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1. OBJECTIUS

Amb aquest curs s'han d'assolir els conceptes fonamentals de la mecànica de fluids
incompressibles i saber-los aplicar a l’anàlisi d'instal.lacions de fluids i de màquines
hidrauliques.
Per màquina hidràulica s’entén aquell dispositiu que permet la transformació de
l’energia d’un fluid en energia mecànica (turbina), o bé de l’energia mecànica en
energia del fluid (bomba, compressor, ventilador). Alguns exemples quotidians
d’aplicació de la mecànica de fluids són les xarxes de distribució (aigua i gas de la
vivenda, combustibles en les estacions de serveis, aire comprimit en tallers) el transport
pneumàtic de productes sòlids en fàbriques, les transmissions hidrostàtiques i
pneumàtiques de tot tipus de vehicles (frens, direcció assistida, lubrificació, pistons
hidràulics, etc.) i les instal.lacions de fluids com a sistemes associats a la transferència
d’energia (circuit de calefacció domèstica, circuits de refrigeració i aire condiconat,
centrals tèrmiques, etc.).
Per poder seguir l’assignatura són necessaris els coneixements bàsics de física, càlcul i
saber programar.

2. ESTRUCTURA

L’assignatura s’imparteix al segon quadrimestre i s’estructura en 3 cr de teoria, 2cr de
problemes i 1 cr de pràctiques. Les pràctiques es realitzaran en grups al laboratori cap a
finals del quadrimestre i en horaris fixats d’acord amb els estudiants.
3. PROGRAMA

Tema 1 ESTÀTICA DE FLUIDS
1. Propietats dels fluids
2. Pressió. Definició i propietats. Pressió absoluta i relativa
3. Equació general de la hidrostàtica
4. Força sobre superfícies submergides
5. Aparells de mesura de la pressió
Tema 2 HIDRODINÀMICA
1. Conceptes previs. Equació de continuitat
2. Equació de l’energia o de Bernouilli
3. Equació de la quantitat de moviment . Força sobre una colzada
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4. Aplicacions de l’equació de Bernouilli
-Tubs de Pitot, Prandtl i Venturi
-Diafragma i tovera
-Sortida de líquids per forats de paret prima
5. Aplicacions de l’equació de la quantitat de moviment
6. Generalització de l’equació de l’energia. Factor de correcció de l’energia
cinètica
7. Generalització de l’equació de la quantitat de moviment. Factor de correcció
de la quantitat de moviment

Tema 3 PÈRDUES DE CÀRREGA
1. Règim laminar i règim turbulent
2. Equació general de pèrdues de càrrega de Darcy-Weisbach
3. Pèrdues de càrrega en règim laminar. Llei de Poiseuille
4. Pèrdues de càrrega en règim turbulent. Experiment de Nikuradse.
5. Pèrdues de càrrega locals
6. Diàmetre òptim d’una canonada
Tema 4 BOMBES CENTRÍFUGUES
1. Classificació dels diferents tipus de bombes
2. Bombes centrífugues. Equació d’Euler
3. Pèrdues, potències i rendiments d’una bomba
4. Corbes característiques. Punt de funcionament
5. Cavitació. Concepte de NPSH
6. Semblança en turbomàquines
Tema 5 PROBLEMES DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ
1. Conduccions en sèrie
2. Conduccions en paral.lel
3. Bombes en sèrie i en paral.lel. Punt de funcionament
4. Xarxes ramificades simples
5. Xarxes amb malles. Mètode de Hardy-Cross
Tema 6 OLEOHIDRÀULICA
1. Classificació de les màquines de desplaçament positiu
2. Cabal teòric, real i instantàni
3. Rendiment indicat
4. Esquemes de transmissions hidrostàtiques
5. Vàlvules i servomecanimes

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI

En molts dels problemes que es proposen en l’assignatura s’hi utilitzen processos
iteratius de càlcul. Per això és necessari que l’estudiant disposi i sàpiga usar alguna de
les eines de càlcul habituals: calculadora de butxaca programable o llenguatge de
programació (Basic, Fortran, Matlab o altres).
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6. AVALUACIÓ

A meitat de semestre hi haurà una prova parcial no alliberatoria (E1) que correspon a la
materia impartida durant aquesta primera part de semestre. A final de semestre hi haurà
una prova final (EJ) que correspondrà a tota la materia impartida durant el semestre. A
més a més hi haurà una nota de pràctiques (P) i una nota de valoració del professor (A).
La nota de la convocatòria de juny serà:
NJ = 0.25E1+0.50EJ + 0.20 P + 0.05A
La nota de la convocatòria de setembre serà:
NS = 0,75 ES + 0,2 P + 0,05A
essent:
P: Nota mitjana de les pràctiques proposades i fetes durant el semestre.
ES: Nota de l'examen de setembre.
A: Nota de valoració subjectiva del professor
La presència d’un sol error notable en una prova, exercici o examen el desqualifica tot.
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