
 

 

 

TREBALL FI DE

Grau en enginyeria mecànica

ESTUDI I MODELITZACIÓ D’U

 

 

Autor:  Bartomeu Mora Torres
 
Director 1:  Joan Grau
Director 2:  Alfred Fontanals
Director 3:  Ricardo Torres
 
Convocatòria: 01-2017

 

 

TREBALL FI DE GRAU 

mecànica 

I I MODELITZACIÓ D’UNA BOMBA DOSIFICADORA

 

Memòria i Annexos 

Bartomeu Mora Torres 

Joan Grau 
Alfred Fontanals 
Ricardo Torres 

2017 

SIFICADORA 

 



 

ii 

 

 

Memoria 

 





 

 

 

  



ESTUDI I MODELITZACIÓ D’UNA BOMBA DOSSIF

 

Resum 

Aquest TFG s’ha d’entendre no com un

final, sino com una part d’una

través dels seus TFG, durant un perí

Tot neix de la col·laboració entre la empresa ITC i el departament de fluids de la nostra escola, al 

qual se li ha demanat que, damunt l’equip cedit per l’empresa a l’escola, e

d’estudisi mesures que a l’empresa li só

anteriors quadrimestres, altres alumnes de 

banc de proves adequat, a més de començar

tractament de dades.  

Durant el meu TFG s’han pogut optimitzar els sistemes de 

els quals s’han pogut recollir una gran quantitat de mesures sobre el comportament de l’equip al 

funcionar amb diferents fluids de característiques complexes

El banc de proves consisteix en un circuit tancat on el fluid de treball circula pels components que 

ens interessa estudiar (la bomba i les vàlvules)

recollides per diferents sensors al llarg de l’equip i

aquestes dades son tractades i an
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no com un tot, és a dir, un treball que conforma una unitat amb inici i 

una part d’una tasca més gran, que involucra diversos professors i alumnes

és dels seus TFG, durant un període significativament més llarg que un quadrimestre.

Tot neix de la col·laboració entre la empresa ITC i el departament de fluids de la nostra escola, al 

qual se li ha demanat que, damunt l’equip cedit per l’empresa a l’escola, es realitzin una sèrie 

que a l’empresa li són d’interès.    

uadrimestres, altres alumnes de projecte final han col·laborat en la elaboració d’

banc de proves adequat, a més de començar amb la elaboració dels programes

pogut optimitzar els sistemes de adquisició i tractament de dades, amb 

els quals s’han pogut recollir una gran quantitat de mesures sobre el comportament de l’equip al 

funcionar amb diferents fluids de característiques complexes. 

ix en un circuit tancat on el fluid de treball circula pels components que 

ens interessa estudiar (la bomba i les vàlvules); les dades sobre el comportament del fluid son 

recollides per diferents sensors al llarg de l’equip i que estan connectats a un PC. 

aquestes dades son tractades i analitzades amb diferents programes. 
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tot, és a dir, un treball que conforma una unitat amb inici i 

professors i alumnes a 

un quadrimestre. 

Tot neix de la col·laboració entre la empresa ITC i el departament de fluids de la nostra escola, al 

s realitzin una sèrie 

 Durant 

en la elaboració d’un 

amb la elaboració dels programes de adquisició i 

i tractament de dades, amb 

els quals s’han pogut recollir una gran quantitat de mesures sobre el comportament de l’equip al 

ix en un circuit tancat on el fluid de treball circula pels components que 

; les dades sobre el comportament del fluid son 

connectats a un PC. Posteriorment, 
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Resumen 

Este TFG debe entenderse no como un todo, es decir, un trabajo que conforma una unidad con 

inicio y final, sino como una parte de una tarea mayor, que involucra 

a través de sus TFG, durante un periodo significativamente más largo que un cuatrimestre.

 

Todo nace de la colaboración entre la empresa ITC y el departamento de fluidos de nuestra  

escuela, al que se le ha pedido que, 

realicen una serie de estudios y medidas que a la empresa le son de interés. Durante anteriores 

cuatrimestres, otros alumnos de proyecto final han colaborado en la elaboración de un banco de 

pruebas adecuado, además de comenzar con la elaboración de los 

tratamiento de datos. 

 

 Durante mi TFG han podido optimizar los sistemas de 

que se han podido recoger una gran ca

funcionar con diferentes fluidos de características complejas.

El banco de pruebas consiste en un circuito cerrado donde el fluido de trabajo circula por los 

componentes que nos interesa estudiar (la bomba y las válvulas); los 

comportamiento del fluido son recogidos por diferentes sensores a lo largo del equipo, los cuales 

están conectados a un PC. Posteriormente, estos datos son tratados y analizados mediante el uso 

de varios programas informáticos.

 

 

 

Este TFG debe entenderse no como un todo, es decir, un trabajo que conforma una unidad con 

inicio y final, sino como una parte de una tarea mayor, que involucra varios profesores y alumnos 

a través de sus TFG, durante un periodo significativamente más largo que un cuatrimestre.

Todo nace de la colaboración entre la empresa ITC y el departamento de fluidos de nuestra  

escuela, al que se le ha pedido que, mediante el equipo cedido por la empresa 

realicen una serie de estudios y medidas que a la empresa le son de interés. Durante anteriores 

cuatrimestres, otros alumnos de proyecto final han colaborado en la elaboración de un banco de 

, además de comenzar con la elaboración de los programas

Durante mi TFG han podido optimizar los sistemas de adquisición y tratamiento de datos, con los 

que se han podido recoger una gran cantidad de datos sobre el comportamiento del equipo al 

funcionar con diferentes fluidos de características complejas. 

El banco de pruebas consiste en un circuito cerrado donde el fluido de trabajo circula por los 

componentes que nos interesa estudiar (la bomba y las válvulas); los 

comportamiento del fluido son recogidos por diferentes sensores a lo largo del equipo, los cuales 

están conectados a un PC. Posteriormente, estos datos son tratados y analizados mediante el uso 

de varios programas informáticos. 
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Este TFG debe entenderse no como un todo, es decir, un trabajo que conforma una unidad con 

varios profesores y alumnos 

a través de sus TFG, durante un periodo significativamente más largo que un cuatrimestre. 

Todo nace de la colaboración entre la empresa ITC y el departamento de fluidos de nuestra  

el equipo cedido por la empresa a la escuela, se 

realicen una serie de estudios y medidas que a la empresa le son de interés. Durante anteriores 

cuatrimestres, otros alumnos de proyecto final han colaborado en la elaboración de un banco de 

programas de adquisición y 

y tratamiento de datos, con los 

comportamiento del equipo al 

El banco de pruebas consiste en un circuito cerrado donde el fluido de trabajo circula por los 

componentes que nos interesa estudiar (la bomba y las válvulas); los datos sobre el 

comportamiento del fluido son recogidos por diferentes sensores a lo largo del equipo, los cuales 

están conectados a un PC. Posteriormente, estos datos son tratados y analizados mediante el uso 
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Abstract 

This DFP (Degree’s Final Project

a part of a larger task, involving several teachers and students through their 

longer period than a semester.

 

Everything originates from the collaboration between the company ITC and the fluid department 

of our School, which has been asked to carry out a series of studies and measures 

company is interested in, using the equipment provided by the company

previous semesters, other DFP 

test bench, besides beginning with the elaboration of the 

 

 During my DFP, we have optimiz

able to collect a huge number of 

operating with different fluids of complex characteristics.

 

The test bench consists of a closed circuit where t

components we are interested in studying (the pump and the valves); 

the fluid are collected by different sensors throughout the equipment, which are connected to a 

PC. Subsequently, these data have been
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DFP (Degree’s Final Project) has to be understood not as a complete and limited word, 

a part of a larger task, involving several teachers and students through their DFP

han a semester.  

rom the collaboration between the company ITC and the fluid department 

of our School, which has been asked to carry out a series of studies and measures 

using the equipment provided by the companyby them.              

DFP students have collaborated with the elaboration of an adequate 

test bench, besides beginning with the elaboration of the capture and data treatment software.

optimized the data capture and processing systems, which have been 

huge number of data readings on the behavior of the equipment when 

operating with different fluids of complex characteristics.  

The test bench consists of a closed circuit where the study fluid circulates through the 

components we are interested in studying (the pump and the valves); the data on the behavior of 

the fluid are collected by different sensors throughout the equipment, which are connected to a 

have been treated and analyzed usingsuitable software.
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and limited word, but as 

DFP, for a significantly 

rom the collaboration between the company ITC and the fluid department 

of our School, which has been asked to carry out a series of studies and measures that the 

by them.               During 

the elaboration of an adequate 

capture and data treatment software. 

data capture and processing systems, which have been 

the behavior of the equipment when it’s 

fluid circulates through the 

he data on the behavior of 

the fluid are collected by different sensors throughout the equipment, which are connected to a 

software. 
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Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

1. Prefaci 

Origen del treball 

Aquest treball neix de la col·laboració entre l’empresa ITC DosingPumps

Mecànica de Fluids de la nostra escola, EEBE

dissenyat i muntat a l’escola amb un pressupost i components cedits per l’empresa, es realitza 

tota una experimentació per a analitzar i caract

En el marge d’aquesta col·laboraci

etcsón dutes a terme per alumnes de TFG, mentre que les parts de direcció, anàlisi i direcció recau 

sobretot en els professors del departament.

Motivació 

La motivació que m’ha portat a elegir aquesta tasca com 

preferència personal; un TFG é

dedicar una gran quantitat d’hores

una vegada acabats i avaluats, queden arxivats i mai arriben a tenir una utilitat real. Per aquest 

motiu, he preferit realitzar un TFG com a part d’un projecte real, ja que d’aquesta manera, totes

les hores que s’han invertit, a més de servir per a realitzar el meu treball final i poder acabar els 

estudis, tenen una utilitat real.

Peraltra banda, la mecànica de fluids i la termodinàmica sempre han estat, dins el món de 

l’enginyeria industrial, les temàtiques que més m’han interessat, així que quan em van oferir 

poder participar en aquest projecte com a forma de realitzar el meu TFG, vaig acceptar amb gust.
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Aquest treball neix de la col·laboració entre l’empresa ITC DosingPumps 

Mecànica de Fluids de la nostra escola, EEBE-UPC. La col·laboració consisteix en, amb un equip 

dissenyat i muntat a l’escola amb un pressupost i components cedits per l’empresa, es realitza 

tota una experimentació per a analitzar i caracteritzar un conjunt de components. 

En el marge d’aquesta col·laboració, les parts més orientades a l’experimentació, treball manual, 

per alumnes de TFG, mentre que les parts de direcció, anàlisi i direcció recau 

ors del departament. 

La motivació que m’ha portat a elegir aquesta tasca com a treball de fi de grau, neix de una 

n TFG és una feina que ocupa uns quants mesos, en la que s’hi ha de 

dedicar una gran quantitat d’hores i un esforç significatiu. Són freqüents els projectes finals 

una vegada acabats i avaluats, queden arxivats i mai arriben a tenir una utilitat real. Per aquest 

motiu, he preferit realitzar un TFG com a part d’un projecte real, ja que d’aquesta manera, totes

les hores que s’han invertit, a més de servir per a realitzar el meu treball final i poder acabar els 

estudis, tenen una utilitat real. 

mecànica de fluids i la termodinàmica sempre han estat, dins el món de 

temàtiques que més m’han interessat, així que quan em van oferir 

poder participar en aquest projecte com a forma de realitzar el meu TFG, vaig acceptar amb gust.
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 i el departament 

UPC. La col·laboració consisteix en, amb un equip 

dissenyat i muntat a l’escola amb un pressupost i components cedits per l’empresa, es realitza 

eritzar un conjunt de components.  

ó, les parts més orientades a l’experimentació, treball manual, 

per alumnes de TFG, mentre que les parts de direcció, anàlisi i direcció recau 

treball de fi de grau, neix de una 

s una feina que ocupa uns quants mesos, en la que s’hi ha de 

s els projectes finals que, 

una vegada acabats i avaluats, queden arxivats i mai arriben a tenir una utilitat real. Per aquest 

motiu, he preferit realitzar un TFG com a part d’un projecte real, ja que d’aquesta manera, totes 

les hores que s’han invertit, a més de servir per a realitzar el meu treball final i poder acabar els 

mecànica de fluids i la termodinàmica sempre han estat, dins el món de 

temàtiques que més m’han interessat, així que quan em van oferir 

poder participar en aquest projecte com a forma de realitzar el meu TFG, vaig acceptar amb gust. 
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2. Introducció 

Objectius i abast del treball

L’objectiu principal d’aquest TFG és l’obtenció de dades

dels fluids de treball,a través dels sensors situats a l’equip

aquestes dades son tractades i utilitzades

paràmetres i així poder determinar el funcionament dels components estudiats

Una recopilació completa dels objectius que s’han completaten aquest 

-Millora de l’equip instal·lant nous sensors. 

-Optimització del programa de reco

en la configuració prèvia, i adaptar

-Recol·lecció de dades en difere

concentracions), per cada vàlvu

amb diferencia la de més dedicació, suposant varis mesos de feina.

-Optimització del programa de càlcul

ens interessi i amb la presentació més adient possible.

adaptar el programa als nous sensors.

-Prendre algunes mesures sobre les característiques

tal com viscositats, densitats...

-Ajuntar tots els resultats de les mesures i càlculs extrets, analitzar per traure conclusions, i 

preparar un informe per a l’empresa ITC

-Com a feina suplementària amb un

una tasca suplementària relacionada amb filtrar les senyals dels sensors per aconseguir netejar

a l’hora de la seva representació gràfica.

-A partir de les senyals filtrades

matemàtic que pugui emular el comportament de la instal·lació al pas dels diferents fluids de 

treball. 
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treball 

L’objectiu principal d’aquest TFG és l’obtenció de dades del funcionament dels components 

a través dels sensors situats a l’equip i connectats al PC. Poste

aquestes dades son tractades i utilitzades,mitjançant programes, per fer càlculs de diferents 

paràmetres i així poder determinar el funcionament dels components estudiats.

lació completa dels objectius que s’han completaten aquest treball és:

de l’equip instal·lant nous sensors.  

Optimització del programa de recol·lecció de dades (LabView). S’han de millorar alguns defectes 

en la configuració prèvia, i adaptar-lo per als nous sensors. 

en diferents fluids (aigua, glicerina i diferents polielectrò

concentracions), per cada vàlvula en diferents règims de funcionament del motor. Aquesta part és 

amb diferencia la de més dedicació, suposant varis mesos de feina. 

de càlcul (SciLab) per a que automàticament generi els resultats que 

ens interessi i amb la presentació més adient possible. També s’han modificar alguns detalls per 

adaptar el programa als nous sensors. 

Prendre algunes mesures sobre les característiques de les diferents dissolucions de polielectròlits, 

tal com viscositats, densitats... 

Ajuntar tots els resultats de les mesures i càlculs extrets, analitzar per traure conclusions, i 

preparar un informe per a l’empresa ITC 

amb un dels professors, aprofitar les dades recollides per ajudar en 

una tasca suplementària relacionada amb filtrar les senyals dels sensors per aconseguir netejar

a l’hora de la seva representació gràfica. 

A partir de les senyals filtrades, es comença una investigació relacionada en trobar un model 

matemàtic que pugui emular el comportament de la instal·lació al pas dels diferents fluids de 
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del funcionament dels components al pas 

i connectats al PC. Posteriorment, 

per fer càlculs de diferents 

. 

treball és: 

l·lecció de dades (LabView). S’han de millorar alguns defectes 

diferents polielectròlits en diferents 

a en diferents règims de funcionament del motor. Aquesta part és 

(SciLab) per a que automàticament generi els resultats que 

També s’han modificar alguns detalls per 

de les diferents dissolucions de polielectròlits, 

Ajuntar tots els resultats de les mesures i càlculs extrets, analitzar per traure conclusions, i 

les dades recollides per ajudar en 

una tasca suplementària relacionada amb filtrar les senyals dels sensors per aconseguir netejar-les 

investigació relacionada en trobar un model 

matemàtic que pugui emular el comportament de la instal·lació al pas dels diferents fluids de 
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Explicació prèvia sobre la naturalesa del treball

Per entendre la naturalesa de l’estudi que es realitza en

símils com els que es faran a continuació.

En un exercici mental, resulta relativament senz

per uns conductes, i la corrent elèctrica. El cabal correspon a la int

tensió, i les pèrdues de càrrega tant dels conductes com dels 

impedàncies (resistència elèctrica). Aleshores, es pot equiparar una bomba hidràulica a un 

generador elèctric. 

A l’equip utilitzat, tenim com a par principal una bomba dosificadora. Aquesta bomba, que 

funciona mitjançant un èmbol (pistó)

complement, el resultat del funcionament de la bomba ser

corrent alterna. 

Gràfic 01: ona de CA, [1] 

El flux aniria endavant i endarrere, però no es produiria un 

moviment resultant seria 0), aleshores la bomba seria inútil. Per això, es fa necessari l’adhesió 

d’una vàlvula antiretorn a la sortida de la bomba, ja que així el flux impulsat per la bomba no és 

aspirat en sentit contrari en la pròxima etapa.

un flux pulsatori a mitja ona, similar a una corrent alterna rectificada, on la vàlvula antiretor

actua de la mateixa manera que un dí

Gràfic 02: ona de CA rectificada,  [1]

 

 

Explicació prèvia sobre la naturalesa del treball 

Per entendre la naturalesa de l’estudi que es realitza en aquest TFG, és interessant veure a

n a continuació. 

ental, resulta relativament senzill fer una analogia entre un flux de fluid circulant 

per uns conductes, i la corrent elèctrica. El cabal correspon a la intensitat, la pressió correspon a la 

tensió, i les pèrdues de càrrega tant dels conductes com dels accessoris es poden equiparar a les 

impedàncies (resistència elèctrica). Aleshores, es pot equiparar una bomba hidràulica a un 

ilitzat, tenim com a par principal una bomba dosificadora. Aquesta bomba, que 

funciona mitjançant un èmbol (pistó), té una etapa d’admissió i una etapa d’impulsió. Sense cap 

complement, el resultat del funcionament de la bomba seria un flux alternatiu, sim

 

El flux aniria endavant i endarrere, però no es produiria un desplaçament

, aleshores la bomba seria inútil. Per això, es fa necessari l’adhesió 

vàlvula antiretorn a la sortida de la bomba, ja que així el flux impulsat per la bomba no és 

aspirat en sentit contrari en la pròxima etapa.     

un flux pulsatori a mitja ona, similar a una corrent alterna rectificada, on la vàlvula antiretor

a de la mateixa manera que un díode. 

