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6 Pneumàtica i hidràulica

• Conèixer quins són els principals elements 
que formen els circuits pneumàtics i hidràulics.

• Saber com funcionen els circuits pneumàtics 
i hidràulics, i identificar-ne els avantatges. 

• Conèixer l’existència de programari que es fa servir
per simular circuits pneumàtics i hidràulics.

• Aprendre a manejar alguna aplicació que permet
dissenyar i simular el comportament de circuits
pneumàtics i hidràulics.

• Conèixer les principals aplicacions dels circuits
pneumàtics i hidràulics.

• Identificar dispositius pneumàtics i hidràulics 
a l’entorn més immediat.

• Conèixer els principis físics que regeixen 
el funcionament del circuits pneumàtics 
i hidràulics.

OBJECTIUS
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• Fonaments de la pneumàtica. Circuits pneumàtics.

• Magnituds útils en pneumàtica.

• Elements que componen un circuit pneumàtic. Simbologia.

• Estructura general dels sistemes pneumàtics.

• Fonaments de la hidràulica. Circuits hidràulics.

• Principi de Pascal.

• Llei de continuïtat.

• Elements que componen un circuit hidràulic. Simbologia.

• Estructura general dels sistemes hidràulics.

• Diagrames d’estat.

• Identificar els elements que configuren un circuit pneumàtic.

• Descriure la funció que compleix cadascun dels components d’un circuit 
pneumàtic o hidràulic.

• Interpretar símbols i esquemes de circuits pneumàtics.

• Elaborar simulacions sobre pneumàtica i hidràulica fent servir 
el programari adequat.

• Dissenyar un circuit pneumàtic amb l’objectiu d’obrir i tancar una porta gran.

• Gust per l’ordre i la pulcritud en l’elaboració de dibuixos i esquemes.

• Interès per conèixer el funcionament dels sistemes pneumàtics i hidràulics 
i les seves aplicacions.

• Valoració de la importància dels sistemes pneumàtics i hidràulics 
a la nostra societat.

CONTINGUTS

PROGRAMACIÓ6

1. Educació mediambiental
Un dels avantatges principals que presenten els sistemes pneumàtics enfront d’altres tipus de sistemes 
és que no contaminen. Això vol dir que la seva utilització contribueix a la protecció del medi ambient, 
un factor que cal tenir molt en compte a la societat actual.

Per tant, és molt interessant substituir els sistemes tradicionals que utilitzen fonts d’energia 
contaminants per aquest tipus de sistemes «ecològics». A més, són relativament econòmics, 
ja que fan servir un recurs gratuït i inesgotable com és l’aire. De fet, ja hi ha vehicles que funcionen 
amb aire comprimit.

2. Tecnologia i societat
La utilització de sistemes pneumàtics i hidràulics està cada vegada més estesa en múltiples aplicacions. 
Tot i així, malgrat que es tracta de sistemes senzills, el seu ús no s’ha generalitzat fins fa relativament 
pocs anys, com a resultat del desenvolupament tecnològic que es va produir en el segle passat. 
Sens dubte, actualment tenen un paper important i constitueixen una mostra més de com la tecnologia
contribueix al desenvolupament de la societat i a la millora de la vida de les persones mitjançant la utilització 
de màquines i sistemes que fan diverses funcions útils.

EDUCACIÓ EN VALORS
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1. Descriure l’estructura d’un sistema pneumàtic.

2. Descriure l’estructura d’un sistema hidràulic.

3. Explicar la funció de tots els elements 
que constitueixen un circuit pneumàtic.

4. Explicar la funció de tots els elements 
que constitueixen un circuit hidràulic.

5. Elaborar i interpretar circuits pneumàtics 
i hidràulics utilitzant simbologia adequada.

6. Utilitzar programari de simulació de pneumàtica 
i hidràulica per elaborar circuits senzills amb
compressors, cilindres, vàlvules, etc.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN
Competència comunicacitiva lingüística

El treball amb esquemes és essencial en la formació
sobre pneumàtica i hidràulica, tal com succeïa 
amb l’electrònica. És important reflexionar 
sobre la importància de representar adequadament
les vàlvules, els cilindres, etc., i la resta d’elements
d’un circuit pneumàtic o hidràulic a l’hora 
de comunicar-nos.

Tractament de la informació i competència digital

La informàtica també s’ha introduït en la pneumàtica 
i la hidràulica, com hem comprovat en aquesta 
unitat mitjançant els simuladors de circuits. 
Cal explicar a l’alumnat que aquesta eina es fa servir

també en l’àmbit professional per al disseny 
de circuits més complexos.

Competència en el coneixement i la interacció 
amb el món físic
Un dels avantatges dels circuits pneumàtics 
i hidràulics és que són poc contaminants. 
En aquest sentit, és destacable el vehicle 
que apareix en la secció Racó de la lectura, 
que funciona amb aire comprimit. 

Autonomia i iniciativa personal
Tal com passa en altres casos, la introducció 
de programari de simulació proporciona a l’alumnat
autonomia durant l’aprenentatge.

6

ÍNDEX DE FITXES
1. Problemes de pneumàtica Reforç

i hidràulica

2. Càlculs amb cilindres Ampliació
pneumàtics

3. A la Xarxa Ampliació

4. Avaluació Avaluació

5. Autoavaluació Avaluació

6. Solucions Avaluació

7. Simbologia oleohidràulica  Continguts per  
i pneumàtica saber-ne més...

8. GRAFCET Continguts per 
saber-ne més...

9. Vàlvules pneumàtiques Continguts per   
especials saber-ne més...

10. Introducció Continguts per  
a l’electropneumàtica: saber-ne més...
electrovàlvules

11. Interferències de senyals Continguts per  
pneumàtics saber-ne més...

12. Principis físics: equació Continguts per  
de Bernouilli i efecte Venturi saber-ne més...

13. Formulari de pneumàtica Continguts per
saber-ne més...

14. Formulari d’hidrodinàmica Continguts per
saber-ne més...
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SOLUCIONARI6
Els circuits pneumàtics poden ser oberts o tan-
cats (a).

Els circuits hidràulics sempre són tancats (c).

L’avantatge de la simulació és que no ens cal mun-
tar tot el circuit per comprovar-ne el funcionament.
Això ens estalvia molt de temps i molts diners du-
rant la fase inicial, ja que els errors en el circuit po-
den solucionar-se sense desmuntar i muntar de
nou tots els elements que el formen.

A més, des del punt de vista didàctic, la simulació
permet abordar situacions impossibles d’estudiar
per qüestions de dificultat en el muntatge, mitjans
disponibles en un taller, etc.

Una manera de fer-ho és, en primer lloc, expres-
sar 1 bar a la resta d’unitats i, després, invertir.

1 bar = 105 Pa = 105 =

Ara, invertint:

1 kgf/cm2 = bar = 0,981 kgf/cm2

Per a la resta de les unitats:

1 bar = 105 Pa =

= 105 ⋅ atm = 0,987 atm =

= 0,987 ⋅ 760 mm Hg = 750,12 mm Hg

Invertint:

• 1 Pa = bar = 0,000 01 bar

• 1 atm = bar = 1,013 bar

• 1 mm Hg = bar = 0,001 33 bar

La capacitat (o el volum) de les xeringues no in-
flueix en la solució del problema. Sí, en canvi, el
diàmetre dels èmbols.

