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TEMA 4. PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
4.1 La pneumàtica i l’oleohidràulica. Aplicacions
Si volem transmetre un determinat tipus de moviment a una certa
distància, ens caldrà utilitzar eixos llargs, corretges, cadenes, etc., un
sistema que resultarà car i amb pèrdues d’energia relativament grans, o
bé fer servir un altre tipus d’energia que no sigui la que prové d’un
sistema mecànic de transmissió convencional.
Si utilitzem energia elèctrica, la transmissió, en principi, se simplifica
perquè amb un fil podem fer arribar l’energia on calgui però, després,
haurem de fer una transformació d’energia elèctrica a mecànica i recórrer
novament a sistemes mecànics convencionals per obtenir un determinat
tipus de moviment.

Tanmateix, si utilitzem un fluid, líquid o gasós, podem obtenir els moviments més diversos —rotatius,
alternatius, etc.— comunicant directament l’energia al fluid i utilitzant un dispositiu que ens la transformi
en el moviment desitjat, sense gairebé pèrdues i de manera neta i eficaç. Això és així perquè qualsevol fluid
pot ser transportat per mitjà de canonades i cedir directament la seva energia, cinètica o potencial, a un
dispositiu adequat sense transformacions.
Hi ha dues tècniques molt utilitzades, basades precisament en la utilització de l’aire i de l’oli com a
transmissors d’energia: la pneumàtica i l’oleohidràulica.
La pneumàtica és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l’aire comprimit, com a fluid
transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes.
L’oleohidràulica és una tècnica similar a la pneumàtica, però basada en la utilització d’oli mineral, com a
fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes.
La pneumàtica constitueix avui dia una tècnica de gran aplicació en la majoria de processos de producció
moderns. Molts problemes d’enginyeria que al llarg de molts anys han estat resolts mitjançant la mecànica
tradicional s’han aconseguit simplificar amb la incorporació de la pneumàtica, fent-los més senzills,
econòmics i automàtics.
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Les aplicacions de la pneumàtica en la indústria són cada vegada
més nombroses ja que aquesta tecnologia permet d’implementar
fàcilment sistemes automàtics, que realitzen moltes funcions
millor i més ràpidament, de forma més regular i durant més
temps sense patir els efectes de la fatiga. Automatitzar processos,
a través de components pneumàtics, és una de les solucions més
senzilles, rendibles i amb major futur d’aplicació en la indústria.

Els avantatges de la utilització de l’aire comprimit són nombrosos, entre els quals podem destacar els
següents:
No és perillós, ja que no emet espurnes.
Es troba fàcilment disponible.
És un fluid net.
S’emmagatzema amb facilitat.
Es desplaça amb rapidesa per l’interior de conduccions.
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Les primeres aplicacions tècniques de la hidràulica (utilització de l’aigua com a fluid
transmissor de l’energia) van des del transport de troncs, arrossegats pel corrent del
riu, o els sistemes de regadiu i de distribució d’aigua per ciutats fins la roda hidràulica
de gran difusió a l’antiga Roma.
El francès Blaise Pascal, però, és considerat el gran precursor de la hidràulica en
descobrir, l’any 1653, el principi que porta el seu nom segons el qual la pressió
aplicada a un líquid contingut en un recipient es transmet per igual en totes les
direccions. Aquest principi va ser aprofitat, al segle XVIII pel mecànic Joseph Bramah,
per construir una premsa hidràulica.

Les
aplicacions
mecàniques de l’oleohidràulica són cada cop més
nombroses, degut, principalment, a la gran facilitat amb què permeten d’efectuar la transmissió de petits i
grans esforços i d’aconseguir els més variats moviments: grues, premses, elevadors, etc. Els principals
avantatges dels sistemes oleohidràulics són:
 Fàcil regulació de la velocitat. En ser l'oli un fluid incompressible, és possible variar d'una forma
fàcil i precisa la velocitat dels actuadors hidràulics (cilindres, motors, etc.), regulant el cabal de
subministrament.
 Transmissió de grans potències. Els sistemes oleohidràulics permeten la transmissió de grans
potències, molt més elevades que les dels sistemes pneumàtics.
 Control de la posició. Degut a la incompressibilitat del líquid, un actuador hidràulic pot detenir-se
en qualsevol posició amb un alt grau de precisió. No passa així en els sistemes pneumàtics a causa
de la compressibilitat de l'aire.
 Reversibilitat dels accionaments. Permeten la inversió del sentit de gir o de desplaçament
instantàniament.
 Protecció del sistema. En una transmissió hidràulica, la vàlvula de seguretat evita que les
sobrecàrregues puguin ocasionar sobrepressions en el circuit i provocar danys als seus elements.
 Possibilitat d'arrencada i paro en càrrega. Els sistemes hidràulics permeten el bloqueig brusc de
qualsevol moviment, així com la posterior arrencada amb càrrega. Un motor elèctric, en canvi, no
podria treballar en aquestes condicions de forma directa.
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 Soroll. Hi ha activitats, com per exemple centres hospitalaris, on l’ús de la pneumàtica està molt
limitat, per culpa del soroll que produeixen els escapament d’aire dels diferents components. Els
sistemes oleohidràulics són mes silenciosos.

4.2. El circuit pneumàtic. Elements bàsics
A partir de la definició de la pneumàtica que hem fet abans, podem considerar un circuit pneumàtic com
un conjunt d’elements disposats de tal manera, que per mitjà d’aire comprimit realitzen un treball o
executen una sèrie d’accions destinades a l’accionament de màquines o mecanismes.
Els circuits pneumàtics consten, bàsicament, dels següents blocs funcionals:

El subministrament d’aire comprimit és el primer pas per tal d’aconseguir el funcionament dels circuits i de
les instal·lacions pneumàtiques. Comprèn la producció, el condicionament i la distribució de l’aire
comprimit, en unes determinades condicions de pressió, temperatura i qualitat, així com la regulació i
control i la transformació de l’energia pneumàtica en treball (actuacions pneumàtiques).