 

[1] 

Memoria 

 

aquest TFG, és interessant veure alguns 

ill fer una analogia entre un flux de fluid circulant 

ensitat, la pressió correspon a la 

es poden equiparar a les 

impedàncies (resistència elèctrica). Aleshores, es pot equiparar una bomba hidràulica a un 

ilitzat, tenim com a par principal una bomba dosificadora. Aquesta bomba, que 

, té una etapa d’admissió i una etapa d’impulsió. Sense cap 

a un flux alternatiu, similar a una 

 real del fluid (el 

, aleshores la bomba seria inútil. Per això, es fa necessari l’adhesió 

vàlvula antiretorn a la sortida de la bomba, ja que així el flux impulsat per la bomba no és 

 S’aconsegueix 

un flux pulsatori a mitja ona, similar a una corrent alterna rectificada, on la vàlvula antiretorn 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

 

La senyal rectificada a mitja ona, tal com es representa en el gràfic anterior, seria el 

comportament ideal del flux a la nostra instal·lació. Però moltes variables afecte

fet de tenir dues vàlvules antiretorn connectades en sèrie (una instal·lada a la bomba i la d’estudi), 

la morfologia de les diferents vàlvules, les característiques del fluid, etc. provoques efectes tals 

com retards en el funcionament de 

vàlvules, que resulten en senyals molt més complexes.

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

La senyal rectificada a mitja ona, tal com es representa en el gràfic anterior, seria el 

comportament ideal del flux a la nostra instal·lació. Però moltes variables afecte

fet de tenir dues vàlvules antiretorn connectades en sèrie (una instal·lada a la bomba i la d’estudi), 

la morfologia de les diferents vàlvules, les característiques del fluid, etc. provoques efectes tals 

com retards en el funcionament de la vàlvula, petits cops d’ariet, vibracions en la bola de les 

vàlvules, que resulten en senyals molt més complexes. 
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La senyal rectificada a mitja ona, tal com es representa en el gràfic anterior, seria el 

comportament ideal del flux a la nostra instal·lació. Però moltes variables afecten al flux, com el 

fet de tenir dues vàlvules antiretorn connectades en sèrie (una instal·lada a la bomba i la d’estudi), 

la morfologia de les diferents vàlvules, les característiques del fluid, etc. provoques efectes tals 

la vàlvula, petits cops d’ariet, vibracions en la bola de les 
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3. Descripció dels equips i mitjans utilitzats

Diagrama de l’equip 

A continuació i a mode d’introducció a la descripció, podem veure un esquema

amb tots els seus components

sensors instal·lats, etc 

 

Gràfic  03: esquema visual de l’equip

 

 

 

Descripció dels equips i mitjans utilitzats 

A continuació i a mode d’introducció a la descripció, podem veure un esquema

s seus components, inclosos els emplaçaments de les bombes, les vàlvules de pas, els 

: esquema visual de l’equip 

Memoria 

 

A continuació i a mode d’introducció a la descripció, podem veure un esquema visual de l’equip 

, inclosos els emplaçaments de les bombes, les vàlvules de pas, els 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

Descripció de l’equip 

L’equip utilitzat per a la recol·lecció de dades en aquest TFG consta 

una d’elles la bomba dosificadora objecte d’estudi, connecta

circula un líquid a estudiar. A diferents punts del circuit hi 

l’ordinador diferents dades sobre el flux.

muntat sobre una bancada metàl·lica

La bomba i les vàlvules antiretorn (components

l’empresa ITC, mentre que la instal·lació de tubs, així com la bancada, han estat dissenyades i 

muntades per dos estudiants de l’escola realitzant el TFG.  

 

Imatge 01 : vista general de l’equip

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

L’equip utilitzat per a la recol·lecció de dades en aquest TFG consta bàsicament

una d’elles la bomba dosificadora objecte d’estudi, connectades a un circuit tancat per al q

circula un líquid a estudiar. A diferents punts del circuit hi ha sensors que capten i transmeten a 

l’ordinador diferents dades sobre el flux.         Tot l’equip està 

metàl·lica [img 01] [img 02] 

La bomba i les vàlvules antiretorn (components principals de l’equip) han estat subministrats per

l’empresa ITC, mentre que la instal·lació de tubs, així com la bancada, han estat dissenyades i 

muntades per dos estudiants de l’escola realitzant el TFG.   

Imatge 01 : vista general de l’equip 
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bàsicament de dues bombes, 

des a un circuit tancat per al qual 

ha sensors que capten i transmeten a 

Tot l’equip està 

han estat subministrats per 

l’empresa ITC, mentre que la instal·lació de tubs, així com la bancada, han estat dissenyades i 
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Imatge  02: vista general de l’espai de treball

 

Al nostre equip disposem de dues bombes. Una d’elles es trac

[img 03] que durant aquest treball no s’ha necessitat fer servir més que com ajuda en moments 

puntuals (com per exemple mesc

Es tracta d’una bomba de 0,37 kW de fabricació nacional, marca KSB, amb una 

de 90 litres/min [img 04] 

Imatge  03: bomba centrífuga 

 

 

Imatge  02: vista general de l’espai de treball 

nostre equip disposem de dues bombes. Una d’elles es tracta d’una bomba centrífuga comú 

que durant aquest treball no s’ha necessitat fer servir més que com ajuda en moments 

(com per exemple mesclar la dissolució de polielectròlit)   

racta d’una bomba de 0,37 kW de fabricació nacional, marca KSB, amb una 

 

 

Memoria 

 

 

ta d’una bomba centrífuga comú 

que durant aquest treball no s’ha necessitat fer servir més que com ajuda en moments 

  

racta d’una bomba de 0,37 kW de fabricació nacional, marca KSB, amb una capacitatmàxima 

 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

Imatge 04 : placa de característiques

 

La bomba principal de la instal

bomba de pistó de considerable tamany, marca ITC. Té una potencia de 1,5 kW i pot subministrar 

un cabal màxim de 1600 litres/h, i treballar a una pressió de 6 bar

ajustable[img 07].  

Aquest tipus de bombes serveixen per a subministrar de forma precisa una quantitat determinada 

d'un líquid amb una pressió i un cabal determinats. És una bomba similar, a una escala més gran, a 

les utilitzades en equips mèdics per a dosificar medicació, entre altres.

per aquesta bomba és pulsatori, no continu. Aquest característica és un dels detalls que més ha 

condicionat la investigació i el treball realitzat durant aquest TFG.

 

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

: placa de característiques 

La bomba principal de la instal·lació és la bomba dosificadora [img 05][img 06

bomba de pistó de considerable tamany, marca ITC. Té una potencia de 1,5 kW i pot subministrar 

un cabal màxim de 1600 litres/h, i treballar a una pressió de 6 bar. La carrera del pistó es 

     

ombes serveixen per a subministrar de forma precisa una quantitat determinada 

d'un líquid amb una pressió i un cabal determinats. És una bomba similar, a una escala més gran, a 

les utilitzades en equips mèdics per a dosificar medicació, entre altres. El ca

per aquesta bomba és pulsatori, no continu. Aquest característica és un dels detalls que més ha 

condicionat la investigació i el treball realitzat durant aquest TFG. 
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img 06]. Es tracta d’una 

bomba de pistó de considerable tamany, marca ITC. Té una potencia de 1,5 kW i pot subministrar 

carrera del pistó es 

ombes serveixen per a subministrar de forma precisa una quantitat determinada 

d'un líquid amb una pressió i un cabal determinats. És una bomba similar, a una escala més gran, a 

El cabal subministrat 

per aquesta bomba és pulsatori, no continu. Aquest característica és un dels detalls que més ha 
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Imatge 05 : bomba dosificadora

Imatge 06 : bomba sense el capçal. 

 

 

 

 

 

: bomba dosificadora 

Imatge 06 : bomba sense el capçal. S’observa el cilindre, de material ceràmic. 

Memoria 

 

 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

Imatge 07 : placa de característiques

 

 

 

El control de la instal·lació es composa de un variador de freqüència per als motors de les bombes 

(fins a 60Hz), un selector i un botó d'emergència [

 

Imatge 08 : variador i control 

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

 

: placa de característiques 

El control de la instal·lació es composa de un variador de freqüència per als motors de les bombes 

selector i un botó d'emergència [img 08] 
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El control de la instal·lació es composa de un variador de freqüència per als motors de les bombes 

 



 

12 

Cabalímetre de la instal·lació, amb lector digital connectat al PC

flux amb el qual treballem, les dades que ens proporciona el cabalímetre no són vàlides, per tant 

no ens és útil per al treball realitzat.

Imatge 09: cabalímetre 

 

 

 

Cabalímetre de la instal·lació, amb lector digital connectat al PC [img 09]. Degut a la naturalesa del 

flux amb el qual treballem, les dades que ens proporciona el cabalímetre no són vàlides, per tant 

reball realitzat. 

Memoria 

 

. Degut a la naturalesa del 

flux amb el qual treballem, les dades que ens proporciona el cabalímetre no són vàlides, per tant 

 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

Vàlvules i sensors 

Els sensors de pressió tant poden funcionar per corrent com per tensió, en el nostre equip es 

troben connectats per tensió. El cabalímetre, encara que està 

no s’utilitza, ja que les dades que dóna al funcionar l’equip en règim pulsatiu

En la següent taula podem veure tots els sensors actualment instal·lats a l’equip.

 

Les vàlvules son del tipus no-

només en un sentit, gràcies a una bola que, en cas de flux en sentit contrari, queda taponada 

contra una obertura i tanca el pas del líquid. Totes les vàlvules són fabricades en PVC.

En la taula següent podem veure les principals característiques de totes les vàlvules analitzades.

Llista de vàlvules de la instal·lació

 

 

sensors

canal tipus

0 transductor pressió

1 transductor pressió

2 cabalímetre

3 transductor pressió

4 transductor pressió

5 transductor pressió

A 3/4

B 3/4

C 3/4

D 1 1/4

E 1 1/4

F 2

G 2

Codi
Vàlvula 

(")

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

Els sensors de pressió tant poden funcionar per corrent com per tensió, en el nostre equip es 

troben connectats per tensió. El cabalímetre, encara que està connectat i la seva senyal és rebuda, 

no s’utilitza, ja que les dades que dóna al funcionar l’equip en règim pulsatiu. 

En la següent taula podem veure tots els sensors actualment instal·lats a l’equip.

-retorn amb bola; la seva finalitat és deixar passar el flux de líquid 

només en un sentit, gràcies a una bola que, en cas de flux en sentit contrari, queda taponada 

contra una obertura i tanca el pas del líquid. Totes les vàlvules són fabricades en PVC.

em veure les principals característiques de totes les vàlvules analitzades.

Llista de vàlvules de la instal·lació 

posició senyal rang 

transductor pressió entrada valv. 0-10 volt. 0-10 bar

transductor pressió sortida valv. 0-10 volt. 0-10 bar

- 0-10 volt. -

transductor pressió admissió bomba 0-10 volt. -1,5  3 bar

transductor pressió impulsió bomba 0-10 volt. 0-10 bar

transductor pressió interior bomba 0-10 volt. 0-10 bar

8 NO 60 5

14 NO 300 10

14 SI 300 10

 22 NO 1600 15

 22 SI 1600 15

30 NO 1600 21

30 SI 1600 21

Ø Bola 

(mm)
Molla

Ø característic 

(mm)

Qmax teòric 

(l/h)
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Els sensors de pressió tant poden funcionar per corrent com per tensió, en el nostre equip es 

connectat i la seva senyal és rebuda, 

En la següent taula podem veure tots els sensors actualment instal·lats a l’equip. 

 

seva finalitat és deixar passar el flux de líquid 

només en un sentit, gràcies a una bola que, en cas de flux en sentit contrari, queda taponada 

contra una obertura i tanca el pas del líquid. Totes les vàlvules són fabricades en PVC. 

em veure les principals característiques de totes les vàlvules analitzades. 

 

-1,5  3 bar

5

10

10

15

15

21

21

Ø característic 

(mm)
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Millores realitzades en l’equip

Durant la realització del TFG s’han fet algunes millores en l’equip

Una d’elles ha estat afegir un nou transductor de pressió, que permet 

del pistó de la bomba dosificadora.

bomba subministrar per l’empresa ITC, que està adaptat p

Imatge 11: nou capçal adaptat per a la col·locació d’un sensor

Imatge 12: sensor muntat en el capçal

 

 

 

Millores realitzades en l’equip 

Durant la realització del TFG s’han fet algunes millores en l’equip. 

Una d’elles ha estat afegir un nou transductor de pressió, que permet conèixer

del pistó de la bomba dosificadora. Aquesta millora ha estat possible gràcies a un nou capçal de la 

bomba subministrar per l’empresa ITC, que està adaptat per a la col·locació del sensor.

: nou capçal adaptat per a la col·locació d’un sensor 

: sensor muntat en el capçal 

Memoria 

 

conèixer el flux a l’interior 

Aquesta millora ha estat possible gràcies a un nou capçal de la 

er a la col·locació del sensor. 

 

 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

En la següent imatge digital [img 10

no es troben instal·lats encara ni el dipòsit auxiliar, ni el sistema de seguretat contra excessos de 

pressió, etc 

 

Imatge 10: esquema de l’equip en la seva versió prèvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

img 10], podem veure un estat anterior de l’equip, on s’aprecia que 

no es troben instal·lats encara ni el dipòsit auxiliar, ni el sistema de seguretat contra excessos de 

 

Imatge 10: esquema de l’equip en la seva versió prèvia. [2] 

 

15 

], podem veure un estat anterior de l’equip, on s’aprecia que 

no es troben instal·lats encara ni el dipòsit auxiliar, ni el sistema de seguretat contra excessos de 



 

16 

Fluids de treball 

En aquest TFG s’ha treballat amb diferents fluids.

Primer s’ha treballat en aigua (s’ha utilitzat aigua d’aixeta) per tenir alguna mena de referència 

per comparar. 

Posteriorment, les mesures més interessants són les que s’han extret de treballa

polielectròlits. Un polielectròlit és una dissolució aquosa de un polímer que conté electròlits; els 

electròlits queden separats en l’aigua com a partícules carregades. Depenent de la naturalesa dels 

electròlits, podem tenir polielectròlits aniònics 

negatius).   

Hem treballat tant amb un polielectròlit aniònic (número de referència 2289) i amb un catiònic 

(número de referència 2454) En cada cas s’ha treballat amb dues dissolucions, 0,3% i 0,5%. 

S’ha utilitzat la nomenclatura 2289

L’interès de utilitzar aquests polielectròlits radica 

no-newtonià és aquell en el que la seva viscositat 

variables); això provoca que preveure el seu comportament resulta molt més difícil, per això es 

requereix de fer tanta experimentació.

Gràfic  04: diferència de resposta entre fluids newtonians i no

 

 

 

Les dissolucions de polielectròlit  utilitzades són en general més viscoses que l’aigua, 

aproximadament uns 50 cops més viscoses.

 

 

En aquest TFG s’ha treballat amb diferents fluids. 

Primer s’ha treballat en aigua (s’ha utilitzat aigua d’aixeta) per tenir alguna mena de referència 

Posteriorment, les mesures més interessants són les que s’han extret de treballa

polielectròlits. Un polielectròlit és una dissolució aquosa de un polímer que conté electròlits; els 

rats en l’aigua com a partícules carregades. Depenent de la naturalesa dels 

electròlits, podem tenir polielectròlits aniònics (amb electròlits positius) o catiònics (amb 

       

Hem treballat tant amb un polielectròlit aniònic (número de referència 2289) i amb un catiònic 

(número de referència 2454) En cada cas s’ha treballat amb dues dissolucions, 0,3% i 0,5%. 

la nomenclatura 2289-03, 2289-05, 2454-03, 2454-05 per a simplificar la identificació.

L’interès de utilitzar aquests polielectròlits radica en la seva naturalesa no-newtoniana. Un fluid 

à és aquell en el que la seva viscositat varia segons l’esforç tallant (entre altres 

variables); això provoca que preveure el seu comportament resulta molt més difícil, per això es 

requereix de fer tanta experimentació. 

 

e resposta entre fluids newtonians i no-newtonians,    [3] 

Les dissolucions de polielectròlit  utilitzades són en general més viscoses que l’aigua, 

aproximadament uns 50 cops més viscoses. 

Memoria 

 

Primer s’ha treballat en aigua (s’ha utilitzat aigua d’aixeta) per tenir alguna mena de referència 

Posteriorment, les mesures més interessants són les que s’han extret de treballar amb 

polielectròlits. Un polielectròlit és una dissolució aquosa de un polímer que conté electròlits; els 

rats en l’aigua com a partícules carregades. Depenent de la naturalesa dels 

(amb electròlits positius) o catiònics (amb 

      

Hem treballat tant amb un polielectròlit aniònic (número de referència 2289) i amb un catiònic 

(número de referència 2454) En cada cas s’ha treballat amb dues dissolucions, 0,3% i 0,5%.  

05 per a simplificar la identificació. 

newtoniana. Un fluid 

varia segons l’esforç tallant (entre altres 

variables); això provoca que preveure el seu comportament resulta molt més difícil, per això es 

  

Les dissolucions de polielectròlit  utilitzades són en general més viscoses que l’aigua, 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

Prèviament en aquest project, en mans d’altres alumnes, es van realitzar recollides  de 

dades utilitzant glicerina

comportament clarament newtoni

l’ordre de 1000 vegades superior. Això permet un funcionament molt més “amortiguat” de 

l’equip. 