Fent servir la fórmula de la superfície del cercle (de
l’èmbol), S = πR 2 = π (D 2/4), i aplicant el princi-
pi de Pascal, tenim que la força màxima F2 que pot

aixecar-se en aquestes condicions amb una força
F1 = 10 N és:

P1 = P2 → →

→ → F1 = ⋅ F2 →

→ F2 = ⋅ 10 = 15,625 N 

Per tant, la resposta a la pregunta és afirmativa.

Utilitzarem la llei de continuïtat dels líquids incom-
pressibles per resoldre la qüestió.

Per al càlcul de la secció de la canonada, utilitza-
rem S = πR2 = π (D2/4). Tenint en compte que
D1 = 2 ⋅ D2, tenim:

Q1 = Q2 ⋅ D2 → S1 ⋅ v1 = S2 ⋅ v2 →

→ v2 =

Aquest problema admet un tractament «digital»,
en el sentit que és fàcil elaborar una taula de veri-
tat del funcionament del circuit.

És a dir, la tija del cilindre surt només quan hi ha,
com a mínim, un polsador activat.

Escollirem la segona forma canònica de la funció
de l’actuador, ja que té menys termes que la pri-
mera:

CilindreFC2 = A + B + C
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PÀG. 163

Polsadors Actuador

A B C Cilindre

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 1

0 1 1 1

1 0 0 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1
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Per implementar-la pneumàticament haurem d’u-
tilitzar dues vàlvules selectores o vàlvules OR. 

Observa que els elements de regulació (com les vàl-
vules AND i OR) s’etiqueten així: 1.01, 1.02, 1.03,
2.01, 2.02, 2.03... El primer nombre es corres-
pon amb l’actuador al qual es connecten i els al-
tres dos seran parells si l’element actua perquè sur-
ti la tija i senars si actua perquè entri.

S’ha fet servir la normativa CETOP en la nomencla-
tura de les vies de les vàlvules.

Pots simular el circuit amb Fluidsim 3.6. Recorda
que per activar alhora dos polsadors cal mantenir
premuda la tecla de majúscules a la vegada que es
fa clic en el polsador.

Fixa’t que en aquest cas l’actuador és un cilindre
de doble efecte amb esmorteïment doble regula-
ble. L’esmorteïment s’utilitza en cilindres que han
de desplaçar càrregues. D’aquesta manera, es re-
dueix l’impacte de la tija amb el cilindre al final de
la seva carrera. 

Per etiquetar les vies de les vàlvules s’ha utilitzat la
normativa ISO (DIN ISO 5599-3), segons la qual: 
la via d’alimentació s’etiqueta amb el nombre 1, els
conductes de treball amb nombres parells (2, 4,
6...), les vies d’escapament amb nombres senars
(3, 5, 7...) i els conductes de pilotatge amb 10 
(si el senyal bloqueja la via 1), 12 (si el senyal obre
el pas d’1 cap a 2), 14 (si el senyal obre el pas 
d’1 cap a 4), 16 (si el senyal obre el pas d’1 cap 
a 6), etc.

La diferència rau en la velocitat amb què es mouen
les tiges:

a) En el primer, les velocitats d’avançament i re-
trocés són iguals (K = 0,02) i es regulen con-
juntament des de la vàlvula d’estrangulació que,
en aquests moments, marca 40%.

b) En el segon, la velocitat d’avançament de la tija
no està regulada (és instantània). En canvi, el
retrocés és regulat per la vàlvula d’estrangula-
ció (ara al 40%). La velocitat és v = 0,02.

c) En el tercer, les velocitats d’avançament i retro-
cés estan regulades de manera independent. La
velocitat d’avançament la regula la vàlvula que
ara està al 40% (K = 0,02) i la velocitat de re-
trocés la regula la vàlvula que ara està al 50%
(v = 0,05).

Per tal de veure-ho en Fluidsim 3.6, des del me-
nú Opciones → Didáctica… pot regular-se la ve-
locitat d’animació.

Fixa’t que el cilindre d’efecte simple que ens ofe-
reix Fluidsim H no té retorn per molla. Per fer-lo re-
trocedir, cal descarregar el fluid del cilindre apli-
cant-hi una força externa. 

Per simular l’aplicació d’una força de 100 N a la ti-
ja d’un cilindre d’efecte simple, després d’arrosse-
gar el component a l’espai de treball, hi farem do-
ble clic i completarem el quadre de diàleg.

9
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Fes doble clic en el grup motriu per introduir-hi els
valors de pressió i cabal. 

Aquest problema també admet un tractament digi-
tal. La taula de veritat que resumeix el comporta-
ment del cilindre en funció dels polsadors és la se-
güent:

En aquest cas, és més fàcil utilitzar la primera for-
ma canònica de la funció de l’actuador:

CilindreFC1 = A ⋅ B ⋅ C

S’han d’utilitzar dues vàlvules de simultaneïtat per
implementar els productes.

En aquest esquema s’ha fet servir la normativa 
CETOP per a l’etiquetatge de les vies de les vàl-
vules.

Recorda que en els esquemes oleohidràulics tots
els components han de dibuixar-se en repòs.

La pressió que exerceix l’aire atmosfèric es mesu-
ra amb un baròmetre. De vegades, es denomina
pressió baromètrica, i sol ser de l’ordre d’1 atm. 

Si no s’ha fet el buit, aquesta pressió sempre exis-
teix, i és la mateixa en tots els trams d’una cano-
nada o en qualsevol element d’un circuit pneu-
màtic.

La pressió que subministra un compressor no arri-
ba per igual, o a la vegada, a tots els elements d’un
circuit. Això genera diferències de pressió que són
les que fan que l’aire es desplaci per una cano-
nada.

La pressió «extra» (a més de la baromètrica) que
hi ha en un punt s’anomena pressió manomètrica.

Presió total = presió baromètrica +
+ presió manomètrica

Resposta lliure. Informació a:

http://es.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal 

Resposta lliure. Informació a:

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli 

12
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SOLUCIONARI6

Polsadors Actuador

A B C Cilindre

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 0

1 0 1 0

1 1 0 0

1 1 1 1
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REFORÇ

PROBLEMES DE PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA (I)6 FITXA 1

Relaciona cada símbol d’un component pneumàtic amb la descripció que li correspongui:

En una canonada de secció circular i radi R = 1 cm circula un fluid incompressible en règim laminar a una
velocitat de 3 m/s. Calcula el cabal que hi circula.

La bàscula hidràulica de la figura consta de dues plataformes circulars de seccions S1 = 2.500 cm2

i S2 = 10.000 cm2. Calcula si serà possible elevar 100 kg, col·locant-los a la segona plataforma, posant 
30 kg a la primera.

