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ANNEX I. LA PROPULSIÓ ESPACIAL 

La propulsió pot ser definida com la generació d’una força destinada a actuar 

artificialment sobre l’estat de moviment d’un cos. Aquesta força anomenada 

empenta pot ser utilitzada tant per variar la velocitat del mòbil, ja sigui en mòdul, 

ja sigui en argument, com per mantenir la seva velocitat mentre es desplaça a 

través d’un medi resistent o en contra de l’acció d’un camp. Ni un cos en caiguda 

lliure, ni una sonda còsmica accelerada aprofitant l’acció del camp gravitatori 

d’un astre poden ser considerats sistemes propulsats, ja que l’alteració del seu 

estat de moviment és deguda a l’acció de forces naturals. 

 

Un cop el vehicle espacial es troba en òrbita, l’única forma d’accelerar-lo és per 

reacció mitjançant l’ejecció de massa en una determinada direcció i sentit. La 

idea és la mateixa que en els aeroreactors, en els quals s’empenta quelcom cap 

enrere, però en el cas de la propulsió espacial cal portar la massa ejectable a 

bord i es consumeix. Així doncs, el sistema propulsant per reacció ha de 

disposar d’una font de massa ejectable i d’una font d’energia. Cal aquesta 

darrera per proporcionar l’energia necessària per accelerar la matèria ejectable i 

expulsar-la a la màxima velocitat possible. En l’esmentat cas del vehicle destinat 

a operar a l’espai extraatmosfèric, la massa ejectable haurà d’estar 

emmagatzemada a bord. En quant a la font d’energia, si bé a la majoria dels 

cassos també es trobarà a bord, no s’ha de descartar la possibilitat de ser 

captada del medi ambient; per exemple captant la radiació solar.  

 

Si s’aplica la segona llei de Newton a un sistema de massa variable que es 

desplaça a una velocitat 𝑣 = 𝑣(𝑡) en un camp exempt de forces 

 
Figura 1 Sistema de massa variable desplaçant-se a velocitat v 

[7]
 

on la pèrdua de massa del vehicle es pot expressar com 𝑚 = −𝑑𝑚/𝑑𝑡 i els 

gasos són expulsats a una velocitat relativa 𝑐, la quantitat de moment del conjunt 

format pel vehicle i els gasos expulsats és: 

𝑃 𝑡 = 𝑚 𝑡 𝑣 𝑡 +  𝑚  𝑣 𝑡 − 𝑐(𝑡) 𝑑𝑡 (1) 

Com que s’ha considerat que el vehicle es desplaça en un camp exempt de 

forces, la quantitat de moviment del conjunt es manté constant. 
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𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑚

𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 𝑣

𝑑𝑚

𝑑𝑡
+ 𝑚  𝑣 − 𝑐 = 0 (2) 

Substituint a l’equació 2 el valor de 𝑚 : 

𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑚 𝑐 (3) 

Anomenant l’empenta que realitza el motor F, s’obté: 

𝐹 = 𝑚 𝑐 (4) 

Resolent l’equació 3 s’obté l’anomenada equació de Tsilkowsky per un coet. 

𝑚𝑝 = 𝑚𝑜  1 − 𝑒−
𝛥𝑣
𝑐   (5) 

Descomponent la massa inicial del vehicle segons 𝑚𝑜 = 𝑚𝑃𝐿 + 𝑚𝑝 + 𝑚𝑠 

s’obtenen les següents relacions: 

𝑚𝑓 = 𝑚𝑜𝑒
−
𝛥𝑣
𝑐  (6) 

𝑚𝑝 = 𝑚𝑜  1 − 𝑒−
𝛥𝑣
𝑐   (7) 

𝑚𝑃𝐿 = 𝑚𝑜𝑒
−
𝛥𝑣
𝑐 − 𝑚𝑠  (8) 

S’observa la dependència de la massa final, el consum de combustible i la 

massa de payload en funció de la relació 𝛥𝑣/𝑐. On 𝛥𝑣 es troba determinada pels 

requisits de la missió, sent la variable fonamental 𝑐. Així doncs, un valor elevat 

de 𝑐 permet estalviar combustible i carregar més payload. 

 

Si es descompon la massa estructural segons 𝑚𝑠 = 𝑚𝑠𝑜 + 𝑚𝑠𝑝  on la massa de 

l’estructura bàsica, 𝑚𝑠𝑜 , és una constant, i la massa del sistema propulsiu, 𝑚𝑠𝑝 , 

és proporcional a la potència, s’obté: 

𝑚𝑠 = 𝑚𝑠𝑜 + 𝛼𝑃𝑢  (9) 

On 𝛼 és la massa específica del sistema de propulsió, la qual indica la quantitat 

de massa per unitat de potència del sistema propulsiu. 

𝛼 =
𝑚𝑠𝑝

𝑃𝑢
 (10) 

La potència útil, 𝑃𝑢 , s’obté d’aplicar la variació de l’energia cinètica del conjunt. 

𝐾𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2 +  

1

2
𝑚 𝑣(𝑡) 𝑣 𝑡 − 𝑐(𝑡) 2 𝑑𝑡 (11) 

𝑑𝐾𝐸

𝑑𝑡
= 𝑚𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑡
+

1

2
𝑣2

𝑑𝑚

𝑑𝑡
+

1

2
 𝑣2 + 𝑐2 − 2𝑣𝑐 =

1

2
𝑚 𝑐2 (12) 
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L’equació 12 representa de quina manera s’està invertint la potència per 

accelerar els gasos. Així doncs, l’energia tèrmica (o elèctrica) es consumeix 

internament segons 𝐸  i es converteix en energia cinètica amb un rendiment 𝜂𝑡 . 

𝑑𝐾𝐸

𝑑𝑡
= 𝑃𝑢𝜂𝑡 =

1

2
𝑚 𝑐2  (13) 

A partir de la potència útil trobada mitjançant l’equació de l’energia cinètica, 

substituint a l’equació 8 la massa estructural 𝑚𝑠 en funció de la massa 

estructural bàsica i la del sistema propulsiu, i definint 𝑚  com el consum de 

propulsant per unitat de temps, 𝑚 = 𝑚𝑝/𝑡, tenim: 

𝑚𝑃𝐿 = 𝑚𝑜𝑒
−
𝛥𝑣
𝑐 − 𝑚𝑠𝑜 −

𝛼𝑐2

2𝜂𝑡𝑡
𝑚𝑜  1 − 𝑒−

𝛥𝑣
𝑐   (14) 

Reordenant els termes de l’equació 14 s’obté: 

𝑚𝑃𝐿 + 𝑚𝑠𝑜

𝑚𝑜
= 𝑒

−
𝛥𝑣
𝑣𝑐

 
𝑐

𝑣𝑐
 
−1

−  
𝑐

𝑣𝑐
 

2

 1 − 𝑒
−

𝛥𝑣
𝑣𝑐

 
𝑐

𝑣𝑐
 
−1

  (15) 

On la velocitat característica, 𝑣𝑐 , representa la velocitat a la qual s’acceleraria el 

vehicle si només tingués la massa del sistema propulsiu. Representa un límit de 

𝛥𝑣. 

𝑣𝑐 =  
2𝜂𝑡𝑡

𝛼
=   

𝑚 𝑐2𝑡

𝑚𝑠𝑝
= 𝑐 

𝑚𝑝

𝑚𝑠𝑝
 (16) 

Prenent 𝛥𝑣/𝑐 ≪ 1 es pot obtenir una expressió analítica de la velocitat de sortida 

dels gasos òptima. 

𝑐𝑜𝑝𝑡 ≅ 𝑣𝑐 −
1

2
−

1

24

𝛥𝑣2

𝑣𝑐
 (17) 

A la figura 2 es representa la variació de les fraccions màssiques òptimes en 

funció del paràmetre 𝛥𝑣/𝑣𝑐 . 

 
Figura 2 Fracció màssica òptima vs. 𝛥𝑣/𝑣𝑐   [8]
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Es poden definir dos tipus d’actuacions: 

 𝑣𝑐  elevada (𝛼 ↓, 𝑡 ↑): aquest règim d’operació pren el nom de règim 

“trucking”. Per a missions on es genera potència amb baix cost en quant 

a pes o es disposa de molt de temps per dur a terme l’operació. 

 𝑣𝑐  baixa (𝛼 ↑, 𝑡 ↓): aquest règim d’operació pren el nom de règim “sports 

car”. Per a missions on es genera potència amb elevat cost en quant a 

pes o es disposa de poc temps per dur a terme l’operació. 

Es conclou que l’optimització del subsistema propulsiu depèn de 𝛥𝑣/𝑐, amb 

restriccions de massa i potència. Per a cada missió hi ha una relació òptima, 

però, en general, una velocitat d’escapament més elevada es tradueix en un 

millor rendiment. 

 

Propulsió química vs. propulsió elèctrica 

L’actuació del sistema propulsiu es pot definir en termes d’impuls específic 𝐼𝑠𝑝 . 

𝐼𝑠𝑝 =
𝐹

𝑚 𝑔𝑜
≡

𝑐

𝑔
 (18) 

L’impuls específic està relacionat directament amb la velocitat d’expulsió dels 

gasos i representa l’eficiència del sistema de propulsió. Així, per a una força 

requerida per la missió, major impuls específic comportarà un estalvi en el 

consum de combustible. 

 

Aplicant el primer principi de la termodinàmica al sistema de la figura 3: 

 
Figura 3 Esquema d’un propulsor coet considerat com a caixa negra 

per fer-hi un balanç d’energia entre l’entrada 0 i la sortida 3 
[6]

 

𝑣𝑜
2

2
+ 𝑜 =

𝑣𝑒
2

2
+ 𝑒  (19) 
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Suposant que la velocitat d’entrada a la cambra és nul·la, és a dir, 𝑣𝑜 ≅ 0, i que 

el procés és adiabàtic i sense fregament, en règim permanent i que el doll surt 

paral·lel a l’eix, s’obté que la velocitat de sortida és: 

𝑣𝑒 =  2(𝑜 − 𝑒) (20) 

Així doncs, la velocitat dels gasos expulsats està relacionada amb l’energia 

cinètica continguda a les partícules que abandonen el motor. Tradicionalment la 

font d’energia utilitzada per a la propulsió espacial ha estat d’origen químic, 

augmentant l’energia dels productes mitjançant reaccions químiques. 

 

L’expressió 20, si bé és rigorosa, té l’inconvenient que fa difícil saber, a priori i de 

forma directa, l’entalpia dels productes de sortida, especialment si no es coneix 

quines són la seva composició i la seva temperatura.  

 

Admetent les següents hipòtesis: 

 Gas ideal 𝑃𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇  

 Expansió barotròpica 𝑃𝑉𝛾 = 𝑐𝑡𝑒 

El salt entàlpic es pot aproximar amb: 

𝑜 − 𝑒 = 𝐶 𝑝 𝑇𝑐 − 𝑇𝑠 = 𝐶 𝑝𝑇𝑐  1 −
𝑇𝑠
𝑇𝑐

  (21) 

tenint en compte la relació de Mayer i la relació de capacitats calorífiques: 

𝐶𝑝 − 𝐶𝑣 =
𝑅

𝑀 
 (22) 

𝐶𝑝

𝐶𝑣
= 𝛾 (23) 

admetent que l'expansió a la tovera és adiabàtica i el fluid no reaccionant, i que, 

per tant, es pot descriure mitjançant l’equació: 

𝑇𝑠
𝑇𝑐

=  
𝑃𝑠
𝑃𝑐

 

𝛾−1
𝛾

 
(24) 

Fent ús de les anteriors expressions en l’equació 20, s’obté l’equació de Saint-

Venant. 