4.2.1. Producció de l’aire comprimit
La producció de l’aire comprimit la duen a terme els compressors. No obstant, és habitual que en una
mateixa màquina s’integrin el compressor, el refrigerador i
l’acumulador.
Els compressors són mecanismes rotatius moguts per motors elèctrics
o tèrmics de combustió interna (de gasolina o diesel), la funció dels
quals és aspirar aire a pressió atmosfèrica i comprimir-lo a una pressió
més elevada. Representen l’element central d’una instal·lació
productora d’aire comprimit.
De compressors n’hi ha de molts tipus, però els més utilitzats en el
circuits industrials són els compressors de pistó o èmbol.
Les característiques tècniques fonamentals d’un compressor són el cabal
subministrat i la pressió. El cabal volumètric sol expressar-se en m3/s, en
condicions normals de pressió i temperatura (p = 1 atm i t = 25ºC). En el cas
dels compressors, quan es parla de cabal volumètric es refereix sempre a les
condicions de pressió i temperatura a l’entrada, que són diferents de les que
hi ha a la sortida.

La pressió representa els efectes que provoca una força que actua sobre una
superfície. És una magnitud molt important en pneumàtica i hidràulica i ve
determinada, en general, per l’expressió:

p F [Pa
]
A

on
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p = pressió en Pa (Pascal = N/m²).
F = força en N (Newton).
A = superfície en m².

L’aire, en ser comprimit, s’escalfa i cal refredar-lo fins a una temperatura
pròxima a la temperatura ambient (25ºC). Aquesta operació la fan els refrigeradors, senzills aparells que
intercanvien la calor de l’aire amb altre fluid.
Un refrigerador és un tipus de bescanviador de calor format fonamentalment per una sèrie de tubs pels
qual circula el fluid refrigerant, per exemple, aigua.
L’aire comprimit circula en sentit contrari al del fluid refrigerant per l’exterior dels tubs, produint-se
d’aquesta forma l’intercanvi de calor. Si els cabals d’aire són grans, llavors l’aire circula per l’interior dels
tubs i el fluid refrigerant pel seu exterior. Els més usuals són els refrigeradors aire-aire i el refrigeradors
aire-aigua, els quals solen condensar prop del 75% de l’aigua que conté l’aire comprimit. Els primers són
més econòmics però en canvi tenen menys rendiment de refredament.
En una instal·lació pneumàtica és necessari emmagatzemar aire comprimit per fer front a les puntes de
demanda de consum i poder mantenir estable la pressió del circuit, així com
eliminar les possibles pulsacions originades pel compressor. Aquesta funció la
realitzen els dipòsits acumuladors o dipòsits, els quals s’instal·len a la sortida
dels refrigeradors. També possibiliten que els motors dels compressors no hagin
de treballar de manera continuada.
Han d’estar proveïts d’accessoris de protecció i control. Les connexions entre el
dipòsit i el compressor han de ser elàstiques per impedir la transmissió de
vibracions.

4.2.2. Condicionament de l’aire comprimit
L’aire comprimit procedent del compressor no és convenient utilitzar-lo directament ja que, a més de
contenir impureses nocives (pols, brutícia, aigua i oli arrossegat des del compressor) que poden causar
efectes negatius a la instal·lació pneumàtica, prèviament cal fer una lubricació i
un reglatge de la pressió. És per això que abans d’utilitzar-lo cal procedir a
l’assecament, la filtració, la regulació de pressió i la lubrificació.
Assecament
L’aire humit pot originar oxidació, causant avaries en els elements de la
instal·lació, i provocar un excessiu desgast en l’equip, atès que la humitat
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arrossega l’oli lubricant present en l’aire, que com veuràs més endavant serveix per fer el greixat de les
parts mòbils dels components pneumàtics. Si el contingut de vapor d’aigua que hi ha en l’aire és alt, llavors
caldrà reduir-lo fent-lo passar per un assecador pneumàtic.Regulador de pressió
En un assecador d’absorció, com el de la figura, l’aire, que entra per la part inferior, passa a través d’un
material porós (per exemple, diòxid de silici) que absorbeix la humitat. El material porós amb el temps perd
les seves propietats d’absorció, per la qual cosa caldrà canviar-lo periòdicament.
Filtratge
En l’aire són presents impureses sòlides (pols, òxid de les conduccions, llimadures de goma i residus
diversos), líquides (aigua,
olis cremats...) i gasoses (vapor d’aigua i gasos
diversos) que convé
eliminar per al bon funcionament de la
instal·lació. La missió del
filtre pneumàtic és, precisament, retenir
aquestes impureses.

Regulació de la pressió
L’aire comprimit d’una instal·lació pneumàtica ha de mantenir-se a una pressió constant,
independentment de les fluctuacions de la xarxa i de les variacions de consum.
El regulador de pressió és l’element que regula automàticament la pressió de sortida, ajustant-la al valor
seleccionat.
La pressió de sortida sempre ha de ser inferior a la d’entrada per poder actuar correctament i fer la
regulació.
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Lubrificació
En la majoria dels elements que integren una instal·lació pneumàtica hi
ha parts lliscants que, en efectuar moviments, es desgasten degut al
fregament, malgrat els perfectes acabats superficials. Per això cal fer un
últim tractament de lubrificació a l’aire amb l’objecte de realitzar el
greixat de les peces mòbils dels components pneumàtics, la qual cosa
qual fa disminuir la fricció i evita l’oxidació. El lubrificador és el
dispositiu que realitza aquesta funció.
Sovint, el conjunt d’elements que fan el condicionament de l’aire
comprimit es troben formant un sol bloc modular homogeni (grup de
condicionament d’aire) on es munten el filtre, el regulador i el
lubrificador.

Grup de condicionament d’aire

4.2.3. Distribució de l’aire comprimit
Distribució de l’aire comprimit
L’aire comprimit generat per la unitat de producció es canalitza fins els punts d’utilització per mitjà de la
xarxa de distribució, que és el conjunt de canonades emprades per connectar els diversos elements
pneumàtics.
La xarxa de distribució s’haurà de dissenyar perquè la pèrdua de pressió sigui petita, no hi hagi pèrdua
d’aire per fuites i la quantitat d’aigua present a la xarxa i als punts d’utilització sigui mínima. Les canonades
solen ser d’acer o coure, encara que darrerament són molt utilitzades les de polietilè i poliamida. Hauran
d’instal·lar-se de tal manera que el pendent en el sentit de circulació de l’aire sigui d’1 a 3%.
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Esquema d’un conjunt de producció i tractament d’aire comprimit

Ex. 1: Representa mitjançant un diagrama de blocs, les parts funcionals d’un circuit pneumàtic.

Ex 2: Quin és l’element que produeix l’aire comprimit?

Ex 3: Quina és la funció del dipòsit acumulador?

Ex4: Per què és convenient assecar o deshumidificar l’aire comprimit d’un instal·lació pneumàtica?