3

2

1

Descripció del component

Unitat de manteniment

Cilindre d’efecte simple 
amb retorn per molla

Compressor

Vàlvula 5/2 biestable pilotada
pneumàticament

Vàlvula estranguladora

Cilindre d’efecte doble amb
esmorteïment doble regulable

Vàlvula selectora

Manòmetre

Vàlvula 3/2 activada per
polsador i amb retorn 
per molla

Vàlvula distribuïdora 4/3 amb
posició central de bloqueig
accionada per electroimants

Vàlvula de simultaneïtat

Cilindre d’efecte simple 
amb molla d’avançament

Vàlvula 4/2 activada per rodet 
i amb retorn per molla

Vàlvula distribuïdora 5/3 
amb posició central 
de bloqueig, accionada
electropneumàticament

Vàlvula antiretorn
estranguladora

Simbologia pneumàtica Simbologia pneumàtica

S1S2

F2 F1
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6 REFORÇ

PROBLEMES DE PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA (II)
FITXA 1

Dibuixa el símbol d’una vàlvula distribuïdora 4/2 amb accionament mecànic (mitjançant un polsador) 
i amb retorn per molla.

Dedueix quina vàlvula cal accionar 
perquè surti la tija del cilindre 
de doble efecte en el circuit 
hidràulic següent.

Etiqueta, d’acord amb la normativa CETOP, 
els elements, les seves vies i les seves 
connexions en el circuit pneumàtic següent.

6

5

4
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Resposta:

En primer lloc, traduirem totes les unitats al sistema internacional. Després, calcularem la secció 
de la canonada i, per acabar, trobarem el cabal utilitzant l’expressió Q = S ⋅ v.

. Per tant, el cabal és 0,94 L/s.

La força mínima F1 necessària per equilibrar la bàscula és determinada per l’expressió del principi de Pascal:

Cal entendre que la força mínima és de 25 kgf. Quan s’aplica el principi de Pascal l’important és que 
les superfícies dels èmbols siguin en les mateixes unitats i les de les forces també. Per tant, amb 30 kgf 
col·locats a la primera plataforma podrem elevar 100 kgf, que col·locarem a la segona plataforma.
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2

1

Descripció del component

Unitat de manteniment

Cilindre d’efecte simple 
amb retorn per molla

Compressor

Vàlvula 5/2 biestable pilotada
pneumàticament

Vàlvula estranguladora

Cilindre d’efecte doble amb
esmorteïment doble regulable

Vàlvula selectora

Manòmetre

Vàlvula 3/2 activada per
polsador i amb retorn 
per molla

Vàlvula distribuïdora 4/3 amb
posició central de bloqueig
accionada per electroimants

Vàlvula de simultaneïtat

Cilindre d’efecte simple 
amb molla d’avançament

Vàlvula 4/2 activada per rodet 
i amb retorn per molla

Vàlvula distribuïdora 5/3 
amb posició central 
de bloqueig, accionada
electropneumàticament

Vàlvula antiretorn
estranguladora
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6 REFORÇ

PROBLEMES DE PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA (III)
FITXA 1

Simbologia pneumàtica Simbologia pneumàtica

SOLUCIONS
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REFORÇ

PROBLEMES DE PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA (IV)6 FITXA 1

La solució és la següent: 

S’ha de prémer la vàlvula 3/2 etiquetada com 1.6. Fixa’t en els circuits següents:

Observa que el polsador 1.2 és superflu, ja que la seva sortida és bloquejada per una vàlvula antiretorn 
col·locada maliciosament.  

La vàlvula 1.4 està configurada per deixar passar el fluid 
quan està en la posició de repòs. Així, la vàlvula de simultaneïtat
1.02 deixarà passar fluid quan es premi 1.6. En aquest 
moment, la vàlvula selectora 1.04 deixarà passar 
el fluid també, pilotant la biestable 1.1 i fent que la tija 
del cilindre surti. 

La vàlvula 1.8 actua sobre la biestable 1.1 fent que la tija
es retregui. 

La solució és la següent:6

5

4

Circuit amb la vàlvula 1.6 activada.Circuit amb tots els elements 
en repòs.
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AMPLIACIÓ

CÀLCULS AMB CILINDRES PNEUMÀTICS (I)6 FITXA 2

Quan entra aire comprimit dins la cambra d’un cilindre, es genera una pressió P que provoca 
una força F0 , sobre l’èmbol o pistó de superficie Se:

Força sobre l’èmbol: 

F0 = P ⋅ Se

Cilindre d’efecte simple (ES)

En un cilindre d’efecte simple, la força exercida per la pressió dins la seva cambra ha de vèncer la resistència 
de la molla Fm que és aproximadament proporcional a la longitud x que es desplaça l’èmbol.

És a dir, la molla oferirà més resistència quan més comprimida estigui: 

Fm = k ⋅ x

en què k és una constant de proporcionalitat el valor de la qual depèn de les característiques 
de la molla.

A més, a la pràctica, sempre hi ha una fricció Fr entre l’èmbol i la camisa que s’oposa al desplaçament 
de l’èmbol.

Finalment, la força efectiva que serà capaç de fer el pistó en la seva trajectòria d’avançament serà 
determinada per l’expressió:

FESavanç = F0 − Fm − Ft

A la pràctica, de vegades es fa servir l’expressió següent, que no és deduïble a partir de l’anterior:

FESavanç = η ⋅ (P ⋅ Se − Fm)

en què Fm és la resistència de la molla i es considera que la fricció suposa una disminució de la força efectiva
caracteritzable pel factor η, anomenat rendiment del cilindre (0 ≤ η ≤ 1).

Cilindre d’efecte doble (ED)

En la carrera d’avanç de l’èmbol d’un cilindre d’efecte doble 
no hi ha altra posició que la força de fricció amb la camisa:

FEDavanç = F0 − Ft = P ⋅ Se − Ft

En la carrera de retrocés hem de tenir en compte que l’aire 
comprimit pressiona sobre una superfície més petita que 
la de l’èmbol, de manera que la força de retrocés serà:

FEDretrocés = P ⋅ Sef − Fr

en què Sef = Se − Sv.

La superfície efectiva Sef serà igual a la de l’èmbol Se menys la secció de la tija St. 

A la pràctica, se substitueix la força de fricció per un coeficient de rendiment, η, de manera 
que tenim:

FEDavanç = η ⋅ P ⋅ Se

FEDretrocés = η ⋅ P ⋅ Sef = η ⋅ P ⋅ (Se − St)

Observa que l’èmbol té menys força en el retrocés que en l’avanç.

⎧
⎨
⎪⎪
⎩⎪⎪

FORÇA EFECTIVA D’UN CILINDRE

Èmbol

Tija

Culata
anterior

CamisaEntrada

Culata 
posterior

Se Sef St
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AMPLIACIÓ

CÀLCULS AMB CILINDRES PNEUMÀTICS (II)6 FITXA 2

Per calcular el cabal que un compressor ha de posar en joc en un circuit pneumàtic haurem de conèixer 
l’aire comprimit que consumiran els cilindres a cada cicle de treball.

Cilindre d’efecte simple (ES)

Els cilindres d’efecte simple amb retorn per molla només consumeixen aire comprimit a la seva 
carrera d’avanç. 

Per tant:

VEScicle = VESavanç = Se ⋅ L = ⋅ L

L és la carrera de l’èmbol, és a dir, la distància entre la via del cilindre i el màxim desplaçament 
de l’èmbol.

Cilindre d’efecte doble (ED)

Els cilindres d’efecte doble consumeixen aire comprimit a la seva carrera d’avanç i també 
de retrocés.