𝑣𝑒 =  
2𝛾

𝛾 − 1

𝑅𝑇𝑐
𝑀 

 1 −  
𝑃𝑠
𝑃𝑐

 

𝛾−1
𝛾

   (25) 

L’equació 25, malgrat les seves limitacions, proporciona una informació que 

permet interpretar les raons de les característiques de disseny i d’operació dels 
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coets. Per tal de maximitzar 𝑣𝑒cal veure les dependències amb cadascuna de les 

variables. A la figura 4 es recullen les conveniències per maximitzar 𝑣𝑒 . 

 
Figura 4 Objectius de disseny i d’operació a assolir per maximitzar la velocitat d’ejecció

[6]
 

Prenent novament l’equació 20, en el cas de la propulsió química, l’energia 

cinètica dels gasos de sortida està relacionada amb l’energia emmagatzemada 

en els enllaços de molècules i àtoms, obtenint un màxim en la velocitat de sortida 

dels gasos expulsats, 𝑐𝑚𝑎𝑥 =  2𝐸. 

 

A la figura 5 es representa la velocitat d’ejecció assolible en aplicar una 

determinada quantitat d’energia a una unitat de massa de fluid propulsant i 

suposant que tota s’utilitza en incrementar la seva energia cinètica. 

 
Figura 5 Velocitats d’ejecció assolibles

[6]
 

Per tal de superar els límits inherents a la propulsió química, cal recórrer a 

separar la font d’energia de la font de massa ejectable. S’observa que el fluid 

més òptim de cara a obtenir majors velocitats d’ejecció és l’hidrogen, degut a la 

seva baixa massa molecular, amb l’inconvenient que a elevades temperatures es 

ve max

min



Tc max

M


Cp  prod.

- ² H R

min

max


productes de combustió molecularment

senzills, constituits per àtoms lleugers

Enllaços químics "f orts" en els

productes i "dèbils" en els reactius

productes de combustió molecularment

senzills: monoatòmics>biatòmics>triatòmics

pc

ps
max

 pc

min

max



 ps

Pressió de combustió elev ada.

Addicionalment meny s dissociació.

pc referència  = 70 bar.

Descàrrega a pressió ambiental.

En el buit f ins a l'òptim restringit per

la massa i dimesions del div ergent

de la tov era.

 min Cp  prod. max En contradicció amb el critèri deTc  max

Poca dissociació, pc elev ada.
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descompon en hidrogen monoatòmic. En el cas de l’heli això no passa degut a 

que ja és monoatòmic, però a molt elevades temperatures es podria ionitzar. 

 

En base a aquests resultats, es van estudiar formes alternatives d’escalfament 

del fluid propulsant, com el cas de la propulsió nucleotèrmica, en què s’utilitza 

l’energia nuclear per escalfar un fluid mitjançant un bescanviador de calor. En el 

cas de la propulsió electrotèrmica, s’utilitza l’energia d’una font externa, 

normalment d’energia solar, per accelerar elèctricament el fluid propulsant 

destinat a obtenir una propulsió per reacció. L’energia elèctrica no està limitada 

per l’energia disponible a través de la combustió o descomposició dels 

productes. 

 

L’optimització dels sistemes propulsius està limitada per restriccions de potència. 

La potència dels gasos de sortida és: 

𝑃 =
1

2
𝑚 𝑐2  (26) 

Si es considera el cas simple on només actua la força de reacció: 

𝐹 = 𝑚 𝑐 (27) 

Combinant les equacions 26 i 27 s’obté: 

𝑃 =
1

2
𝐹𝑐 (28) 

Introduint el ràtio empenta-pes com un múltiple de 𝑔𝑜 , 

𝐹

𝑀
= 𝛼𝑔𝑜  (29) 

On 𝛼 és la potència específica per unitat de pes, es pot expressar la potència per 

unitat de massa segons: 

𝑃

𝑀
=

1

2
𝛼𝑐𝑔𝑜  (30) 

La limitació dels motors de propulsió elèctrica és la potència disponible a bord. A 

diferència de la propulsió química, on els paràmetres més rellevants són 𝛥𝑣/𝑐, a 

la propulsió elèctrica és la potència. Apareixen dos nous paràmetres: la potència 

específica i l’energia total específica. Degut a que els dispositius dels quals 

s’obté l’energia tenen una relació de massa/potència relativament elevada, en el 

cas dels motors de propulsió elèctrica s’obtenen empentes baixes. 

Degut a aquest condicionant, la propulsió química segueix sent l’única alternativa 

per a missions que requereixen empentes elevades. 
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A les figures 6 i 7 es poden apreciar els rangs d’utilització dels diferents tipus de 

propulsió espacial actuals. 

 
Figura 6 Rang d'empenta i Isp per a diferents sistemes de propulsió 

[9]
 

 

Figura 7 Acceleració vs. Velocitat d'execció 
[10]

 

La propulsió elèctrica és ideal per a missions amb limitacions de potència però 

no limitades en quant al temps de la missió. En comparació a la propulsió 

química, degut a l’elevat impuls específic del sistema propulsiu, es requereix un 

consum de combustible inferior, podent augmentar la payload o reduir el pes del 

vehicle, reduint els costos totals. 

 

A continuació es defineixen els tipus de propulsió emprats per a algunes 

operacions. 

 Missions que requereixen grans empentes (químics) 

o Enlairament des del planeta  

o Aterrar al planeta 
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o Empenta a l’apogeu: transferència de GTO a GEO 

o Empenta al perigeu: escapar de GTO 

o Maniobres ràpides: operacions d’aproximació, control d’actitud 

o Canvi ràpid de pla 

 

 Missions que requereixen grans impulsos específics (elèctrics) 

o Missions a l’espai profund 

o Cancel·lació de la resistència atmosfèrica a llarg termini 

o Vols en formació de satèl·lits de llarga duració 

o Òrbites no Keplerianes 

 

 Missions en què grans impulsos específics són beneficiosos 

o Augment de l’òrbita: LEO a GEO 

o Transferència a òrbita cementiri 

o Reposició de l’òrbita 

o Canvi de pla 

o Correccions orbitals: NSSK 

Com s’ha comentat, el 𝛥𝑣 depèn dels requisits de la missió. A la taula 4.1 es 

recullen els valors màxims que es poden assolir per a alguns sistemes de 

propulsió. 
 

Sistema propulsiu 
𝛥𝑣 màxima 

[km/s] 

Coet Sòlid ~7 

Coet Híbrid >3 

Coet Monopropulsant ~3 

Coet Líquid ~9 

Motor iònic >100 

Motor per efecte Hall >100 

Veles solars >40 

Taula 1 Δv màxima per a diferents sistemes propulsius 
[11]

 

Propulsió elèctrica 

La idea d’aplicar l’energia elèctrica per accelerar un fluid motor destinat a obtenir 

una propulsió per reacció no és un concepte nou, va ser emprat en una aplicació 

espacial per primer cop l’any 1965 per la firma TRW en satèl·lits d’observació 

VELA III (EUA). No obstant, la seva introducció com a alternativa pràctica als 

propulsors químics per a la propulsió principal dels vehicles espacials ha patit un 

lent desenvolupament. 
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La propulsió elèctrica com a sistema de propulsió primari per tal d’aprofitar 

l’avantatge del seu elevat rendiment per a missions que requereixen grans 𝛥𝑣 va 

ser reconeguda des del principi, i gran part de les primeres investigacions i 

treballs anaven destinats a aquests tipus de missions. No obstant, ha estat 

l’aplicació gradual de les tasques secundàries de propulsió relegades a la 

propulsió elèctrica que ha donat lloc a la seva acceptació, sent ara possibles 

noves missions a l’espai profund que amb els sistemes de propulsió químics no 

es podien dur a terme. 

 

Un sistema de propulsió elèctric és un conjunt de components disposats de tal 

manera que converteixen l’energia elèctrica del sistema d’energia del vehicle en 

energia cinètica del fluid propulsant. 

 

A la figura 8 es representen de forma esquemàtica els principals elements d’un 

sistema de propulsió elèctric i com interaccionen amb els altres sistemes del 

vehicle. 

 
Figura 8 Esquema d'un sistema EP típic 

[12]
 

Típicament, el sistema d’alimentació subministra energia regulada pel bus de 

contínua a una unitat de processador d’energia (PPU), així com a altres elements 

auxiliars, com vàlvules, escalfadors,.. La PPU és un dels components més 

complexos de la propulsió elèctrica, i s’encarrega de convertir l’energia en la 

forma requerida pels propulsors. 

 

En el cas de la propulsió elèctrica està condicionada per l’obtenció de l’energia 

elèctrica a bord del vehicle espacial, per la seva potència específica [KW/Kg] i 

per la seva energia total específica [KWh/Kg]. Aquesta font d’energia embarcada 

poden ser bateries, panells fotovoltaics, piles de combustible, piles 

termoelèctriques a radioisòtops, entre d’altres. 
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L’eficiència d’un sistema de propulsió elèctrica es pot avaluar comparant la 

potència elèctrica aplicada i la velocitat impresa al propulsant. 

𝜂 =
𝑚 𝑣𝑒

2

𝑃
 (31) 

Aquesta eficiència pot arribar a abastar un 90%. 

Propulsors elèctrics 

La característica comú en tots els sistemes de propulsió elèctrics és l’adició 

d’energia al fluid propulsant des d’una font d’energia elèctrica. Això s’ha assolit, 

no obstant, en una gran varietat de dispositius físicament diferents. El 

funcionament por ser continuat o polsat; el propulsant pot ser un gas noble, un 

monopropulsant químic, o, fins i tot, un propulsant sòlid. 

 

Hi ha dues concepcions bàsiques de propulsió elèctrica: l’acceleració 

electrotèrmica i l’acceleració per camps electromagnètics. 

 

L’acceleració electrotèrmica no difereix gaire de la propulsió química o la 

nucleotèrmica essent les equacions termofluidodinàmiques d’igual aplicació, ja 

que en tots els casos s’opera pressuritzant un fluid, escalfant-lo i ejectant-lo per 

una tovera de tipus De Laval. 

 

L’acceleració per camps electromagnètics utilitza un camp elèctric i/o magnètic 

per accelerar el fluid propulsant que haurà de tenir una càrrega elèctrica 

(ionitzat). 

 

De cada procediment s’han desenvolupat diferents solucions i també algunes 

que són mixtes o híbrides amb d’altres sistemes químics o nuclears. 

 

Es poden classificar els diferents tipus de propulsors elèctrics segons el mètode 

que utilitzen per accelerar les partícules de sortida: 
 

 Electrotèrmics: Resistojets, Arcjets 

 Electrostàtics: Motor iònic, Propulsors d’efecte Hall, Motor Coloidal, FEEP 

 Electromagnètics: Propulsors de plasma polsat 

Resistojets 

El principi operatiu del resistojet consisteix en fer passar els gasos propulsants 

provinents d’una reacció química a través d’una resistència elèctrica abans de 

ser expansionats per una tovera de tipus De Laval. 
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L’increment en l’impuls específic és proporcional a  𝛥𝑇, i està limitat per la 

temperatura de fusió del material del qual està formada la resistència. Aquest 

increment por arribar a ser del 40%, assolint valors de fins a 310s en el cas 

d’utilitzar hidrazina. 

 

Altres gasos propulsants de massa molecular més petita com l’heli proporcionen 

impulsos específics de fins a 700s. 

 
Figura 9 Esquema d’un motor Resistojet 

[12]
 

Arcjet 

Una altra forma d’escalfar elèctricament un fluid motor és que esdevingui 

conductor. Si entre dos elèctrodes es fa passar un gas en el moment en què la 

diferència de potencial supera un llindar, es produeix la ruptura dielèctrica i el 

gas esdevé conductor, permetent així el pas del corrent, fet que es percep en 

formar-se un arc elèctric. 