Ex 5: Per què és convenient instal·lar un dispositiu de lubrificació en el grup de condicionement de l’aire
comprimit?

4.3. Actuadors pneumàtics

33

En una instal·lació pneumàtica els receptors són anomenats actuadors pneumàtics o elements de treball i
la seva funció és transformar l’energia pneumàtica de l’aire comprimit en treball mecànic per a
l’accionament de màquines i mecanismes.
Els actuadors pneumàtics es classifiquen, segons la forma en què realitzen el treball, en: cilindres (fan el
treball en forma rectilínia), actuadors de gir (proporcionen moviments angulars) i motors rotatius (generen
moviment rotatiu).

4.3.1. Cilindres
El cilindres són actuadors que fan el treball de manera rectilínia, mitjançant moviments d’empenyimenttracció, que transformen l’energia continguda en l’aire comprimit en treball mecànic.
El cilindres tenen dos paràmetres principals: la secció i la cursa. La secció en un cilindre, en ésser
generalment circular, ve donada per l’expressió A=p·r2. La cursa és la distància entre les dues posicions
extremes de l’èmbol.
El cilindre pneumàtic està constituït, bàsicament, per un tub cilíndric tancat en els extrems per dues tapes,
dins del qual es fa lliscar un èmbol que separa dues cambres, volums d’aire en què queda dividit el cilindre
per l’èmbol. A l’èmbol va unit una tija que, en sortir d’una tapa, permet d’utilitzar la força desenvolupada
pel cilindre.
El principal avantatge de la utilització de l’aire comprimit per accionar cilindres és la seva gran velocitat
d’accionament. La regulació de velocitat, molt necessària a la pràctica, s’aconsegueix mitjançant reguladors
o estranguladors de cabal que limiten el flux d’aire que surt del cilindre cap a l’escapament, atès que
resulta el millor mètode, tant per la suavitat de desplaçament del cilindre com per la seva senzillesa.
Actualment, a causa de l’amplitud dels camps d’aplicació de la pneumàtica, hi ha en el mercat una
nombrosa gamma de cilindres pneumàtics de les més diverses formes, mides i models, els quals es
divideixen en tres grans categories, en funció del seu accionament i de la forma en què realitzen el treball:
cilindres de simple efecte, cilindres de doble efecte i cilindres especials.

Cilindre de simple efecte. Només té una entrada de pressió i desenvolupa l’esforç en un únic sentit, és a
dir, el desplaçament de l’èmbol degut a la pressió de l’aire comprimit té lloc en un únic sentit. El retorn a la
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seva posició inicial es realitza per mitjà d’una molla recuperadora que porta el cilindre incorporada o bé
per l’acció de forces exteriors. Per regla general, la cursa d’aquests cilindres no supera els 100 mm, són de
petit diàmetre i consumeixen poc aire.

Cilindre de doble efecte. L’aire comprimit exerceix la seva acció en les dues cambres del cilindre, d’aquesta
forma pot realitzar el treball en els dos sentits del moviment . El cilindre realitza la cursa d’avanç en aplicar
aire comprimit a la cambra posterior i comunicar la cambra anterior a l’atmosfera. La cursa de retrocés
s’efectua aplicant aire a pressió en la cambra anterior i comunicant la cambra posterior amb l’atmosfera.
El camp d’aplicació dels cilindres de doble efecte és molt més extens que el dels cilindres de simple efecte,
ja que permeten realitzar el treball en ambdós sentits, no es perd força en no haver de comprimir cap
molla i aprofita tota la longitud del cos del cilindre com a cursa útil. En canvi, tenen com a inconvenient
que consumeixen una doble quantitat d’aire.

Els cilindres constitueixen els components pneumàtics de treball més utilitzats, principalment per les seves
possibilitats i característiques per a resoldre qualsevol problema de desplaçament lineal. Tanmateix,
algunes aplicacions particulars necessiten cilindres especials: cilindres de doble tija, cilindres antigir,
cilindres amb bloqueig de la tija, cilindres sense tija, cilindres telescòpics, cilindres vibradors, cilindres
flexibles, cilindres de múltiples posicions, etc.

4.3.2. Actuadors pneumàtics
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Actuadors de gir. La pneumàtica ha anat ampliant el seu camp d’aplicació i, com a conseqüència d’això, els
seus components han anat evolucionant i s’han perfeccionat. Avui dia els actuadors de gir, emprats quan
es necessita un accionament angular, són un element pneumàtic més del mercat, amb diversitat de
models i mides, lliures de problemes i a preus assequibles.

Un altre element cada cop més popular és la pinça pneumàtica, molt aplicada en sectors en plena expansió
com la robòtica i la manipulació.

4.3.3. Motors pneumàtics
Els motors pneumàtics transformen l’energia pneumàtica en energia mecànica de rotació, en un procés
similar i invers al de la compressió. L’avantatge d’aquests motors respecte dels elèctrics convencionals és
que són insensibles a la calor, la pols, la humitat i les vibracions, a
més d’oferir una millor solució en ambients explosius. El principal
inconvenient és que tenen un major cost energètic. El tipus més
utilitzat és el motor de paletes, encara que també s’empra, amb
menys freqüència, el motor de pistons.

4.3.4. Elements de regulació i control
En una instal·lació pneumàtica o oleohidràulica és necessari comandar, regular i controlar la pressió, el
cabal i el sentit de circulació del fluid per aconseguir el moviment i el correcte funcionament de les parts
operatives o motrius. Els elements més importants que ens ho permeten de fer són: les vàlvules
distribuïdores, les vàlvules de control i regulació i els captadors de senyal.
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Les vàlvules distribuïdores, conegudes també com a vàlvules de control direccional, són les encarregades
de governar l’arrencada, l’aturada i el sentit del flux en un circuit pneumàtic o oleohidràulic.

La funció de les vàlvules distribuïdores en un circuit d’automatització pneumàtic o oleohidràulic és
governar, d’acord amb les ordres o senyals rebudes, les connexions entres els conductes a elles connectats
per obtenir els corresponents senyals de sortida que accionin els actuadors. Quan actuen directament
sobre el cilindre fan les funcions d’òrgans de regulació.