Per tant:

VEDcicle = VEDavanç + VEDretrocés =

= Se ⋅ L + Sef ⋅ L = Se ⋅ L + (Se − Sv) ⋅ L

VEDcicle = (2Se − Sv) ⋅ L

πDe
2

4

Pensa i respon: 
Creus que un cilindre d’efecte simple amb un èmbol de 5 cm de diàmetre i un rendiment del 90% 
(és a dir, η = 0,9) podrà elevar una càrrega de 70 kgf, quan un compressor li subministri 
una pressió de 7 bars?

Calcula el volum consumit en el retrocés d’un cilindre d’efecte doble que té un pistó 
amb una secció de 9 cm2 i una tija amb un radi d’1,5 cm, i amb una distància entre les seves 
vies de 30 cm.

Quin volum d’aire atmosfèric (a P0 = 1 atm) consumirà en cada cicle de treball 
un cilindre d’efecte doble que consumeix en cada cicle dos litres d’aire comprimit 
a 6 bars de pressió?

Utilitza la llei de Boyle: 

a temperatura constant.

P

P

V

V
0

0f

f=

3

2

1

QÜESTIONS

VOLUM D’AIRE COMPRIMIT CONSUMIT A CADA CICLE DE TREBALL
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AMPLIACIÓ

A LA XARXA6 FITXA 3

Notes

LIBROSVIVOS
http://www.librosvivos.net/smtc/
homeTC.asp?TemaClave=1166

Pàgina molt interessant en la qual 
es poden veure diverses 
animacions molt aclaridores sobre 
la pneumàtica i la hidràulica.

JORDIAN.NET 
http://www.xtec.cat/~jjordan/meca/
3credit/pneuma.htm 

Pàgina plena de continguts 
relacionats amb la tecnologia 
i en la qual hi ha explicacions
teòriques molt completes sobre
pneumàtica i hidràulica i enllaços
d'interès.

SIMULACIÓ HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA 
http://www.xtec.cat/formaciotic/
dvdformacio/materials/tdstc/dstcm5/
dstcm5p3.htm 

En aquesta pàgina es proposen
pràctiques per fer a l'aula 
i eines de simulació de circuits
pneumàtics i hidràulics.

YOUTUBE
http://es.youtube.com/
watch?v=jWzjfjXA8S0&feature=related 

Vídeo en què s'explica de forma
detallada el món de la hidràulica 
i de la pneumàtica des del punt 
de vista teòric i de les seves
aplicacions.

HIDRÁULICA DIDÁCTICA
http://www.hidraulicadidactica.
com.ar

Malgrat el seu nom, aquesta 
pàgina està més orientada 
al professional que a l’estudiant. 
Es pot consultar per veure aplicacions
pràctiques i la incidència industrial 
de la hidràulica.

ADD 5000
http://www.all-
done.com/didactica/add5000.htm

Pàgina orientada al professorat. 
Es tracta d’un catàleg comercial 
de kits de muntatge didàctics 
sobre la pneumàtica.
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AVALUACIÓ

AVALUACIÓ6 FITXA 4

Esmenta, explicant la funció que duen a terme, els
elements bàsics d’un circuit pneumàtic.

Dissenya un circuit pneumàtic que permeti accionar
un cilindre d’efecte simple amb retorn per molla amb
una vàlvula 3/2 accionada per polsador i amb retorn
per molla. Utilitza la norma CETOP a la nomenclatu-
ra dels elements.

Com s’anomenen les vàlvules que representen els
símbols pneumàtics CETOP següents?

a)

b)

Descriu el funcionament del circuit pneumàtic se-
güent:

Dissenya un circuit pneumàtic que permeti accionar
un cilindre d’efecte doble comandat per una vàlvu-
la 4/2 pilotada penumàticament. Utilitza tres vàl-
vules 3/2 NC activades per polsador i amb retorn per
molla (A, B i C).

• Perquè la tija iniciï la seva carrera d’avanç, cal
activar simultàniament els polsadors A i B.

• Perquè la tija iniciï la seva carrera de retorn, cal
activar el polsador C.

Observa el circuit hidràulic següent els components
del qual estan connectats en sèrie: 

Fins assolir l’estat actual el grup motriu ha submi-
nistrat un cabal constant de 2 l/min. Quin cabal
haurà circulat per cada element del circuit?

Quins aparells es fan servir per mesurar la pressió 
i el cabal en un circuit oleohidràulic? 

• Dibuixa els seus símbols i indica la manera (en
sèrie o en paral·lel) en què han de connectar-se
en el circuit.

Un cilindre hidràulic d’efecte doble treballa en buit
(és a dir, sense suportar cap càrrega a la seva tija).
Rep el mateix cabal a les seves vies, tant a la car-
rera d’avanç de l’èmbol com a la de retorn. 

• Quan anirà més ràpid l’èmbol, en el seu avanç o
en el retorn? Per què?

Dissenya un circuit hidràulic que permeti accionar
un cilindre d’efecte doble comandat per una vàlvu-
la 5/2 pilotada hidràulicament. Fes servir quatre vàl-
vules 3/2 NC activades per polsador i amb retorn per
molla (A, B, C i D).

• Perquè la tija iniciï la seva carrera d’avanç, cal
activar o bé el polsador A o bé el polsador B.

• Perquè la tija iniciï la seva carrera de retorn, cal
activar o bé el polsador C o bé el polsador D.

Utilitza la nomenclatura establerta per la norma
CETOP.

Descriu un diagrama d’estat d’un circuit hidràulic 
i esmenta’n algun exemple.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOM: CURS: DATA:

927566 _ 0205-0234.qxd  1/7/08  09:56  Página 218



219� GUIA TECNOLOGIA QUART ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA �

AVALUACIÓ

AUTOAVALUACIÓ6 FITXA 5

Si volem accionar un cilindre pneumàtic indistin-
tament des de dos llocs diferents haurem de fer ser-
vir una vàlvula:

a) Limitadora de pressió. c) AND.

b) De simultaneïtat. d) OR.

Quina descripció es correspon
amb el símbol pneumàtic ISO
següent? 

a) Vàlvula 2/2 NA, accionada per palanca i
amb retorn per molla.

b) Vàlvula 2/2 NA, pilotada pneumàticament 
i amb retorn per molla.

c) Vàlvula 3/2 NA, pilotada pneumàticament 
i amb retorn per molla.

d) Vàlvula 3/2 NC, pilotada pneumàticament 
i amb retorn per molla.

Indica quina de les afirmacions següents, relacio-
nades amb el funcionament de la vàlvula del dibuix,
és certa: 

a) Permet el pas lliure-
ment de P a A.

b) Bloqueja el pas de P
a A.

c) L’aire passarà de P a A a través d’un con-
ducte estrangulat al 60%.

d) Bloqueja el pas de A a P.

8 bars de pressió equivalen a...

a) … 7,9 atm c) … 7.600 mm Hg

b) … 80.000 Pa d) … 9 kgf/cm2

Quina denominació corres-
pon al funcionament del cir-
cuit següent?

a) Comandament directe d’un cilindre ED mit-
jançant 2 vàlvules 3/2 NC activades per una
vàlvula biestable 4/2.

b) Comandament indirecte d’un cilindre ED
mitjançant vàlvula biestable 4/2 accionada
pneumàticament i 2 polsadors 3/2 NC.

c) Comandament directe d’un cilindre ED mit-
jançant vàlvula biestable 4/2 accionada
pneumàticament i 2 polsadors 3/2 NC.