 

(espacio delnte de la E)En aquest cas la temperatura que adquireix el fluid a través del 

qual s’estableix l’arc elèctric és molt més elevada que en el cas de l’escalfament 

amb una resistència. L’arc elèctric pot estar a 20.000K mentre que la paret pot 

estar per sota dels 2.000K, sent la temperatura de mitjana en massa d’entre 

5.000 – 8.000 K. 

 

La temperatura màxima tolerada és més elevada que en el cas del resistojet ja 

que el gas escalfat no té un contacte tan directe amb les parets. En 

conseqüència, l’impuls específic amb un mateix propulsant és més elevat, 

trobant-se entre els 500 i 600s. 

 

Degut a la no uniformitat a l’hora d’escalfar el fluid, el procés és menys eficient. A 

més, els gasos que formen l’arc elèctric assoleixen temperatures molt elevades i 

es dissocien, no contribuint a l’empenta final. 
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Figura 10 Esquema d’un motor Arcjet 

[12]
 

Motor Iònic 

Aquest tipus de motor s’impulsa accelerant ions amb càrrega positiva mitjançant 

un camp elèctric creat entre dues reixes i utilitzant un camp magnètic a la 

cambra d’ionització per tal de dur a terme el confinament dels electrons, no 

contribuint aquest últim a la propulsió. 

 

S’injecta un gas neutre a la cambra d’ionització al mateix temps que s’injecten 

electrons a través del càtode, els quals xoquen amb les partícules neutres 

mentre es desplacen atrets per l’ànode. D’aquesta manera és ionitzat el gas 

neutre i els ions resultants són accelerats a través de dues reixes sotmeses a 

una diferència de potencial. Els electrons captats a l’ànode són emesos pel 

càtode de neutralització per tal d’evitar que el vehicle es carregui 

electrostàticament, emetent un flux neutre però no recombinat. 

 

L’eficiència de la conversió de l’energia és relativament elevada. Les principals 

pèrdues es deuen a la recombinació ió-electró. S’obtenen impulsos específics 

entre 2.500 i 4.000s. 

 
Figura 11 Esquema d’un motor Iònic 

[12]
 

Propulsor d’Efecte Hall 

Les principals diferències d’aquest tipus de propulsor i el motor iònic són que el 

plasma és quasi-neutre i que no disposa de reixes d’acceleració. La geometria 

és anular per tal de crear un camp magnètic perpendicular al flux. Es tracta, 

doncs, d’un camp magnètic radial que es genera mitjançant imans permanents o 
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bobines externes, sent l’anell interior el pol central i l’extern on van a parar les 

línies de camp. 

 

Mitjançant un conjunt d’elèctrodes, situant l’ànode a l’interior del motor i el càtode 

a l’exterior, es crea un camp elèctric longitudinal. El principi operatiu consisteix 

en atraure els electrons que surten del càtode cap a l’ànode. Essent el moviment 

dels electrons polsat degut al confinament magnètic, només avancen cap a 

l’ànode quan perden energia a l’ionitzar un àtom neutre o a l’impactar amb la 

paret. D’aquesta manera el gas neutre s’ionitza a l’impactar amb els electrons 

confinats pel camp magnètic i els ions resultants són accelerats degut al camp 

electrostàtic. 

 

Les principals pèrdues es donen perquè part del gas surt del motor sense 

ionitzar; això és degut a que és un motor obert. Altres fonts de pèrdua són la 

potència associada a la ionització i a la neutralització a les parets. Els impulsos 

específics que es poden obtenir varien entre els 1.500 i 1.8000s. 

 

 
Figura 12 Esquema d'un motor Efecte Hall 

[12]
 

Propulsor de Plasma Polsat 

És un dels dispositius més simples a la propulsió espacial. Està format per un 

bloc de tefló pressionat per una molla entre dos elèctrodes. Es carrega un 

condensador i al descarregar-lo s’evapora i s’ionitza el tefló. El corrent elèctric 

indueix un camp magnètic que produeix una força de Lorentz que accelera les 

partícules ionitzades a elevades velocitats. 

 

L’eficiència d’aquests dispositius és extremadament baixa i l’impuls específic es 

troba al voltant dels 1.000 i 1.200s. El caràcter polsat d’aquests tipus de motors 

el fa adequat per a missions que requereixen un gran control i petits ajustos 

orbitals. 
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Figura 13 Esquema d'un motor Plasma Polsat 

[12]
 

Propulsió per Emissió d’un camp electrostàtic 

Una font d’alimentació s’utilitza per generar un camp electrostàtic entre una 

superfície de metall líquid i un elèctrode. La forma del menisc líquid pren una 

forma cònica, augmentant la força local del camp, el qual arriba a valors 

suficientment elevats com per extreure ions directament des de la superfície del 

líquid. 

 

Es necessita un càtode d’emissions d’electrons per neutralitzar el flux d’ions 

positius. A més, la majoria dels metalls líquids necessiten un escalfament 

continuat per mantenir-los en estat líquid. 

 

Els impulsos específics són extremadament elevats, fins a 10.000s. No obstant, 

la taxa de flux de massa és molt baixa, de manera que les empentes assolides 

són molt petites. Aquest tipus de propulsor s’utilitza per a missions que 

requereixen un control orbital molt precís. 

 
Figura 14 Esquema d'un motor FEEP 

[12]
 

Motor Col·loïdal 

Aquest dispositiu es basa en el principi d’extracció electrostàtica i en 

l’acceleració de partícules carregades de la superfície d’un líquid no metàl·lic. El 

mecanisme d’emissió es pot veure com una aplicació més general del problema 

en el camp de l’electro-hidrodinàmica, conegut habitualment com electrosprays, 

on les gotes són emeses des d’una forma cònica. 
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Una de les principals diferències amb l’FEEP és que el motor col·loïdal pot 

operar en tres règims diferents. El règim col·loïdal, que emet només gotes 

carregades, el règim mixt, que emet gotes i ions, i el règim iònic, que emet 

només ions. 

 

Actualment l’impuls específic d’aquest tipus de propulsor ha augmentat 

considerablement, fent-lo interessant per a missions que requereixen elevada 

precisió. 

 
Figura 15 Esquema d'un motor Col·loïdal 

[12]
 

A la taula següent es recullen algunes dades sobre els diferents tipus de 

propulsors elèctrics actuals. 
 

Tipus 

Rang 

d’empenta 

(mN) 

Impuls 

Específic (s) 

Eficiència 

(%) 
Duració  

Propulsant 

típic 

Potència 

específica 

(W/mN) 

Resistojet 

Arcjet 

Iònic 

PPT 

MPD 

Hall 

Químic 

200 - 300 

200 - 1000 

0,01 - 200 

0,05 - 10 

0,001 - 2000 

0,01 - 2000 

30 - 100.000 

200 - 350 

400 - 1000 

1500 - 5000 

600 - 2000 

2000 - 5000 

1500 - 2000 

200 – 250 

65-90 

30-50 

60-80 

10 

30-50 

30-50 

87-97 

Mesos 

Mesos 

Mesos 

Anys 

Setmanes 

Mesos 

Hores 

NH3, N2H4H2 

H2, N2, NH3 

Xe, Kr, Ar 

Tefló 

Ar, Xe, H2, Li 

Xe, Ar 

N2H4 

0,5 – 6 

2 – 3 

10 – 70 

10 – 50 

100 

100 

Taula 2 Característiques de diferents sistemes propulsius 
[13]
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ANNEX II. RESULTATS 

A continuació es recullen els valors obtinguts, així com les explicacions adients, 

per cadascun dels assajos realitzats. 

 

Les unitats són les següents: 

 Pressió (bars) 

 Força (g) 

 T (ºC) 

 Mpunt (g/min) 

 Vexecció (m/s) 
 

Actuacions RJ2 (14 Agost 2013) 

Es vol obtenir una primera aproximació del consum màssic, però no es disposa 

encara del sistema d’adquisició de dades. Per tal d’obtenir el consum màssic, 

s’utilitza un voltímetre per llegir el canvi en el voltatge, i per tant el pes de 

l’ampolla, durant l’assaig. La resolució del voltímetre és de 0,01 V que correspon 

a un pes de 15 grams.  

 

El fluid de treball és el nitrogen pressuritzat i opera en mode cold gas. 

 
Taula 1 Consum màssic per diferents pressions 
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Actuacions RJ2 (19 Agost 2013) 

Es vol comprovar la correlació entre la pressió de la cambra i la força 

desenvolupada. Com que la força no depèn de la temperatura (si ve es funció de 

γ, aquesta no varia significativament en el rang de treball) s’ha realitzat l’assaig 

en mode cold gas. 

 

El fluid de treball és aire de la línea d’alimentació. Es va augmentant la pressió i 

anotant els valors obtinguts, repetint la operació 10 cops. 
 

 
Taula 2. Força desenvolupada amb la tovera de 1 mm 

 
Taula 3. Força desenvolupada amb la tovera de 2 mm 

 
Taula 4 Força desenvolupada amb la tovera de 3 mm 
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Actuacions RJ2 (26 Agost 2013) 

Per a la realització d’aquest assaig es disposa del sistema d’adquisició de dades. 

L’objectiu és el mateix que el del dia 19 d’Agost, veure la correlació entre la 

pressió de la cambra i la força desenvolupada. També es comprova que la força 

no depèn de la temperatura, per a això es pren mesura de la força que realitza el 

resistojet per a una mateixa pressió de cambra i dues temperatures d’operació. 

 

El fluid de treball és aire de la línea d’alimentació i la freqüència de mostreig és 

de 4 Hz. 
 

 
Taula 5 Força desenvolupada amb la tovera de 1 mm amb adquisició de dades 

 
Taula 6 Força desenvolupada amb la tovera de 2 mm amb adquisició de dades 
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Taula 7 Força desenvolupada amb la tovera de 3 mm amb adquisició de dades 
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Actuacions RJ2 (4 Setembre 2013) 

L’objectiu és obtenir el valor del consum màssic utilitzant el sistema d’adquisició 

de dades. En aquest cas, s’ha operat, durant 2 minuts, a una mateixa pressió de 

cambra i dues temperatures diferents per veure com afecta la temperatura en el 

consum. 

 

El procediment és pesar l’ampolla abans i després de l’assaig per obtenir la 

variació en pes del gas pressuritzat. 

 

El fluid de treball és el nitrogen pressuritzat. La tovera utilitzada és la de 1 mm i 

la freqüència de mostreig és de 4 Hz. 
 

 

Taula 8 Consum màssic Cold Gas i Resistojet 
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ANNEX III. FULL DE CÀLCUL SOLVERALUMNAT 

Per comprovar els valors teòrics amb els experimentals s’ha realitzat un full de 

càlcul anomenat SolverAlumnat.  

 

A continuació es descriuen els paràmetres d’entrada i de sortida, així com les 

unitats en que estan expressats: 
 

Paràmetres d’entrada Paràmetres de sortida 

Massa molar: M (kg/mol) Pressió sortida: Ps (MPa) 

Gamma: γ (-) Velocitat d’execció (m/s) 

Pressió cambra: Pc (MPa) Consum màssic (g/min) 

Temperatura cambra: T (ºC) Força (mN) 

Taula 1 Paràmetres del SolverAlumnat 

Per tal de funcionar correctament cal tenir habilitades les macros, ja que per tal 

de calcular la pressió de sortida s’ha programat una subrutina. 

 

Un cop introduïts els paràmetres d’entrada, es polsa Ctrl + q per tal de fer 

funcionar la subrutina, actualitzant-se els paràmetres de sortida automàticament..  

 

El programa calcula els paràmetres de sortida per tots tres diàmetres de gola. 
 

