 

Oro har, zera esan genezake: zenbat eta handiagoa izan abiadura angeluarra, orduan eta handia-

goa izan behar du erregai-dosiak. Baina ez da beti hala izaten, 1.500 b/min-ko abiadura lortu arte baino 

ez da betetzen arau hori. Hortik aurrera, behar dugun emaria txikitu egin behar da apurka-apurka. Abia-

dura hori hartzen ari garen bitartean ondo jokatzen du ponpak; gero, behar dugunaren kontrakoa ematen 

digu. Beraz, kontrapisuek jokabide bat izan behar dute erralentian, beste bat 1.500 b/min-ko abiaduratik 

gora pasatzean, eta, azkenik, beste bat, gehieneko abiaduran. Ardatza biratzean sortzen diren indar zentri-

fugoak orekatzeko eta guk nahi dugun efektua lortzeko, kontrapisuek barne-egitura jakin bat dute: hiru 

malguki dituzte, hiru egoera horietariko bakoitzari erantzun egokia emateko. Emaria gutxitzeari asimi-

lazioa deitzen zaio, eta bitarteko egoera bat besterik ez da.  
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2.3 Pistoi axiala duen ponpa birakaria 
 
Oso egokiak dira diesel arinak eta zilindrada txikiko motorrak osatzeko. Barnean daukate elikatze-

ponpa, baita erregulazio guztiak egiteko elementu osagarriak ere. Ponpa hauen elementuak doitzea 

erraza da, eta eskua erraz sar daiteke; gainera, ez dute mantentze-lanik eskatzen ia. Ponpa hauetan 

erregaiak berak betetzen ditu labaingarri-lanak.  

 

 

Erregai-ontzira 

Azelerazioa Erralentia 

Aurreelikatze-presioa 
Transferentzia-presioa 
Goi-presioa 

Injektorera
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Motor termikoak bidalitako indarrak biraka jartzen du ardatza (1), eta biratze horrek martxan jartzen 

du elikatze-ponpa hegalduna. Erregaia 8 barreko presioan jartzen da, eta, hain zuzen, hori da ponparen 

barne-presioa, transferentzia-presio deritzona. Hiru zenbakiko balbulak indar jakin bateko malguki 

baten bidez eusten dio transferentzia-presioari. 

 

 

 

 

Pistoiak (5), biratzean, erregai-dosiak banatzen ditu irteerako balbuletara. Balbula horiek eta pistoiak 

banaketa-burua osatzen dute. Pistoiak irteerako balbuletatik (17) injektoreetara bidaltzen ditu erregai-

dosiak, txandaka eta errekuntzaren ordenari jarraituz. Mugimendu horrez gainera, banaketa-buruko pistoiak 

beste mugimendu bat ere badu bere ardatzaren norabidean, eta aurrerako eta atzerako mugimendu 

horren bidez, 130 eta 200 bar bitarteko presio altua lortzen du. Espeka-plater (6) batek —motorrak 

zilindroak dituen adina uhin dituen plater batek— bultzatzen du pistoia aurrera. Platerak, ardatzarekin 

batera, bira egiten du abatz ildokatu (7) baten bidez; eta, ondoren, malguki (8) baten bidez, bere kokale-

kura itzultzen da. Espeka-platera plater arraboldun (15) baten kontra kokatuta dago, elkar ukitzen dutela. 

 

 

 Banaketa-buruaren funtzionamendua 

 Betetzea. Pistoia (A) beheko itopuntuan dago (ezkerrean); 

(C) pasabidetik sartzen den erregaiak (B) ganbera eta 

erdiko pasabidea betetzen ditu. Erregaiak ez du irten-

biderik aurkitzen. [1. FASEA] 

 Injekzioaren hasiera. Pistoia eskuinerantz mugitzen da, 

eta bira egiten du bere ardatzaren inguruan. Mugimendu 

linealak ganbera desagertzea eta bolumena txikitzea era-

giten ditu, eta, horren ondorioz, presioa handitu egiten 

da. Kontuan hartu behar dugu pistoia biratzen hasi eta 

berehala sarrerako pasabidea itxi egiten dela, eta, ia osorik konprimitu denez, gasolioari 

zabaltzen zaion irteera bakarretik abiatzen dela erregaia injektorerantz. [2. FASEA] 
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 Injekzioaren amaiera. Pistoiak eskuineranzko mugimendua egiten jarraitzen duenez, irristai-

luak (9) ponparen ganbera —transferentziako presiopean dago— eta goi-presioko pistoiaren 

pasabideak batzen ditu. Ondorioz, presioa txikitu egiten da bat-batean, eta injekzioa bukatu 

egiten da. Malgukiak balbula (17) ixten du, eta soberako erregaia irristailuak libre utzi dituen 

pasabideetatik itzuliko da sistemara. (8) malgukiak ezkerretara eroango ditu espeka-platera 

eta pistoia, zikloa berriro hasteko aukera izateko. [3. FASEA] 
 

 

1. FASEA 

2. FASEA 

3. FASEA 

GIp 

BIp 
90º 

GIp 

Lau zilindrotako 
motorra 

BIp A 
C 

B 
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 Aurreratze-erreguladorea  
 

Arrabolak espeka-plateraren uhinak ukitu eta platera eta 

pistoia eskuinetara bultzatzen dituenean, injektatu egiten da. 