En aquesta vàlvula hidràulica li
falta una via per etiquetar. Qui-
na lletra s’hi ha de posar?

a) La lletra C. c) La lletra R.

b) La lletra T. d) La lletra S.

Si volem accionar un cilindre hidràulic de manera que
dos operaris hagin d’activar a la vegada dos polsa-
dors situats a certa distància, necessitarem:

a) Una vàlvula c) Un cabalímetre.
selectora.

b) Una vàlvula d) Una vàlvula OR.
AND.

L’Eduard està regant i el seu germà Pau trepitja, 
a mig recorregut, la goma de reg sense arribar a obs-
truir-la del tot.

a) La pressió disminueix a la sortida, la qual
cosa dificulta el reg.

b) La velocitat de sortida de l’aigua augmenta
i assoleix, per tant, una distància més gran.

c) El cabal serà el mateix a tota la canonada de
goma, però menor que si no la trepitgés en
Pau.

d) El cabal serà menor a la zona on trepitja en
Pau, però la pressió de sortida no variarà.

Què és un diagrama d’estat?

a) Una manera de descriure el funcionament
d’un circuit.

b) Una llista dels components d’un circuit.

c) Una manera de descriure l’estat inicial dels
components d’un circuit.

d) Un actuador hidràulic.
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AVALUACIÓ

SOLUCIONS (I)6 FITXA 6

Els elements bàsics d’un circuit pneumàtic són:

• Compressor: és el generador d’aire comprimit.
Subministra pressió i cabal.

• Canonades: són els conductes a través dels quals
viatja l’aire comprimit.

• Actuador: és on té lloc la conversió de l’energia
pneumàtica en un altre tipus d’energia (normal-
ment mecànica). Solen ser cilindres d’efecte sim-
ple o doble, aspiradors, etc.

El circuit és: 

a) És una vàlvula 4/2 NA pilotada pneumàticament.

b) És una vàlvula 5/2 NA activada mitjançant pol-
sador i amb retorn per molla.

Es tracta de comandament directe d’un cilindre d’e-
fecte doble amb una vàlvula 5/2 activada mitjan-
çant polsador i amb retorn per molla. 

• En la posició de repòs, la vàlvula 5/2 bloqueja el
pas de l’aire i la tija està escamotejada. 

• Quan es manté premuda la vàlvula 5/2, s’esta-
bleix comunicació entre les vies P i A, i la tija del
cilindre surt eliminant l’aire de la cambra per la
via S.

• Quan es deixa anar el polsador, la molla fa que
la vàlvula retorni a la seva posició inicial i l’èm-
bol torna a desaparèixer. 

La solució és la següent:

Com que tots els components del circuit són en sè-
rie, segons la llei de continuïtat, el cabal que ha tra-
vessat cada un dels components és el mateix, és a
dir, 2 l/min.

La pressió es mesura amb un manòmetre, un apa-
rell que s’ha de col·locar en paral·lel amb una bran-
ca del circuit. 

El cabal es mesura amb un cabalímetre, un aparell
que ha de connectar-se en sèrie amb una branca
del circuit.

En l’enunciat del problema es compleixen les con-
dicions per aplicar la llei de la continuïtat en amb-
dues vies del cilindre:

Q1 = Q2 → S1 ⋅ v1 = S2 ⋅ v2 →

Com > 1 → v2 > v1.

Per tant, en buit, la carrera de retrocés de l’èmbol
és més ràpida.

A la simulació amb l’aplicació Fluidsim 3.6, po-
dem observar-ho fàcilment utilitzant un diagrama
d’estat.
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Comandament directe d’un cilindre ES mitjançant 
una vàlvula 3/2 accionada per polsador i amb retorn
per molla. Norma CETOP.

Manòmetre Cabalímetre

AVALUACIÓ
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AVALUACIÓ

SOLUCIONS (II)6 FITXA 6

El circuit següent mostra l’única manera de fer-ho. 

Un diagrama d’estat és un gràfic que representa
l’estat, en funció del temps, de tots els components
d’un circuit pneumàtic o hidràulic.

Per exemple, considerem el circuit simple de la
figura.

Es tracta del comandament directe d’un cilindre d’efec-
te doble mitjançant una vàlvula 4/2 NC accionada per
polsador i amb retorn per molla. En el diagrama d’estat
pot observar-se com la carrera d’avanç de l’èmbol és lleu-
gerament més lenta que la de retrocés.

10

9

d;  b. La connexió 10 indica que el senyal pneumàtic tanca el pas d’1 a 2;  a;  a;  b;  

b;  b;  c;  a.9876

54321

AUTOAVALUACIÓ
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Hi ha dues normatives bàsiques que determinen la simbologia oleohidràulica i pneumàtica: les normes CETOP
(Comitè Europeu de Transmissions Oleohidràuliques i Pneumàtiques) i les normes ISO.
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6 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

SIMBOLOGIA OLEOHIDRÀULICA I PNEUMÀTICA (I)
FITXA 7

Normes CETOP Normes ISO
S’enumeren d’esquerra a dreta i de baix a dalt en l’ordre que s’indica.

Elements de treball 
o actuadors pneumàtics:
cilindres d’efecte simple i doble,
aspiradors, etc.

1.0, 2.0, 3.0…
• La primera xifra n’indica l’ordre. 
• La segona xifra (sempre 0) indica 

que es tracta d’un element de treball.

1A, 2A, 3A…
• La primera xifra n’indica l’ordre. 
• La A indica que es tracta 

d’un element de treball.

Elements de comandament 
o òrgans de govern:
vàlvules de distribució
(monoestables o biestables), etc.

1.1, 2.1, 3.1…
• La primera xifra fa referència 

a l’element de treball que governen.
• La segona xifra (sempre 1) indica 

que es tracta d’un element de govern.

1V1, 1V2, 1V3…
2V1, 2V2, 2V3…

• La primera xifra fa referència 
a l’element de treball que regulen. 

• La V indica que es tracta 
d’un element de comandament 
o de processament.

• L’última xifra n’indica l’ordre 
(no s’hi posa si només n’hi ha un).

Elements de processament 
o de regulació:
vàlvules selectores, vàlvules de
simultaneïtat, vàlvules antiretorn
amb estrangulació, etc.

1.01, 1.02, 1.03…
2.01, 2.02, 2.03…

• La primera xifra fa referència 
a l’element de treball que regulen.

• La segona xifra acaba en un nombre 
parell si l’element de regulació influeix en
l’arribada del fluid a l’element de treball, 
i en un nombre senar en el cas contrari.

Elements d’entrada:
polsadors, finals de carrera 
i sensors en general.

1.2, 1.4, 1.6…
1.3, 1.5, 1.7…
2.2, 2.4, 2.6…
2.3, 2.5, 2.7…

• La primera xifra fa referència 
a l’element de treball que detecten 
o bé cap a on envien el senyal. 

• La segona xifra és parell si l’element
d’entrada regula l’arribada de fluid 
a l’element de treball, i és senar 
en el cas contrari.

0S1, 0S2, 0S3…
1S1, 1S2, 1S3…

• La primera xifra fa referència 
a l’element de treball que 
detecten o bé cap al qual envien 
el senyal (serà 0 si és un element
d’alimentació). 