 
Figura 1 Paràmetres de sortida calculats amb SolverAlumnat 
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ANNEX IV. GUIÓ PRÀCTIQUES Codi assignatura. Nom assignatura 

ETSEIAT 2013 

PRÀCTICA DE LABORATORI: ACTUACIONS RESISTOJET 

1. Objectius de la pràctica 

A partir de la realització d’aquesta pràctica es pretén: 

 Familiaritzar-se amb el muntatge experimental, amb la connexió dels 

instruments i amb les seves especificacions tècniques més rellevants. 

 Realitzar el calibratge d’una cèl·lula de càrrega que permetrà relacionar la 

tensió de sortida amb la força exercida pel resistojet sobre el sensor. 

 Dur a terme un procediment típic d’estimació d’incerteses a fi d’avaluar la 

influència en el resultat final dels diferents components de la cadena de 

medició. 

2. Breu descripció del muntatge experimental 

El muntatge experimental consisteix en un resistojet equipat amb diferents 

equips de mesura. Els equips de mesura estan compostos per una cèl·lula de 

càrrega que enregistra la força realitzada pel resistojet, un transductor de pressió 

i un termoparell que capten la pressió i la temperatura a l’interior de la cambra 

respectivament, un potenciòmetre per regular la potència entregada a la 

resistència elèctrica i un wattímetre per llegir-la. 

 

La lectura de les cèl·lules de càrrega es realitza mitjançant un sistema 

d’adquisició de dades. 

 

3. Procediment experimental a seguir 

1. En primer lloc cal verificar que tots els instruments es troben correctament 

connectats i en condicions de ser utilitzats.  

 

2. Per tal de veure el procediment en el calibratge de l’instrumental de laboratori, 

es calibrarà la cèl·lula de càrrega connectant la sortida del condicionador de 

senyal a un voltímetre. Abans de procedir al calibratge, cal haver mantingut la 

cèl·lula connectada almenys 15 minuts per tal que s’estabilitzin tèrmicament el 

convertidor i l’instrument de mesura. Amb el condicionador de senyal s’ajusta el 

valor de 0 amb el microswitch rotatiu de cero. A Continuació s’ajusta el final 

d’escala aplicant un pes calibrat d’1kg i el microswitch rotatiu d’span. Un cop 
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estan ajustat el cero i l’span, es procedeix a mesurar diferents pesos calibrats i a 

anotar la tensió de sortida per tal de dur a terme la corba de calibratge. 

 

3. El wattímetre és un aparell de mesura molt sensible i cal que es connecti el 

born 1 a la fase i el born 3 al neutre (numerats d’esquerra a dreta). Per conèixer 

la fase i el neutre d’un interruptor s’utilitza un voltímetre i es mesura la tensió 

entre cadascun dels terminals elèctrics i terra. Entre fase i terra la tensió és 

aproximadament de 220V, mentre que entre neutre i terra és de 0V. Els borns 2 i 

4 estan connectats entre ells i sobre aquests es connecten els terminals de la 

resistència elèctrica. 

 

Les dues primeres parts es realitzen amb l’alimentació provinent de la xarxa del 

taller, mentre que la tercera part es realitza amb nitrogen pressuritzat en 

ampolles comercials. 

Part 1: Dependència de la força amb la pressió i la temperatura 

La primera part de la pràctica consisteix en observar quantitativament el 

funcionament del resistojet. Les equacions que governen el seu funcionament 

són les següents: 

𝐹 = 𝑚 𝑝𝑣𝑒 + 𝐴𝑠(𝑃𝑠 − 𝑃𝑎) 

𝑣𝑒 =  
2𝛾

𝛾 − 1

𝑅𝑇𝑐
𝑀 

 1 −  
𝑃𝑠
𝑃𝑐

 

𝛾−1
𝛾

  

𝑚 𝑝 = 𝐴𝑔𝑃𝑐 
𝑀 

𝑅𝑇𝑔
𝛾  

2

𝛾 + 1
 

𝛾+1
𝛾−1

 

Amb els equips de mesura s’obtindran la pressió i la temperatura a l’interior de la 

cambra, així com la força. La pressió de sortida es pot obtenir mitjançant la 

relació d’expansió de la tovera (veure Annex 2. Full de càlcul SolverAlumnat). 

 

Les dimensions de les toveres es recullen en la següent taula: 
 

Diàmetre 
gola [mm] 

Diàmetre 
sortida [mm] 

1 1,2 

2 2,5 

3 3,7 

Taula 1. Dimensions de les toveres 
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Primer de tot s’ha d’assegurar que el resistojet es troba en posició horitzontal 

observant el nivell i que els tensors metàl·lics estiguin perpendiculars a l’eix del 

resistojet. 

 

Durant l’assaig, s’anirà variant la pressió d’alimentació i la potència entregada 

per tal d’obtenir dades a diferents pressions i temperatures. Primer s’opera en 

mode cold gas a diferents pressions de cambra i posteriorment s’opera en mode 

resistojet per a cadascuna de les pressions de cambra anteriors. El post-procés 

consisteix en observar la dependència de la força amb la temperatura i la 

pressió. 

Part 2: Operació amb diferents toveres 

A continuació s’observarà el funcionament del resistojet utilitzant diferents 

toveres per comparar com afecta la geometria d’aquestes a l’empenta obtinguda 

i comparar els valors teòrics amb els experimentals. 

 

Per a la realització d’aquesta part s’utilitza el resistojet en mode cold gas (com es 

pot deduir a partir de les equacions anteriors, la temperatura no afecta al valor de 

la força realitzada, només a la velocitat d’ejecció, repercutint per tant en l’impuls 

específic). S’enregistrarà la força realitzada per diferents pressions de cambra i 

per a cadascuna de les toveres. 

 

En aquest cas, el post-procés consisteix en observar la dependència de la força 

amb l’àrea de la gola (totes les toveres tenen la mateixa relació d’expansió, per 

tant, a igual pressió de cambra, la pressió de sortida serà la mateixa. 

Part 3: Comparació del consum cold gas vs resistojet 

Per tal d’avaluar el consum màssic, es mesura el pes de l’ampolla amb el 

manoreductor abans i després de l’assaig. Es fa operar el resistojet primer en 

mode cold gas i posteriorment en mode resistojet. 

 

Primer de tot, es desconnecta el racor de plàstic i es connecta el racor d’alumini. 

S’obre la clau de pas, es regula la pressió desitjada a la cambra i es tanca la clau 

de pas. D’aquesta manera es garanteix que, un cop s’obri novament la clau de 

pas, la pressió de la cambra sigui la desitjada. 

Es desconnecta el tub flexible del manoreductor i es procedeix a mesurar el pes 

inicial. A continuació s’obre la clau de pas i es deixa operant durant 2 minuts. 

Novament es pren nota del pes de l’ampolla més el manoreductor. 
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Per tal d’operar en mode Resistojet, es deixa escalfant la resistència a una 

potència de 400W fins que la temperatura de la resistència arriba als 370ºC. A 

continuació es redueix la potència entregada a 15W fins que la temperatura de la 

resistència arriba als 400ºC. Com en el cas anterior, s’obre la clau de pas i es 

regula la pressió de la cambra per tal que sigui la desitjada. 

 

Els següents passos son els mateixos que en mode cold gas. Es pren nota del 

pes inicial, es fa operar durant 2 minuts (la potència entregada en aquest cas ha 

de ser d’aproximadament 30W) i es mesura el pes final. 

Normes de seguretat 

 La temperatura de la resistència elèctrica no superarà mai els 420ºC (la 

màxima temperatura que pot suportar és de 450ºC). 

 

 Cal utilitzar equips de protecció individual auditiva. 

 

 S’han de seguir les normes de seguretat d’electricitat. 

 

 Les temperatures assolides a l’interior de la cambra són força elevades. 

No manipular el resistojet durant el funcionament. Esperar un temps 

prudencial fins que es refredi per a la manipulació, intentant sempre 

guiar-se per la temperatura indicada pel termoparell situat a l’entrada de 

la tovera. 

 

 El doll de gas surt a elevades temperatura i velocitat. Mantenir la sortida 

allunyada de qualsevol obstacle i de les persones. 

 

 En cas d’utilitzar la línea d’alimentació d’aire comprimit, assegurar-se que 

el tub es connecta correctament al racor sense que es pugui sortir si no 

s’activa el mecanisme, ja que en cas que es desprengui accidentalment 

pot ser molt perillós. 
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ANNEX V. RECEPCIÓ I TRACTAMENT DE LES DADES 

Per tal de captar totes les senyals dels sensors equipats al resistojet s’utilitza una 

targeta d’adquisició de dades que permet rebre totes les senyals simultàniament 

 

La targeta d’adquisició utilitzada és de Measurement Computing, en concret el 

model USB-1208FS. Les característiques de la targeta d’adquisició es recullen a 

la taula següent: 
 

Entrades analògiques 

nº canals 8 single ended / 4 differential 

Màx voltatge absolut 28 V 

Scan to Pc 50 kS/s 

Resolució 11 / 12 bits (s.e./diff) 

Precisió amb 10V de rang 4 / 6.1 LSB (s.e./diff) 

Sortides analògiques 

Resolució 10 bits 

Rang 5 V 

Canals  2 

Sample rate 100 S/s 

Slew rate 0,14 V/ms 

Entrades digitals 

nº I/O 16 

Input màx voltatge 5,5 V 

Outup min voltatge 3 V 

Alimentació Port USB 

Taula 1 Característiques targeta USB-1208FS 

 
Figura 1 Targeta USB-1208FS 

4.1. Recepció i tractament de dades 

Measurement Computing proporciona el software necessari per dur a terme 

l’adquisició de dades. Aquest software es composa, per una banda del programa 
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InsalCal, destinat a instal·lar, configurar, calibrar i provar el correcte 

funcionament de la targeta, i per altra banda el programa TracerDAQ, destinat a 

llegir, representar i gestionar tota la informació procedent de la targeta. Aquests 

programes han estat descarregats directament de la pàgina web de 

Measurement Computing. 

InstaCal 

Un cop instal·lats, només cal connectar la targeta d’adquisició de dades 

mitjançant el port USB i l’ordinador detecta automàticament el nou hardware. Si 

la targeta està connectada correctament, el led s’encén. 

 

El primer pas es iniciar el programa InstaCal i de forma automàtica es detecta la 

targeta d’adquisició connectada, així com el seu model. 

 
Figura 2 Finestra emergent per la detecció d'una targeta d'adquisició de dades 

Un cop acceptada, la targeta apareix a l’espai de treball d’Instacal. El segon pas 

es configurar la targeta, calibrar-la i dur a terme un posterior test per verificar que 

tot funciona correctament.  

 
Figura 3 Targeta detectada i a punt per ser utilitzada 

Per configurar-la, es fa doble click sobre el nom de la targeta i a la finestra 

emergent es selecciona 4 differential del menú desplegable. D’aquesta manera, 
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la targeta llegeix la diferència de senyal entre dues entrades, en lloc d’agafar 

com a referència el terra. 

 
Figura 4 Configuració de la targeta 

Un cop configurada, s’han de calibrar les entrades i les sortides analògiques. 

Dins el menú Calibrate s’escull l’opció A/D i s’obre una nova finestra que anirà 

guiant a l’usuari sobre el que ha de fer per calibrar la targeta. 

 
Figura 5 Calibració de la targeta 

Si tots els passos a l’hora de calibrar la targeta es fan correctament, apareix un 

missatge indicant el dia i l’hora de la darrera calibració. 

 
Figura 6 Avís de que la calibració és correcte 
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L’últim pas és fer un test de les entrades analògiques i digitals. Es selecciona 

A/D i posteriorment, es selecciona la opció D/A. En tots dos casos, s’obre una 

finestra que guia a l’usuari en els passos que ha de realitzar. 

TracerDAQ 

Amb el programa TracerDAQ es poden recollir les dades obtingudes amb la 

targeta. 

 

El programa consta de quatre funcions, en el nostre cas utilitzarem Strip Chart. 