Una de les aplicacions pràctiques de la bomba dosificadora de l’equip, és dosificar diferents 

fluids detergents i desinfectats en plantes de tractament o potabilització d’aigües.

polielectròlitsutilitzats tenen aquesta aplicació; es 

finalitat és aglutinar els sòlids en suspensió i provocar la seva precipitació.

L’empresa fabricant dels polielectròlits utilitzats en aquest projecte és Solenis, i el nom 

comercial del producte és Drewfloc

Imatge 12: equip de potabilització

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Dades del fluid 

Les viscositats que s’han determinat per a les dissolucions utilitzades són les següents:

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

Prèviament en aquest project, en mans d’altres alumnes, es van realitzar recollides  de 

glicerina es diferentes concentracions. La glicerina és un líquid d

comportament clarament newtonià, pero d’una viscositat molt superior a la de l’aigua, de 

l’ordre de 1000 vegades superior. Això permet un funcionament molt més “amortiguat” de 

aplicacions pràctiques de la bomba dosificadora de l’equip, és dosificar diferents 

fluids detergents i desinfectats en plantes de tractament o potabilització d’aigües.

polielectròlitsutilitzats tenen aquesta aplicació; es coneixen com a floculants, i la

finalitat és aglutinar els sòlids en suspensió i provocar la seva precipitació.

L’empresa fabricant dels polielectròlits utilitzats en aquest projecte és Solenis, i el nom 

comercial del producte és Drewfloc [4][5] 

 

Imatge 12: equip de potabilitzaciód’aigua 

que s’han determinat per a les dissolucions utilitzades són les següents:
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Prèviament en aquest project, en mans d’altres alumnes, es van realitzar recollides  de 

es diferentes concentracions. La glicerina és un líquid de 

à, pero d’una viscositat molt superior a la de l’aigua, de 

l’ordre de 1000 vegades superior. Això permet un funcionament molt més “amortiguat” de 

aplicacions pràctiques de la bomba dosificadora de l’equip, és dosificar diferents 

fluids detergents i desinfectats en plantes de tractament o potabilització d’aigües.Els 

coneixen com a floculants, i la seva 

finalitat és aglutinar els sòlids en suspensió i provocar la seva precipitació. 

L’empresa fabricant dels polielectròlits utilitzats en aquest projecte és Solenis, i el nom 

que s’han determinat per a les dissolucions utilitzades són les següents: 
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Aquesta informació ha estat obtinguda

d’aquest TFG. 

 

Les densitats de les dissolucions utilitzades

Aquesta informació s’ha obtingut de forma experimental durant el TFG

 

Fluid de treball Visc. Dinàmica [mPa*s]

2289 0,3%

2289 0,5%

2454 0,3%

2454 0,5%

aigua (referència)

fluid de treball densitats relatives

2289 03

2289 05

2454 03

2454 05

aigua (referència) 

 

 

 

Aquesta informació ha estat obtinguda de forma experimentalgràcies als 

dissolucions utilitzades 

 

Aquesta informació s’ha obtingut de forma experimental durant el TFG 

Visc. Dinàmica [mPa*s]

20

45

80

70

1

densitats relatives

0,976

0,971

0,977

0,982

1

Memoria 

 

 professors tutors 
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4. Procés experimental

Flux de treball 

Aquest diagrama mostra, de forma visual i simple, le

experimentals recollides. 

 

Gràfic  05:  diagrama de flux del tractament de dades

Les dades recollides pels sensors distribuïts per tot l’equip, són enviades al PC, on el programa 

LabView les tracta i les desa en fitxers d’un format establert. Aquests fitxers s’han de 

complementar amb les dades sobre els cabals, que són preses manualment.

Els fitxers, en format, nom i direccions degudament regulats, són llegits per l’aplicació programada 

amb SciLab, que realitza els càlculs i les gràfiques amb les quals

preparen els informes per a l’empresa, i s’analitzen per extreure’n conclusions.

Paral·lelament, els fitxes de dades generats per LabView són utilitzats 

filtrat i la modelització mitjançant funcions numèriques del funcionament 

 

 

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

Procés experimental 

Aquest diagrama mostra, de forma visual i simple, les etapes per les quals passen les dades 

diagrama de flux del tractament de dades 

Les dades recollides pels sensors distribuïts per tot l’equip, són enviades al PC, on el programa 

LabView les tracta i les desa en fitxers d’un format establert. Aquests fitxers s’han de 

b les dades sobre els cabals, que són preses manualment. 

Els fitxers, en format, nom i direccions degudament regulats, són llegits per l’aplicació programada 

amb SciLab, que realitza els càlculs i les gràfiques amb les quals es realitza la documentació, es

preparen els informes per a l’empresa, i s’analitzen per extreure’n conclusions. 

Paral·lelament, els fitxes de dades generats per LabView són utilitzats en la investigació sobre el 

ització mitjançant funcions numèriques del funcionament de l’equip.
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uals passen les dades 

 

Les dades recollides pels sensors distribuïts per tot l’equip, són enviades al PC, on el programa 

LabView les tracta i les desa en fitxers d’un format establert. Aquests fitxers s’han de 

Els fitxers, en format, nom i direccions degudament regulats, són llegits per l’aplicació programada 

es realitza la documentació, es 

 

en la investigació sobre el 

de l’equip. 
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Programari de recollida de dades: LabView

LabView (acrònim de Laboratory Virtual Instrument EngineeringWorkbench) és una plataforma 

útil per a dissenyar sistemes mitjançant una programació visual i intuitiva. 

finalitatés el dissenyde panells

detottipus. 

Les dadesdelssensorsintal·lats a l’equip arriben al PC mitjançant una targetad’aquisició de dades

Imatge 13: tarjeta NI USB-6009, del fabricantnord

 

L’aplicació de control dissenyada amb LabView consta de dues parts principals: 

blocs mitjançant el qual es dissenya el sistema de adquisició i monitorització de dades, i la pantalla 

de visualització. 

 

 

 

 

 

 

 

de recollida de dades: LabView 

Laboratory Virtual Instrument EngineeringWorkbench) és una plataforma 

útil per a dissenyar sistemes mitjançant una programació visual i intuitiva. 

de panellsper al control i monitoritzaciód’instrumentació

Les dadesdelssensorsintal·lats a l’equip arriben al PC mitjançant una targetad’aquisició de dades

 

6009, del fabricantnord-americàNational Instruments  

L’aplicació de control dissenyada amb LabView consta de dues parts principals: 

blocs mitjançant el qual es dissenya el sistema de adquisició i monitorització de dades, i la pantalla 

Memoria 

 

Laboratory Virtual Instrument EngineeringWorkbench) és una plataforma 

útil per a dissenyar sistemes mitjançant una programació visual i intuitiva. La seva principal 

instrumentacióelectrònica 

Les dadesdelssensorsintal·lats a l’equip arriben al PC mitjançant una targetad’aquisició de dades. 

  [6] 

L’aplicació de control dissenyada amb LabView consta de dues parts principals: el diagrama de 

blocs mitjançant el qual es dissenya el sistema de adquisició i monitorització de dades, i la pantalla 
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Imatge 14: captura del diagrama de blocs de LabView

Mitjançant el diagrama de blocs tant es dissenya el panell de monitorització de dades, com es 

configura el guardat de dades en un format determinat.

Cada fila del diagrama correspon a un canal d’entrada de senyal; s’i

numèrics que mitjançant una funció lineal (del tipus 

en valors de pressió. Aquests valors són mostrats en panells per a la seva visualització instantània.

El diagrama de blocs també està 

tots els senyals enregistrats, en un cas de forma instantània, i en un altre, un històric. En quant al 

guardat de dades, el programa s’ha configurat per gravar un registre de 60 segons del 

funcionament de l’equip, i desar

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

ptura del diagrama de blocs de LabView 

Mitjançant el diagrama de blocs tant es dissenya el panell de monitorització de dades, com es 

configura el guardat de dades en un format determinat. 

Cada fila del diagrama correspon a un canal d’entrada de senyal; s’incorporen uns factors 

numèrics que mitjançant una funció lineal (del tipus a*x+b=y) converteixen els senyals de tensió 

en valors de pressió. Aquests valors són mostrats en panells per a la seva visualització instantània.

El diagrama de blocs també està configurat per mostrar dos panells on es veuen de forma gràfica 

tots els senyals enregistrats, en un cas de forma instantània, i en un altre, un històric. En quant al 

guardat de dades, el programa s’ha configurat per gravar un registre de 60 segons del 

cionament de l’equip, i desar-lo en un directori de l’ordinador determinat. 
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Mitjançant el diagrama de blocs tant es dissenya el panell de monitorització de dades, com es 

ncorporen uns factors 

converteixen els senyals de tensió 

en valors de pressió. Aquests valors són mostrats en panells per a la seva visualització instantània. 

configurat per mostrar dos panells on es veuen de forma gràfica 

tots els senyals enregistrats, en un cas de forma instantània, i en un altre, un històric. En quant al 

guardat de dades, el programa s’ha configurat per gravar un registre de 60 segons del 
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Imatge 15: captura del panell de monitorització de dades de LabView

El panell de monitorització és un dels resultats del diagrama de blocs. Gràcies a ell es pot controlar 

l’adquisició de dades i visualitzar

A la part superior del panell, un grup de finestres mostren a temps real els valors obtinguts pels 

sensors, tant en valor directe de la senyal (tensió) com convertit a pressió.

A la part inferior, el gràfic d’adalt  ens mostra (segon a segon) les senyals de tots els transductors, i 

el d’abaix ens mostra l’històric acumulat de les senyals.

Un botó de start i un de stop permeten controlar la recollida de dades.

Cada arxiu de dades generat ocupa exactament 3800 Kb

 

 

 

 

 

 

Imatge 15: captura del panell de monitorització de dades de LabView 

El panell de monitorització és un dels resultats del diagrama de blocs. Gràcies a ell es pot controlar 

ició de dades i visualitzar-les a temps real. 

rt superior del panell, un grup de finestres mostren a temps real els valors obtinguts pels 

sensors, tant en valor directe de la senyal (tensió) com convertit a pressió.  

art inferior, el gràfic d’adalt  ens mostra (segon a segon) les senyals de tots els transductors, i 

el d’abaix ens mostra l’històric acumulat de les senyals. 

Un botó de start i un de stop permeten controlar la recollida de dades. 

t ocupa exactament 3800 Kb 

Memoria 

 

El panell de monitorització és un dels resultats del diagrama de blocs. Gràcies a ell es pot controlar 

rt superior del panell, un grup de finestres mostren a temps real els valors obtinguts pels 

                           

art inferior, el gràfic d’adalt  ens mostra (segon a segon) les senyals de tots els transductors, i 
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Millores realitzades a l’aplicaci

L’aplicació s’ha hagut d’adaptar als canvis 

sensors, s’han hagut d’afegir noves files al diagrama de blocs, o

funcions de conversió tensió-pressió.

Un error que es va percebre en el programa

“interrupcions” periòdiques que dificultaven els càlculs i el posterior anàlisis dels 

Revisant la configuració del programa s’ha pogut 

S’ha configurat l’aplicació per a que guardi 60 segons de recollida de dades en un format txt

directori de l’ordinador, en el qual totes les dades estan degudament organitzades p

seva lectura per part del programa de càlcul.

Metodologia seguida en el procés experimental

En aquest projecte s’han hagut de realitzar una gran quantitat de 

portat varis mesos de feina. La clau de l’èxit p

correctament ha estat el establir una rutina en el procediment.

A continuació es descriuran els passos del procediment que s’ha utilitzat durant la presa de dades 

en aquest TFG. 

-Col·locar la vàlvula que pertoc

l’operació, i assegurar de que la vàlvula queda ben subjecta, sense fugues.

-Obrir les vàlvules per a permetre el pas del fluid des del dipòsit principal a la bomba 

-Engegar l’equip. Situar el variador de freqüència a 10Hz.

-Després d’esperar uns segons, començar la presa de dades prement start a l’aplicació de 

LabView. 

-Calcular 60 segons amb un cronòmetre i parar, amb el botó stop, la recollida de dades.

-Anar al directori, denominar correctament l’arxiu generat i enviar

-Pujar la freqüència en intervals de 5Hz i repetir el procés, fins arribar a 50Hz.
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l’aplicació LabView durant aquest TFG 

L’aplicació s’ha hagut d’adaptar als canvis realitzats en l’equip; a l’augment i canvi de tipus de 

sensors, s’han hagut d’afegir noves files al diagrama de blocs, o bé canviar els paràmetres de les 

pressió. 

que es va percebre en el programa, era que en la gravació de dades, apareixen unes 

“interrupcions” periòdiques que dificultaven els càlculs i el posterior anàlisis dels 

Revisant la configuració del programa s’ha pogut solucionar. 

S’ha configurat l’aplicació per a que guardi 60 segons de recollida de dades en un format txt

, en el qual totes les dades estan degudament organitzades p

per part del programa de càlcul. 

Metodologia seguida en el procés experimental 

En aquest projecte s’han hagut de realitzar una gran quantitat de recollides de dades

portat varis mesos de feina. La clau de l’èxit per a que totes les mesures hagin estat preses 

correctament ha estat el establir una rutina en el procediment. 

A continuació es descriuran els passos del procediment que s’ha utilitzat durant la presa de dades 

Col·locar la vàlvula que pertoca al circuit. Assegurar-se de que l’equip es troba apagat durant 

l’operació, i assegurar de que la vàlvula queda ben subjecta, sense fugues. 

Obrir les vàlvules per a permetre el pas del fluid des del dipòsit principal a la bomba 

Situar el variador de freqüència a 10Hz. 

Després d’esperar uns segons, començar la presa de dades prement start a l’aplicació de 

Calcular 60 segons amb un cronòmetre i parar, amb el botó stop, la recollida de dades.

ominar correctament l’arxiu generat i enviar-lo a la carpeta corresponent.

Pujar la freqüència en intervals de 5Hz i repetir el procés, fins arribar a 50Hz. 
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realitzats en l’equip; a l’augment i canvi de tipus de 

bé canviar els paràmetres de les 

, era que en la gravació de dades, apareixen unes 

“interrupcions” periòdiques que dificultaven els càlculs i el posterior anàlisis dels resultats. 

S’ha configurat l’aplicació per a que guardi 60 segons de recollida de dades en un format txt en un 

, en el qual totes les dades estan degudament organitzades per a facilitar la 

recollides de dades, el qual ha 

er a que totes les mesures hagin estat preses 

A continuació es descriuran els passos del procediment que s’ha utilitzat durant la presa de dades 

se de que l’equip es troba apagat durant 

Obrir les vàlvules per a permetre el pas del fluid des del dipòsit principal a la bomba dosificadora. 

Després d’esperar uns segons, començar la presa de dades prement start a l’aplicació de 

Calcular 60 segons amb un cronòmetre i parar, amb el botó stop, la recollida de dades. 

lo a la carpeta corresponent. 
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Els cabals de funcionament de l’equip per cada vàlvula i freqüència s’han de prendre manualment,

ja que el cabalímetre instal·lat a l’equip no dóna resultats correctes al funcionar l’equip en règim 

pulsatiu. Aleshores, s’ha de realitzar el següent procés.

-Utilitzant la bomba centrífuga, omplir de fluid el dipòsit de 5 litres de metacrilat de l’equip

en cura de que el nivell de líquid quedi enrasat correctament.

-Tancar les vàlvules del dipòsit principal i obrir la vàlvula inferior del dipòsit auxiliat de 5 litres, de 

forma que ara la bomba dosificadora aspiri el fluid del dipòsit auxiliar.

-Engegar la bomba dosificadora a la freqüència desitjada, a la vegada que s’engega un 

cronòmetre. Calcular el temps que tarda en buidar

-Prendre nota (a un full d’Excel degudament organitzat) dels volums i els temps obtinguts. 

Volum/temps=cabal volumètric.

-Repetir el procés en cada freqüència de funcionament. Si es considera que suposa un treball 

excessiu, es poden prendre sols les dades de cabal que es creguin necessaris per a una precisió 

suficient, i interpolar la resta de d

Codificació dels arxius de dades

Per gestionar la gran quantitat de dades recollides, ha estat imprescindible

per a nombrar els arxius i classificar

denominació dels arxius concreta per a que l’aplicació SciLab pugui llegir les dades de forma 

relativament automàtica. 

Els arxius de dades txt generats per LabView s’han etiquetat amb el següent critèri:

[vàlvula]-[freqüència]-[fluid]

Vàlvula és la lletra identificadora [A, B, C, D, E, F, G]      

Freqüència de funcionament en Hz [10, 15... 50]     

Fluid com un número de referència al fluid de treball [1 per l’aigua, 2289 03, 2289 05...]          

Règim segons el règim de funcionament de l’equip, en el nostre cas sempre pulsatiu [P]

Exemple: D-25-2289 05-P   :  vàlvula D a 25Hz amb el polielectròlit 2289

 

 

 

 

 

Els cabals de funcionament de l’equip per cada vàlvula i freqüència s’han de prendre manualment,

ja que el cabalímetre instal·lat a l’equip no dóna resultats correctes al funcionar l’equip en règim 

pulsatiu. Aleshores, s’ha de realitzar el següent procés. 

Utilitzant la bomba centrífuga, omplir de fluid el dipòsit de 5 litres de metacrilat de l’equip

en cura de que el nivell de líquid quedi enrasat correctament. 

Tancar les vàlvules del dipòsit principal i obrir la vàlvula inferior del dipòsit auxiliat de 5 litres, de 

forma que ara la bomba dosificadora aspiri el fluid del dipòsit auxiliar. 

egar la bomba dosificadora a la freqüència desitjada, a la vegada que s’engega un 

cronòmetre. Calcular el temps que tarda en buidar-se un volum determinat de fluid.