• La S indica que es tracta d’un sensor.
• L’última xifra n’indica l’ordre 

(no s’hi posa si només n’hi ha un).

Elements auxiliars:
unitats d’alimentació,
acumuladors, manòmetres, etc.

0.1, 0.2, 0.3…
• La primera xifra (sempre 0) indica 

que es tracta d’un element auxiliar. 
• La segona xifra n’indica l’ordre.

0Z1, 0Z2, 0Z3…
1Z1, 1Z2, 1Z3…

• La primer xifra fa referència 
a l’element de treball al qual 
pertany (serà 0 si és un element
d’alimentació). 

• La Z indica que es tracta 
d’un element auxiliar.

• L’última xifra n’indica l’ordre 
(no s’hi posa si només n’hi ha un).

Conductes
per a
vàlvules 
de 5 vies

D’alimentació P 1

De treball A, B 2, 4

D’escapament
R, S per a pneumàtica.
T per a oleohidràulica.

3, 5

De maniobra Z, Y
10: Si el senyal bloqueja la via 1.
12: Si el senyal obre el pas d’1 a 2.
14: Si el senyal obre el pas d’1 a 4.
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6 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

SIMBOLOGIA OLEOHIDRÀULICA I PNEUMÀTICA (II)
FITXA 7

Observa els circuits pneumàtics següents. Tenen els elements, les vies i les connexions etiquetats 
segons la normativa adequada.

1

QÜESTIONS

a) Quin s’ha etiquetat segons la norma CETOP? I quin segons la norma ISO?

b) En cadascun d’ells identifica-hi els elements representats a partir de les etiquetes que incorporen.

A

B
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Elabora el GRAFCET de l’automatisme 
hidràulic de la figura adjunta.

1

QÜESTIONS
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CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

GRAFCET 6 FITXA 8

El GRAFCET (Gràfic Funcional de Control d’Etapes i Transicions) és un mètode de representació gràfica 
que reflecteix la seqüència de control d’un automatisme, pneumàtic o no. El GRAFCET es regeix per la norma
europea CEI 848. Hi podem distingir una sèrie d’etapes o estats units per línies d’enllaç, en les quals poden
desenvolupar-se certes accions i les transicions entre aquestes etapes:

• Les etapes es representen per quadres que tenen un nombre en el seu interior. La primera etapa 
(o etapa inicial) es designa amb el 0 i el seu quadre és de línia doble.

• Les accions poden ser: condicionades (C), retardades (D), limitades en el temps (L), 
impulsos (P) o memoritzades (S).

• Les transicions indiquen les condicions que cal que hi hagi perquè el sistema passi a l’etapa següent. 
Es representen amb un petit segment horitzontal que talla la línia d’enllaç.

Observa el circuit electropneumàtic següent. A continuació, en descrivim el funcionament:

A l’estat inicial (0), el cilindre d’efecte doble 1A es troba amb l’èmbol
escamotejat. El sensor reed 1S1 (es tracta d’un sensor de proximitat) 
el detecta i s’activa. Quan es tanca l’interruptor 1S3, s’activa 
la bobina Y1 de l’electrovàlvula 1V; l’èmbol comença a sortir i 1S1 
s’obre desactivant la bobina Y1. L’èmbol continua el seu recorregut 
fins que, al final de la carrera, tanca el sensor reed 1S2 que activa 
la connexió Y2 de l’electrovàlvula 1V. Llavors, l’èmbol comença 
la seva carrera de retrocés, i allibera el sensor 1S2, fins que s’assoleix
novament l’estat inicial. Com que l’interruptor continua tancat, 
el cicle es repeteix indefinidament.

Es tracta, per tant, d’un circuit que produeix moviment alternatiu 
de l’èmbol d’un cilindre d’efecte doble. El seu GRAFCET es mostra 
a la dreta del circuit.

Circuits de potència i de control del moviment alternatiu cíclic 
d’un cilindre d’efecte doble mitjançant una electrovàlvula biestable 4/2.

GRAFCET de l’automatisme.

0

1

2

1A +

1A –

1S3

1S2
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Explica el funcionament dels circuits següents 
i identifica-hi els components, les vies i els conductes
segons la normativa ISO.

1

QÜESTIONS

Aquestes vàlvules se solen utilitzar per retardar la desconnexió o la connexió d’una via. De vegades, 
també es fan servir per convertir senyals permanents en impulsos.

El seu funcionament consisteix a fer passar l’aire comprimit per un conducte d’estrangulació variable 
que porta a un petit dipòsit. Quan aquest s’omple i la pressió supera cert valor, s’activa una vàlvula 3/2, pilotada
pneumàticament, que obre o tanca la comunicació entre les vies 1 i 2. 

La vàlvula 3/2 disposa d’un retorn per molla que actuarà quan la pressió no ultrapassi aquest valor crític.

A Fluidsim 3.6 s’anomenen vàlvules de desceleració, normalment oberta i normalment tancada.

VÀLVULES TEMPORITZADES

225� GUIA TECNOLOGIA QUART ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA �

CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...
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Aquesta vàlvula sol utilitzar-se per incrementar la velocitat d’entrada o de sortida 
de les tiges dels cilindres pneumàtics, sobretot els de gran capacitat.

Quan l’aire comprimit circula de la via 1 a la 2, ho fa lliurement. En canvi, quan ve 
de la 2, la via 1 es bloqueja i l’aire acaba sortint a l’exterior per la via 3 (s’hi pot posar 
un silenciador com el de la figura per reduir els sorolls).

VÀLVULA D’ESCAPAMENT RÀPID

S’utilitza per mantenir la pressió d’aire constant a la instal·lació pneumàtica. 
Formen part de la unitat de manteniment.

VÀLVULA REGULADORA DE PRESSIÓ AMB ESCAPAMENT I MANÒMETRE

A B

Vàlvula 
temporitzada 
a la desconnexió.

Vàlvula 
temporitzada 
a la connexió.
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Les electrovàlvules són vàlvules pilotades elèctricament. Disposen d’una bobina amb un nucli 
ferromagnètic que, quan li arriba corrent, atrau una palanca que acciona la vàlvula. La incorporació 
d’elements elèctrics i electrònics als circuits pneumàtics fa que el grau d’automatització que 
es pot assolir sigui més elevat.

En l’estudi dels circuits electropneumàtics hem distingit entre el circuit de potència (que inclou 
els components pneumàtics) i el de control (que inclou els components elèctrics).

Les electrovàlvules biestables tenen dues bobines i, per canviar l’estat de la vàlvula, n’hi ha prou 
a fer arribar a la bobina corresponent un senyal elèctric que no cal mantenir. Si arribessin alhora senyals 
elèctrics a totes dues bobines (això rep el nom d’interferència de senyals), l’electrovàlvula no canviaria 
l’estat que tingués en aquell moment. 

En el circuit anterior hi ha alguns símbols nous:

Exemple 1. Comandament d’un cilindre d’efecte doble mitjançant una electrovàlvula 4/2 biestable
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Símbol Descripció

Electrovàlvula biestable 4/2. El seu pilotatge 
és elèctric, mitjançant bobines.

Polsador elèctric normalment obert 
(NA o obturador).

Bobina o solenoide de l’electrovàlvula.