 
Figura 7 Funcions del TracerDAQ 

Per configurar les opcions de mostreig primer es selecciona el nombre de canals 

que es vol llegir al menú Edit-Channel Setting i s’assignen les entrades a 

cadascun dels canals en el menú File-New. En el menú Edit-Scan Rate/Trigger 

Settings es configura la freqüència de mostreig i el temps màxim d’adquisició de 

dades. 

 

Altres opcions com canviar el color de cada canal o posar noms a cadascun dels 

senyals es poden trobar en els menús desplegables. 

 

Un cop configurada la targeta es pot dur a terme l’enregistrament dels senyals. 

Al finalitzar l’assaig, les dades es poden guardar en un fitxer d’excel o de text per 

al seu posterior tractament. 

 

 
Figura 3. 1 Adquisició de dades per a dues cèl·lules de càrrega 
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Specifications 

Typical for 25°C unless otherwise specified. 

Specifications in italic text are guaranteed by design. 

Analog input 

Table 1. Analog input specifications 

Parameter Conditions Specification 

A/D converter type   Successive approximation type 

Input voltage range for linear operation, 

single-ended mode 

CHx to GND ±10 volts (V) max 

Input common-mode voltage range for linear 

operation, differential mode 

CHx to GND -10 V min, +20 V max 

Absolute maximum input voltage CHx to GND ±28 V max 

Input impedance  122KOhm 

Input current (Note 1) Vin = +10 V 70 microamperes (µA) typ 

Vin = 0 V -12 µA typ 

Vin = -10 V -94 µA typ 

Number of channels  8 single-ended / 4 differential, software 

selectable 

Input  ranges, single-ended mode  ±10 V,    G=2 

Input  ranges, differential mode 

 

 ±20 V,    G=1 

±10 V,    G=2  

±5 V,      G=4 

±4 V,      G=5  

±2.5 V,   G=8 

±2.0 V,   G=10  

±1.25 V, G=16  

±1.0 V,   G=20 

Software selectable 

Throughput (Note 2) Software paced 250 samples per second (S/s) typ,  

PC-dependent 

Continuous scan  50 kilosamples per second (kS/s)  

Channel gain queue Up to 16 elements Software configurable channel, range, and 

gain.  

Resolution (Note 3) Differential 12 bits, no missing codes 

Single-ended 11 bits  

CAL accuracy CAL = 2.5 V ±36.25 mV max 

Integral linearity error  ±1 least significant bit (LSB) typ 

Differential linearity error  ±0.5 LSB typ 

Repeatability  ±1 LSB typ 

CAL current Source 5 milliamperes (mA) max 

Sink 20 µA min, 100 µA typ 

Trigger source Software selectable External digital: TRIG_IN 

Pacer source Software selectable Internal 

External (SYNC), rising edge triggered 

Programmed IO 

Note 1:  Input current is a function of applied voltage on the analog input channels. For a given input 

voltage, Vin, the input leakage is approximately equal to (8.181*Vin-12) µA. 35
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Note 2:  Maximum throughput scanning to PC memory is machine dependent. The rates specified are for 

Windows XP only. Maximum rates on operating systems that predate XP may be less and must 

be determined through testing on your machine 

Note 3:  The AD7870 converter only returns 11-bits (0-2047 codes) in single-ended mode. 

Table 2. Accuracy, differential mode  

Range  Accuracy (LSB) 

±20 V  5.1 

±10 V 6.1 

±5 V 8.1 

±4 V 9.1 

±2.5 V 12.1 

±2 V 14.1 

±1.25 V 20.1 

±1 V 24.1 

Table 3. Accuracy, single-ended mode 

Range  Accuracy (LSB) 

±10 V 4.0 

Table 4. Accuracy components, differential mode - All values are (±) 

Range % of Reading  Gain Error at full scale (FS) 
(millivolts (mV)) 

Offset (mV) Accuracy at FS (mV) 

±20 V  0.2 40 9.766 49.766 

±10 V 0.2 20 9.766 29.766 

±5 V 0.2 10 9.766 19.766 

±4 V 0.2 8 9.766 17.766 

±2.5 V 0.2 5 9.766 14.766 

±2 V 0.2 4 9.766 13.766 

±1.25 V 0.2 2.5 9.766 12.266 

±1 V 0.2 2 9.766 11.766 

Table 5. Accuracy components, single-ended mode - All values are (±) 

Range % of Reading  Gain Error at FS (mV) Offset (mV) Accuracy at FS (mV) 

±10 V  0.2 20 19.531 39.531 

Table 6. Noise performance, differential mode 

Range Typical  counts  Least significant bitroot mean square (LSBrms) 

±20 V 2 0.30 

±10 V 2 0.30 

±5  V 3 0.45 

±4 V 3 0.45 

±2.5 V 4 0.61 

±2 V 5 0.76 

±1.25 V 7 1.06 

±1 V 8 1.21 
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Table 7. Noise performance, single-ended mode 

Range Typical  Counts  LSBrms 

±10 V 2 0.30 

Analog output 

Table 8. Analog output specifications 

Parameter Conditions Specification 

Resolution  12-bits, 1 in 4096 

Output range  0 – 4.096 V, 1 mV per LSB. 

Number of channels  2 

Throughput (Note 4) Software paced 250 S/s single channel typical, PC dependent 

Single channel, continuous scan 10 kS/s 

Dual channel, continuous scan, 

simultaneous update 

5 kS/s 

Power on and reset voltage  Initializes to 000h code 

Output drive Each D/A OUT 15 mA 

Slew rate  0.8V/microsecond (µs) typ 

Note 4:  Maximum throughput scanning to PC memory is machine dependent. The rates specified are for 

Windows XP only. Maximum rates on operating systems that predate XP may be less and must 

be determined through testing on your machine. 

Table 9. Analog output accuracy, all values are (±) 

Range  Accuracy (LSB) 

0-4.096 V 4.0 typ, 45.0 max 

Table 10. Analog output accuracy components, all values are (±) 

Range % of FSR Gain Error at FS (mV) Offset (mV) 

(Note 5) 

Accuracy at FS 
(mV) 

0-4.096 V 0.1 typ, 0.9 max 4.0 typ, 36.0 max 1.0 typ, 9.0 max 4.0 typ, 45.0 max 

Note 5:  Negative offsets will result in a fixed zero-scale error or “dead band.” At the maximum offset of -

9 mV, any input code of less than 0x009 will not produce a response in the output.  

Digital input/output  

Table 11. Digital I/O specifications 

Digital type  CMOS 

Number of I/O 16 (Port A0 through A7, Port B0 through B7) 

Configuration 2 banks of 8  

Pull up/pull-down configuration All pins pulled up to Vs via 47K resistors (default). Positions available for pull down 

to ground. Hardware selectable via zero ohm (Ω) resistors as a factory option. 

Input high voltage 2.0 V min, 5.5 V absolute max 

Input low voltage 0.8 V max, –0.5 V absolute min 

Output high voltage (IOH =  

-2.5 mA) 

3.8 V min 

Output low voltage (IOL =  

2.5 mA) 

0.7 V max 

Power on and reset state Input 
37
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External trigger 

Table 12. Digital trigger specifications 

Parameter Conditions Specification 

Trigger source (Note 6) External Digital TRIG_IN 

Trigger mode Software selectable Edge sensitive: user configurable for CMOS compatible 

rising or falling edge. 

Trigger latency  10 µs max 

Trigger pulse width  1 µs min 

Input high voltage  4.0 V min, 5.5 V absolute max 

Input low voltage  1.0 V max, –0.5 V absolute min 

Input leakage current    ±1.0 µA 

Note 6:  TRIG_IN is a Schmitt trigger input protected with a 1.5 kilohm (kΩ) series resistor.  

External clock input/output 

Table 13. External clock I/O specifications 

Parameter Conditions Specification 

Pin name  SYNC 

Pin type  Bidirectional 

Software selectable direction Output (default) Outputs internal A/D pacer clock. 

Input Receives A/D pacer clock from external source. 

Input clock rate  50 KHz, maximum 

Clock pulse width Input mode 1 µs min 

Output mode 5 µs min 

Input leakage current   Input mode ±1.0 µA 

Input high voltage   4.0 V min, 5.5 V absolute max 

Input low voltage  1.0 V max, –0.5 V absolute min 

Output high voltage (Note 7)  IOH = -2.5 mA 3.3 V min 

No load 3.8 V min 

Output low voltage (Note 7)  IOL = 2.5 mA 1.1 V max 

No load 0.6 V max 

Note 7:  SYNC is a Schmitt trigger input and is over-current protected with a 200 Ω series resistor.  

Counter 

Table 14. Counter specifications 

Pin name (Note 8) CTR 

Counter type Event counter 

Number of channels 1 

Input type TTL, rising edge triggered 

Input source CTR screw terminal 

Resolution 32 bits 

Schmidt trigger hysteresis  20 mV to 100 mV 

Input leakage current ±1 µA 

Maximum input frequency 1 MHz  

High pulse width  500 ns min 

Low pulse width 500 ns min 

Input high voltage 4.0 V min, 5.5 V absolute max 
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Input low voltage 1.0 V max, –0.5 V absolute min 

Note 8:  CTR is a Schmitt trigger input protected with a 1.5K Ω series resistor. 

Non-volatile memory 

Table 15. Non-volatile memory specifications 

EEPROM 1,024 bytes 

EEPROM Configuration Address Range Access Description 

0x000-0x07F Reserved 128 bytes system data 

0x080-0x1FF Read/write 384 bytes cal data 

0x200-0x3FF Read/write 512 bytes user area 

Microcontroller 

Table 16. Microcontroller specifications 

Type High performance 8-bit RISC microcontroller 

Program Memory 16,384 words 

Data Memory 2,048 bytes 

Power  

Table 17. Power specifications 

Parameter Conditions Specification 

Supply current (Note 9)  80 mA 

+5V USB power available 

(Note 10) 

Connected to self-powered hub 

Connected to externally-powered root port hub 

4.5 V min, 5.25 V max 

Connected to bus-powered hub 4.1 V min, 5.25 V max 

Output current (Note 11) Connected to self-powered hub 

Connected to externally-powered root port hub 

420 mA max 

Connected to bus-powered hub 20 mA max 

Note 9:   This is the total current requirement for the USB-1208FS which includes up to 10 mA for the 

status LED. 

Note 10:  Self-powered hub refers to a USB hub with an external power supply.  Self-powered hubs allow a 

connected USB device to draw up to 500 mA.  

 

Root port hubs reside in the PC’s USB host controller. The USB port(s) on your PC are root port 

hubs. All externally powered root port hubs (desktop PCs) provide up to 500 mA of current for a 

USB device. Battery-powered root port hubs provide 100 mA or 500 mA, depending upon the 

manufacturer. A laptop PC that is not connected to an external power adapter is an example of a 

battery-powered root port hub.  

 

Bus powered hubs receive power from a self-powered or root port hub.  In this case the 

maximum current available from the USB +5 V is 100 mA. The minimum USB +5 V voltage 

level can be as low as 4.1 V. 

