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ASSIGNATURA: OLEOHIDRÀULICA I PNEUMÀTICA

PROFESSOR/A RESPONSABLE: Joan Monyarch

CURS: 3er

CRÈDITS: 6

TIPUS: Optativa

1. OBJECTIUS
Objectius generals:




















Ser capaç d’identificar els diferents elements que composen una instal·lació pneumàtica.
Saber representar esquemes amb simbologia pneumàtica. Utilització de software per la seva
representació i posterior simulació.
Ser capaç d’aplicar els càlculs numèrics en les instal·lacions pneumàtiques.
Valorar els avantatges i els inconvenients de l’ús de la pneumàtica.
Incorporar els coneixements sobre les aplicacions de la pneumàtica a l’hora de considerar
posteriors opcions d’estudi i realitzacions amb automatismes.
Conèixer els diferents tipus de juntes d’estanquitat utilitzades en pneumàtica.
Conèixer les diferents vàlvules de pressió, direcció, i cabal tant pneumàtiques com
electropneumàtiques.
Utilització, aplicacions i funcionament de les diferents vàlvules proporcionals pneumàtiques
utilitzades en les processos industrials.
Ser capaç de dissenyar una instal·lació pneumàtica així com l’adopció de mesures correctores
pel tractament de l’aire, tal com disposa la norma ISO 8573
Disseny, càlcul i amortització de dispositius pneumàtics.
Ser capaç d’identificar els diferents elements que composen una instal·lació oleohidràulica.
Saber representar esquemes amb simbologia oleohidràulica. Utilització de software per la seva
representació i posterior simulació.
Ser capaç d’aplicar els càlculs numèrics en les instal·lacions oleohidràuliques.
Valorar els avantatges i els inconvenients de l’ús de la oleohidràulica.
Incorporar els coneixements sobre les aplicacions de la oleohidràulica a l’hora de considerar
posteriors opcions d’estudi i realitzacions amb automatismes.
Conèixer els diferents tipus de juntes d’estanquitat utilitzades en oleohidràulica.
Conèixer les diferents vàlvules de pressió, direcció, i cabal tant hidràuliques
com
electrohidràuliques.
Utilització, aplicacions i funcionament de les diferents vàlvules proporcionals hidràuliques
utilitzades en les processos industrials.
Ser capaç de dissenyar una instal·lació hidràulica. Disseny, càlcul i amortització de dispositius
hidràulics.

2. ESTRUCTURA
L'assignatura s'imparteix en un semestre i es fan 3 crèdits de teoria, 1,5 crèdits de problemes i 1,5 crèdits de
laboratori.
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3. PROGRAMA

Part: Pneumàtica aplicada als processos industrials
UNITAT 1.- INTRODUCCIÓ A L’AIRE COMPRIMIT
Objectius: Conèixer les propietats de l’aire comprimit. Saber aplicar els sistemes pneumàtics. Conèixer els
components bàsics dels sistemes pneumàtics. Saber aplicar la simbologia gràfica dels elements pneumàtics.
Valorar la importància dels procediments de seguretat aplicats en els sistemes pneumàtics.
Introducció: “L ’ utilització de l’aire com a font d’energia en les diferents èpoques històriques”. Propietats
dels gasos; aire atmosfèric. Pressió. Pressió relativa i pressió absoluta. Manòmetres. Unitats de pressió. Llei
de Boyle/Mariotte. Llei de Charles/Gay Lussac. Llei de Pascal.
Components: Actuadors, Vàlvules. Compressors. Secadors. Dipòsits. Filtres. Reguladors. Lubricadors.
Simbologia i normes.
UNITAT 2.- PRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT
Objectius: Conèixer els diferents tipus de compressors. Reconèixer la importància d’una correcta
preparació de l’aire comprimit. Saber dissenyar una instal·lació de planta i valorar les fuites dels sistemes
pneumàtics. Conèixer les normes i els procediments de seguretat així com les disposicions en matèria de
salut i mediambient.
Producció de l ’aire: Compressors alternatius. Compressors de paletes. Compressors de cargol. Camps
d’utilització. Selecció del compressor. Dipòsits.
UNITAT 3.- TRACTAMENT DE L'AIRE COMPRIMIT
Objectius: Conèixer els diferents sistemes de depuració de l'aire comprimit. Selecció i càlcul de filtres i
secadors.
Condicionament de l ’aire comprimit: Contaminants. Humitat. Refrigeradors. Secadors. Filtres d’admissió.
Filtres de línia. Filtres especials. Reguladors. Lubricadors.