Circuit de potència. Circuit de control.
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Símbol Descripció

Interruptor (obturador).

227� GUIA TECNOLOGIA QUART ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA �

CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

INTRODUCCIÓ A L’ELECTROPNEUMÀTICA: ELECTROVÀLVULES (II)6 FITXA 10

Dissenya un circuit electropneumàtic que activi un cilindre d’efecte doble mitjançant una electrovàlvula
monoestable 4/2 amb retorn per molla, utilitzant un interruptor en lloc d’un polsador.

1

QÜESTIONS

Les electrovàlvules monoestables tenen una sola bobina, i per canviar l’estat de la vàlvula cal enviar un senyal
elèctric permanent. En el moment que aquest senyal s’atura, la molla fa que la vàlvula torni al seu estat 
de repòs. Per tant, si volem activar una vàlvula monoestable mitjançant un polsador, necessitarem utilitzar 
un circuit elèctric de memòria que empri un relé de dos circuits de commutació.

Durant l’instant que S2 està premut, el corrent elèctric arriba a la bobina del relé, K1, ja que el polsador S1 
està tancat. Llavors, els dos contactes K1 es tanquen i romandran tancats encara que s’obri el polsador S2, 
perquè el corrent segueix arribant a la bobina del relé a través del primer contacte K1. Per tant, la bobina 
de l’electrovàlvula Y1 seguirà activada fins que s’obri el contacte S1.

Exemple 2. Comandament d’un cilindre d’efecte doble mitjançant una electrovàlvula 4/2 monoestable
amb retorn per molla

Símbol Descripció

Electrovàlvula monoestable 4/2 amb retorn per molla.

Polsador elèctric normalment tancat (NC o franquejador).

Bobina o solenoide de relé.

Circuit de potència. Circuit de control.
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En els circuits que utilitzen vàlvules pilotades pneumàticament, tot sovint hi apareixen interferències 
entre els senyals. Observa el circuit següent:

El que es vol és que primer surti la tija del cilindre 1A, després la tija del cilindre 2A. En acabat, 
es vol que s’escamotegi la tija del cilindre 2A i, finalment, la del cilindre 1A. 

Observa que a la vàlvula 1V3 hi ha interferència entre els senyals 14 i 12 provinents, respectivament, 
d’1S1 i 2S1. En activar l’interruptor general OS, no es mou cap tija.

Després d’incorporar una vàlvula temporitzada a la desconnexió a la via 2 de la vàlvula 1V2, aconseguim 
que surti la tija del cilindre 1A i, després, la del 2A.

Observa que, inicialment, l’aire no pot passar per la vàlvula temporitzada a la desconnexió. L’aire és desviat 
a la via 10, on comença a omplir un dipòsit acumulador. Quan l’omple i l’aire adquireix certa pressió, s’activa. 
La temporització es pot regular variant l’estrangulació.

Estat del circuit després 
d’incorporar una vàlvula 
temporitzada a la sortida d’1V2.
Apareix interferència de senyals 
a la vàlvula 2V3.

Estat del circuit després d’activar 
l’interruptor 3/2 OS. Interferència 
de senyals a la vàlvula 1V3.
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Tot i així, podem observar una interferència 
de senyals a la vàlvula 2V3 que no deixa que la tija
del cilindre 2A s’escamotegi. 

Et recomanem la simulació d’aquest circuit 
amb Fluidsim 3.6 per ajudar-te a comprendre’n 
el funcionament. Potser serà convenient alentir 
la velocitat de simulació per veure-ho 
amb més claredat. Accedeix, des del menú
principal, a Opciones → Simulación…
modifica el valor «Factor espacio-tiempo» 
en el quadre de Velocidad de simulación. 
Una relació 1:10 pot ser suficient.

D’altra banda, si el circuit s’estén massa, 
és convenient canviar la configuració de la pàgina 
a horitzontal. Pensa que Fluidsim 3.6 no podrà
simular el circuit si algun component surt fora 
del marge de la pàgina.

Des d’Archivo → Medidas para dibujar…,
accediràs al quadre de diàleg per configurar 
la pàgina.

Col·locarem una altra vàlvula temporitzada a la desconnexió a la via 2 de la vàlvula 2V1 i anomenarem 
novament les vàlvules biestables. D’aquesta manera, haurem eliminat les interferències a la vàlvula distribuïdora
que comanda el cilindre 2A i la seva tija ja podrà escamotejar-se. 

La seqüència completa ja pot completar-se i repetir-se cíclicament.

Estat del circuit després 
de la incorporació d’una
segona vàlvula temporitzada
a la sortida de 2V1. 
Ara el senyal pneumàtic
procedeix de 2V2 
i no troba cap interferència 
a la vàlvula 2V4.
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L’equació de Bernouilli és una expressió de la conservació de l’energia mecànica.

Quan una massa de fluid circula per una canonada es poden considerar tres tipus d’energia mecànica: 

• Cinètica (o hidrodinàmica).

• Potencial (gravitatòria).

• Hidrostàtica (de pressió sobre les parets de la canonada).

Quan un fluid ideal circula en règim laminar (és a dir, 
si no hi ha remolins), la seva suma és la mateixa a tots els punts 
de la canonada.

Considerarem la canonada de la figura que té dos trams, un amb 
una secció més gran que l’altre. Escollim un punt 1, en el tram més
ample, i un altre punt 2 en el tram més estret. Com que tots 
dos punts pertanyen a la mateixa canonada es compleix:

Ehidrodinàmica + Ehidrostàtica + Egravitatòria = constant.

Si dividim per mg tots els membres i substituïm la densitat ρ = m/V:

(g = 9,81 m/s2)

El teorema de Bernouilli també es coneix com a teorema de les tres altures:

Altura dinàmica  + Altura piezomètrica + Altura geomètrica = Altura total de càrrega

A les canonades rectes de secció circular, s’ha comprovat experimentalment que el règim turbulent 
hi apareix quan:

• ρ: densitat del líquid (kg/m3).

• <v>: velocitat mitjana de flux (m/s).

• D: diàmetre de la conducció (m).

• μ: viscositat dinàmica del líquid (Pa ⋅ s).

El terme de l’esquerra de la desigualtat s’anomena nombre de Reynolds, NR. És una magnitud adimensional.  
La velocitat crítica (vc) és aquella per sobre de la qual el règim es torna turbulent.

L’efecte Venturi és una curiosa conseqüència del teorema 
de Bernouilli que constitueix la base científica del «efecte 
xemeneia» i dels polvoritzadors casolans.

L’efecte Venturi consisteix en el següent: la pressió que exerceix 
un líquid contra les parets interiors d’una canonada per on 
es desplaça en règim laminar disminueix quan disminueix 
la secció de la canonada. La variació de secció de la canonada 
ha de ser suau perquè no hi apareguin turbulències. 
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Si hi apliquem el teorema de Bernouilli i considerem que h1 = h2 = h, tindrem:

→

Si , llavors:

Equació de continuïtat:
S1 � v1 � S2 � v2

Pensa, per exemple, que si una persona té la pressió sanguínia (tensió arterial) baixa, la seva sang circularà 
més de pressa per les artèries (tindrà «velocitat a la sang»).