Prendre nota (a un full d’Excel degudament organitzat) dels volums i els temps obtinguts. 

Volum/temps=cabal volumètric. 

Repetir el procés en cada freqüència de funcionament. Si es considera que suposa un treball 

excessiu, es poden prendre sols les dades de cabal que es creguin necessaris per a una precisió 

suficient, i interpolar la resta de dades utilitzant una regressió. 

Codificació dels arxius de dades 

Per gestionar la gran quantitat de dades recollides, ha estat imprescindible establir uns estàndards 

per a nombrar els arxius i classificar-los en carpetes. És especialment important establir una 

denominació dels arxius concreta per a que l’aplicació SciLab pugui llegir les dades de forma 

es txt generats per LabView s’han etiquetat amb el següent critèri:

[fluid]-[règim] 

Vàlvula és la lletra identificadora [A, B, C, D, E, F, G]          

Freqüència de funcionament en Hz [10, 15... 50]         

id com un número de referència al fluid de treball [1 per l’aigua, 2289 03, 2289 05...]          

Règim segons el règim de funcionament de l’equip, en el nostre cas sempre pulsatiu [P]

P   :  vàlvula D a 25Hz amb el polielectròlit 2289 dissolució 0,5%

Memoria 

 

Els cabals de funcionament de l’equip per cada vàlvula i freqüència s’han de prendre manualment, 

ja que el cabalímetre instal·lat a l’equip no dóna resultats correctes al funcionar l’equip en règim 

Utilitzant la bomba centrífuga, omplir de fluid el dipòsit de 5 litres de metacrilat de l’equip. Anar 

Tancar les vàlvules del dipòsit principal i obrir la vàlvula inferior del dipòsit auxiliat de 5 litres, de 

egar la bomba dosificadora a la freqüència desitjada, a la vegada que s’engega un 

se un volum determinat de fluid. 

Prendre nota (a un full d’Excel degudament organitzat) dels volums i els temps obtinguts. 

Repetir el procés en cada freqüència de funcionament. Si es considera que suposa un treball 

excessiu, es poden prendre sols les dades de cabal que es creguin necessaris per a una precisió 

establir uns estàndards 

los en carpetes. És especialment important establir una 

denominació dels arxius concreta per a que l’aplicació SciLab pugui llegir les dades de forma 

es txt generats per LabView s’han etiquetat amb el següent critèri: 

    

                     

id com un número de referència al fluid de treball [1 per l’aigua, 2289 03, 2289 05...]          

Règim segons el règim de funcionament de l’equip, en el nostre cas sempre pulsatiu [P] 

dissolució 0,5% 
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Imatge 16: captura com a exemple d’ordenació dels arxius de dades

Per cada vàlvula i cada fluid de treball hi ha 9 arxius de dades, corresponents a cada velocitat de 

funcionament de la bomba (freqüència del motor). Cada vàlvula 

carpetes de cada vàlvula es classifiquen en carpetes per cada fluid de treball.

Per altra banda, els cabals recollits en Excel s’han d’organitzar en arxius de text per a que puguin 

ser llegits per l’aplicació de SciLab

funcionament, i les columnes al fluid de treball.

Imatge 17: captura d’un arxiu de text de cabals

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

Imatge 16: captura com a exemple d’ordenació dels arxius de dades 

Per cada vàlvula i cada fluid de treball hi ha 9 arxius de dades, corresponents a cada velocitat de 

funcionament de la bomba (freqüència del motor). Cada vàlvula correspon a una carpeta

carpetes de cada vàlvula es classifiquen en carpetes per cada fluid de treball. 

Per altra banda, els cabals recollits en Excel s’han d’organitzar en arxius de text per a que puguin 

ser llegits per l’aplicació de SciLab, en forma de taula on les files corresponen a les freqüències de 

funcionament, i les columnes al fluid de treball. 

Imatge 17: captura d’un arxiu de text de cabals 
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Per cada vàlvula i cada fluid de treball hi ha 9 arxius de dades, corresponents a cada velocitat de 

correspon a una carpeta;les 

Per altra banda, els cabals recollits en Excel s’han d’organitzar en arxius de text per a que puguin 

de taula on les files corresponen a les freqüències de 
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5. Aplicació de càlcul

En aquest capítol es descriurà el funcionament de l’aplicació de càlcul programada en SciLab que 

s’ha utilitzat per a, mitjançant les dades obtingudes, realitzar càlculs i obtenir gràfiques que ens 

donin la informació necessària per a conèixer el funcionam

SciLab és un software per a l’anàlisis numèric i el càlcul científic i tècnic en general. Conté un 

llenguatge de programació d’alt nivell, i una gran varietat de biblioteques per a ser utilitzat en 

multitud d’aplicacions. El concepte del Sc

L’aplicació programada mitjançant SciLab que s’ha utilitzat en aquest TFG està dissenyada per 

llegir els arxius de dades obtinguts de les recollides mitjançant LabView (input) i donar com a 

resultat un conjunt de valors numèrics resultant dels càlculs, i múltiples gràfiques com a 

representació visual d’aquests resultats.

Descripció de les parts del programa

L’aplicació és una funció executable, de unes 830 línies de codi.

Primerament, el programa llegeix 

Aquí es demostra l’important de que els arxius estiguin correctament denominats, o del contrari 

el programa no serà capaç de operar

Imatge 18: captura d’un fragment de l

 

 

Aplicació de càlcul 

En aquest capítol es descriurà el funcionament de l’aplicació de càlcul programada en SciLab que 

s’ha utilitzat per a, mitjançant les dades obtingudes, realitzar càlculs i obtenir gràfiques que ens 

donin la informació necessària per a conèixer el funcionament de l’equip. 

SciLab és un software per a l’anàlisis numèric i el càlcul científic i tècnic en general. Conté un 

llenguatge de programació d’alt nivell, i una gran varietat de biblioteques per a ser utilitzat en 

multitud d’aplicacions. El concepte del SciLab és molt similar al programa més conegut MatLab.

L’aplicació programada mitjançant SciLab que s’ha utilitzat en aquest TFG està dissenyada per 

llegir els arxius de dades obtinguts de les recollides mitjançant LabView (input) i donar com a 

onjunt de valors numèrics resultant dels càlculs, i múltiples gràfiques com a 

representació visual d’aquests resultats. 

Descripció de les parts del programa 

L’aplicació és una funció executable, de unes 830 línies de codi. 

Primerament, el programa llegeix els arxius de text de les dades, i els arxius de text dels cabals. 

Aquí es demostra l’important de que els arxius estiguin correctament denominats, o del contrari 

el programa no serà capaç de operar-los correctament. 

Imatge 18: captura d’un fragment de l’aplicació.  

Memoria 

 

En aquest capítol es descriurà el funcionament de l’aplicació de càlcul programada en SciLab que 

s’ha utilitzat per a, mitjançant les dades obtingudes, realitzar càlculs i obtenir gràfiques que ens 

SciLab és un software per a l’anàlisis numèric i el càlcul científic i tècnic en general. Conté un 

llenguatge de programació d’alt nivell, i una gran varietat de biblioteques per a ser utilitzat en 

més conegut MatLab. 

L’aplicació programada mitjançant SciLab que s’ha utilitzat en aquest TFG està dissenyada per 

llegir els arxius de dades obtinguts de les recollides mitjançant LabView (input) i donar com a 

onjunt de valors numèrics resultant dels càlculs, i múltiples gràfiques com a 

els arxius de text de les dades, i els arxius de text dels cabals. 

Aquí es demostra l’important de que els arxius estiguin correctament denominats, o del contrari 

 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

A continuació el programa es prepara per generar les gràfiques; mitjançant un “bucle for” de 10 a 

50 amb intervals de 5 per a llegir les dades de totes les freqüències per cada vàlvula. Després, 

genera les gràfiques de Reynolds max. vs factor 

max. 

Imatge 19: captura d’un fragment de l’aplicació. 

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

A continuació el programa es prepara per generar les gràfiques; mitjançant un “bucle for” de 10 a 

50 amb intervals de 5 per a llegir les dades de totes les freqüències per cada vàlvula. Després, 

genera les gràfiques de Reynolds max. vs factor K de pèrdues max. i caiguda de pressió vs cabal 

Imatge 19: captura d’un fragment de l’aplicació.  
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A continuació el programa es prepara per generar les gràfiques; mitjançant un “bucle for” de 10 a 

50 amb intervals de 5 per a llegir les dades de totes les freqüències per cada vàlvula. Després, 

K de pèrdues max. i caiguda de pressió vs cabal 
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Una subfunció dins el programa comença el processat de dades. S’utilitzen les funcions lineals 

tipus  y=Ax+B (que ja s’havien utilitzat al diagrama

de senyal de tensió, en valors de pressió.

S’ha de notar que una de les funcions (la que correspon al sensor 

(mitjançant l’introductor de text //). Això és degut a

de major rang, -1 +3bar, però algunes de les 

anterior. Per tant, depenent de quines dades s’estan processant, s’ha d’activar una línea de codi o 

l’altra. 

 

Imatge 20: captura d’un fragment de l’aplicació. 

 

 

Una subfunció dins el programa comença el processat de dades. S’utilitzen les funcions lineals 

tipus  y=Ax+B (que ja s’havien utilitzat al diagrama de blocs de LabView) per a convertir els valors 

de senyal de tensió, en valors de pressió.      

S’ha de notar que una de les funcions (la que correspon al sensor -1 +1,5 bar) es troba anul·lada 

(mitjançant l’introductor de text //). Això és degut a que el sensor -1 +1,5 bar va ser canviat per un 

1 +3bar, però algunes de les recollides de dades es van realitzar amb el sensor 

anterior. Per tant, depenent de quines dades s’estan processant, s’ha d’activar una línea de codi o 

Imatge 20: captura d’un fragment de l’aplicació.  

Memoria 

 

Una subfunció dins el programa comença el processat de dades. S’utilitzen les funcions lineals 

de blocs de LabView) per a convertir els valors 

        

1 +1,5 bar) es troba anul·lada 

1 +1,5 bar va ser canviat per un 

es van realitzar amb el sensor 

anterior. Per tant, depenent de quines dades s’estan processant, s’ha d’activar una línea de codi o 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

El mètode que s’utilitza per a filtrar les senyals, tant per a facilitar els posteriors càlculs com per a 

guanyar claredat a l’hora de representar

freqüència.    

Per resumir el seu funcionament, per cada període de temps dins la senyal, els valors més propers 

als valors mitjans (determinant uns percentils concrets) són les que es consideren rellevants, 

mentre que els valors que més s’allun

filtres de so que s’utilitzen en l’edició de música, video, etc

Per al processat de senyals s’utilitza un mòdul del programa que fa ús de l’anàlisi de Fourier 

(anàlisi armònic, que representa 

Imatge 21: captura d’un fragment de l’aplicació. 

 

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

El mètode que s’utilitza per a filtrar les senyals, tant per a facilitar els posteriors càlculs com per a 

guanyar claredat a l’hora de representar-les gràficament, és el que es coneix com a filtrat per 

       

Per resumir el seu funcionament, per cada període de temps dins la senyal, els valors més propers 

als valors mitjans (determinant uns percentils concrets) són les que es consideren rellevants, 

mentre que els valors que més s’allunyen, són rebutjats. És un sistema relativament similar als 

filtres de so que s’utilitzen en l’edició de música, video, etc 

Per al processat de senyals s’utilitza un mòdul del programa que fa ús de l’anàlisi de Fourier 

(anàlisi armònic, que representa senyals mitjançant la superposició de “ones bàsiques”)

 

 

 

 

 

Imatge 21: captura d’un fragment de l’aplicació.  
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El mètode que s’utilitza per a filtrar les senyals, tant per a facilitar els posteriors càlculs com per a 

les gràficament, és el que es coneix com a filtrat per 

          

Per resumir el seu funcionament, per cada període de temps dins la senyal, els valors més propers 

als valors mitjans (determinant uns percentils concrets) són les que es consideren rellevants, 

yen, són rebutjats. És un sistema relativament similar als 

Per al processat de senyals s’utilitza un mòdul del programa que fa ús de l’anàlisi de Fourier 

senyals mitjançant la superposició de “ones bàsiques”) 
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El programa té enregistrats i degudament ordenats els valors necessaris per fer els càlculs, tal com 

viscositats, diàmetres dels tubs i de les 

Imatge 22: captura d’un fragment de l’aplicació

Càlculs de velocitats de flux, Reynolds, factors K de pèrdues...

Imatge 23: captura d’un fragment de l’aplicació

 

 

 

El programa té enregistrats i degudament ordenats els valors necessaris per fer els càlculs, tal com 

viscositats, diàmetres dels tubs i de les vàlvules, etc 

Imatge 22: captura d’un fragment de l’aplicació 

Càlculs de velocitats de flux, Reynolds, factors K de pèrdues... 

 

Imatge 23: captura d’un fragment de l’aplicació 

Memoria 

 

El programa té enregistrats i degudament ordenats els valors necessaris per fer els càlculs, tal com 

 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

Per a cada velocitat de funcionament, dins cada vàlvula, el programa genera 

S’intenta que les escales dels eixos, colors, etc siguin el més adequat possibles.

Imatge 24: captura d’un fragment de l’aplicació

 

El programa conté molts altres fragments, sobretot dedicats a la generació de més gràfiques i a 

l’escriptura de càlculs. No s’ha considerat necessari ensenyar tot el codi del programa degut a la 

seva enorme longitud i a que no s’entén com a part significativa del TFG, si no com una de les 

eines que s’ha utilitzat per realitzar

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

Per a cada velocitat de funcionament, dins cada vàlvula, el programa genera una sèrie de gràfics. 

S’intenta que les escales dels eixos, colors, etc siguin el més adequat possibles. 

 

Imatge 24: captura d’un fragment de l’aplicació 

El programa conté molts altres fragments, sobretot dedicats a la generació de més gràfiques i a 

criptura de càlculs. No s’ha considerat necessari ensenyar tot el codi del programa degut a la 

seva enorme longitud i a que no s’entén com a part significativa del TFG, si no com una de les 

eines que s’ha utilitzat per realitzar-lo. 
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una sèrie de gràfics. 

 

El programa conté molts altres fragments, sobretot dedicats a la generació de més gràfiques i a 

criptura de càlculs. No s’ha considerat necessari ensenyar tot el codi del programa degut a la 

seva enorme longitud i a que no s’entén com a part significativa del TFG, si no com una de les 
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Exemple de resultats 

A mode d’exemplificar i explicar els resultats que s’obtenen, s’ha agafat una vàlvula, velocitat de 

treball i fluid de treball aleatoris.

Vàlvula C (carrera 30%) (amb molla)   Velocitat de treball: 25Hz   Fluid: polielectròlit 2289 0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mode d’exemplificar i explicar els resultats que s’obtenen, s’ha agafat una vàlvula, velocitat de 

treball i fluid de treball aleatoris. 

Vàlvula C (carrera 30%) (amb molla)   Velocitat de treball: 25Hz   Fluid: polielectròlit 2289 0,5%

Memoria 

 

A mode d’exemplificar i explicar els resultats que s’obtenen, s’ha agafat una vàlvula, velocitat de 

Vàlvula C (carrera 30%) (amb molla)   Velocitat de treball: 25Hz   Fluid: polielectròlit 2289 0,5% 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

En aquest gràfic observem les pressions d’entrada i sortida de la vàlvula d’estudi.

Gràfic  06:  diagrama explicatiu de la vàlvula d’estudi

Podem veure que el comportament del fluid a la vàlvula es correspon al règim pulsatiu generat 

per la bomba.    

En el cas de la pressió a l’entrada de la vàlvula, observem un comportament prou similar al flux 

pulsatiu a “mitja ona” del tipus 

En un període aproximat de 1s de duració, veiem un augment de la pressió (corresponent a la 

impulsió de la bomba, vàlvula oberta) seguit d’una baixada i estabilització de la pressió en un 

fix (corresponent a l’aspiració de la bomba, vàlvula tancada). 

En el pic de pressió observem unes fluctuacions, que es poden explicar en rebots i imperfeccions a 

l’hora de l’obertura de la vàlvula (en aquest cas és una vàlvula amb molla, i aquesta t

tendència a l’oscil·lació). Just en el moment del tancament de la vàlvula, en la senyal d’entrada 

podem observar un petit cop d’ariet, causat per un tancament brusc del pas del líquid.

En el cas de la pressió de sortida, observem que està molt men

que l’entrada, per la pròpia naturalesa de la vàlvula (que tanca el pas al cabal). Així i tot observem 

augments de la pressió quan la vàlvula es troba oberta.

Gràfic 07: comparació pressió entrada i sortida, C

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

En aquest gràfic observem les pressions d’entrada i sortida de la vàlvula d’estudi.

diagrama explicatiu de la vàlvula d’estudi 

Podem veure que el comportament del fluid a la vàlvula es correspon al règim pulsatiu generat 

       

En el cas de la pressió a l’entrada de la vàlvula, observem un comportament prou similar al flux 

pulsatiu a “mitja ona” del tipus CA rectificada amb un díode, com ja s’havia introduït al capítol 1. 

En un període aproximat de 1s de duració, veiem un augment de la pressió (corresponent a la 

impulsió de la bomba, vàlvula oberta) seguit d’una baixada i estabilització de la pressió en un 

fix (corresponent a l’aspiració de la bomba, vàlvula tancada).  

En el pic de pressió observem unes fluctuacions, que es poden explicar en rebots i imperfeccions a 

l’hora de l’obertura de la vàlvula (en aquest cas és una vàlvula amb molla, i aquesta t

tendència a l’oscil·lació). Just en el moment del tancament de la vàlvula, en la senyal d’entrada 

podem observar un petit cop d’ariet, causat per un tancament brusc del pas del líquid.

En el cas de la pressió de sortida, observem que està molt menys “vinculat” al règim de la bomba 

que l’entrada, per la pròpia naturalesa de la vàlvula (que tanca el pas al cabal). Així i tot observem 

augments de la pressió quan la vàlvula es troba oberta. 