Essencialment, les vàlvules distribuïdores es componen d’un cos, una part mòbil i uns elements
d’accionament que permeten de canviar l’estat de la vàlvula. En el cos estan practicats els conductes
interns i els orificis de sortida, a més d’allotjar la resta de components. L’element mòbil de la vàlvula, amb
el seu desplaçament, aconsegueix les diferents posicions (una, dues o tres) de la vàlvula i realitza les
connexions internes de les vies.
Les vàlvules distribuïdores es defineixen per dues característiques funcionals:
Nombre d’orificis o vies. Amb aquesta indicació es designa el nombre màxim d’orificis o conductes
principals, anomenats també vies (tant d’entrada com de sortida), que poden interconnectar-se a través de
la vàlvula distribuïdora.
Nombre de posicions. Són les connexions diferents que es poden obtenir de manera estable entre les vies
de la vàlvula distribuïdora. Generalment en tenen dues posicions, una que es defineix de repòs i altra de
treball. Algunes aplicacions, però, necessiten vàlvules de tres posicions, la qual cosa implica una posició
neutra central.
Una vàlvula distribuïdora es designa per mitjà de dues xifres; la primera indica el nombre de vies i la
segona el nombre de posicions. Així, una vàlvula 3/2 vol dir que posseeix tres vies i dues posicions de
maniobra.

Representació gràfica de les vàlvules distribuïdores. Símbols de vàlvules distribuïdores
La representació de les vàlvules distribuïdores de fluids, tant pneumàtiques com oleohidràuliques, es
realitza segons normes internacionals (ISO-CETOP), utilitzant símbols que simplifiquen la realització

d’esquemes i faciliten la seva comprensió. La simbologia consta de tres parts: símbol bàsic, tipus de
comandament i localització d’orificis.
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Símbol bàsic. Cada posició es representa per una casella quadrada, dins de la qual se situen les fletxes que
indiquen les connexions entre els orificis i el sentit del flux del fluid, així com el nombre de vies. Els
conductes es dibuixen en la casella que representa la posició de repòs. La lectura de la posició de treball es
du a terme desplaçant l’altra casella del símbol davant la representació dels conductes.
Tipus de comandament. Les vàlvules distribuïdores es representen amb el tipus de comandament, el qual
s’afegeix al símbol base. La funció del comandament (o pilotatge) és realitzar els canvis de posició de la
vàlvula. Segons la font d’energia que activa els components, els comandaments poden ser: manuals,
mecànics, pneumàtics, hidràulics i elèctrics.

És molt freqüent utilitzar vàlvules amb comandament electropneumàtic o electrohidràulic (combinació
d’electricitat i pneumàtica o oleohidràulica), les anomenades electrovàlvules. A través d’aquest tipus de
comandament el senyal elèctric es transforma en un senyal pneumàtic/hidràulic destinat a accionar el
mecanisme de tancament o obertura de les distintes vies de les vàlvules. Avantatges: més econòmic, gran
velocitat de transmissió dels senyals, estalvi d’energia, reducció de la mida i més possibilitats de control .
Localització dels orificis. La localització de cadascun dels orificis de la vàlvula distribuïdora es realitza
segons un codi que utilitza números o lletres.
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Localització i funcions dels orificis d’una vàlvula 5/2.
Funció

Números

Lletres

Alimentació de pressió

1

P

Sortides de treball

2,4, 6...

A,B,C...

Escapament d’aire

3,5,7...

R,S,T...

Connexions de comandament

12,14,16...

X,Y,Z...

Funcionament d’algunes vàlvules distribuïdores
Vàlvula distribuïdora 2/2. Aquestes vàlvules més que distribuïdores són de comandament, ja que només
obren o tanquem un conducte. Tenen un orifici per a l’entrada d’aire i un altre per a la utilització.
Evidentment, només té sentit que admetin dues posicions: vies tancades o vies obertes. Si està en repòs (la
vàlvula sense accionar) i les vies estan tancades, s’anomena vàlvula normalment tancada (NT). En cas
contrari, normalment oberta (NO).

Vàlvula distribuïdora 3/2. Generalment no s’utilitzen vàlvules de dues vies per comandar un cilindre
pneumàtic de simple efecte. És usual utilitzar un distribuïdor 3/2 per realitzar aquesta funció; un orifici
d’entrada, un de sortida i un tercer per a l’escapament. Aquest tipus de vàlvula no se sol utilitzar en
oleohidràulica.
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Vàlvula distribuïdora 5/2. Per a pilotar un cilindre pneumàtic de doble efecte o per accionar vàlvules de
major mida s’utilitza a la pràctica una vàlvula distribuïdora de cinc vies: un orifici per a l’entrada, dues
sortides i dos escapaments. Normalment, els cilindres de doble efecte es comanden amb vàlvules 4/2 i 5/2,
encara que existeixen versions de vàlvules 5/3, les quals permeten deixar immobilitzat o bloquejat el
cilindre en la posició central.

Les vàlvules de control, regulació i bloqueig, dins de les limitacions que imposen l’energia pneumàtica i
oleohidràulica, permeten d’ajustar les velocitats de desplaçament dels actuadors (cilindres, actuadors de
gir i motors rotatius) i regular la seva força. Dins d’un circuit pneumàtic/oleohidràulic fan les funcions
d’elements de comandament
En aquesta categoria de vàlvules, podem considerar com a més rellevants els tipus següents: vàlvules
unidireccionals, vàlvules reguladores de cabal, vàlvules reguladores de pressió, vàlvules limitadores de
pressió, vàlvules d’escapament ràpid, vàlvules selectores de circuit i vàlvules de simultaneïtat.
Vàlvules unidireccionals. Són un tipus particular de vàlvules de control que permeten la circulació del flux
de fluid en un únic sentit, evitant-ne el pas en sentit invers. Les més
utilitzades en sistemes pneumàtics i oleohidràulics són les vàlvules
antiretorn. Es tracta d’una vàlvula normalment tancada per mitjà d’un con
o una bola associats a una molla. En un sentit, el fluid venç la força de la
molla i deixa el pas lliure. En el sentit contrari la força de la molla es suma a
la pressió del fluid tancant el pas. sentit invers.
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Vàlvules reguladores de cabal. Sovint és necessari modificar la velocitat dels elements de treball. Per
aconseguir-ho s’utilitzen les vàlvules reguladores de cabal, que varien la velocitat dels actuadors i regulen
el cabal d’alimentació. Aquestes vàlvules es poden dividir en dos grups: bidireccionals i unidireccionals. Les
vàlvules reguladores de cabal bidireccionals regulen el pas del fluid en ambdós sentits. Les unidireccionals,
en canvi, permeten la lliure circulació del fluid en un sentit i, en el contrari, intercalen una estrangulació,
que es pot regular a voluntat i que fixa el cabal de fluid.