Ponpa martxan eta ardatza biraka daudela, elikatze-ponpa 

hegaldunak ere biraka jarraitzen du eta, beraz, elikatze-

presioa handitu egiten da. Presioa areagotzen doan heinean, 14 

zenbakia duen balbulak plater arrabolduna birarazten du kremai-

leraren bidez. Plater arrabolduna biratzen badugu, injekzioa 

aurreratzea lortuko dugu.  

 

 

 Abiadura-erreguladorea 
 

Gurpil horzduna (4) biratzearekin batera indar zentrifugoak sortzen dira, ponpa linealarekin gertatzen 

den moduan. Kontrapisuek zurtoina (16) bultzatzen dute eta, ondorioz, palankak (11) malgukia (13) konpri-

mitzen du, irristailua mugiarazten du eta emaria txikitu egiten da. Zurtoinak (16) eragindako presioa 

desagertzean, malgukiak (13) kontrako prozesua egiten du eta irristailua bere lekura itzularazten du; 

horren ondorioz, dosia handitu egiten da. 

 

Marrazki honetan, benetako lan-egoeretan ikusten dugu sistema, mutur batean eta bestean: erralen-

tian eta karga osoan. 
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 Stop edo gelditzeko agindua 
 

Motorraren martxa eteteko, elektrobalbula bat erabiltzen da. Korronteak hariletik pasatzeari uzten 

dionean —korrontea mozten denean— balbula itxi egiten da, eta gasoliorik pasatzen ez denez, motorra 

gelditu egiten da. 

 

 

 

 

2.4 Ponpa birakari erradiala  

 
Ponpa honek pistoi erradialak ditu, baina aurrekoarenaren antzeko oinarrizko sistemak ditu. Injekzio-

burua da aldatzen den elementu bakarra, eta hortik datorkio izena. Goiko marrazkian ikusten denez, errotorea 

biratu ahala, pasabidea eta erregaia sartzen den lekua bata bestearen aurrean jartzen direnean, erregaia 

barrura sartu eta pasabideak betetzen dira. Espeka-eraztunak (B), bere barne-egiturari esker, erradialki 

mugiarazten ditu pistoiak (A) zapata zilindriko (C) pare baten bidez. Horren ondorioz, bolumena txikiagotu eta 

presioa handitu egiten dira. Errotoreak bere ardatzaren inguruan biratzen jarraitzen du, eta errotorearen 

pasabidea irteerarekin elkartzen da berehala. Erregaia injektorerantz abiatuko da bide horretatik.  

Elektrobalbula 
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 Abiadura-erreguladorea eta aurreratze-erreguladorea. Ponpa birakari erradialaren abiadura-

erreguladorea eta pistoi axiala duen ponpa birakariaren abiadura-erreguladorea printzipio fisiko 

berean oinarritzen dira. Atal batzuk desberdinak izan arren, funtzio eta lan egiteko era berdinak 

dituzte. Aurreratze-erreguladoreari dagokionez, esan behar dugu kasu honetan ez dela espeka-

platera biratzen, baizik eta espeka-eraztuna. Espeka-eraztuna aurrerantz birarazteko, transferentzia-

presioak bultzatutako balbula hidrauliko batez baliatuko gara; presio-gehikuntza desagertzean, 

malguki baten lanari esker, balbula hasierako posiziora itzultzen da, lehenago ikusi dugun ponpa 

birakarian bezala.  

 

A

B C
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2.5 Diesel motorraren eta gasolina-motorraren arteko analogiak 
 

Otto motorra  Gertakizuna  Diesel motorra 

...banagailua ← 

Banaketak birabarkien 

abiaduraren erdian 

biratzen du... 

→ ...injekzio-ponpa 

...aurreragailu zentrifugoak pizte-unea 

aldatzen du. 
← Erregimenaren arabera... → 

...aurreratze-erreguladore 

zentrifugoak edo hidraulikoak 

injekzio-unea aldatzen du. 

...depresio-aurreragailuak pizte-unea 

aldatzen du. 
← 

Motorraren kargaren 

arabera...  
→ 

...abiadura-erreguladoreak 

injektatzen den gasolio kantitatea 

aldatzen du 

...diseinu-parametroak edota karburagai-

luan dagoen erreguladore bat daukagu 

tximeleta ixteko. (Sistema zaharra) 

            / 

...K-jectronic sistemaren presio-

erreguladoreak, E-jectronic sistemaren 

presio-eragingailu elektro-hidraulikoak 

edo beste elementu batzuek erregaia 

mugatzen dute . 

← 
Motorrak abiada handia 

ez hartzeko... 
→ 

...abiadura-erreguladoreak 

erregaia mugatzen du. 

...piztea eteten dugu  

(pizte-giltza biratuz). 
← Motorra gelditzeko... → 

...injektatzea eteten da (adibidez, 

elektrobalbulari korrontea 

moztuz). 

...erralenti-sistema  

          / 

...by-passa 

← Erregimen baxuan... → 
...abiadura-erreguladoreak 

erregaia mugatzen du. 

.. karburagailuan dauden bi torlojuren 

bidez egiten da gutxieneko nahastura-

emaria lortzeko doiketa. 

← Erralentiaren doiketa → 

...injekzio-ponpan dagoen tope 

baten bidez egiten da gutxieneko 

emaria lortzeko doiketa.  
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