Gràfic 07: comparació pressió entrada i sortida, C-25-2289 05-P 
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En aquest gràfic observem les pressions d’entrada i sortida de la vàlvula d’estudi. 

Podem veure que el comportament del fluid a la vàlvula es correspon al règim pulsatiu generat 

          

En el cas de la pressió a l’entrada de la vàlvula, observem un comportament prou similar al flux 

CA rectificada amb un díode, com ja s’havia introduït al capítol 1. 

En un període aproximat de 1s de duració, veiem un augment de la pressió (corresponent a la 

impulsió de la bomba, vàlvula oberta) seguit d’una baixada i estabilització de la pressió en un valor 

En el pic de pressió observem unes fluctuacions, que es poden explicar en rebots i imperfeccions a 

l’hora de l’obertura de la vàlvula (en aquest cas és una vàlvula amb molla, i aquesta té certa 

tendència a l’oscil·lació). Just en el moment del tancament de la vàlvula, en la senyal d’entrada 

podem observar un petit cop d’ariet, causat per un tancament brusc del pas del líquid. 

ys “vinculat” al règim de la bomba 

que l’entrada, per la pròpia naturalesa de la vàlvula (que tanca el pas al cabal). Així i tot observem 
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En el següent gràfic veiem la diferència de pressió entre l’entrada i la sortida de la vàlvula d’estudi. 

La senyal és més o menys similar a la senyal a la pressió d’entrada a la vàlvula. Això s’explica amb 

que la senyal de pressió a l’entrada es troba 

mentre que la senyal a la sortida no; la senyal de pressió a la sortida es manté relativament 

constant al llarg del cicle. 

Els pics de pressió a l’entrada arriben a 1,4 bars en aquest estudi, mentre que la

sortida es mante al voltant dels 0,4 bars. La següent gràfica mostra la diferència entre les dues 

senyals, per tant els pics corresponen a aproximadament 1,4 

 

Gràfic 08: caiguda de pressió entre l’entrada i la sortida de la vàl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el següent gràfic veiem la diferència de pressió entre l’entrada i la sortida de la vàlvula d’estudi. 

La senyal és més o menys similar a la senyal a la pressió d’entrada a la vàlvula. Això s’explica amb 

que la senyal de pressió a l’entrada es troba directament vinculada al funcionament de la bomba, 

mentre que la senyal a la sortida no; la senyal de pressió a la sortida es manté relativament 

Els pics de pressió a l’entrada arriben a 1,4 bars en aquest estudi, mentre que la

sortida es mante al voltant dels 0,4 bars. La següent gràfica mostra la diferència entre les dues 

senyals, per tant els pics corresponen a aproximadament 1,4 - 0,4 = 1 bar 

Gràfic 08: caiguda de pressió entre l’entrada i la sortida de la vàlvula, C-25-2289 05

Memoria 

 

En el següent gràfic veiem la diferència de pressió entre l’entrada i la sortida de la vàlvula d’estudi. 

La senyal és més o menys similar a la senyal a la pressió d’entrada a la vàlvula. Això s’explica amb 

directament vinculada al funcionament de la bomba, 

mentre que la senyal a la sortida no; la senyal de pressió a la sortida es manté relativament 

Els pics de pressió a l’entrada arriben a 1,4 bars en aquest estudi, mentre que la pressió a la 

sortida es mante al voltant dels 0,4 bars. La següent gràfica mostra la diferència entre les dues 

2289 05-P 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

La següent indica les freqüències

un valor (en aquest cas de pressió) es repeteix. Resulta necessari per a l’aplicació per a realitzar el 

filtrat de les senyals (mitjançant el mètode de filtrat per freqüència abans explicat)

Gràfic 09: freqüències de les dades

Aquesta gràfica correspon a totes les senyals de pressió de l’equip juntes. Podem veure una gran 

similitud entre la senyal de sortida de la

que entre el pistó i el sensor de sortida de la bomba hi ha una vàlvula antiretorn.                         

Entre el sensor de sort. de la b. i el sensor d’entrada de la v. no hi ha cap element sig

que afecti a la senyal. La petita diferència entre senyals correspon a la caiguda de pressió 

generada pel tram de tub entre els dos punts.

Gràfic 09: totes les senyals, C-25

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

freqüències de les dades. Indica, en un període determinat, les vegades que 

un valor (en aquest cas de pressió) es repeteix. Resulta necessari per a l’aplicació per a realitzar el 

itjançant el mètode de filtrat per freqüència abans explicat)

 

s de les dades, C-25-2289 05-P 

Aquesta gràfica correspon a totes les senyals de pressió de l’equip juntes. Podem veure una gran 

similitud entre la senyal de sortida de la bomba i la senyal d’entrada a la vàlvula. Això es degut a 

que entre el pistó i el sensor de sortida de la bomba hi ha una vàlvula antiretorn.                         

Entre el sensor de sort. de la b. i el sensor d’entrada de la v. no hi ha cap element sig

que afecti a la senyal. La petita diferència entre senyals correspon a la caiguda de pressió 

generada pel tram de tub entre els dos punts. 

25-2289 05-P 
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. Indica, en un període determinat, les vegades que 

un valor (en aquest cas de pressió) es repeteix. Resulta necessari per a l’aplicació per a realitzar el 

itjançant el mètode de filtrat per freqüència abans explicat) 

 

Aquesta gràfica correspon a totes les senyals de pressió de l’equip juntes. Podem veure una gran 

bomba i la senyal d’entrada a la vàlvula. Això es degut a 

que entre el pistó i el sensor de sortida de la bomba hi ha una vàlvula antiretorn.                         

Entre el sensor de sort. de la b. i el sensor d’entrada de la v. no hi ha cap element significatiu     

que afecti a la senyal. La petita diferència entre senyals correspon a la caiguda de pressió 
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En aquesta gràfica observem les senyals dels sensors situ

Gràfic  10

En verd veiem la senyal a la sortida de la bomba, que com ja s’ha explicat abans, és molt similar al 

senyal d’entrada a la vàlvula. Degut a que aquest sensor es troba ai

antiretorn, el seu cicle és el mateix que l’explicat abans amb el sensor d’entrada a la v.

En rosa trobem la senyal del transductor situat a l’aspiració de la bomba. En aquest cas, el cicle de 

la senyal es pot dir que és invers als

Durant la fase d’impulsió de la bomba (que és quan els altres sensors recullen valors màxims), la 

senyal de pressió al sensor d’entrada es manté fixa.  

En canvi, durant la fase d’aspiració 

pressió), es produeixen variacions de pressió significatives, en aquest cas negatives, ja que és el 

tram d’aspiració. 

La senyal provinent del sensor situat al pistó de la bomba s’entén com una combin

senyals anteriors: durant la fase d’aspiració, la senyal és similar a la del sensor de pressió a 

l’entrada de la boma. Durant la fase d’impulsió, la senyal coincideix amb la senyal de sortida de la 

bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta gràfica observem les senyals dels sensors situats a la bomba. 

Gràfic  10:  diagrama explicatiu dels sensors a la bomba dosificadora

En verd veiem la senyal a la sortida de la bomba, que com ja s’ha explicat abans, és molt similar al 

senyal d’entrada a la vàlvula. Degut a que aquest sensor es troba aigües avall d’una vàlvula 

antiretorn, el seu cicle és el mateix que l’explicat abans amb el sensor d’entrada a la v.

En rosa trobem la senyal del transductor situat a l’aspiració de la bomba. En aquest cas, el cicle de 

la senyal es pot dir que és invers als altres.               

Durant la fase d’impulsió de la bomba (que és quan els altres sensors recullen valors màxims), la 

senyal de pressió al sensor d’entrada es manté fixa.      

En canvi, durant la fase d’aspiració (que és quan els altres sensors mantenen valors fixos de 

pressió), es produeixen variacions de pressió significatives, en aquest cas negatives, ja que és el 

La senyal provinent del sensor situat al pistó de la bomba s’entén com una combin

senyals anteriors: durant la fase d’aspiració, la senyal és similar a la del sensor de pressió a 

l’entrada de la boma. Durant la fase d’impulsió, la senyal coincideix amb la senyal de sortida de la 

Memoria 

 

diagrama explicatiu dels sensors a la bomba dosificadora 

En verd veiem la senyal a la sortida de la bomba, que com ja s’ha explicat abans, és molt similar al 

gües avall d’una vàlvula 

antiretorn, el seu cicle és el mateix que l’explicat abans amb el sensor d’entrada a la v. 

En rosa trobem la senyal del transductor situat a l’aspiració de la bomba. En aquest cas, el cicle de 

                 

Durant la fase d’impulsió de la bomba (que és quan els altres sensors recullen valors màxims), la 

                         

(que és quan els altres sensors mantenen valors fixos de 

pressió), es produeixen variacions de pressió significatives, en aquest cas negatives, ja que és el 

La senyal provinent del sensor situat al pistó de la bomba s’entén com una combinació de les dues 

senyals anteriors: durant la fase d’aspiració, la senyal és similar a la del sensor de pressió a 

l’entrada de la boma. Durant la fase d’impulsió, la senyal coincideix amb la senyal de sortida de la 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora

 

 

Gràfic  11:  senyals dels sensors a la bomba dosificadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

senyals dels sensors a la bomba dosificadora 
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Aquest gràfic correspon a una vàlvula i un fluid de treball concrets (vàlvula C, polielectròlit 

2289_05). Compara la pèrdua de càrrega amb el cabal màxim que flueix per l’equip.

Podem veure una correlació: a més cabal, més caiguda de pressió. Això s’explica simplement 

mirant les equacions de pèrdues. Una de les més utilitzades, la eq. de D

equació 01: Darcy

A major cabal, major velocitat de fluid (per un mateix

l’expressió, el factor de pèrdues augmenta amb el quadrat de la velocitat del fluid.

No tenim suficient resolució a la gràfica per poder assegurar amb certa precisió quin tipus de 

tendència segueix la senyal; si és una te

Seguint el criteri de l’expressió de D

Gràfic  12:  relació entre la pèrdua de càrrega i el cabal màxim. Vàlvula C   2289

 

 

 

 

Aquest gràfic correspon a una vàlvula i un fluid de treball concrets (vàlvula C, polielectròlit 

2289_05). Compara la pèrdua de càrrega amb el cabal màxim que flueix per l’equip.

rrelació: a més cabal, més caiguda de pressió. Això s’explica simplement 

mirant les equacions de pèrdues. Una de les més utilitzades, la eq. de D-W: 

1: Darcy-Weissbach de pèrdua de pressió[3] 

A major cabal, major velocitat de fluid (per un mateix tub), aleshores veiem que, segons 

l’expressió, el factor de pèrdues augmenta amb el quadrat de la velocitat del fluid.

No tenim suficient resolució a la gràfica per poder assegurar amb certa precisió quin tipus de 

tendència segueix la senyal; si és una tendència lineal, quadràtica, exponencial...

Seguint el criteri de l’expressió de D-W, la relació hauria de tendir a ser quadràtica.

relació entre la pèrdua de càrrega i el cabal màxim. Vàlvula C   2289-05 

Memoria 

 

Aquest gràfic correspon a una vàlvula i un fluid de treball concrets (vàlvula C, polielectròlit 

2289_05). Compara la pèrdua de càrrega amb el cabal màxim que flueix per l’equip. 

rrelació: a més cabal, més caiguda de pressió. Això s’explica simplement 

tub), aleshores veiem que, segons 

l’expressió, el factor de pèrdues augmenta amb el quadrat de la velocitat del fluid. 

No tenim suficient resolució a la gràfica per poder assegurar amb certa precisió quin tipus de 

ndència lineal, quadràtica, exponencial...                 

W, la relació hauria de tendir a ser quadràtica. 
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En aquest cas, el gràfic també correspon a una vàlvula i un fluid de treball concrets (vàlvula C, 

polielectròlit 2289_05). Compara dos factors adimensionals: el coeficient K de pèrdues i el número 

de Reynolds. Els eixos del gràfic són logarítmics decimals.

Gràfic  13:  relació entre K i el número de Reynolds. Vàlvula C   2289

Degut a la gran complexitat del sistema

S’ha de tenir en compte que ens trobem en una situació de flux pulsatori i una vàlvula en const

moviment, que en el seu interior conté una bola i en alguns casos una molla.

Es tracta d’un sistema governat per forces inercials de la bola, forces viscoelàstiques del fluid, 

forces elàstiques de la molla quan hi és... en una situació sempre transitòria. No resulta factible 

utilitzar les equacions clàssiques 

pèrdua de càrrega i la turbulència del flux.
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ràfic també correspon a una vàlvula i un fluid de treball concrets (vàlvula C, 

polielectròlit 2289_05). Compara dos factors adimensionals: el coeficient K de pèrdues i el número 

de Reynolds. Els eixos del gràfic són logarítmics decimals. 

relació entre K i el número de Reynolds. Vàlvula C   2289-05 

Degut a la gran complexitat del sistema, resulta difícil definir el per què d’aquest comportament. 

S’ha de tenir en compte que ens trobem en una situació de flux pulsatori i una vàlvula en const

moviment, que en el seu interior conté una bola i en alguns casos una molla. 

Es tracta d’un sistema governat per forces inercials de la bola, forces viscoelàstiques del fluid, 

forces elàstiques de la molla quan hi és... en una situació sempre transitòria. No resulta factible 

utilitzar les equacions clàssiques de Reynolds, Colebrook-White... per explicar la relació entre la 

pèrdua de càrrega i la turbulència del flux. 

 

39 

ràfic també correspon a una vàlvula i un fluid de treball concrets (vàlvula C, 

polielectròlit 2289_05). Compara dos factors adimensionals: el coeficient K de pèrdues i el número 

 

, resulta difícil definir el per què d’aquest comportament. 

S’ha de tenir en compte que ens trobem en una situació de flux pulsatori i una vàlvula en constant 

Es tracta d’un sistema governat per forces inercials de la bola, forces viscoelàstiques del fluid, 

forces elàstiques de la molla quan hi és... en una situació sempre transitòria. No resulta factible 

White... per explicar la relació entre la 
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L’aplicació també dóna un arxiu txt amb els resultats numèrics del procés de càlcul. Aquí veiem els 

resultats corresponents a   C-25

 

1-PRESSIÓ ENTRADA VÀLVULA 
 valor mig: 0,90072  
 màxima variació: 1,279  
 valor max: 1,672, min: 0,393  
dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s 
 FFT posicio: 65  maxim: 6550,763128 
 Freqüència: 1,083 Hz, Temps cicle: 0,923062 s
Inc, Freqüència: 0,017 Hz 
 
  2-PRESSIÓ SORTIDA VÀLVULA 
 valor mig: 0,33992  
 màxima variació: 0,682  
 valor max: 0,659, min: -0,023  
dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s 
 FFT posicio: 65  maxim: 0,658938  
 Freqüència: 1,083 Hz, Temps cicle: 0,923062 s
Inc, Freqüència: 0,017 Hz 
 
  4-PRESSIÓ ASPIRACIÓ BOMBA 
 valor mig: 0,34547  
 màxima variació: 0,444  
 valor max: 0,517, min: 0,073  
dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s 
 FFT posicio: 128  maxim: 0,517327  
 Freqüència: 2,133 Hz, Temps cicle: 0,468742 s
Inc, Freqüència: 0,017 Hz 
 
  5-PRESSIÓ IMPULSIÓ BOMBA 
 valor mig: 0,83064  
 màxima variació: 1,552  
 valor max: 1,691, min: 0,139  
dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s 
 FFT posicio: 65  maxim: 1,691350  
 Freqüència: 1,083 Hz, Temps cicle: 0,923062 s
Inc, Freqüència: 0,017 Hz 
 
  6-PRESSIÓ PISTÓ BOMBA 
 valor mig: 0,62989  
 màxima variació: 1,818  
 valor max: 1,691, min: -0,127  
dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s 
 FFT posicio: 65  maxim: 1,691350  
 Freqüència: 1,083 Hz, Temps cicle: 0,923062 s
Inc, Freqüència: 0,017 Hz 
 
  7-PÈRDUES VÀLVULA  
 caiguda de pressió màxima: 1,344 bar 
 caiguda de pressió histograma: 1,012 bar 
 c max: 2,3022 m/s, Re max: 496,8, K max: 52,2,  K max_histo: 39,3  
 
 
 
 
 
 

 

 

L’aplicació també dóna un arxiu txt amb els resultats numèrics del procés de càlcul. Aquí veiem els 

25-2289 05-P 

dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s  
FFT posicio: 65  maxim: 6550,763128  
Freqüència: 1,083 Hz, Temps cicle: 0,923062 s 

dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s  

Freqüència: 1,083 Hz, Temps cicle: 0,923062 s 

dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s  

Freqüència: 2,133 Hz, Temps cicle: 0,468742 s 

dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s  

Freqüència: 1,083 Hz, Temps cicle: 0,923062 s 

dt: 0,001000 s , temps total: 59,999003 s  

Freqüència: 1,083 Hz, Temps cicle: 0,923062 s 

caiguda de pressió màxima: 1,344 bar  
caiguda de pressió histograma: 1,012 bar  
c max: 2,3022 m/s, Re max: 496,8, K max: 52,2,  K max_histo: 39,3   

Memoria 

 

L’aplicació també dóna un arxiu txt amb els resultats numèrics del procés de càlcul. Aquí veiem els 
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6. Exemples d’anàlisis i comparacions

En aquest aparat es veuran, a mode d’exemple,

6.1.1. Comparació entre dues vàlvules

Es comparen dues vàlvules iguals, una amb molla (vàlvula C) i l’altre sense (vàlvula B). Mateix fluid 

de treball (2289 0,5%) i velocitat de funcionament (25Hz).

Gràfic  14:  p. entrada i sortida de la vàlvula  B

Gràfic 15: p.entrada i sortida de la vàlvula C

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

Exemples d’anàlisis i comparacions 

En aquest aparat es veuran, a mode d’exemple, l’anàlisi d’alguns resultats. 

