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9. ESKEMA PNEUMATIKOAK

Oinarrizko eskemak 

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

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

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

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

Hemen agintea zeharka egiten da. 4/2 balbulari (pneumatikoa-pneumatikoari) pultsadorearen 
bidez eragiten diogu eta honek zilindroari eragiten dio. Argi ikusten da aire-elikadura 
zilindroarentzat eta eragintzentzat independentea dela. Beraz, iturri desberdinetakoak izan 
daitezke. 
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4.-  Efektu bikoitzeko zilindro bat m pultsadore bat zanpatuta aurreratu egiten da eta 
m pultsatzen ez dugun bitartean puntako posiziora iristean automatikoki itzuli egiten da. 

Ikusten denez, itzulera automatikoa a1 ibilbide-amaieraren bidez lortzen da. 
A+ eta A- letrek A zilindroaren aurreratzea eta itzulera adierazten dute hurrenez hurren eta 
hemendik aurrera zilindro bat elikatzen duten balbula banatzaile bati dagokion eragintza 
adierazteko erabiliko dira. 

Eskema korapilotsuagoetan, makinaren ibilbide-amaiera guztiak beren benetako posizioan 
jarrita eskema ulertzea zaila izan daiteke. Horregatik,  (2) eran irudika daiteke. 

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

- Logika 

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

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

(1) (2) 
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- BAI funtzioa 

Adibidea:    A+ = m 

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

Pneumatikan funtzio hau burutzeko 
N.O. (Normalki Irekia) balbulak erabiltzen dira. 

- EZ funtzioa 

Adibidea:                A+ =     m 

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

Pneumatikan funtzio hau burutzeko N.C. 
(normalki itxiak)  balbulak erabiltzen dira. 

- EDO funtzioa 

Matematikako (+) batuketa-ikurraz adierazten da. 

Adibidea: —>  A+ = m1 + m2 

Funtzio honek A+  eragintza betetzeko 
m1 ” edo “ m2 , bi baldintzetako edozein 
betetzea aski dela esan nahi du. 
Pneumatikan funtzio hau burutzeko  
balbula zirkuitu-hautatzaileak erabiltzen 
dira (EDO balbulak). 
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- ETA funtzioa 

Matematikako (.) biderketa-ikurraren laguntzaz irudikatzen da. 

Adibidea:   —>  A+ = m1 . m2 
Funtzio honek A+  eragintza betetzeko m1 ” eta ”  m2  baldintzak aldi berean bete behar direla 
esan nahi du. 

Funtzio hau pneumatikan, hiru era desberdinez burutu daiteke: 

a.- Aldiberekotasun—balbulen bidez    
 (ETA balbulak) 

c.-  3/2, pneumatikoa-malgukia, N.O. balbulen bidez 

b.-   m1 eta m2 bata bestearen atzean seriez 
       kokatuz 
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5.-   m1 edo m2 pultsadoreetako edozein zanpatuta, betiere zilindroa atzeratuta dagoenean, 
enboloaaurreratz egingo da. Atzeratzeko m3 pultsadorea zanpatu beharko da, betiere 
zilindroa aurrerapen maximoko posizioan dagoenean. 

Ikusten denez, zilindroak muturreko posizioak lortu dituela jakiteko, a0 eta a1 ibilbide-amaierak 
erabiltzen ditugu. 

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

1. Ekuazio logikoak lortu.
2. Ekuazio hauetan oinarrituz, eskema pneumatikoa burutu.

-  Zilindroen abiadura eta hauek gelditzea. 

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

a) Itzulerako posizioan
b) Muturreko bi posizioetako edozeinetan
c) K zanpatzeari uztean zilindroa dagoen posizioan.

Ekuazio logikoak: 
A+ = (m1 + m2) .a0

A- = m3 . a1 
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a) Itzulerako posizioan

b) Muturreko bi posizioetako edozeinetan.

 Ekuazio logikoak: 

  A+ = a0 . K 
    A- = a1 

 Ekuazio logikoak: 
    A+ = a0 . K 

A- = a1 . K
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c) Zilindroa dagoen posizioan.