Vàlvula reguladora unidireccional

Vàlvula reguladora bidireccional

Vàlvules reguladores de pressió. Tenen com a objectiu reduir la pressió d’entrada fins un valor inferior
regulable de sortida. Són vàlvules de dues vies normalment obertes gràcies a la força de la molla, les quals
redueixen la pressió quan el valor en la sortida supera el de regulació, tot barrant el pas mitjançant un
pistó o corredora.

Vàlvules limitadores de pressió. Se les anomena també vàlvules de seguretat i són un element de
seguretat en una instal·lació pneumàtica/oleohidràulica. Impedeixen superar la pressió màxima permesa
pel sistema, ja que si la pressió s’eleva per sobre del valor prefixat, la vàlvula obre cap a l’atmosfera l’orifici
de sortida i permet l’expansió del fluid fins que es restableix el valor nominal de pressió.
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Vàlvules d’escapament ràpid. Són vàlvules destinades accelerar la velocitat dels cilindres, assegurant
l’escapament directe a l’atmosfera o al dipòsit, sense retencions del fluid contingut en el cilindre.

Vàlvules selectores de circuit. Són elements que permeten obtenir a la sortida un senyal procedent
indistintament de dos punts d’entrada diferents. Compleixen la funció lògica “O” (OR) de dues entrades.

Vàlvules de simultaneïtat. Compleixen la funció lògica “Y” (AND). Disposen de dues connexions d’entrada i
una de sortida. Només s’obtindrà senyal pneumàtic o oleohidràulic a la sortida si hi ha pressió,
simultàniament, a les dues entrades.
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4.3.5. Captadors de senyal
Els captadors de senyal són dispositius (sensors i detectors) encarregats de captar informació en un
determinat moment i transmetre-la a l’equip pneumàtic/oloehidràulic. En un sistema automàtic són els
elements capaços de detectar, per exemple, la posició de cilindres, actuadors o fenòmens del sistema (pas
d’una peça, presència de producte, etc.), així com de captar magnituds físiques (pressió, etc.).

Ex 6: Quina és la funció de les vàlvules distribuidores en un circuit pneumàtic?

Ex 7: Què és una válvula distribuidora 3/2? Dibuixa’n el símbol.

Ex 8: Per a què s’utilitzen normalment les vàlvules distribuidores 5/2?

Ex 9: Identifica els següents comandaments:

Ex 10: Per a què serveixen les vàlvules reguladores de cabal?
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Ex 11: Calcula la força teòrica que és capaç d’efectuar un cilindre en el sentit
de sortida. Diàmetre interior = 32 mm, pressió = 6 bars ( 1 bar = 10 5 Pa)

Ex 12: Si vull accionar un cilindre, indistintament des de 2 llocs diferents, quin
tipus de válvula hauré de fer servir?

4.4. Circuits pneumàtics bàsics
La pneumàtica és present en la quasi totalitat dels sectors industrials; des de
l’agricultura, la indústria alimentària o el transport fins a la indústria mecànica, la fusteria o les centrals
nuclears. Les possibilitats d’aplicació són, per tant, molt nombroses: trepar, llimar, doblegar, estampar,
soldar, subjectar, estrènyer, cargolar, pintar, alimentar, transportar, etc. En aquest apartat veurem circuits
elementals d’aplicació amb un o dos actuadors. En moltes ocasions, circuits pneumàtics, aparentment més
complexos, no són altra cosa que la superposició lògica de circuits més simples. Encara que en la majoria
d’exemples es mostren cilindres com a elements actuadors, també es podrien utilitzar pinces
pneumàtiques, actuadors rotatius o motors pneumàtics.

Plànol de situació o representació esquemàtica del mecanisme. Mostra de manera senzilla i esquemàtica
els mecanismes i els elements motrius (cilindres, actuadors, etc.) que s’utilitzen, així com la seva disposició
i emplaçament en la màquina. Resulta de gran ajut en sistemes pneumàtics complexos.

Representació esquemàtica d’una premsa per a embotició

Quadre de seqüència de moviments. És un quadre on s’indiquen les
diferents etapes dels cilindres o actuadors. El moviment d’avanç de la
tija es representa pel signe (+) i el moviment de retrocés pel signe (-).
En el quadre de la figura es mostra la seqüència de moviments d’una
premsa per a embotició (donar forma a xapes metàl·liques) amb dos
cilindres. Com et pot observar, en aquest quadre es prescindeix de
temps, velocitats, etc.
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Diagrama espai-fase. És un diagrama molt usat en circuits seqüencials que mostra els moviments dels
actuadors per a cada fase de treball. S’entén per fase el canvi d’estat de qualsevol element operatiu. En la
figura es mostra el diagrama espai-fase de l’exemple anterior de la premsa.

L’esquema pneumàtic.
Ha de reflectir el funcionament general del circuit i el dels diversos elements que el formen: cilindres,
vàlvules distribuïdores, captadors de senyal, vàlvules de control, reguladors de pressió i tot un seguit de
components auxiliars. Els elements de treball es representen en posició horitzontal. Els circuits es dibuixen
en la posició de repòs o inicial. Els captadors de posició es col·loquen a sota i a prop del òrgans de govern
que actuïn. En el lloc que ocupen en el circuit on són accionats s’ha de dibuixar una línia amb la referència
de l’element.

Tots els components de l’esquema han d’estar identificats amb números. Cadascun dels actuadors, amb tots els
elements de govern i auxiliars necessaris, es mencionen amb un número, començant per l’1. Així doncs, un esquema
amb 2 actuadors, com el de l’exemple de la premsa per a embotició, estarà format per dos grups: grup 1 i grup 2. Els
elements de treball (cilindres) es numeren amb aquest ordre: 1.0, 2.0... Els òrgans de govern (vàlvules
distribuïdores): 1.1, 2.1... Els captadors d’informació (sensors, captadors de posició, etc.) es numeren amb 1.2, 1.3,
1.4..., 2.2, 2.3, 2.4... La primera xifra indica el grup i la segona, l’element dins del grup. Amb 0.1, 0.2... s’indiquen els
elements auxiliars (regulador de pressió, filtre, lubrificador, etc.) i amb 1.02, 1.03..., 2.02, 2.03... els elements de
regulació (regulador de cabal, vàlvula selectora, vàlvula de simultaneïtat, etc.). A més d’aquestes denominacions, és
convenient assignar a cadascun dels actuadors una lletra majúscula.