Comparació entre dues vàlvules similars (molla i sense molla) 

Es comparen dues vàlvules iguals, una amb molla (vàlvula C) i l’altre sense (vàlvula B). Mateix fluid 

de treball (2289 0,5%) i velocitat de funcionament (25Hz). 

p. entrada i sortida de la vàlvula  B-25-2289 05-P 

Gràfic 15: p.entrada i sortida de la vàlvula C-25-2289 05-P 
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Es comparen dues vàlvules iguals, una amb molla (vàlvula C) i l’altre sense (vàlvula B). Mateix fluid 
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Gràfic 16: senyalssensors de la bomba, B

Gràfic 17: senyals sensors de la bomba, C

 

 

 

 

 

 

Gràfic 16: senyalssensors de la bomba, B-25-2289 05-P 

sensors de la bomba, C-25-2289 05-P 

Memoria 
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Podem observar els efectes de afegir una molla a la vàlvula antiretorn.     

Primer veiem un funcionament més irregular en el cas de la vàlvula sense molla; es perceben 

majors fluctuacions de pressió quan la vàlvula està tancada, el 

i erràtic. 

També observem que en la vàlvula sense molla, 

de la senyal a mitja ona teòrica que hauria de seguir, el qual indica un funcionament menys suau. 

Possiblement a falta de molla, la bol

afecten al seu funcionament. 

Finalment, notem una diferència significativa en les pressions assolides pels sensors. En el cas de 

la vàlvula sense molla, s’assoleixen màxims d’uns 0,7 bar al sen

sortida d’uns 0,2 bar). En la vàlvula amb molla, s’hi assoleixen màxims de 1,4 bar d’entrada 

(diferència entrada-sortida d’uns 0,8 bar). Això s’explica en que la molla ofereix una resistència 

extra al pas del fluid (força de Hooke: F=k elàstica*desplaçament), per tant augmenta la pèrdua de 

càrrega que produeix. 

A mode de conclusió, podem dir que si haguéssim de dissenyar una instal·lació i utilitzar aquest 

model de vàlvula, hauríem d’elegir entre major eficàcia de 

menor pèrdua de càrrega (vàlvula sense molla)
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Podem observar els efectes de afegir una molla a la vàlvula antiretorn.       

Primer veiem un funcionament més irregular en el cas de la vàlvula sense molla; es perceben 

majors fluctuacions de pressió quan la vàlvula està tancada, el indica un comportame

També observem que en la vàlvula sense molla, el pols de la senyal és més abrupte i més allunyat

de la senyal a mitja ona teòrica que hauria de seguir, el qual indica un funcionament menys suau. 

Possiblement a falta de molla, la bola de la vàlvula sofreix majors vibracions al pas del fluid que 

 

Finalment, notem una diferència significativa en les pressions assolides pels sensors. En el cas de 

la vàlvula sense molla, s’assoleixen màxims d’uns 0,7 bar al sensor d’entrada (diferència entrada

sortida d’uns 0,2 bar). En la vàlvula amb molla, s’hi assoleixen màxims de 1,4 bar d’entrada 

sortida d’uns 0,8 bar). Això s’explica en que la molla ofereix una resistència 

de Hooke: F=k elàstica*desplaçament), per tant augmenta la pèrdua de 

A mode de conclusió, podem dir que si haguéssim de dissenyar una instal·lació i utilitzar aquest 

model de vàlvula, hauríem d’elegir entre major eficàcia de funcionament (vàlvula amb molla) o 

menor pèrdua de càrrega (vàlvula sense molla) 
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Primer veiem un funcionament més irregular en el cas de la vàlvula sense molla; es perceben 

indica un comportament més brusc 

el pols de la senyal és més abrupte i més allunyat 

de la senyal a mitja ona teòrica que hauria de seguir, el qual indica un funcionament menys suau. 

a de la vàlvula sofreix majors vibracions al pas del fluid que 

Finalment, notem una diferència significativa en les pressions assolides pels sensors. En el cas de 

sor d’entrada (diferència entrada-

sortida d’uns 0,2 bar). En la vàlvula amb molla, s’hi assoleixen màxims de 1,4 bar d’entrada 

sortida d’uns 0,8 bar). Això s’explica en que la molla ofereix una resistència 

de Hooke: F=k elàstica*desplaçament), per tant augmenta la pèrdua de 

A mode de conclusió, podem dir que si haguéssim de dissenyar una instal·lació i utilitzar aquest 

funcionament (vàlvula amb molla) o 
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6.1.2. Comparació entre dues vàlvules de diferent 

Es comparen dues vàlvules amb molla però amb diferència de 

diàmetre característic de 15mm) i la vàlvula G (bola de 30mm i diàmetre característic de 21mm). 

Les dues vàlvules funcionen amb la mateixa carrera del pistó (70%), mateix fluid de treball 

(polielectròlit 2454 0,3%) i mateixa velocitat de funcionament (20Hz)

Gràfic 18: p. entrada i sortida de la vàlvula  E

 

Gràfic 19: p. entrada i sortida de la vàlvula  

 

 

Comparació entre dues vàlvules de diferent mida 

dues vàlvules amb molla però amb diferència de mida: la vàlvula E (bola de 22mm i 

característic de 15mm) i la vàlvula G (bola de 30mm i diàmetre característic de 21mm). 

Les dues vàlvules funcionen amb la mateixa carrera del pistó (70%), mateix fluid de treball 

(polielectròlit 2454 0,3%) i mateixa velocitat de funcionament (20Hz) 

18: p. entrada i sortida de la vàlvula  E-20-2454 03-P 

p. entrada i sortida de la vàlvula  G-20-2454 03-P 

Memoria 

 

: la vàlvula E (bola de 22mm i 

característic de 15mm) i la vàlvula G (bola de 30mm i diàmetre característic de 21mm). 

Les dues vàlvules funcionen amb la mateixa carrera del pistó (70%), mateix fluid de treball 
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Gràfic 20: senyals sensors de la bomba, E

 

 

Gràfic 21:senyals sensors de la bomba, G

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

sensors de la bomba, E-20-2454 03-P 

sensors de la bomba, G-20-2454 03-P 
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En el cas de la vàlvula més petita, la vàlvula E, observem en els períodes d’obertura de la vàlvula 

grans anomalies; després d’un primer pic de pressió, veiem una caiguda sobtada seguida de fortes 

oscil·lacions. També notem oscil·lacions en els períodes on la vàlvula es troba ta

fenòmens s’observen en les senyals d’entrada a la vàlvula i sortida de la bomba.

En comparació, la vàlvula G, més gran, demostra un funcionament més regular i similar a 

l’esperat, amb una senyal molt més similar a la mitja ona teòrica.

Tot i que les pèrdues de càrrega són similars en els dos casos (aprox. 0,6 bar de màxima), les 

pressions màximes assolides a la vàlvula E, uns 1,8 bar, són significativament majors a les de la 

vàlvula G, aproximadament 1 bar

Com a conclusions podem extreure qu

demostrant un mal funcionament com a vàlvula unidireccional. En canvi, la vàlvula G, més gran, 

demostra un millor funcionament. Possiblement sigui degut a que la mida de la vàlvula E sigui 

massa petita per a les condicions de treball exigides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

més petita, la vàlvula E, observem en els períodes d’obertura de la vàlvula 

grans anomalies; després d’un primer pic de pressió, veiem una caiguda sobtada seguida de fortes 

oscil·lacions. També notem oscil·lacions en els períodes on la vàlvula es troba ta

fenòmens s’observen en les senyals d’entrada a la vàlvula i sortida de la bomba. 

En comparació, la vàlvula G, més gran, demostra un funcionament més regular i similar a 

l’esperat, amb una senyal molt més similar a la mitja ona teòrica. 

que les pèrdues de càrrega són similars en els dos casos (aprox. 0,6 bar de màxima), les 

pressions màximes assolides a la vàlvula E, uns 1,8 bar, són significativament majors a les de la 

1 bar. 

Com a conclusions podem extreure que el funcionament de la vàlvula E és lluny de ser òptim, 

demostrant un mal funcionament com a vàlvula unidireccional. En canvi, la vàlvula G, més gran, 

demostra un millor funcionament. Possiblement sigui degut a que la mida de la vàlvula E sigui 

ta per a les condicions de treball exigides. 

Memoria 

 

més petita, la vàlvula E, observem en els períodes d’obertura de la vàlvula 

grans anomalies; després d’un primer pic de pressió, veiem una caiguda sobtada seguida de fortes 

oscil·lacions. També notem oscil·lacions en els períodes on la vàlvula es troba tancada. Aquests 

 

En comparació, la vàlvula G, més gran, demostra un funcionament més regular i similar a 

que les pèrdues de càrrega són similars en els dos casos (aprox. 0,6 bar de màxima), les 

pressions màximes assolides a la vàlvula E, uns 1,8 bar, són significativament majors a les de la 

e el funcionament de la vàlvula E és lluny de ser òptim, 

demostrant un mal funcionament com a vàlvula unidireccional. En canvi, la vàlvula G, més gran, 

demostra un millor funcionament. Possiblement sigui degut a que la mida de la vàlvula E sigui 
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6.1.3. Comparació entre velocitats de funcionament de la bomba.

Es comparen dades d’una mateixa vàlvula i fluid de treball, però a dues velocitats de 

funcionament diferents. S’agafa d’exemple la vàlvula B

0,5%, carrera del pistó al 30%, 

Gràfic 22: p. entrada i sortida de la vàlvula

 

Gràfic 23: pèrdua de càrrega a la vàlvula

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

Comparació entre velocitats de funcionament de la bomba. 

dades d’una mateixa vàlvula i fluid de treball, però a dues velocitats de 

funcionament diferents. S’agafa d’exemple la vàlvula B (sense molla) amb fluid de treball 2454 

carrera del pistó al 30%, a un velocitat de 15Hz i 50Hz. 

sortida de la vàlvula,B-15-2454 05-P 

la vàlvula,B-15-2454 05-P 
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dades d’una mateixa vàlvula i fluid de treball, però a dues velocitats de 

amb fluid de treball 2454 
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Gràfic 24: p. entrada i sortida de la vàlvula

 

Gràfic 25: pèrdua de càrrega a la vàlvula

 

 

 

 

 

 

: p. entrada i sortida de la vàlvula,B-50-2454 05-P 

la vàlvula,B-50-2454 05 

Memoria 
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En aquesta comparació, veiem com a 

mitja ona teòrica, en canvi a alta velocitat de la bomba, i per tant major cabal, la senyal s’ajusta 

molt més a la senyal teòrica esperada.

Aquí les diferències més grans són les caigudes de pre

l’entrada de la vàlvula és de aprox. 0,75 bar, i una pèrdua de càrrega de menys de 0,3 bar. 

A 50Hz, la pressió màxima arriba a superar els 1,4 bar, amb una pèrdua de càrrega de més de 1 

bar. 

Com ja s’ha explicat en el capítol anterior, a major cabal, i per tant a major velocitat del flux, 

augmenten les pèrdues, tal com preveu l’equació de Darcy

Gràfic 26:  relació entre la pèrdua de càrrega i el cabal màxim. Vàlvula B  2454 0,5%

 

 

 

 

 

 

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

En aquesta comparació, veiem com a baixa velocitat la senyal és més difusa i menys pareguda a la 

mitja ona teòrica, en canvi a alta velocitat de la bomba, i per tant major cabal, la senyal s’ajusta 

molt més a la senyal teòrica esperada. 

Aquí les diferències més grans són les caigudes de pressió: a 15Hz, la pressió màxima assolida a 

l’entrada de la vàlvula és de aprox. 0,75 bar, i una pèrdua de càrrega de menys de 0,3 bar. 

A 50Hz, la pressió màxima arriba a superar els 1,4 bar, amb una pèrdua de càrrega de més de 1 

explicat en el capítol anterior, a major cabal, i per tant a major velocitat del flux, 

augmenten les pèrdues, tal com preveu l’equació de Darcy-Weissbach. 

relació entre la pèrdua de càrrega i el cabal màxim. Vàlvula B  2454 0,5% 
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baixa velocitat la senyal és més difusa i menys pareguda a la 

mitja ona teòrica, en canvi a alta velocitat de la bomba, i per tant major cabal, la senyal s’ajusta 

ssió: a 15Hz, la pressió màxima assolida a 

l’entrada de la vàlvula és de aprox. 0,75 bar, i una pèrdua de càrrega de menys de 0,3 bar.            

A 50Hz, la pressió màxima arriba a superar els 1,4 bar, amb una pèrdua de càrrega de més de 1 

explicat en el capítol anterior, a major cabal, i per tant a major velocitat del flux, 
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6.1.4. Comparació entre diferents fluids de treball

En aquesta comparació es veuran les diferències 

d’exemple la vàlvula A (sense molla), a la mateixa velocitat de funcionament (25Hz)

pistó al 30% i amb els polielectròlits 2289 0,5% i 2454 0,5%.

Gràfic 27: p. entrada i sortida de la vàlvula

Gràfic 28: p. entrada i sortida de la vàlvula

 

 

 

 

 

ació entre diferents fluids de treball 

En aquesta comparació es veuran les diferències entre treballar amb diferents fluids. S’agafa 

d’exemple la vàlvula A (sense molla), a la mateixa velocitat de funcionament (25Hz)

lielectròlits 2289 0,5% i 2454 0,5%. 

p. entrada i sortida de la vàlvula,A-25-2289 05-P 

p. entrada i sortida de la vàlvula,A-25-2454 05-P 

Memoria 

 

entre treballar amb diferents fluids. S’agafa 

d’exemple la vàlvula A (sense molla), a la mateixa velocitat de funcionament (25Hz), carrera del 
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No s’observen diferències significatives entre les dues senyals. Encara que es tractin de 

substàncies de diferent composició, el seu comportament aparenta ser similar. Únicament 

podríem remarcar que, en el cas de polielectròlit catiònic 2454, el cop d’arie

tancament de la vàlvula s’aprecia lleugerament major, el qual podria indicar una major elasticitat 

del fluid.  

 

6.1.5. Caiguda de pressió de les vàlvules

També resulta interessant analitzar les dades obtingudes sobre 

generades per la vàlvula varien depenent de la mida de la vàlvula i el fluid.

 

Gràfic 29: caigudes de pressió a la vàlvula A
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No s’observen diferències significatives entre les dues senyals. Encara que es tractin de 

substàncies de diferent composició, el seu comportament aparenta ser similar. Únicament 

podríem remarcar que, en el cas de polielectròlit catiònic 2454, el cop d’arie

tancament de la vàlvula s’aprecia lleugerament major, el qual podria indicar una major elasticitat 

Caiguda de pressió de les vàlvules 

També resulta interessant analitzar les dades obtingudes sobre com les pèrdues de càrrega 

erades per la vàlvula varien depenent de la mida de la vàlvula i el fluid. 

 

Gràfic 29: caigudes de pressió a la vàlvula A 

1000 1500 2000

cabal (l/h)

Vàlvula A

2289-05 2454-03 2454-05

 

51 

No s’observen diferències significatives entre les dues senyals. Encara que es tractin de 

substàncies de diferent composició, el seu comportament aparenta ser similar. Únicament 

podríem remarcar que, en el cas de polielectròlit catiònic 2454, el cop d’ariet generat en el 

tancament de la vàlvula s’aprecia lleugerament major, el qual podria indicar una major elasticitat 

com les pèrdues de càrrega 
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Gràfic 30: caigudes de pressió a la vàlvula C

Veiem que en vàlvules petites (vàlvula A, diàmetre caract. de 5mm

10mm) i funcionant amb cabals menors (carrera del pistó de 30%), la pèrdua de càrrega que es 

genera a la vàlvula quan s’utilitza el polielectròlit 2289

generada pels altres fluids. El que mé

Gràfic 31: caigudes de pressió a la vàlvula D
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Gràfic 30: caigudes de pressió a la vàlvula C 

Veiem que en vàlvules petites (vàlvula A, diàmetre caract. de 5mm; vàlvula C, diàmetre caract. de 

10mm) i funcionant amb cabals menors (carrera del pistó de 30%), la pèrdua de càrrega que es 

genera a la vàlvula quan s’utilitza el polielectròlit 2289-03 és considerablement menor a la 

pels altres fluids. El que més pèrdua genera és el polielectròlit 2454-05.

 

Gràfic 31: caigudes de pressió a la vàlvula D 

600 800 1000 1200 1400

cabal (l/h)

Vàlvula C

2289-05 2454-03 2454-05

2000 3000 4000 5000

cabal (l/h)
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-05 2454-03 2454-05
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vàlvula C, diàmetre caract. de 

10mm) i funcionant amb cabals menors (carrera del pistó de 30%), la pèrdua de càrrega que es 

03 és considerablement menor a la 

05. 
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Gràfic 32: caigudes de pressió a la vàlvula G

 

 

Vàlvules més grans (vàlvula D, diàmetre caract. de 

funcionant amb cabals també majors (carrera del pistó de 70%)

 Primer observem que a major mida de la vàlvula (major diàmetre caract.) menor és la pèrdua de 

càrrega generada: amb la vàlvula més petita (A), les caigudes de pressió màximes arriben a ser

5 bar en alguns casos; amb la vàlvula C, les pèrdues es redueixen molt, sols arribant a superar els 2 

bar en algun cas. Amb la vàlvula més gran, la G, les pèrdues de càrrega en cap cas arriben a 

superar els 0,9 bar. 

Això torna a confirmar la relació 

major cabal (i per tant velocitat del fluid), el número de Reynolds augmenta i el factor K de 

pèrdues es redueix. 
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Gràfic 32: caigudes de pressió a la vàlvula G 

, diàmetre caract. de 15mm; vàlvula G, diàmetre caract. 

funcionant amb cabals també majors (carrera del pistó de 70%).  