C  atala ebatzi den era, dauden eratariko bat da. Honela zilindroa aske geratzen da (blokeatu 
gabe). 

Egiteko beste era bat blokeatuta uztea izango litzateke. 

Bestalde, oso itzulera azkarra hiru kasuetan ihes azkarreko balbula erabiliz lortu dugu, eta 
aurreratze mantso eta erregulagarria iratotzaile batez, baina zilindrotik ihes egiten duen airea 
erregulatuz. 

- Tenporizazioa 

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

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

Ekuazio logikoak: 

 A+ = a0 

A- = a1

P = K 

Ekuazio logikoak: 

A+ = m . a0 
t  =  a1 
A- = t’
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- Zilindroaren blokeoa 

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

Ekuazio logikoak: 

d=(m+d ). p 
A+ = d . a0 
A- = a1 

B1 = K

B2 = K

-  Abiadura-erregulazioa (II) 

9.-  K palanka bati eraginda efektu bikoitzeko zilindro bat etengabe aurreratu eta atzeratu 
egiten da. K palanka zanpatzeari uzten zaionean, bildutako posizioan gelditu egiten da. 
Itzulera mantsoa izatea ala ez K1 palanka batez aukeratuko da. Aurrerapena ibilbidearen 
erdiraino azkarra izan daiteke eta handik azkeneraino mantsoa. 
3 ibilbide-amaiera edukiko ditugu 2 muturretan (a0 eta a1-ean) eta beste bat am 
ibilbidearen erdian. 

Ekuazio logikoak: 

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

AL = am 
AR = a0 

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

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

10.- m pultsadorea sakatuta A zilindroa muturrera iristen denean, aurreratu eta atzeratu 
egiten da. Presioa, aurrerakoan, sarekoa izango da, baina itzuleran 2 bareko presioa aski 
izango da. 

 Ekuazio logikoak: 

      A+ = m . a0 
A- = a1 

-  Zikloa zenbait zilindrorekin 

11.- Uhal garraiatzaile baten bidez iristen diren fardelak zilindro pneumatiko batez 
altxatuta geratu behar dute eta bigarren zilindroaren bitartez beste uhal batera bultzatu 
behar dira. B zilindroak ez du itzuli behar, A zilindroak atzeko azken posizioa lortu arte. 
Abio-seinalea lan-ziklo bakoitzarentzat eskuzko pultsadore batez igorri behar da. 

Burutu beharreko zikloa: 

m    A+B+A-B- 
      

    A zilindroa 

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

  Ekuazioak logikoak: 

 A+  = m . b0

 A- = b1     
 B+ = a1 
 B- = a0 

- Seinale iraunkorrak 

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

Seinale hauen eragina, zenbait teknika erabiliz deusez daiteke: 

. Ibilbide-amaiera ezkutagarriak erabiliz. 

. Bulkada-balbulak erabiliz. 

. Memoriak sartuta. 

Hirugarren teknika hau era desberdinez burutu daiteke. Horietako bat sekuentziadore izena 
duena da.  
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12.- m pultsadorea sakatuta A eta B zilindroek ondorengo ziklo hau burutzen dute: 

m    A+B+B-A- 
           A zilindroa 

.  Higidura-diagrama 

Ekuazio logikoak : 

A+ = m . a0 
 B+ = a1 
B- = b1 
A- = b0 

Seinale iraunkorrak kontuan izan gabe izango litzateke goiko eskema hau. 

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

m pultsatuta a0  aktibaturik dagoenez (A zilindroa atzeratuta) A+ seinalea bidaltzen da, baina aldi 
berean B zilindroa atzeratuta dagoenez, b0ren bidez A+ seinaleak balbulari eragitea galarazten 
duen A- seinalea bidaltzen du. Lehen seinale iraunkorra dugu hau beraz. 

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

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

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

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

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

- Ariketa desberdinak 

Nola funtzionatzen dute ondorengo irudiek eskemaren arabera? 

a 
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b 

c 
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d 

e 
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g 
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