4.4.1. Circuits pneumàtics amb un actuador
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Per poder entendre i dissenyar circuits pneumàtics més complexes convé abans veure i representar de
manera senzilla les diverses formes de governar el funcionament dels actuadors. Podem trobar nombroses
aplicacions en què només és necessari un únic cilindre: desplaçar una peça, tallar un material, aixecar un
objecte, premsar una peça o obrir una porta.
Comandament directe i indirecte d’un cilindre
Una manera elemental de governar un cilindre de simple efecte amb comandament directe és utilitzar una
vàlvula distribuïdora monoestable 3/2 (un únic pilotatge per aire i retorn per molla) accionada
manualment. Per fer el comandament directe d’un cilindre de doble efecte es pot utilitzar una vàlvula
distribuïdora 4/2 o 5/2 similar a l’anterior.

Sovint, no convé o no es pot governar un cilindre directament, ja sigui perquè és molt gran i, per tant, serà
necessària una gran força de comandament, perquè el comandament ha d’ocupar poc espai, o simplement
perquè la solució d’automatització adoptada ho impedeix. En aquests casos la solució passa per comandar
el cilindre indirectament a través de vàlvules més petites o microvàlvules que fàcilment es munten en els
panells de control.
Regulació de la velocitat
En instal·lacions pneumàtiques és necessari, freqüentment, regular la velocitat dels cilindres. El
procediment més generalitzat i simple de control de velocitat d’un cilindre és mitjançant l’ús d’un
regulador de cabal, normalment a la sortida ja que s’assoleix un millor control de la velocitat. Com es pot
apreciar a l’esquema de la figura, el regulador de cabal unidireccional només estrangula el flux de l’aire en
un sentit ja que porta incorporada una vàlvula antiretorn que permet al fluid circular lliurement en sentit
contrari.

Comandament simultani d’un cilindre.

Comandament simultani d’un cilindre
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En màquines, com ara premses, existeix un risc elevat d’accident per part de l’operador ja que les mans li
poden quedar atrapades en descendir el cilindre. És convenient, per tant, que en donar l’ordre de descens
del cilindre, l’operari tingui obligatòriament les dues mans ocupades i apartades de la zona de perill. En
aquests casos cal disposar d’un doble comandament, o comandament simultani, per governar el
distribuïdor del cilindre. Les dues solucions més viables i senzilles són: mitjançant el muntatge en sèrie de
les dues vàlvules de comandament o bé incorporant una vàlvula de simultaneïtat.

Comandament des de diferents punts
Una altra necessitat que se’ns pot presentar habitualment en els circuits pneumàtics, és haver de governar
un cilindre des de diferents punts. La solució més simple és utilitzar una o més vàlvules selectores de circuit
que són elements que proporcionen un senyal pneumàtic (pressió d’aire) a la sortida quan existeix senyal
en qualsevol de les dues entrades.

Comandament d’un cilindre de simple efecte des de dos punts.

Circuits amb control de posició
En molts circuits pneumàtics cal fer avançar un cilindre fins a una determinada posició i que retrocedeixi
automàticament, en donar un senyal de comandament al sistema. En la figura es mostra el plànol de
situació i dos possibles esquemes, un amb un cilindre de simple efecte i l’altre amb un de doble efecte. En
prémer el polsador de la vàlvula 1.2, s’actua sobre el pilotatge esquerra de la vàlvula distribuïdora 1.1 i la
tija del cilindre avança fins que toca el final de cursa pneumàtic (vàlvula 1.3 accionada per rodet); en

accionar aquesta vàlvula es dóna un senyal de pressió al pilotatge dret del distribuïdor 1.1 i el cilindre
retrocedeix aleshores de forma automàtica fins a la seva posició inicial.
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Plànols de situació i esquemes pneumàtics d’aplicacions amb control de posició.

Circuits pneumàtics amb dos actuadors
A continuació es mostren dos exemples d’aplicació característics, que inclouen dos cilindres pneumàtics
com a elements actuadors.
Mecanisme pneumàtic d’estampació
En un procés de fabricació es disposa d’una sèrie de productes que és necessari estampar, per la
cara superior, amb la data de caducitat. Per fer-ho s’ha dissenyat un mecanisme pneumàtic
semiautomàtic que, una vegada col·locada la peça en un lloc determinat, en prémer un polsador la
posicionarà i en farà l’estampació mitjançant dos cilindres pneumàtics. A les il·lustracions es
mostren la representació esquemàtica del mecanisme, el quadre de la seqüència de moviments i
l’esquema pneumàtic. El sistema pneumàtic s’ha dissenyat amb dos cilindres de simple efecte;
encara que també es podria realitzar perfectament amb dos cilindres de doble efecte. En tots dos
casos l’esquema és molt similar.

La seqüència de treball és: A+, B+, (A– B–). La captació de
posició es fa amb dos finals de cursa pneumàtics (FC),
microvàlvules d’accionament mecànic per rodet, que detecten
la posició final d’avançament dels cilindres: el FC 2.2 detecta la
posició del cilindre A i el FC 2.3 la del cilindre B. Per simplificar
l’esquema i en tractar-se de cilindres de simple efecte, no es
considera necessari detectar les posicions de repòs dels
cilindres.
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Quan es prem la vàlvula manual de polsador 1.2 es dóna un senyal al pilotatge esquerre del
distribuïdor 1.1 que governa el cilindre A i fa que aquest mogui lentament el producte fins a la
posició de treball; el subjecta contra la paret i acciona el FC 2.2. Aquest dóna un senyal de
comandament al pilotatge esquerre del distribuïdor 2.1 que governa el cilindre B i fa que la unitat
d’estampació baixi lentament; l’operació d’estampació és detectada pel FC 2.3, que actua sobre els
pilotatges drets dels les vàlvules distribuïdores 1.1 i 2.1, fent-ne que els dos cilindres retrocedeixin
fins a la posició inicial. En acabat, cal retirar el producte estampat manualment i col·locar-ne un de
nou; el sistema resta així preparat per iniciar novament el cicle automàtic de funcionament del
mecanisme.
S’ha previst un avanç lent dels cilindres i un retrocés ràpid, per això s’han col·locat dos reguladors
de flux unidireccionals, 1.02 i 2.02, a l’entrada dels cilindres.