UNITAT 4.- XARXES D'AIRE
Objectius: Càlcul d'instal·lacions d'aire comprimit
Distribució de l ’aire comprimit: Instal·lació principal. Conduccions. Tipologia de xarxes. Dimensionat i càlcul.
Procediments de seguretat.
UNITAT 5.- RÀCORS, ACOBLAMENTS I SIMBOLOGIA PNEUMÀTICA
Objectius: Conèixer els diferents ràcors i acoblaments utilitzats en pneumàtica. Saber aplicar la simbologia
pneumàtica correctament en la confecció d'esquemes i circuits.
Ràcors, acoblaments i mànegues. Simbologia pneumàtica.
UNITAT 6.- ACTUADORS PNEUMÀTICS
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Objectius: Conèixer els diferents actuadors pneumàtics. Càlcul i disseny de solucions amb actuadors
pneumàtics. Conèixer els components d’un actuador. Ser capaç de calcular la força, la velocitat i el consum
d’un actuador. Conèixer els tipus d’actuadors.
Actuadors de simple efecte, actuadors de doble efecte. Actuadors: Actuadors linials. Construcció, cos de
l’actuador, culates, juntes, amortidors, fixacions. Càlculs. Força. Velocitat. Consum. Actuadors de gir i
motors.
UNITAT 7.- VÀLVULES PNEUMÀTIQUES
Objectius: Conèixer les diferents vàlvules utilitzades en pneumàtica. Distingir el seu disseny i funcionament.
Diferenciar les vàlvules de control de direcció, vàlvules de control de cabal i vàlvules de control de la pressió.
Vàlvules direccionals: Tipus de vàlvules. Vàlvula 2/2. Vàlvula 3/2. Vàlvula 4/2. Vàlvula 5/2. Vàlvula 5/3.
Accionaments. Vàlvules de control de cabal. Tipus constructius. Vàlvules de control de la pressió i altres:
Vàlvula selectora. Vàlvula de simultaneitat. Vàlvula reguladora de la pressió. Vàlvula limitadora. Vàlvula de
seqüència. Vàlvula temporitzada.
UNITAT 8.- CIRCUITS ELEMENTALS
Objectius: Ser capaç de dissenyar circuits simples amb components pneumàtics. Conèixer la normativa i
símbols aplicats al disseny de circuits.
Circuits elementals amb components pneumàtics.

UNITAT 9.- DISSENY DE CIRCUITS
Objectius: Ser capaç de dissenyar circuits complexes amb components pneumàtics. Càlcul i amortitzacions
de dispositius pneumàtics.
Principis de disseny: disposició dels elements. Mètode intuïtiu. Diagrama espai-temps. Circuits bàsics:
Actuador de simple efecte. Control de la velocitat. Actuador de doble efecte. Circuits semiautomàtics.
Circuits automàtics. Circuits seqüencials. Circuits amb retard. Circuits de seguretat,