Note 11:  This refers to the total amount of current that can be sourced from the USB +5 V, analog outputs 

and digital outputs. 
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General 

Table 18. General specifications 

Parameter Conditions Specification 

Device type  USB 2.0 full speed 

Device compatibility  USB 1.1, USB 2.0 

Environmental 

Table 19. Environmental specifications 

Operating temperature range 0 to 70 °C 

Storage temperature range -40 to 70 °C 

Humidity 0 to 90% non-condensing 

Mechanical 

Table 20. Mechanical specifications 

Dimensions 79 millimeters (mm) long  x 82 mm wide x 25 mm high  

USB cable length 3 meters max 

User connection length 3 meters max 
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Main connector and pin out  

Table 21. Main connector specifications 

Connector type Screw terminal 

Wire gauge range 16 AWG to 30 AWG 

4-channel differential mode 

Pin Signal Name Pin Signal Name 

1 CH0 IN HI 21 Port A0 
2 CH0 IN LO 22 Port A1 
3 AGND 23 Port A2 
4 CH1 IN HI 24 Port A3 
5 CH1 IN LO 25 Port A4 
6 AGND 26 Port A5 
7 CH2 IN HI 27 Port A6 
8 CH2 IN LO 28 Port A7 
9 AGND 29 GND 
10 CH3 IN HI 30 PC+5V 
11 CH3 IN LO 31 GND 
12 AGND 32 Port B0 
13 D/A OUT 0 33 Port B1 
14 D/A OUT 1 34 Port B2 
15 AGND 35 Port B3 
16 CAL 36 Port B4 
17 GND 37 Port B5 
18 TRIG_IN 38 Port B6 
19 SYNC 39 Port B7 
20 CTR 40 GND 

8-channel single-ended mode 

Pin Signal Name Pin Signal Name 

1 CH0 IN 21 Port A0 
2 CH1 IN  22 Port A1 
3 AGND 23 Port A2 
4 CH2 IN 24 Port A3 
5 CH3 IN 25 Port A4 
6 AGND 26 Port A5 
7 CH4 IN 27 Port A6 
8 CH5 IN 28 Port A7 
9 AGND 29 GND 
10 CH6 IN 30 PC+5V 
11 CH7 IN 31 GND 
12 AGND 32 Port B0 
13 D/A OUT 0 33 Port B1 
14 D/A OUT 1 34 Port B2 
15 AGND 35 Port B3 
16 CAL 36 Port B4 
17 GND 37 Port B5 
18 TRIG_IN 38 Port B6 
19 SYNC 39 Port B7 
20 CTR 40 GND 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las resistencias MEGAWATT se caracterizan por una 
alta potencia específica y de alta fiabilidad, 
características esenciales  en aplicaciones para las que 
están diseñadas. Pueden alcanzar la potencia 
específica de hasta 50 W / cm ² y temperaturas de 
hasta 750 ° C. Se someten a ensayo de conformidad 
con los requisitos EN 60335-1 y construido de acuerdo 
con las normas aplicables. 
 
APLICACIONES 
Las resistencias calefactoras MEGAWATT se utilizan en 
la calefacción de moldes, platos y cámaras de 
inyección de colada caliente. También se puede 
utilizar, insertado en las ranuras adecuadas, para 
calentamiento de masas metálicas. La temperatura de 
ejercicio no debe exceder de 750 ° C.  

 
DATOS TÉCNICOS  
 
1. Vaina metálica en AISI-304. Fondo estanco,  
resistente a la corrosión. 
 2. Aislamiento eléctrico en óxido de magnesio de 
alta pureza. 
3. Bobinado resistivo de NiCr 80/20 
4. Alimentación a través de terminales conductores 
de níquel puro, con aislamiento de fibra de vidrio 
impregnada en silicona. 
 

 
DIMENSIONES 
Las resistencias calefactoras MEGAWATT están 
disponibles en diferentes dimensiones de diámetro y 
longitud (ver nuestro catálogo). La tolerancia 
dimensional en diámetro puede ser consultada en la 
tabla adjunta al final del documento. 
La tolerancia en longitud es igual a ± 2mm. La  
longitud nominal es igual a la longitud efectiva del 
cartucho. 
 
POTENCIA 
MEGAWATT se fabrica normalmente con una potencia 
específica de aproximadamente 25W/cm² pero puede 
alcanzar los 50W/cm². MEGAWATT se distingue por su 
alta reproducibilidad de los valores de potencia: Para 
el mismo lote de producción la potencia nominal está 
garantizado con tolerancia entre el +5% y el -10%. 
Esto es muy importante si usted quiere garantizar la 
estabilidad del sistema de calefacción, incluso después 
de múltiples sustituciones de calefactores individuales. 
 
AGUJERO DE ACOPLAMIENTO 
MEGAWATT debe ser insertado en orificios apropiados 
en la masa a calentar. Para que el acoplamiento sea 
óptimo, es necesario que el grado de acabado de la  
superficie de estos agujeros sea muy bueno: la 
presencia de estrías o surcos crea bolsas de aire que 
por pequeñas que sean, aíslan térmicamente el 
calefactor causando localmente un fuerte aumento de 
la temperatura y una reducción de su vida. 
 
Duración del hilo de NiCr 80/20 en función de la 
temperatura de funcionamiento y el diámetro del hilo. 
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FABRICACIÓN ESPECIAL CONEXIÓN ELÉCTRICA  
Además de los productos estándar disponibles en 
almacén es posible el suministro de resistencias 
especiales de cartucho cumpliendo las especificaciones 
del cliente. En estos casos se debe evaluar su 
viabilidad. Los parámetros que pueden ser objeto de 
variación en comparación con los fijados para los 
calefactores estándar son los siguientes:  

Para la conexión eléctrica (alimentación monofásica) 
normalmente se utiliza un par de alambres de níquel. 
Bajo demanda se pueden proporcionar con terminales 
especiales.  
 
FABRICACIÓN CON TERMOPAR 
 

 

Unión aislada Dimensiones 
Los cartuchos pueden ser construidos con 
diámetros entre 4,5 y 25mm y longitudes 
entre 40mm y 1000mm.  

Terminales 

Tensión de alimentación  
Puede variar entre 6 y 500 voltios. En todos los 
casos debe tenerse en cuenta algunas 
limitaciones en la elección de las resistencias 
respecto a la corriente de funcionamiento. 
Estas limitaciones se resumen en la tabla 
siguiente: 

Cuando no existe suficiente espacio libre para 
la instalación separada de un termopar, es posible 
el uso de MEGAWATT con termopar incorporado. 
Como estándar ofrecemos termopar tipo J, situado en 
la parte inferior de la resistencia y aislados de la vaina 
metálica. También es posible una localización o un tipo 
diferente de termopar. Consulte a nuestro 
departamento técnico. 

 

Diámetro 6.5 8 10 12.5 16 20 1/4” 3/8” 1/2” 5/8”

Imax (A) 4 5 7 14 18 22 4 7 14 18

LMax (mm)
 
100

 
130

 
260

 
300 

 
300 

 
300 

 
100

 
160

 
260

 
310

Secc. cable
(mm²) 0.5 0.75 0.75 1 1.5 2.5 0.5 0.75 1 1.5

 
CONSEJOS PARA EL MONTAJE 
Cada resistencia se inserta en su alojamiento 
asegurándose de que el contacto entre ambos es 
óptimo. Los cables de los calefactores deben colocarse 
de tal forma que evitemos la torsión excesiva y la 
fricción que pueda causar daño en el aislamiento. En 
este aspecto, se debe verificar que durante los 
desplazamientos de las partes móviles de la masa a 
calentar, el movimiento no dañará las conexiones 
eléctricas. Cuando la temperatura ambiente permite, 
se recomienda el uso de cables con aislamiento de 
caucho de silicona en lugar de cables fibra de vidrio. 
Estos  garantizan una mayor flexibilidad.  

 
Estas restricciones no son vinculantes para tensiones 
hasta 42 V o si la salida de conexión es con un 
terminal a cada extremo del cartucho. 
 
DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA 
Algunas aplicaciones (por ejemplo máquinas de 
envasado) requieren una distribución de temperatura 
uniforme. Por otro lado, puede que lo necesario sea 
una alternancia de zonas calientes y frías. En estos 
casos es posible fabricar resistencias con la 
distribución de potencia requerida para cada uno de 
ellos. También es posible dividir la potencia en zonas 
independientes 

 
CONSEJOS PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA 
Para obtener un calentamiento eficaz de la masa que 
se desea calentar y para asegurar una larga vida de la 
resistencia, es necesario proporcionar un sistema de 
control de temperatura diseñado para ello. 
En particular, se recomienda colocar los sensores de 
temperatura en posiciones, en la medida de lo posible, 
equidistantes a las resistencias para evitar un 
calentamiento excesivo provocado por una inercia 
térmica debido a una distancia excesiva entre el 
sensor y la resistencia(1); o una respuesta muy rápida 
caracterizada por muchos ciclos ON/OFF debido a una 
distancia demasiado pequeña entre el sensor y 
calefactor(2). 
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TERMINALES DE ALIMENTACIÓN 
Bajo demanda se puede suministrar terminales de 
alimentación especial, escogido entre los tipos siguientes:  

 Alambre de níquel o níquel trenzado desnudo rígido 
(1) 

 Cables con aislamiento especial. Esta solución será 
útil si desea aumentar la longitud de la zona neutral 
en la parte terminal de la resistencia(2) 

 Terminales en ambos lados del calefactor(3, 4 y 5) 
 Terminales de polo para los calefactores de baja 

tensión con la corriente de retorno en la funda 
exterior o unipolares (6, 7 y 8) 

En todos estos casos también es posible solicitar longitud de cable o terminales distinta a la estándar. 
 
También por lo que se refiere a la terminación de terminales de alimentación, hay varias posibles soluciones no 
estándar.  
 

 
PROTECCIÓN MEDIANTE FUNDA DE FIBRA DE 

VIDRIO 

 
 Una única funda sobre los dos cables de 

alimentación. 
 Cada uno de los cables de alimentación va 

protegido con una funda de manera 
individual. 

 

 
 

FABRICACIÓN CON CABLE DE TIERRA 
 
Cable de toma de tierra unido al blindaje metálico de 
la resistencia. Es fácilmente diferenciable de los 
terminales de alimentación. 

 

 

PROTECCIÓN MEDIANTE PERLINAS CERÁMICAS 
 
Para temperaturas de trabajo superiores a 280°C.  
 

PROTECCIÓ METALICA DEL CONDUCTOR 
 

 
 Mediante  tubo  metálico  flexible  en hierro 

zincado o inoxidable 
 Mediante    tubo    metálico    flexible 

corrugado estanco. 
 Mediante trenza metálica de hierro zincado 

 

 
SALIDA DE CONEXIONES A 90° 

(Diferentes acabados) 
 
 Con tubo metálico flexible  
 Con tubo corrugado flexible  
 Con trenza metálica 

 

 

 6.5 8 10 12.5 16 20 

M 10 x 1 12 x 1.5 14 x 1.5 16 x 1.5 20 x 1.5 27 x 1.5 

F 7 9 9 10.5 13 13.5 

E 3.5 4 4 4.5 5 6.5 

 
RACOR CON TUERCA HEXAGONAL  

SOLDADA Y ESTANCA  
 

 En Latón 
 En acero inoxidable 

CH 12 14 17 19 24 30 

 

Resistencias de Cartucho        calidad@sanarasa.com 
        www.sanarasa.com  

3 

46



Sanara resistencias eléctricas S.A.           rev2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALEFACTORES DE BAJA POTENCIA ESPECÍFICA 
En muchos casos la aplicación requiere que el 
calefactor se caracterice por una potencia específica 
baja. Este es el caso, por ejemplo, de sistemas para el 
calentamiento de  gases y líquidos. Para estas 
aplicaciones se pueden utilizar calefactores de tipo 
cartucho con baja potencia específica, diseñada 
específicamente bajo los requisitos del cliente (y por lo 
tanto no está en stock). Esta es la línea SUPERWATT  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Estos calefactores se caracterizan por una baja 
potencia específica y alta fiabilidad, lo que los hace 
utilizables en una gran variedad de aplicaciones. Están 
hechas de un tubo de acero inoxidable de precisión, en 
el que se inserta una pieza aislante de cerámica con 
alta conductividad térmica y resistente a temperaturas 
extremas. La alimentación se realiza a través de un 
par de  trenzas de níquel puro con aislamiento flexible 
para altas temperaturas. 
 