Sistema pneumàtic de transport de peces
En aquest exemple, es mostra un altre circuit pneumàtic característic amb dos actuadors, molt
habitual en nombroses aplicacions. Es tracta d’un mecanisme manipulador de peces que les
transporta des d’un nivell inferior fins a un altre superior. El cicle de treball, detallat al quadre de
seqüència de moviments, és: A+, B+, A-, B. Quan es prem el comandament manual de la vàlvula 1.2,
aquesta actua i dóna un senyal pneumàtic, a través
de la vàlvula d’accionament mecànic per rodet 1.4
(que fa la funció de final de cursa pneumàtic), al
pilotatge esquerra de la vàlvula distribuïdora 1,1
que, en actuar, fa avançar lentament el cilindre A i
transporta la peça al nivell superior. El cilindre A
acciona la vàlvula final de cursa 2.2, quan la tija
arriba al final del recorregut, donant-ne un senyal al
pilotatge esquerra de la vàlvula distribuïdora 2.1 i
causant-ne l’avançament lent del cilindre B i el
desplaçament horitzontal de la peça.
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La vàlvula final de cursa 1.3 detecta la posició final d’avançament del cilindre B, donant-ne un
senyal al pilotatge dret de la vàlvula distribuïdora 1.1 i fent que el cilindre A retrocedeixi
ràpidament fins a la seva posició inicial. Aquesta posició de repòs la detecta el final de cursa 2.3 que
dóna un senyal al pilotatge dret de la vàlvula distribuïdora 2.1, retrocedint el cilindre B fins a la
posició d’inici.

Ex 13: Confecciona l’esquema pneumàtic per governar indirectament un cilindre de simple efecte
mitjançant una válvula distribuidora 3/2, amb un únic comandament pneumètic i retorn per molla, i una
válvula 3/2 amb control manual per polsador i retorn per molla.

Ex 14: Realitza l’esquema d’un circuit pneumàtic per fer avançar i retrocedir un cilindre de doble efecte,
governat amb válvula distribuïdora 5/2 amb doble comandament pneumàtic.Els pilotatges són comandats
per 2 vàlvules manulas de polsador 3/2.

33

Ex 15: Explica el funcionament dels dos circuits pneumàtics de la figura i assenyala’n les principals
diferències.

Ex 16: Dissenya l’esquema pneumàtic de l’aplicació de la figura mitjançant un cilindre de simple efecte
governat directament per una válvula distribuïdora 3/2 accionada manualment per polsador.
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4.5. El circuit oleohidràulic
Un circuit oleohidràulic és un conjunt d’elements, disposats adequadament, que utilitzen oli mineral, com
a fluid transmissor d’energia, per realitzar un treball o executar una sèrie d’accions destinades a
l’accionament de màquines o mecanismes.

Els components principals que integren un sistema oleohidràulic es poden agrupar en quatre grups:
1.
Grup generador de pressió hidràulica. És l’element de potència que transforma l’energia mecànica
en hidràulica. El constitueix, bàsicament, el grup motor-bomba.
2.
Dispositius de regulació i control. Són els encarregats de regular i controlar els paràmetres del
sistema: pressió, cabal, sentit de circulació del fluid, temperatura, etc. A aquest grup pertanyen els
diversos tipus de vàlvules distribuïdores, vàlvules reguladores...
3.
Elements de treball. Són els actuadors (cilindres, motors hidràulics...) que aprofiten l’energia
hidràulica del fluid per tornar a convertir-la en mecànica i així realitzar el treball.
4.
Canonades, condicionadors i accessoris. Són la resta de components que configuren el sistema:
canonades, dipòsits, filtres, manòmetres, pressòstats, etc.

4.5.1. Grup de pressió oleohidràulic
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El grup de pressió oleohidràulic, també anomenat central oleohidràulica, es l’encarregat de la producció i
control de l’energia hidràulica. Està compost pels elements següents:
1. Recipient o dipòsit.
2. Motor d’accionament (normalment elèctric).
3. Bomba (habitualment d’engranatges o pistó).
4. Conducció de sortida d’oli a pressió (P).
5. Vàlvula de seguretat. Quan es sobrepassa la pressió de regulació, l’oli és retornat al recipient per
mantenir la pressió de consigna al circuit.
6. Conducció de retorn de l’oli (R).
7. Filtre de retorn (arribada).
8. Filtre d’aspiració (sortida).
9. Altres elements auxiliars: manòmetre, indicador de nivell, sonda de temperatura, radiador, etc.

4.5.2. Elements de regulació i control
L’oli subministrat per la bomba a una determinada pressió, una vegada introduït en el circuit hidràulic, cal
controlar-lo, regular-lo i distribuir-lo segons les necessitats. Per fer aquesta funció s’empren les vàlvules,
les quals permeten regular i controlar els paràmetres de pressió i cabal, així com dirigir, distribuir o
bloquejar el pas del fluid per accionar els elements de treball (cilindres, motors, etc.). Les vàlvules
oleohidràuliques, tot i que tenen una constitució distinta a les pneumàtiques perquè el fluid i les pressions
de treball són també diferents, funcionen de manera semblant i existeixen, fonamentalment, els mateixos
tipus: vàlvules distribuïdores o direccionals, vàlvules reguladores de cabal i vàlvules reguladores de pressió.
Les vàlvules hidràuliques tenen una representació simbòlica normalitzada en els esquemes (normes ISO i
CETOP) similar a les pneumàtiques. Tanmateix, en oleohidràulica cal disposar de conductes de retorn per
fer tornar l’oli al dipòsit. Per evitar haver de representar en els esquemes les conduccions de retorn,
s’indica al costat de l’escapament el símbol de dipòsit o tanc.
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Símbol de dipòsit o tanc.

4.5.2.1. Vàlvula distribuïdora 4/2
Aquesta vàlvula s’utilitza per governar cilindres oleohidràulics de doble efecte. Permet el pas de fluid en
ambdós sentits. Quan la vàlvula està en repòs, la via d’entrada P està connectada amb la d’utilització A,
mentre que l’altra via d’entrada B està posada a escapament T. En accionar la vàlvula, les vies canvien de
posició, el fluid circula de P cap a B i d’A cap a T.

4.5.2.2. Vàlvula distribuïdora 4/3
A l’igual que la vàlvula 4/2, serveix per governar cilindres oleohidràulics de doble efecte. Amb tot, té una
posició intermèdia que permet d’utilitzar-la per a diverses possibilitats de funcionament, com per exemple,
controlar i bloquejar l’element de treball en posicions intermèdies del seu recorregut. També s’utilitza per
a l’accionament de motors hidràulics.