Part: Oleohidràulica aplicada als processos industrials
UNITAT 1.- INTRODUCCIÓ A L’OLEOHIDRÀULICA
Objectius: Conèixer les propietats dels fluids hidràulics. Saber aplicar els sistemes hidràulics. Conèixer els
components bàsics dels sistemes hidràulics. Saber aplicar la simbologia gràfica dels elements oleohidràulics.
Valorar la importància dels procediments de seguretat aplicats en els sistemes oleohidràulics.
Introducció. Propietats dels fluids hidràulics. Pressió. Pressió relativa i pressió absoluta. Manòmetres. Unitats
de pressió. Llei de Pascal. Llei de la continuitat.
Components: Actuadors, Vàlvules. Bombes. Canonades. Dipòsits. Filtres. Reguladors de cabal i de pressió.
Simbologia i normes.
UNITAT 2.- BOMBES OLEOHIDRÀULIQUES
Objectius: Conèixer els diferents tipus de bombes. Reconèixer la importància d’una correcta elecció d’una
bomba. Saber dissenyar una instal·lació oleohidràulica i valorar les fuites dels sistemes oleohidràulics.
Conèixer les normes i els procediments de seguretat així com les disposicions en matèria de salut i
mediambient.
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Bombes d’engranatge. Bombes de paletes. Bombes de pistons. Camps d’utilització. Elecció d’una bomba.
Dipòsits.
Condicionament de l’oli: Contaminants. Filtres d’admissió. Filtres de línia. Filtres de retorn. Normes a
aplicar.
Distribució de l’oli a pressió: Instal·lació principal. Conduccions. Tipologia de les canonades. Dimensionat i
càlcul. Procediments de seguretat.
UNITAT 3.- ELEMENTS OLEOHIDRÀULICS
Objectius: Conèixer les diferents vàlvules utilitzades en oleohidràulica. Distingir el seu disseny i
funcionament. Diferenciar les vàlvules de control de direcció, vàlvules de control de cabal i vàlvules de
control de la pressió. Conèixer els components d’un actuador. Ser capaç de calcular la força, la velocitat i el
consum d’un actuador. Conèixer els tipus d’actuadors.
Vàlvules direccionals: Tipus de vàlvules. Vàlvula 2/2. Vàlvula 3/2. Vàlvula 4/2. Vàlvula 5/2. Vàlvula 5/3.
Accionaments. Vàlvules de control de cabal. Tipus constructius. Vàlvules de control de la pressió i altres:
Vàlvula reguladora de la pressió. Vàlvula limitadora. Vàlvula de seqüència.
Actuadors: Actuadors linials. Construcció, cos de l’actuador, culates, juntes, amortidors, fixacions. Càlculs.
Força. Velocitat. Consum. Actuadors de gir i motors.
UNITAT 4.- DISSENY DE CIRCUITS
Objectius: Ser capaç de dissenyar circuits simples amb components oleohidràulics. Conèixer la normativa i
símbols aplicats al disseny de circuits.
Principis de disseny: disposició dels elements. Circuits bàsics: Actuador de simple efecte. Control de la
velocitat. Actuador de doble efecte. Circuits semiautomàtics. Circuits automàtics. Circuits seqüencials.
Circuits de seguretat,
UNITAT 5.- ELECTROHIDRÀULICA
Objectius: Conèixer els principis elèctrics bàsics. Saber utilitzar la simbologia elèctrica bàsica aplicada a
circuits. Utilitzar correctament els esquemes elèctrics europeus i americans. Conèixer els components
elèctrics utilitzats en electrohidràulica. Ser capaç de dissenyar circuits amb components electrohidràulics.
Introducció: Principis elèctrics. Components elèctrics. Circuits amb actuadors de simple efecte. Funció
elèctrica “o ”,. Funció elèctrica “y ”. Circuits amb actuadors de doble efecte. Circuit semi-automàtic. Circuit
monoestable. Circuit biestable. Circuits seqüencials. Circuits amb lògica programable.

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI
Exposició del temari en la classe teòrica dels aspectes essencials de la matèria. D’aquest apartat,
l’alumne/a disposa d’un recull d’apunts.
En sessions d’aula, es realitzaran problemes pràctics de disseny i càlcul d’instal·lacions. Els alumnes
hauran de realitzar i calcular uns exercicis pràctics similars als realitzats a classe que podran ser avaluats
amb nota de forma voluntària.
Per la realització d’esquemes i circuits, els alumnes disposen de programari com el Fluidsim de Festo al
laboratori.
Finalment, disposen de diversos simuladors al laboratori per realitzar les pràctiques de l’assignatura.
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6. AVALUACIÓ
Exposició del temari en la classe teòrica dels aspectes essencials de la matèria. D’aquest apartat,
l’alumne/a fa exàmens teòrics que tindran un valor del 80% de la nota
En sessions d’aula, es realitzaran pràctiques de laboratori. Els alumnes hauran de realitzar unes pràctiques
per tal d’aconseguir el 20% de la nota.
Finalment, la realització voluntària d’un exercici d’automatització pneumàtica, i/o oleohidràulica ha de
permetre aconseguir fins 1,5 punts que es sumaran a la nota obtinguda de l ’examen.
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