APLICACIONES 
Estos calefactores se utilizan en muchos ámbitos: en 
el calentamiento de gases, líquidos o de metal, en 
prensas para caucho, en moldes de fundición a 
presión, en termo-sellado de máquinas, en los moldes 
para calzado, en equipamiento científico en las 
unidades de refrigeración y aire acondicionado en 
maquinaria para alimentación y envasado. 
Generalmente, estos calefactores son la solución 
óptima en todos los casos en que es necesaria una 
fuente de calor compacto, fácilmente adaptable, fácil 
de reemplazar, de amplia seguridad y de larga 
duración. 
 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
 
1. Bobinado resistivo en NiCr 80/20 
 
2. Núcleo de esteatita de alta densidad, alta  
resistencia dieléctrica y excelente conductividad  
térmica 
 
3. MgO con estructura granular que asegura un alto 
aislamiento eléctrico y una excelente transmisión del 
calor  
 
4. Tapón de esteatita resistente a choque térmico, 
abrasión y vibración 
 
5. Unión del terminal de níquel con el hilo resistivo 
 
6.  Cable de níquel puro, con aislamiento de PTFE y 
fibra de vidrio siliconada. 
 
7. Vaina metálica de acero inoxidable AISI 304  
 
DIMENSIONES 
Los calefactores SUPERWATT se suministran con 
diámetro de 8 a 32mm y con una longitud L hasta 
2500mm. La tolerancia de la longitud es de ±2mm. La 
tolerancia en diámetro está reflejada en la tabla 
siguiente: 
 

TOLERANCIA PARA RECTIFICADO DE 
DIÁMETROS 

 Máx.(mm) Mín (mm) 
6,5  8mm (no incluido) -0,02 -0,05 
8  10mm (no incluido) -0,04 -0,06 
10  12,5mm (no incluido) -0,04 -0,07 
12,5  16mm (no incluido) -0,05 -0,08 
16  20mm (no incluido) -0,05 -0,08 
20mm en adelante -0,06 -0,08 

 
POTENCIA 
Estos calefactores se fabrican con una potencia 
específica hasta 6W/cm2. La potencia nominal está 
garantizada con una tolerancia de entre +5% y -10%. 
Es posible fabricar con la distribución de energía no 
uniforme y/o con más de un circuito (ver "Distribución 
de Potencia") de acuerdo con los requisitos de clientes.  
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CONEXIÓN ELÉCTRICA  AGUJERO DE ACOPLAMIENTO 
Para la conexión eléctrica (alimentación monofásica) 
normalmente se utiliza un par de alambres de níquel. 
Bajo demanda se pueden proporcionar con terminales 
especiales.  

SUPERWATT debe ser insertado en orificios apropiados 
en la masa a calentar. Para que el acoplamiento sea 
óptimo, es necesario que el grado de acabado de la  
superficie de estos agujeros sea muy bueno: la 
presencia de estrías o surcos crea bolsas de aire que, 
por pequeñas que sean, aíslan térmicamente el 
calefactor causando localmente un fuerte aumento de 
la temperatura y una reducción de su vida. Se aplican 
las mismas recomendaciones expuestas para 
SUPERWATT. 

 
 
 
 
 
 

  
DATOS NECESARIOS PARA SOLICITAR UNA 
RESISTENCIA DE CARTUCHO: 

 
 

  
- Diámetro del alojamiento  

 - Longitud a calentar 
 - Voltaje 
 - Potencia necesaria 
 - Tipo de conexión de alimentación 
 - Longitud del cable (250mm estándar) 
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      T P F - 1 D  
 
Célula de carga a flexión  
Bending beam load cell 
 
3000 divisiones O.I.M.L. R60 clase C  
3000 divisions O.I.M.L. R60 class C 
 
Montaje directo en plataforma   
Direct platform mounting 
  
Gran precisión con cargas descentradas 
High accuracy with off-center loads 
 
Protección contra sobrecargas centradas 
Integrated on-center overload protection 
 
Protección contra humedad ambiente 95% (C.N.) 
Protected against humidity up to 95% (N.C.) 
 
 

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA 
 

Modelo 
Model 

Carga nominal 
Nominal load 

Ln 

Clase de precisión 
Accuracy class 

n. OIML 

Mínima división 
Minimum division 

vmin 

Carga de servicio 
Service load 

150%  Ln 

Plataforma 
Platform 
A x B mm 

TPF-1D/2 2 Kg 3000 0.4 g 3 Kg 150 x 150  
TPF-1D/3 3 Kg 3000 0.5 g 4.5 Kg 150 x 150 
TPF-1D/5 5 Kg 3000 0.9 g 7.5 Kg 250 x 250 

      
     

 

 
ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS 
 
Carga nominal : 2 - 3 - 5 Kg        Resistencia de entrada: 386 +/-5 Ω  
   Nominal load (N.L.)        Input resistance 
Número máximo divisiones:  3000    Resistencia de salida : 350 +/-5 Ω 
   No. of scale intervals maximum      Output resistance 
Sensibilidad nominal:  2mV/V       Rango de alimentación: 5..12 V 
   Nominal sensitivity        Range of excitation 
Tolerancia de la sensibilidad: +/- 0.1% (N.L.)   Temperatura de trabajo:-10 a +50ºC 
   Sensitivity  tolerance                            Service temperature range 
Deriva térmica sensibilidad (-10...+40ºC): <+/-0.001%/ºC  Carga máxima :  150%  (N.L.) 
   Temperature effect on sensitivity                         Limit load         
Deriva térmica del cero (-10...+50ºC): <+/-0.002%/ºC    Carga de rotura: > 200 % (N.L.) 
   Temperature effect on zero          Breaking load 
Error máximo combinado: <+/- 0.02 (N.L.)     Longitud del cable : 2 m 
   Maximum combined error        Cable legth 
Creep en 30' a 20ºC:  +/- 0.02%                
  Creep over           
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PANTALLA: No conectada al cuerpo del 
transductor. 
 
SHIELD: Not connected to the transducer body. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONEXIÓN ELÉCTRICA/ ELECTRICAL  CONNECTION 
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  T S C - 1   

Célula de carga de tracción.  
Tension load cell. 
 
3000 divisiones O.I.M.L. R60 clase C  
3000 divisions O.I.M.L. R60 class C 
  
Soporte elástico de acero aleado. 
Measuring element from steel alloy.  
 
Sellado hermético mediante microplasma 
Hermetically sealed microplasma welding 
 
Tratamiento anticorrosión de níquel químico.  
Protected against corrosion by nickel-plated treatment.  
 
Estanqueidad IP67 (DIN 40050). 
 Protected IP67 (DIN 40050). 
 
      
 

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA 
 

Modelo 
Model 

Carga nominal 
Nominal load 

Ln 

Clase de precisión 
Accuracy class 

n. OIML 

Mínima división 
Minimum division 

vmin 

Carga de servicio 
Service load 

150%  Ln 

Carga límite 
Safe load 
200 % Ln 

TSC-1/30 30 Kg 3000 5 g 45 Kg 60 Kg 
TSC-1/50 50 Kg 3000 8 g 75  Kg 100 Kg 
TSC-1/100 100 Kg 3000 16.5 g 150 Kg 200 Kg 
TSC-1/150 150 Kg 3000 25 g 225 Kg 300 Kg 
TSC-1/300 300 Kg 3000 50 g 450 Kg 600 Kg 
TSC-1/500 500 Kg 3000 83 g 750 Kg 1000 Kg 
TSC-1/750 750 Kg 3000 125 g 1125 Kg 1500 Kg 
TSC-1/1000 1000 Kg 3000 166.6 g 1500 Kg 2000 Kg 
TSC-1/1500 1500 Kg 3000 250 g 2250 Kg 3000 Kg 
TSC-1/2000 2000 Kg 3000 333 g 3000 Kg 4000 Kg 
TSC-1/2500 2500 Kg 3000 416.6 g 3750 Kg 5000 Kg 

      
 

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS 
     
Carga nominal : 30-50-100-150-300 - 500- 750 - 1000    Resistencia de entrada: 386+/-5Ω 
   Nominal load (N.L.)  1500 - 2000 - 2500 Kg    Input resistance 
Número máximo divisiones:  3000    Resistencia de salida : 350 +/-5Ω 
   No. of scale intervals maximum      Output resistance 
Sensibilidad nominal:  2mV/V       Rango de alimentación: 5..12 V 
   Nominal sensitivity          Range of excitation 
Tolerancia de la sensibilidad: +/- 0.1% (N.L.)   Temperatura de trabajo:-10 a +50ºC 
   Sensitivity  tolerance                              Service temperature range 
Deriva térmica sensibilidad (-10...+40ºC): <+/-0.001%/ºC  Carga máxima :  150%  (N.L.) 
   Temperature effect on sensitivity                       Limit load         
Deriva térmica del cero (-10...+50ºC): <+/-0.002%/ºC    Carga de rotura: > 200 % (N.L.) 
   Temperature effect on zero         Breaking load 
Error máximo combinado: <+/- 0.02 (N.L.)     Longitud del cable : 4 m 
   Maximum combined error         Cable legth 
Creep en 30' a 20ºC:  +/- 0.02%                
  Creep over    
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C.N. (Kg) 30 50 100 150 300 500 750 1000 1500 2000 2500 
A 12.5 12.5 12.5 12.5 20 20 25 25 25 25 25 
B M6 M6 M6 M6 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 

 
 
 
 
 
 
 
PANTALLA: No conectada al cuerpo del 
transductor. 
 
SHIELD: Not connected to the transducer body. 
 
 

CONEXIÓN ELÉCTRICA/ ELECTRICAL  CONNECTION 
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Denominación:

Pureza:

Impurezas:

Certificado de control:

Forma de suministro:

Identificación:

Clasificación de 
Transporte / ADR:

Conexión:

Factores de conversión:

Nitrogeno 5.0 Trace

Nitrogeno (N2)

Nitrogeno  > 99,999 %
(incluidos gases raros en los que Ar < 5.000 ppm/v)

O2  < 3
CO  < 5
H2O  < 3
CO2  < 300
CnHm  < 1

Análisis de impurezas de acuerdo con la Farmacopea Europea/USP.

Cada botella se suministra con indicación del nº de lote, y certificado de análisis de lote.
Puede suministrarse certificado de análisis individual de las impurezas bajo pedido.

Botellas con cuerpo de color azul RAL 5007 y ojiva de color negro RAL 9005, con la etiqueta indicativa del 
producto.

Classe 2,1° A                 N° ONU 1066

Válvula de la botella:  Macho W 21,7 x 1/14“ (derechas) ITC EP-6, Tipo C
Válvula del bloque:  Macho M 30 x 2

Bloques de botellas
Tipo                     Capacidad             Medidas                         Peso total                  Presión llenado              Contenido
                             bloque                  Alto x Ancho x Largo    aprox. llenos kg         bar (15 °C)             gas m3

                             litros                     mm
12 x 50               600                     1.260 x 800 x 1.800 1.050 200 114

Botellas de acero 
Capacidad            Diámetro              Altura con               Peso total                  Presión llenado                Contenido
Litros                    mm                       tulipa mm                aprox. llenas kg        bar (15 °C)        m3

50 229 1.640 80 200 9,5

m3  gas litros gas licuado kg
(1 bar y 15 °C) (en equilibrio a 1 bar) 
1 1,448 1,170
0,691 1 0,808
0,855 1,238 1

 Hoja de producto
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Características:

Aplicaciones:

Otras formas de suministro :

Sujeto a alteraciones:

Abelló Linde, S.A
División Gases Industriales
www.abellolinde.es

Región Nordeste:                                                             Región Levante: 
Bailén, 105 - 08009 BARCELONA                                       Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, nº25 
Tel. Call Center: 902 426 462 - Fax: 902 181 078              46530 PUÇOL (Valencia)
e-mail: ccenternordeste@es.linde-gas.com                      Tel. Call Center: 902 426 463 - Fax: 961 424 143
                                                                                              e-mail: ccenterlevante@es.linde-gas.com

Región Centro:                                                                                  Región Sur: 
Ctra. Alcalá - Daganzo, km. 3,8                                                       Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Pol. Ind. Bañuelos, Haití, 1                                                              Real de Vellón, P-27
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)                                            11591 JEREZ DE LA FRA. (Cádiz)
Tel. Call Center: 902 426 464 - Fax: 918 776 110                            Tel. Call Center: 902 426 465 - Fax: 956 158 064
e-mail: ccentercentro@es.linde-gas.com     e-mail: ccentersur@es.linde-gas.com

        

El nitrógeno es un gas incoloro e inodoro, formando parte del aire atmosférico en un 78,09% vol. 
El nitrógeno no es combustible ni tóxico, comportándose frente a las demás sustancias como un gas inerte.