Considerem ara un tub horitzontal (1) i un altre de vertical (2) connectats en «T» i plens d’aire a pressió
atmosfèrica. Si fem que l’aire circuli més de pressa pel tub 2, la pressió hi baixarà respecte del tub 1. 
La diferència de pressió a tots dos tubs crearà un flux d’aire d’1 a 2 que tractarà d’equilibrar les pressions
novament. Aquest flux crea un efecte de succió en el tub 1.

L’efecte Venturi es coneix des de fa molt de temps. Les xemeneies el fan sevir per crear «tir», és a dir, 
un efecte de succió que fa que el fum se’n vagi cap amunt i surti a l’exterior.

Molts productes de neteja domèstica incorporen un polvoritzador
el fonament del qual és l’efecte Venturi. En aquests productes,
l’aire forçat s’aconsegueix mitjançant una manxa amb palanca.
Es produeix llavors un efecte de succió en el tub que arrossega
les petites partícules de líquid que hi ha al dipòsit.
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Per una artèria de secció 1 mm2 circula sang amb una pressió d’1,5 bar a una velocitat 
de 0,01 m/s. L’aparició d’un coàgul sanguini en un tram de l’artèria provoca que la secció efectiva 
disminueixi fins als 0,8 mm2. 

a) Quina velocitat tindrà la sang en aquest tram? 

b) Quina serà la pressió en aquest tram? Caldrà que busquis el valor mitjà de la densitat sanguínia. 

Calcula la velocitat a la qual apareixeran turbulències en una canonada de secció circular 1 cm2, 
per la qual circula oli industrial de densitat ρ = 820 kg/m3 i viscositat dinàmica μ = 0,15 N ⋅ s/m2.

2

1

QÜESTIONS

P1 = P2 = 1 atm

Es crea un flux d’aire 
del tub 1 cap al tub 2, 
i es crea un efecte de succió 
en el tub 1.

Efecte Venturi 
en una xemeneia.

Efecte Venturi en un polvoritzador.

P1

P2 P '2

P '1

Aire
forçat

Vent

Partícules 
de líquid

Palanca

Fum

P '1 = P1 = 1 atm  

P '2 < P '1

⎫
⎬
⎪⎪
⎭⎪⎪

→
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Força efectiva d’un cilindre

Volum d’aire comprimit consumit en cada cicle de treball
• D’efecte simple: 

VEScicle = VESavanç = Se ⋅ L = ⋅ L; L és la carrera de l’èmbol

• D’efecte doble: aquests cilindres consumeixen aire en les dues carreres (avanç i retrocés).

VEDcicle = VEDavanç + VEDretrocés = Se ⋅ L + Sef ⋅ L = Se ⋅ L + (Se − Sv) ⋅ L = (2Se − Sv) ⋅ L

Volum d’aire atmosfèric consumit per cicle de treball

Per al seu càlcul, farem servir la llei de Boyle: ; Relació de compressió: 

Consum d’aire atmosfèric (m3/s)
Consum = n ⋅ V , en què n és el nombre de cicles i V el volum d’aire atmosfèric consumit per cicle.

Unitats usuals
• 1atm = 1,013 bar = 101.300 Pa = 760 mm Hg =

= 1,033 kgf/cm2 = 14,66 psi (lliures/polzada2)

=
V

V
comprimido

atmosférico

P

P
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V
atmosférica
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=
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2

4

CÀLCUL EN CILINDRES PNEUMÀTICS
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• Llei de Boyle:

(T constant)

• Llei de Charles: 

(P constant)

• Llei de Gay-Lussac:

(V constant)

• Forces i pressions. En aquest cas: P1 = P2.
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• Variació del volum d’un gas 
en funció de la temperatura:

ΔV = V0 ⋅ α ⋅ Δt
– α: coeficient de dilatació

volumètrica del gas.

– V0: volum del gas 
a T = 273 ºK = 0 ºC.

• Llei combinada: 

• Equació dels gasos perfectes:

PV = nRT

P V

T

P V

T
i i
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f f
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⋅
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⋅
=

Multiplicació de la força:  

Multiplicació del recorregut: 

(conservació del treball)
F

F
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l
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2
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1
1 2= >,
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En aquest cas: F1 = F2

Multiplicació de la pressió: 
P

P

S

S
P P1

2

1

2
2 1= >,

• 1 kgf = 1 kp = 9,81 N

• 1 bar = 105 Pa

LLEIS FONAMENTALS

• D’efecte simple (ES):

FESavanç = η ⋅ (P ⋅ Se − Fm)

en què η és el rendiment del cilindre (0 ≤ η ≤ 1) 
i Fm la resistència de la molla.

• D’efecte doble (ED):

• Se: secció de l’èmbol. • Sv: secció de la tija.
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La velocitat de sortida d’un líquid ideal, únicament sotmès a l’acció
de la gravetat, per un orifici petit practicat en un dipòsit de grans
dimensions i parets primes és determinada per: 

hipòtesi: P1 = P2 = Patmosfèrica = 1 atm; v1 ≈ 0 (en ser el dipòsit 
tan gran, gairebé no es nota que baixa el nivell). Prenem com 
a nivell 0 de referència de l’energia potencial el fons del dipòsit. 
Hi hem aplicat el teorema de Bernouilli.

Equació ideal

En realitat, les línies de corrent no són perpendiculars a l’orifici de sortida i la secció del doll és més petita 
que la de l’orifici (a la pràctica, es considera que les 2/3 parts). Aquest fenomen s’anomena contracció 
de la vena líquida i provoca que la velocitat de sortida del líquid per l’orifici sigui més petita:

Equació real!

Imaginem un sòlid immers en un fluid. Si, per alguna raó, a la part superior el fluid es mou a una 
velocitat (v1) més gran que la velocitat a la qual es mou per sota (v2) (segons el teorema de Bernouilli, això 
implica: P1 < P2), el sòlid serà empès cap a dalt per un força. Aquest efecte es produeix a les ales dels avions.
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TEOREMA DE TORRICELLI

EQUACIÓ DE CONTINUÏTAT

El cabal d’un fluid ideal (incompressible i sense viscositat), que circula en règim laminar, es manté constant 
al llarg d’una canonada de secció variable. És a dir, si circulen 2 m3 en un segon per la secció S2, hauran 
de passar 2 m3, en el mateix temps, per la secció S1 (si no, o bé rebentarà la canonada o bé s’hi formaran
bombolles, cosa que suposa que s’abandonarà el règim estacionari).

• Q: cabal que circula per la canonada (m3/s).

• V: volum de líquid que es considera (m3).

• S: secció del conducte considerat (m2).

• l : longitud de la canonada considerada (m).

• v : velocitat del fluid en travessar la secció considerada (m/s).

És a dir, com més fina és la canonada, més de pressa 
hi circula el fluid (com hauràs comprovat en fer servir 
una mànega de reg).

Q Q
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A la pràctica, un líquid perd energia a mesura que flueix per una canonada. Hi ha dos tipus de pèrdues: primàries
(causades per la viscositat del líquid) i secundàries (causades per les característiques de la canonada). Aquestes
pèrdues es tradueixen en una disminució de la pressió que serà necessari compensar amb una bomba hidràulica.

Hr: pèrdua de càrrega (m). Ull!: de vegades, s’expressa en «metres de columna d’aigua per metre de canonada».
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