Primer observem que a major mida de la vàlvula (major diàmetre caract.) menor és la pèrdua de 

càrrega generada: amb la vàlvula més petita (A), les caigudes de pressió màximes arriben a ser

5 bar en alguns casos; amb la vàlvula C, les pèrdues es redueixen molt, sols arribant a superar els 2 

bar en algun cas. Amb la vàlvula més gran, la G, les pèrdues de càrrega en cap cas arriben a 

Això torna a confirmar la relació inversa entre el factor K i la turbulència. A major diàmetre i a 

major cabal (i per tant velocitat del fluid), el número de Reynolds augmenta i el factor K de 

2000 3000 4000 5000

cabal (l/h)

Vàlvula G
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, diàmetre caract. de 21mm) i 

Primer observem que a major mida de la vàlvula (major diàmetre caract.) menor és la pèrdua de 

càrrega generada: amb la vàlvula més petita (A), les caigudes de pressió màximes arriben a ser de 

5 bar en alguns casos; amb la vàlvula C, les pèrdues es redueixen molt, sols arribant a superar els 2 

bar en algun cas. Amb la vàlvula més gran, la G, les pèrdues de càrrega en cap cas arriben a 

inversa entre el factor K i la turbulència. A major diàmetre i a 

major cabal (i per tant velocitat del fluid), el número de Reynolds augmenta i el factor K de 
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Molt més complex d’explicar resulta el 

polielectròlit 2454-05 el que més pèrdues genera, i el 2289

grans canvia completament. En el cas de la vàlvula D, el polielectròlit 2454

visiblement majors a la resta, mentre q

significatives. 

La naturalesa no-newtoniana d’aquestes substàncies 

comportaments siguin més erràtics i més difícilment predictibles.

 

 

Molt més complex d’explicar resulta el fenomen de que, així com en las vàlvules més petites,

05 el que més pèrdues genera, i el 2289-03 el que menys, en les vàlvules més 

grans canvia completament. En el cas de la vàlvula D, el polielectròlit 2454-03 genera pèrdues 

visiblement majors a la resta, mentre que en el cas de la vàlvula G, no hi ha diferències 

ana d’aquestes substàncies és la que provoca que els seus 

comportaments siguin més erràtics i més difícilment predictibles. 

Memoria 

 

vules més petites, és el 

03 el que menys, en les vàlvules més 

03 genera pèrdues 

ue en el cas de la vàlvula G, no hi ha diferències 

és la que provoca que els seus 
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7. Introducció al modelitzat 

 

Paral·lelament als objectius inicials d’aquest projecte, però aprofitant totes les dades 

experimentals que s’han obtingut, 

departament, s’ha pogut introduir 

La idea consisteix en buscar un model matemàtic que pugui reproduir el comportament de 

diverses parts de l’equip. Si es profunditzés en aquest estudi sobre el modelitzat matemàtic, es 

podria arribar a aconseguir reproduir el comportament de vàlvules amb les caract

desitjades per l’usuari, i per tant preveure el 

experimentals.   

Resumint de forma simple, es podria saber com es comportaria una hipotètica vàlvula ” x” abans 

de construir-la i estudiar-la ex

fabricant de vàlvules i altres accessoris serien molt significatius.

Un document elaborat en conjunt amb el departament de mecànica de dluids

procediment utilitzat i es demostra la seva eficàcia s’ha inclòs com a l’

Resumint breument la idea, es parteix de considerar 

massa-molla-amortiguador (mbk)

i b amortiguació, amb una resposta del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 33: exemple de sistema massa
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Introducció al modelitzat matemàtic de l’equip

Paral·lelament als objectius inicials d’aquest projecte, però aprofitant totes les dades 

experimentals que s’han obtingut, sobretot gràcies a la col·laboració del

, s’ha pogut introduir un nou abast en aquest TFG. 

consisteix en buscar un model matemàtic que pugui reproduir el comportament de 

diverses parts de l’equip. Si es profunditzés en aquest estudi sobre el modelitzat matemàtic, es 

podria arribar a aconseguir reproduir el comportament de vàlvules amb les caract

, i per tant preveure el seu comportament sense nece

       

Resumint de forma simple, es podria saber com es comportaria una hipotètica vàlvula ” x” abans 

la experimentalment. Els avantatges que això suposaria per a qualsevol 

fabricant de vàlvules i altres accessoris serien molt significatius. 

en conjunt amb el departament de mecànica de dluids

demostra la seva eficàcia s’ha inclòs com a l’annex B en aquest TFG.

Resumint breument la idea, es parteix de considerar el sistema vàlvula-fluid com un sistema de 

(mbk), governat essencialment per les constants m 

amortiguació, amb una resposta del sistema x0 davant una senyal d’entrada x

Gràfic 33: exemple de sistema massa-molla-amortiguador,  font: document annex B 
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equip 

Paral·lelament als objectius inicials d’aquest projecte, però aprofitant totes les dades 

dels professorsdel 

consisteix en buscar un model matemàtic que pugui reproduir el comportament de 

diverses parts de l’equip. Si es profunditzés en aquest estudi sobre el modelitzat matemàtic, es 

podria arribar a aconseguir reproduir el comportament de vàlvules amb les característiques 

sense necessitat d’anàlisis 

   

Resumint de forma simple, es podria saber com es comportaria una hipotètica vàlvula ” x” abans 

perimentalment. Els avantatges que això suposaria per a qualsevol 

en conjunt amb el departament de mecànica de dluids, on s’explica el 

en aquest TFG. 

fluid com un sistema de 

 massa, kelasticitat 

xi 
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Ajustant les constants anteriorment mencionades 

transferència del sistema mbk, s’han aconseguit resultats numèrics molt ajustats als resultats 

experimentals 

 

Gràfic 34: comparació entre una senyal real i una senyal simulada mitjançant el mètode descrit

  font: document annex B

 

 

Ajustant les constants anteriorment mencionades en les equacions de moviment i funció de 

transferència del sistema mbk, s’han aconseguit resultats numèrics molt ajustats als resultats 

Gràfic 34: comparació entre una senyal real i una senyal simulada mitjançant el mètode descrit

document annex B 

Memoria 

 

en les equacions de moviment i funció de 

transferència del sistema mbk, s’han aconseguit resultats numèrics molt ajustats als resultats 

 

Gràfic 34: comparació entre una senyal real i una senyal simulada mitjançant el mètode descrit 
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8. Anàlisi de l’impacte ambiental

Impacte ambiental de l’equip i 

Per a la realització d’aquest TFG tant s’ha utilitzat un equip (el banc de proves) 

millorat al llarg de diversos treballs de fi de grau de diversos alumnes que han participat en aquest 

projecte complet. L’equip està composat d’una bancada de metall, una instal·lació de tubs i 

accessoris de PVC, i altres components de 

constància de cap component que pugui resultar tòxic, de tractament com a residu especial o 

perillós per al medi ambient. De totes formes, una vegada acabat el projecte, la idea és que 

l’equip romangui al laboratori a l’escola, per a futurs u

planteja la reutilització o reciclatge dels seus materials.

Per altra banda, tenim els fluids de treball utilitzats.

subministrada pel fabricant Solenis, el produc

perilloses i és biodegradable en el medi ambient, per tant, no es considera que s’hagi de tenir cap 

precaució especial, sobretot en les dissolucions usades (0,3 i 0,5%)

poden abocar al sistema de desaigües de l’escola sense suposar cap perill per al medi ambient.

[5] 

Implicacions mediambientals del projecte

Indirectament, es pot considerar que aquest TFG té certes implicacions mediambientals, ja que 

tant l’equip utilitzat (la bomba dosificadora) com els fluids utilitzats (els polielectròlits floculants) 

tenen aplicacions en instal·lacions de tractament d’aigü

Aleshores, es pot considerar que la informació obtinguda al llarg d’aquest projecte, pot tenir 

utilitat per millorar les instal·lacions que milloren la qualitat de les aigües de rebuig a l’hora de ser 

retornades al medi ambient, ja sigui al mar, als rius o

optimitzar les instal·lacions de potabilització d’aigua, i per tant augmentar la seva eficàcia i reduir 

el consum innecessari d’aigua potable.
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Anàlisi de l’impacte ambiental 

Impacte ambiental de l’equip i els mitjans utilitzats. 

Per a la realització d’aquest TFG tant s’ha utilitzat un equip (el banc de proves) dissenyat, muntat i 

s treballs de fi de grau de diversos alumnes que han participat en aquest 

projecte complet. L’equip està composat d’una bancada de metall, una instal·lació de tubs i 

accessoris de PVC, i altres components de plàstic, com el dipòsit. Tot l’equip és reciclab

constància de cap component que pugui resultar tòxic, de tractament com a residu especial o 

perillós per al medi ambient. De totes formes, una vegada acabat el projecte, la idea és que 

l’equip romangui al laboratori a l’escola, per a futurs usos acadèmics, per tant, ara per ara no es 

planteja la reutilització o reciclatge dels seus materials. 

Per altra banda, tenim els fluids de treball utilitzats. Segons la fitxa de seguretat dels polielectròlits 

subministrada pel fabricant Solenis, el producte es considera no té la consideració 

en el medi ambient, per tant, no es considera que s’hagi de tenir cap 

precaució especial, sobretot en les dissolucions usades (0,3 i 0,5%). Els restes del fluid de treball e

poden abocar al sistema de desaigües de l’escola sense suposar cap perill per al medi ambient.

Implicacions mediambientals del projecte 

Indirectament, es pot considerar que aquest TFG té certes implicacions mediambientals, ja que 

litzat (la bomba dosificadora) com els fluids utilitzats (els polielectròlits floculants) 

tenen aplicacions en instal·lacions de tractament d’aigües residuals o de potabilització d’aigua.

Aleshores, es pot considerar que la informació obtinguda al llarg d’aquest projecte, pot tenir 

utilitat per millorar les instal·lacions que milloren la qualitat de les aigües de rebuig a l’hora de ser 

retornades al medi ambient, ja sigui al mar, als rius o altres ambients. També pot servir per 

optimitzar les instal·lacions de potabilització d’aigua, i per tant augmentar la seva eficàcia i reduir 

el consum innecessari d’aigua potable. 
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dissenyat, muntat i 

s treballs de fi de grau de diversos alumnes que han participat en aquest 

projecte complet. L’equip està composat d’una bancada de metall, una instal·lació de tubs i 

plàstic, com el dipòsit. Tot l’equip és reciclable i no es té 

constància de cap component que pugui resultar tòxic, de tractament com a residu especial o 

perillós per al medi ambient. De totes formes, una vegada acabat el projecte, la idea és que 

sos acadèmics, per tant, ara per ara no es 

Segons la fitxa de seguretat dels polielectròlits 

te es considera no té la consideració de mercaderies 

en el medi ambient, per tant, no es considera que s’hagi de tenir cap 

. Els restes del fluid de treball es 

poden abocar al sistema de desaigües de l’escola sense suposar cap perill per al medi ambient. [4] 

Indirectament, es pot considerar que aquest TFG té certes implicacions mediambientals, ja que 

litzat (la bomba dosificadora) com els fluids utilitzats (els polielectròlits floculants) 

es residuals o de potabilització d’aigua. 

Aleshores, es pot considerar que la informació obtinguda al llarg d’aquest projecte, pot tenir 

utilitat per millorar les instal·lacions que milloren la qualitat de les aigües de rebuig a l’hora de ser 

altres ambients. També pot servir per 

optimitzar les instal·lacions de potabilització d’aigua, i per tant augmentar la seva eficàcia i reduir 
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Conclusions 

Una vegada acabat el TFG, considero qu

que s’havien proposat han estat aconseguits, e inclús s’han realitzat tasques que al principi no 

estaven previstes. La participació en un projecte de gran abast, on han treballat amb cooperació 

alumnes, professors, empreses externes... ha servit per a guanyar una experiència important en 

quant als mètodes de treball i l’adquisició d’autoaprenetatge.

A mode de conclusió, es repassaran els objectius del TFG que s’han complit:

-S’ha millorat satisfactòriament l’equip, tant afegint nous sensors com optimitzant el programa de 

recollida de dades. 

-S’ha optimitzat el programa de càlcul i anàlisi de dades

-S’ha creat una metodologia efectiva per aplicar a l’anàlisi experimental de l’equip

-S’han recollit gran quantitat de dades experimentals sobre el funcionament de l’equip i el seus 

components. 

-S’han pogut processar satisfactòriament les dades experimentals obtingudes.

-S’han pogut analitzar algunes de les dades processades i traure’n conclusions convince

-S’ha pogut introduir, gràcies a les dades experimentals, un mètode de caracteritzat matemàtic 

que ofereix resultats prometedors.
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Una vegada acabat el TFG, considero que el resultat ha estat molt satisfactori. Tots els objectius 

que s’havien proposat han estat aconseguits, e inclús s’han realitzat tasques que al principi no 

La participació en un projecte de gran abast, on han treballat amb cooperació 

lumnes, professors, empreses externes... ha servit per a guanyar una experiència important en 

quant als mètodes de treball i l’adquisició d’autoaprenetatge. 

A mode de conclusió, es repassaran els objectius del TFG que s’han complit: 

tòriament l’equip, tant afegint nous sensors com optimitzant el programa de 

S’ha optimitzat el programa de càlcul i anàlisi de dades 

S’ha creat una metodologia efectiva per aplicar a l’anàlisi experimental de l’equip

ran quantitat de dades experimentals sobre el funcionament de l’equip i el seus 

S’han pogut processar satisfactòriament les dades experimentals obtingudes. 

S’han pogut analitzar algunes de les dades processades i traure’n conclusions convince

S’ha pogut introduir, gràcies a les dades experimentals, un mètode de caracteritzat matemàtic 

que ofereix resultats prometedors. 
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e el resultat ha estat molt satisfactori. Tots els objectius 

que s’havien proposat han estat aconseguits, e inclús s’han realitzat tasques que al principi no 

La participació en un projecte de gran abast, on han treballat amb cooperació 

lumnes, professors, empreses externes... ha servit per a guanyar una experiència important en 

tòriament l’equip, tant afegint nous sensors com optimitzant el programa de 

S’ha creat una metodologia efectiva per aplicar a l’anàlisi experimental de l’equip 

ran quantitat de dades experimentals sobre el funcionament de l’equip i el seus 

S’han pogut analitzar algunes de les dades processades i traure’n conclusions convincents. 

S’ha pogut introduir, gràcies a les dades experimentals, un mètode de caracteritzat matemàtic 
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Pressupost 

 

Degut a que la major part de feina dedicada al disseny i muntatge de l’equip utilitzat

realitzar durant els TFGs realitzats per

partirà dels càlculs realitzats per l’alumne que va treballar en aquest projecte abans de mi, Ferran 

Pineda. 

P.1 Pressupost anterior 

En aquest apartat es té en compte el material que es va haver d’aportar per a la construcció de 

l’equip. No es suma el material que va ser cedit per l’empresa, tals com la bomba dosificadora, el 

dipòsit principal, la bomba centrífuga... 

Taula costos 01: cost material TFG anterior

 

 

 

 

Ident. Concepte

1.1 Bancada

1.2 Conductes i accesoris

1.3 Dipòsit aux 5 litres

1.4.1 Vàlvula A Ø8 sense molla

1.4.2 Vàlvula B Ø14  sense molla

1.4.3 Vàlvula C Ø14 amb molla

1.4.4 Vàlvula D Ø22 sense molla

1.4.5 Vàlvula E Ø22 amb molla

1.4.6 Vàlvula F Ø30 sense molla

1.4.7 Vàlvula G Ø30 amb molla

1.5.1 Transd. Pressió 0-10 bar   

1.5.2 Transd. Pressió 0+4 bar   

1.6 Tacòmetre

1 Total material
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Degut a que la major part de feina dedicada al disseny i muntatge de l’equip utilitzat

realitzats per alumnes anteriors a mi, per a calcular el pressupost es 

partirà dels càlculs realitzats per l’alumne que va treballar en aquest projecte abans de mi, Ferran 

En aquest apartat es té en compte el material que es va haver d’aportar per a la construcció de 

l’equip. No es suma el material que va ser cedit per l’empresa, tals com la bomba dosificadora, el 

dipòsit principal, la bomba centrífuga...  

 

cost material TFG anterior 

€

60,3

Conductes i accesoris 454,3

Dipòsit aux 5 litres 312

Vàlvula A Ø8 sense molla 17,5

Vàlvula B Ø14  sense molla 14,2

Vàlvula C Ø14 amb molla 19,6

Vàlvula D Ø22 sense molla 79,3

Vàlvula E Ø22 amb molla 95,5

Vàlvula F Ø30 sense molla 146,6

Vàlvula G Ø30 amb molla 160

Transd. Pressió 0-10 bar   180

Transd. Pressió 0+4 bar   180

60

Total material 1779,3
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Degut a que la major part de feina dedicada al disseny i muntatge de l’equip utilitzat es va 

a mi, per a calcular el pressupost es 

partirà dels càlculs realitzats per l’alumne que va treballar en aquest projecte abans de mi, Ferran 

En aquest apartat es té en compte el material que es va haver d’aportar per a la construcció de 

l’equip. No es suma el material que va ser cedit per l’empresa, tals com la bomba dosificadora, el 
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En la següent taula s’enregistren l’equivalent al cost de personal en cas de que la feina fos 

remunerada 

Taula costos 02: cost personal 

Taula costos 03: cost total TFG anterior

 

P.2 Pressupost modificacions

En aquest apartat es suma el material que s’ha afegit per millorar l’equip. No es suma el material 

cedit per l’empresa com el capçal nou de la bomba, o 

Taula costos 04: cost material per a millores

 

 

 

Ident. Concepte

2.1 Operari

2.2 Enginyer

2.3 Oficina

Ident. Concepte

1 Total material

2.1 Operari

2.2 Enginyer

2.3 Oficina

Subtotal

Iva 21%

Benefici industrial 5%

Total

Ident. Concepte

3.1 Transd. Pressió 0-10 bar  x3 

3.2 Transd. Pressió -1+3 bar   

3 Total millores

 

 

En la següent taula s’enregistren l’equivalent al cost de personal en cas de que la feina fos 

 

personal TFG anterior 

 

TFG anterior 

modificacions 

En aquest apartat es suma el material que s’ha afegit per millorar l’equip. No es suma el material 

cedit per l’empresa com el capçal nou de la bomba, o les mostres de polielectròlits.