Fórmula química: N2

Masa molecular: 28,01 g/mol
Punto triple: Temperatura: 63,2 K (-210,0 ºC)
 Presión: 125,3 mbar
 Calor latente de fusión: 25,8 kJ/kg
Punto de ebullición
a 1013 mbar: Temperatura: 77,4 ºK (-195,8 ºC)
 Calor latente de ebullición: 198,7 KJ/kg
Punto crítico: Temperatura: 126,2 ºK (-147,1 ºC)
 Presión: 34,0 bar
 Densidad: 0,314 kg/litro
Estado gaseoso a 
1 bar y 15 ºC: Densidad relativa al aire: 0,967

Como gas de protección e inertización en la industria químico-farmacéutica y para cualquier industria o apli-
cación que precise el cumplimiento de la Farmacopea Europea.

- Nitrógeno Seco, BIOGON®N, Nitrógeno 5.0, Nitrógeno 5.5, Nitrógeno 6.0, Nitrógeno 5.5 Halocarbon Free.
- Bajo demanda, mezclas especiales con contenido mayoritario de Nitrógeno.
- Nitrógeno Líquido.
- Nitrógeno Líquido 5.0
- VERISEQ® Nitrógeno Líquido.

38505/02.12

 Nitrogeno 5.0 Trace                 2/2
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1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO Y 
DE LA SOCIEDAD O EMPRESA  

Nombre del producto  
Nitrógeno comprimido  
Nombre comercial  
Nitrógeno  
Biogon N E941  
Nitrógeno Seco  
Nitrógeno 5.5 Halocarbon Free  
Nitrógeno 5.0 Trace  
Laserline Nitrógeno 5.0  
Nitrógeno COT Free  
Nitrógeno 5.0  
Nitrógeno 6.0  
Nitrógeno 5.5  
Número CEE (EINECS): 231-783-9 
Número CAS: 7727-37-9 
Índice Nº - 
Fórmula química N2  
Nº de Registro de REACH:  
Los enumerados en Anexo IV/V del Reglamento n º 1907/2006/EC 
(REACH), están exentos de registro. 
Utilizaciones conocidas  
Desconocido  
Identificación de la Compañía  
Abelló Linde, S. A., Calle Bailén 105, 08009 Barcelona, España  
Números de teléfono de emergencia: +34 93 4 76 74 00  
 
2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Clasificación de la sustancia o mezcla 
 
Clasificación CE de acuerdo con 1272/2008/CE (CLP) 
Gas a presión (Gas comprimido) - Contiene gas a presión; peligro 
de explosión en caso de calentamiento. 
 
Clasificado de acuerdo a las Directivas Europeas 67/548/CE y 
1999/45/CE. 
No clasificada como sustancia peligrosa.   
Asfixiante a altas concentraciones. 
Advertencia para el hombre y para el ambiente 
Puede causar asfixia en altas concentraciones.  
Gas comprimido  
Elementos de la Etiqueta 
 
- Pictogramas del etiquetado 

    
 
 - Palabra de advertencia 
 Atención 
 
 - Indicación de peligro 
H280 Contiene gas a presión; peligro de 

explosión en caso de calentamiento. 
EIGA-As Asfixiante a altas concentraciones. 
 
- Consejos de prudencia 
 
Consejos de prudencia - Prevención 

 Ninguno 
 
Consejos de prudencia - Respuesta 
 Ninguno 
 
Consejos de prudencia - Almacenamiento 
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
 
Consejos de prudencia - Eliminación 
 Ninguno 
 
3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES  

Sustancia o mezcla: Sustancia 
Impurezas y componentes  
Nitrógeno comprimido 
Número CAS: 7727-37-9 
Índice Nº: - 
Número CEE (EINECS): 231-783-9 
Nº de Registro de REACH:  
Los enumerados en Anexo IV/V del Reglamento n º 1907/2006/EC 
(REACH), están exentos de registro. 
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en 
la clasificación del producto.  
 
4 PRIMEROS AUXILIOS  

Inhalación  
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas 
pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La 
víctima no siente la asfixia. Retirar a la víctima a un área no 
contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. 
Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor. Aplicar 
la respiración artificial si se para la respiración.   
Ingestión  
La ingestión no está considerada como una vía potencial de 
exposición. 
 
5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

Riesgos específicos  
La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los 
recipientes. No inflamable.  
Productos peligrosos de la combustión  
Ninguno  
Medios de extinción adecuados  
Se pueden utilizar todos los extintores conocidos.  
Métodos específicos  
Si es posible detener la fuga de producto. Sacar los contenedores al 
exterior o enfriar con agua desde un lugar protegido.  
Equipo de protección especial para la actuación en incendios  
En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de 
presión positiva.  
 
6 MEDIDAS EN CASO DE ESCAPES / DERRAMES 
ACCIDENTALES  

Precauciones personales  
Evacuar el área. Utilizar equipos de respiración autónoma cuando 
entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es 
segura. Asegurar la adecuada ventilación de aire. Prevenir la 
entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier 
otro lugar donde su acumulación pueda ser peligrosa.  
Precauciones para la protección del medio ambiente  
Intentar parar el escape/derrame.  
Métodos de limpieza  
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Ventilar el área.  
 
7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

Manipulación  
Debe prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente. No 
permitir el retroceso hacia el interior del recipiente. Utilizar sólo 
equipo específicamente apropiado para este producto y para su 
presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con 
su suministrador. Consulte las instrucciones de manejo del 
proveedor. Los gases a presión únicamente deben ser manipulados 
por personas con experiencia y adecuadamente formadas. Proteja 
los recipientes de daños físicos; no arrastrar, deslizar, rodar o tirar. 
Nunca use una llama directa o equipos eléctricos para aumentar la 
presión del recipiente. No quite las etiquetas suministradas por el 
proveedor como identificación del contenido del recipiente. Cuando 
mueva los recipientes, incluso en distancias cortas, use un carro 
diseñado para el transporte de este tipo de recipientes. No retire las 
protecciones de las válvulas y en caso de necesidad nunca antes 
que el recipiente esté situado en su ubicación definitiva y asegurado 
en una pared o banco de trabajo adecuado. Asegurase que el 
sistema de gas ha sido (o es regularmente) comprobado antes de 
su uso para detectar que no haya fugas. Si el usuario tiene alguna 
dificultad en operar la válvula del recipiente, paralizar su uso y 
contactar con el proveedor. Cierre la válvula del recipiente después 
de su uso, incluso cuando esté vacío o esté conectado a un equipo. 
Nunca debe intentar reparar o modificar las válvulas o equipos de 
seguridad de los recipientes. Recipientes con válvulas dañadas 
deben ser devueltos inmediatamente al proveedor. Vuelva a colocar 
todas las protecciones de las válvulas tan pronto como el recipiente 
haya sido desconectado de su equipo. Mantenga todas las válvulas 
limpias y libres de aceites, petróleos o agua. Nunca intente 
traspasar gases de un recipiente a otro. No fumar durante el trabajo 
con el producto. La sustancia debe ser manipulada de acuerdo a 
procedimientos de correcta higiene industrial y seguridad.  
Almacenamiento 
Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien 
ventilado. Cumpla con todos los reglamentos y requisitos legales 
locales sobre el almacenamiento de los recipientes. Los envases no 
deben ser almacenados en condiciones que puedan favorecer la 
corrosión del recipiente. Los recipientes deben ser almacenados en 
posición vertical y bien asegurados para evitar su caída. Los 
recipientes deben ser revisados periódicamente para garantizar 
unas correctas condiciones de uso y la inexistencia de fugas. Las 
protecciones de las válvulas deben estar en su lugar. Almacene los 
recipientes en lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes 
de calor e ignición. Mantener lejos de fuentes de ignición, 
incluyendo descarga estática. Mantener alejado de materiales 
combustibles. Asegurar las botellas para evitar su caída.  
 
8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  

 
Protección respiratoria 
No requerido. 
Protección personal  
Asegurar una ventilación adecuada.  
 
9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

Información general  
Apariencia: Gas incoloro  
Olor: Ninguno  

Información Importante para la Seguridad de la Salud y del 
Medio Ambiente  

Peso molecular: 28 g/mol 
Temperatura de fusión: -210 °C 
Temperatura de ebullición: -196 °C 
Temperatura crítica: -147 °C  
Punto de ignición: No aplicable para gases o mezclas de gases.  
Temperatura de auto ignición: No aplicable  
Límite de inflamabilidad (% de volumen en aire):  No inflamable.  
Densidad relativa del gas (aire=1): 0,97 
Densidad relativa del líquido (agua=1): 0,8 
Presión de vapor a 20 °C: No aplicable  
Solubilidad en agua: 20 mg/l  
Otros datos  
Ninguno.  
 
10 REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD  

Estabilidad y reactividad 
Estable en condiciones normales.  
Productos de la descomposición 
Afirmaciones sobre la descomposición. 
Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no debe 
producirse descomposición en productos peligrosos.  
 
11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

General  
No se conocen efectos toxicológicos de este producto. 
 
 
12 INFORMACIONES ECOLÓGICAS  

General  
Este producto no causa daños ecológicos.  
 
13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN  

General 
No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera 
ser peligrosa. Descargar a la atmósfera en un lugar bien ventilado. 
Contactar con el suministrador si se necesita orientación.  
Número de identificación de residuo 16 05 05  
 
14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  

ADR/RID 
Clase 2 Código de 

clasificación 
1A 

Número de clasificación y especificación 
UN 1066 Nitrógeno comprimido  
UN 1066 Nitrogen, compressed  
Etiquetas 2.2 Riesgo N° 20 
Instrucción de embalaje P200   
 
IMDG 
Clase 2.2   
Número de clasificación y especificación 
UN 1066 Nitrogen, compressed  
Etiquetas 2.2   
Instrucción de embalaje P200   
EmS FC, SV 
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Ficha de datos de seguridad  
Nitrógeno comprimido 
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IATA 
Clase 2.2   
Número de clasificación y especificación 
UN 1066 Nitrogen, compressed  
Etiquetas 2.2   
Instrucción de embalaje P200   
 
Otras informaciones para el transporte  
Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no 
esté separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el 
conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y 
que conoce qué debe hacer en caso de un accidente o emergencia. 
Antes de transportar las botellas sujetarlas adecuadamente. 
Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no 
fugan. Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula 
(cuando exista) está adecuadamente apretado. Asegurarse que la 
caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está 
adecuadamente apretada. Asegurar una ventilación adecuada. 
Asegurarse de cumplir con la legislación aplicable.  
 
15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

 
16 OTRAS INFORMACIONES  
Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. El 
riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalcado 
durante la formación de los operarios. Antes de utilizar el producto 
en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un 
estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los 
materiales.  
Aviso  
A pesar de que durante la preparación de este documento se ha 
tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por 
las lesiones o los daños. Los detalles dados son ciertos y correctos 
en el momento de llevarse este documento a impresión.  
 
Fin del documento  
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