4.5.3. Actuadors hidràulics
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Els elements de treball o actuadors són els components que desenvolupen la força i el moviment
necessaris en la instal·lació per dur a terme el treball requerit pel sistema, mitjançant la transformació de
l’energia hidràulica, obtinguda per la bomba i regulada i controlada pels diversos elements de distribució i
regulació, en energia mecànica. En funció del moviment que executen, es classifiquen en lineals (cilindres) i
rotatius (motors hidràulics).
4.5.3.1. Cilindres
Es poden distingir, a l’igual que en pneumàtica, dos tipus: cilindres de simple efecte i cilindres de doble
efecte. En els cilindres de simple efecte el fluid entra i surt per una sola cambra, per tant, la força lineal es
duu a terme en un únic sentit. La recuperació o moviment en sentit contrari s’efectua per molla o per
forces externes al propi sistema (gravetat, forces mecàniques, etc.).

En els cilindres de doble efecte, a diferència dels anteriors, el treball es realitza tant en l’avanç com en el
retrocés. Quan el flux de fluid entra en la cambra posterior i el contingut de la cambra anterior s’evacua, la
tija surt i s’efectua la cursa d’avanç del cilindre. En invertir l’entrada de flux a la cambra anterior, mentre el
fluid contingut en la cambra posterior s’evacua a tanc, la tija entra i el cilindre efectua la cursa de retrocés.
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4.5.3.2. Motors oleohidràulics
Els motors oleohidràulics són els elements que transformen l’energia hidràulica en energia mecànica
rotativa. Funcionen de forma inversa a les bombes. Els més utilitzats són els motors de pistons i els motors
d’engranatges.

Ex 17: Quina vàlvula distribuïdora utilitzaries per governar un cilindre olehidràulic de doble efecte? I per un
de simple efecte?

Ex 18: En els sistemes olehidràulics, per què creus que són més utilitzats els cilindres de doble efecte?

Ex 19: Determina les característiques d’un cilindre olehidràulic per poder efectuar una força mínima de
12000 N en la cursa d’avanç. El grup de pressió hidràulic subministra una pressió constant al circuit de 120
bars.
Ø cilindre (mm)
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40

50

63

80

100

125

160

200

Ø tija (mm)

14

18

22

28

36

45

56

70

90
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4.6. Circuits oleohidràulics bàsics
El diagrames de seqüències de treball i les representacions esquemàtiques més importants que es fan
servir per al disseny de circuits pneumàtics serveixen també per als circuits oleohidràulics.
L’esquema oleohidràulic d’una aplicació real ha de ser complet i s’ha de dibuixar de manera clara i precisa
per tal de facilitar-ne la interpretació. Tot i que no és objecte d’aquesta unitat arribar a aquest nivell
d’aprofundiment i detall, en una aplicació real és convenient adjuntar una memòria resumida del
funcionament del circuit i de les prescripcions tècniques necessàries per al muntatge i posada en marxa. És
aconsellable, també, fer un llistat que inclogui les característiques més significatives dels components del
circuit: referència, model, descripció, nombre d’unitats...

Paltaforma elevadora

4.6.1. Comandament d’un cilindre de simple efecte
Suposem, per exemple, una plataforma elevadora que consta bàsicament, com a element actuador, d’un
cilindre oleohidràulic de simple efecte. Un circuit elemental oleohidràulic per comandar directament el
cilindre de simple efecte es mostra a la figura, molt similar al d’un cilindre pneumàtic, a excepció del grup
d’accionament que proporciona el cabal de fluid i d’algun altre element auxiliar de seguretat.
Com es pot observar en l’esquema, en el circuit hi ha muntada una vàlvula limitadora de pressió, a fi i
efecte que la pressió del sistema hidràulic no sobrepassi el valor admissible, i un manòmetre per llegir la
pressió. Per comandar el cilindre de simple efecte es fa servir una
vàlvula distribuïdora 3/2 (tancada en posició de repòs) amb
comandament manual. Quan s’acciona, es comunica P amb A, posició
b, i la tija del cilindre de simple efecte avança fins el final del seu
recorregut. En deixar de prémer, es comunica A amb T, i el líquid a
pressió surt del cilindre cap el tanc o dipòsit. La tija del cilindre,
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aleshores, retrocedirà fins a la posició inicial, bé per l’acció de la molla, si en té, o bé per la força de la
gravetat.

4.6.2. Comandament d’un cilindre de doble efecte
Imaginem ara que volem dissenyar el circuit oleohidràulic d’un sistema empenyedor de peces, accionat per
un cilindre de doble efecte. El circuit elemental del comandament del cilindre és semblant al circuit
anterior. La diferència radica en què per comandar-lo fem servir una vàlvula distribuïdora 4/2. En repòs, P
es comunica amb A i B amb T, fent que el fluid a pressió ocupi la cambra anterior del cilindre i aquest
romangui amb la tija entrada. Quan s’acciona la vàlvula distribuïdora manualment, el cilindre avança, B es
comunica amb P i A amb T, posició b.

En algunes aplicacions ens pot interessar poder aturar el cilindre en posicions intermèdies del seu
recorregut. Per poder-ho fer necessitem comandar el cilindre per mitjà d’una vàlvula distribuïdora 4/3, la
qual disposa d’una posició intermèdia (O), amb dos orificis tancats (A i B) i dos interconnectats (P i T), que
fa que el cilindre s’aturi i que el líquid procedent de la bomba s’evacuï sense pressió cap el dipòsit, sense
escalfar-se i sense necessitat de passar per la vàlvula limitadora de pressió. El funcionament de les
posicions a i b, així com la resta de circuit, és similar a l’anterior.
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Comandament d’un cilindre de doble efecte mitjançant una vàlvula 4/3.

Comandament d’un cilindre de doble efecte mitjançant una vàlvula 4/2.

Ex 20: Dissenya l’esquema oleohidràulic de l’aplicació de la figura, un sistema de portes automàtiques
(obertura – tancament). Fes-ho mitjançant un cilindre de doble efecte governat directament per una
válvula distribuïdora 4/2 accionadaper palanca manual.
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Ex 21: Dissenya el circuit hidràulic de la plataforma elevadora de la figura utilitzant un cilindre de doble
efecte.El sistema ha de possibilitar que la plataforma s’aturi en qualsevol posición del seu recorregut, tant
de pujada com de baixada.

Ex 22: Confecciona l’esquema olehidràulic del dispositiu de la figura que s’utilitza per accionar la tapa de
protecció d’una màquina. Normalment la tapa està aixecada. Quan s’actua directament sobre una válvula
distribuïdora la tapa baixa i roman en aquesta posició fins que es torna a actuar sobre la mateixa válvula.