 

material per a millores 

€/hora Hores Total €

25 150 3750

40 200 8000

30 250 7500

€

Total material 1779,3

3750

8000

7500

21029,3

4416,2

Benefici industrial 5% 1051,5

26496,9

€

Transd. Pressió 0-10 bar  x3 540

Transd. Pressió -1+3 bar   180

720

Memoria 

 

En la següent taula s’enregistren l’equivalent al cost de personal en cas de que la feina fos 

En aquest apartat es suma el material que s’ha afegit per millorar l’equip. No es suma el material 

polielectròlits. 
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P.3 Pressupost de personal

Per al cas del TFG actual, s’han ajustat els costos de personal a quantitats potser més realistes.

Taula costos 05: costos de personal

 

P.4 Pressupost: total 

Taula costos 06: costos totals TFG actual

 

 

 

 

Ident. Concepte

2.1 Operari

2.2 Enginyer

2.3 Oficina

Ident. Concepte

1 Total material millores

2.1 Operari

2.2 Enginyer

2.3 Oficina

Subtotal

Iva 21%

Benefici industrial 5%

Total

Estudi i modelització d’una bomba dosificadora  

  

personal 

Per al cas del TFG actual, s’han ajustat els costos de personal a quantitats potser més realistes.

5: costos de personal 

 

6: costos totals TFG actual 

€/hora Hores Total €

20 50

32 450

25 100

€

Total material millores 720

1000

14400

2500

18620,0

3910,2

Benefici industrial 5% 931,0

23461,2
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Per al cas del TFG actual, s’han ajustat els costos de personal a quantitats potser més realistes. 

 

Total €

1000

14400

2500
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Annex A 

En aquest annex es recullenles gràfiques i resultats de càlcul obtinguts mitjançant l’aplicació de SciLab.

S’ha decidit incloure només alguns dels resultats obtinguts, ja que no es considera objectiu d’aquest TFG aglutinar totes 

les dades obtingudes durant l’anàlisi experimental, si

mostrar alguns dels resultats obtinguts amb la finalitat d’analitzar

resultats obtinguts, suposarien més de 30Mb de gràfiques, que resu

gràfics i resultats numèrics. 

Els resultats que s’han seleccionat per aquest annex corresponen als resultats complets de les vàlvules B i C per al 

polielectròlit 2289 0,3%. 

Per als resultats de la vàlvula A per al polielectròlit 2289 0,5%, les vàlvules F i G per al polielectròlit 2454 0,3% i les 

vàlvules D i E per al polielectròlit 2454 0,5%, s’ha decidit resumir els resultats agafant una velocitat de funcionament 

baixa (10Hz), mitjana (30Hz) i alta (50Hz) 

Índex de l’annex A 

ANNEX A ________________________________

Índex de l’annex A ................................

vàlvula B 2289 03 ................................

vàlvulaC 2289 03 ................................

vàlvula A 2289 05 ................................

vàlvula F 2454 03 ................................

vàlvua G 2454 03 ................................

vàlvula D 2454 05 ................................

vàlvula E 2454 05 ................................

 

 

 

 

 

 

  

 

les gràfiques i resultats de càlcul obtinguts mitjançant l’aplicació de SciLab.

S’ha decidit incloure només alguns dels resultats obtinguts, ja que no es considera objectiu d’aquest TFG aglutinar totes 

les dades obtingudes durant l’anàlisi experimental, si no mostrar el què s’ha fet, els procediments que s’han seguit, i 

mostrar alguns dels resultats obtinguts amb la finalitat d’analitzar-los i extraure’n conclusions. 

resultats obtinguts, suposarien més de 30Mb de gràfiques, que resultarien en més de 600 pàgines adjun

Els resultats que s’han seleccionat per aquest annex corresponen als resultats complets de les vàlvules B i C per al 

er al polielectròlit 2289 0,5%, les vàlvules F i G per al polielectròlit 2454 0,3% i les 

vàlvules D i E per al polielectròlit 2454 0,5%, s’ha decidit resumir els resultats agafant una velocitat de funcionament 

 

__________________________________________________________
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............................................................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................
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les gràfiques i resultats de càlcul obtinguts mitjançant l’aplicació de SciLab. 

S’ha decidit incloure només alguns dels resultats obtinguts, ja que no es considera objectiu d’aquest TFG aglutinar totes 

no mostrar el què s’ha fet, els procediments que s’han seguit, i 

’n conclusions. Si s’adjuntessin tots el 

ltarien en més de 600 pàgines adjuntes només de 

Els resultats que s’han seleccionat per aquest annex corresponen als resultats complets de les vàlvules B i C per al 

er al polielectròlit 2289 0,5%, les vàlvules F i G per al polielectròlit 2454 0,3% i les 

vàlvules D i E per al polielectròlit 2454 0,5%, s’ha decidit resumir els resultats agafant una velocitat de funcionament 
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polielectròlit 2289 03 

VàlvulaB

 

 

polielectròlit 2289 03 - concentració  0,3% 

B – Freqüència variador = 10 Hz – Carrera 30% 

Annexos 
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VàlvulaB

 

 

B – Freqüència variador = 15 Hz – Carrera 30% 

Annexos 
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VàlvulaB

 

 

B – Freqüència variador = 20 Hz – Carrera 30% 

Annexos 
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VàlvulaB

 

 

B – Freqüència variador = 25 Hz – Carrera 30% 

Annexos 
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VàlvulaB

 

 

B – Freqüència variador = 30 Hz – Carrera 30% 

Annexos 
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VàlvulaB

 

 

B – Freqüència variador = 35 Hz – Carrera 30% 

Annexos 

 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 



 

78 

VàlvulaB

 

 

B – Freqüència variador = 40 Hz – Carrera 30% 
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VàlvulaB

 

 

B – Freqüència variador = 45 Hz – Carrera 30% 
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VàlvulaB

 

 

B – Freqüència variador = 50 Hz – Carrera 30% 

Annexos 
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Pèrduesvàlvula

 

 

 

 

PèrduesvàlvulaB - polielectròlit 2289 03- concentració0,3% 
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VàlvulaC
  

 

C – Freqüència variador = 10 Hz – Carrera 30% 
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VàlvulaC – Freqüència variador = 15
  

 

Freqüència variador = 15 Hz – Carrera 30% 
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VàlvulaC
  

 

C – Freqüència variador = 20 Hz – Carrera 30% 
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VàlvulaC
  

 

C – Freqüència variador = 25 Hz – Carrera 30% 
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VàlvulaC
  

 

C – Freqüència variador = 30 Hz – Carrera 30% 
 

93 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexos 

 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora 

 

VàlvulaC
  

 

C – Freqüència variador = 35 Hz – Carrera 30% 
 

95 



 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexos 

 



Estudi i modelització d’una bomba dosificadora 

 

VàlvulaC
  

 

C – Freqüència variador = 40 Hz – Carrera 30% 
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VàlvulaC
  

 

C – Freqüència variador = 45 Hz – Carrera 30% 
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VàlvulaC
  

 

C – Freqüència variador = 50 Hz – Carrera 30% 
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Pèrduesvàlvula
  

 

PèrduesvàlvulaC - polielectròlit 2289 03- concentració0,3% 
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polielectròlit 2289

Vàlvula A 

 

 

polielectròlit 2289 05 - concentració0,5% 

 

Vàlvula A – Freqüència variador = 10 Hz – Carrera 30% 
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Vàlvula A 

 

 

Vàlvula A – Freqüència variador = 30 Hz – Carrera 30% 
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Vàlvula A 

 

 

Vàlvula A – Freqüència variador = 50 Hz – Carrera 30% 
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Pèrduesvàlvula

 

 

PèrduesvàlvulaA - polielectròlit 2289 05- concentració0,5% 
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polielectròlit  2454 03 

Vàlvula F 

  

 

polielectròlit  2454 03 -  concentració  0,3% 

Vàlvula F – Freqüència variador = 10 Hz – Carrera 70% 
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Vàlvula F 
  

 

Vàlvula F – Freqüència variador = 30 Hz – Carrera 70% 
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Vàlvula F 
  

 

Vàlvula F – Freqüència variador = 50 Hz – Carrera 70% 
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Pèrdues vàlvula F 

  

 

 

Pèrdues vàlvula F - polielectròlit 2454 03- concentració  0,3%
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concentració  0,3%
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Vàlvula G 

 

 

Vàlvula G – Freqüència variador = 10 Hz – Carrera 70% 
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Vàlvula G 

 

 

Vàlvula G – Freqüència variador = 30 Hz – Carrera 70% 
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Vàlvula G 

 

 

Vàlvula G – Freqüència variador = 50 Hz – Carrera 70% 
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Pèrdues vàlvula G 

 

 

Pèrdues vàlvula G - polielectròlit 2454 03- concentració  0,3%
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concentració  0,3% 
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polielectròlit  2454 05 

Vàlvula D – Freqüència variador = 10 Hz 

  

 

polielectròlit  2454 05 -  concentració  0,5% 

Freqüència variador = 10 Hz – Carrera 70% 
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Vàlvula D 
  

 

Vàlvula D – Freqüència variador = 30 Hz – Carrera 70% 
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Vàlvula D 
  

 

Vàlvula D – Freqüència variador = 50 Hz – Carrera 70% 
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Pèrdues vàlvula D 
  

 

Pèrdues vàlvula D - polielectròlit 2454 05- concentració  0,5%
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concentració  0,5% 
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Vàlvula E 

 

 

 

Vàlvula E – Freqüència variador = 10 Hz – Carrera 70% 
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Vàlvula E 

 

 

Vàlvula E – Freqüència variador = 30 Hz – Carrera 70% 
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Vàlvula E 

 

 

Vàlvula E – Freqüència variador = 50 Hz – Carrera 70% 
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Pèrdues vàlvula E 

 

 

Pèrdues vàlvula E - polielectròlit 2454 05- concentració  0,5%
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concentració  0,5% 
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Annex B 

Aquest annex correspon a un document creatper explicar i exemplificar la modelització numèrica 

dades experimentals obtingudes en aquest TFG.

Índex de l’annex B 

ANNEX B ________________________________

Índex de l’annex B ................................

B.1 Introducció ................................

B.1.1 Comportament dinàmic sistema m

B.1.2 Resposta escaló ................................

B.1.3 Resposta freqüencial: diagrames de Bode

B.1.4 Procediment de l’estudi del comportament dinàmic

B.2 Comparativa vàlvules F i G ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

document creatper explicar i exemplificar la modelització numèrica 

dades experimentals obtingudes en aquest TFG. 

_________________________________________________________

.........................................................................................................

..............................................................................................................

B.1.1 Comportament dinàmic sistema m-b-k. Model matemàtic ...............................

................................................................................................

B.1.3 Resposta freqüencial: diagrames de Bode ..........................................................

B.1.4 Procediment de l’estudi del comportament dinàmic .........................................

......................................................................................
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document creatper explicar i exemplificar la modelització numèrica feta amb l’ajuda de les 

_________________________ 139 
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......... 144 
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 B.1 Introducció 

A la vista dels resultats experimentals obtinguts anteriorment s'ha considerat d'interès incloure models (matemàtics) 

dinàmics i numèrics de comportament. Els avantatges de disposar de models computacionals són ben conegude

seran assenyalades aquí.           

aconseguir això s'han proposat dues estratègies: una numèrica i una altra dinàmica. La primera consisteix a resoldre les 

equacions del moviment fluït a través de les vàlvules sota estudi (assumint algunes hipòtesis en honor d'obtenir r

plausibles en temps prudencials) en diverses etapes: identificació de la geometr

d'aquest domini, resolució i postprocessat

és, l'estudi de la resposta en el temps) d'un sistema enfront d'estímuls exteriors basat tot això en la resolució de les 

equacions del moviment del model de sistema mecànic baix estudi. Això és, la determinació d'un model matemàtic de 

comportament.    

continuació un exemple del procediment seguit per obtenir els resultats que es presenten en aquest document tant de 

la modelització dinàmica com a numèrica.

 

B.1.1 Comportament dinàmic sistema m

A la vista de les característiques elàstiques, viscoses i inercials dels components de les vàlvules, així com del propi fluid (el 

polielectròlit té un comportament no-newtonià en flux continu i viscoelàstic enfront de

considerat oportú modelitzarcomputacionalment alguns comportaments experimentals a 

partir d'un model mecànic massa-molla-amorti

considera que la identificació i valoració d'aquestes components elàstiques i viscoses són una 

font d'enorme informació sobre la dinàmica i el compo

condicions de funcionament pulsatiu. 

Per aconseguir els objectius assenyalats s'ha de determinar la funció de transferència del 

sistema m-b-k que expressa la dependència de la 

X0) enfront de senyals d'excitació/entrada (en aquest cas Xi)

 

 

 

 

 

 

 

 

la vista dels resultats experimentals obtinguts anteriorment s'ha considerat d'interès incloure models (matemàtics) 

dinàmics i numèrics de comportament. Els avantatges de disposar de models computacionals són ben conegude

      

aconseguir això s'han proposat dues estratègies: una numèrica i una altra dinàmica. La primera consisteix a resoldre les 

equacions del moviment fluït a través de les vàlvules sota estudi (assumint algunes hipòtesis en honor d'obtenir r

plausibles en temps prudencials) en diverses etapes: identificació de la geometria i així del domini de càlcul, mallat 

'aquest domini, resolució i postprocessat. La segona estratègia es basa en la descripció del comportament dinàmic (això 

studi de la resposta en el temps) d'un sistema enfront d'estímuls exteriors basat tot això en la resolució de les 

equacions del moviment del model de sistema mecànic baix estudi. Això és, la determinació d'un model matemàtic de 

      

continuació un exemple del procediment seguit per obtenir els resultats que es presenten en aquest document tant de 

la modelització dinàmica com a numèrica. 

B.1.1 Comportament dinàmic sistema m-b-k. Model matemàtic 

ques elàstiques, viscoses i inercials dels components de les vàlvules, així com del propi fluid (el 

newtonià en flux continu i viscoelàstic enfront de sol·licitacions transi

utacionalment alguns comportaments experimentals a 

amortiguador com el qual es mostra en la figura. Es 

considera que la identificació i valoració d'aquestes components elàstiques i viscoses són una 

ació sobre la dinàmica i el comportament del sistema vàlvula-fluid en 

  

Per aconseguir els objectius assenyalats s'ha de determinar la funció de transferència del 

k que expressa la dependència de la sortida/resposta del sistema (en aquest cas 

xcitació/entrada (en aquest cas Xi). 
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aconseguir això s'han proposat dues estratègies: una numèrica i una altra dinàmica. La primera consisteix a resoldre les 
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equacions del moviment del model de sistema mecànic baix estudi. Això és, la determinació d'un model matemàtic de 

 Es detalla a 

continuació un exemple del procediment seguit per obtenir els resultats que es presenten en aquest document tant de 

ques elàstiques, viscoses i inercials dels components de les vàlvules, així com del propi fluid (el 

sol·licitacions transitòries), s'ha 

utacionalment alguns comportaments experimentals a 

dor com el qual es mostra en la figura. Es 

considera que la identificació i valoració d'aquestes components elàstiques i viscoses són una 

fluid en 

Per aconseguir els objectius assenyalats s'ha de determinar la funció de transferència del 

sortida/resposta del sistema (en aquest cas 
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 Les equacions del moviment i la funció de transferència resulten ser, respectivament:
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B.1.2 Resposta escaló 

Per tenir una referència sobre com varia el senyal de resposta d'un sistema d'aquest tipus a una funció graó i diferents 

valors dels paràmetres m, b i k, s'adjunten a continuació al

mostren les respostes per a m = 0’1, 1 i 10, per a b = 0’1, 1 i 10 i per a k = 0’1, 1 i 10. En la de la dreta, les respostes 

normalitzades en funció de la constant de temps (

  

 

Les equacions del moviment i la funció de transferència resulten ser, respectivament: 
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Per tenir una referència sobre com varia el senyal de resposta d'un sistema d'aquest tipus a una funció graó i diferents 

valors dels paràmetres m, b i k, s'adjunten a continuació alguns resultats particulars. En les gràfiques de l'esquerra es 

mostren les respostes per a m = 0’1, 1 i 10, per a b = 0’1, 1 i 10 i per a k = 0’1, 1 i 10. En la de la dreta, les respostes 

normalitzades en funció de la constant de temps (τ) i del coeficient d’amortiguació (ξ) 
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Per tenir una referència sobre com varia el senyal de resposta d'un sistema d'aquest tipus a una funció graó i diferents 

guns resultats particulars. En les gràfiques de l'esquerra es 

mostren les respostes per a m = 0’1, 1 i 10, per a b = 0’1, 1 i 10 i per a k = 0’1, 1 i 10. En la de la dreta, les respostes 
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B.1.3Resposta freqüencial: diagrames de Bode

Atès que el comportament del sistema baix estudi depèn enormement de la velocitat del moviment alternatiu, això és, 

de la freqüència de treball o cicles de treball per unitat de temps, s'ha considerat oportú 

de Bode proveeixen de tota la informació relacionada amb la dependència de les respostes d'un sistema lineal en règim 

estacionari amb la freqüència. Per a això es recomana estudiar l'exemple que es presenta 

d’ITC considera en un futur que aquesta

rellevant. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests diagrames informen de l'atenuació de l'amplitud i el desfasament en el temps de les respostes/sortida del 

sistema en funció de la freqüència tal com es 

primera gràfica es presenten els casos m = 0’1, 1 i 10, en la segona b = 0’1, 1 i 10 i en la tercera els casos k = 0’1, 1 i 1

  

L'objectiu, igual que en el cas anterior, és mostrar

elàstiques del sistema baix estudi al seu comportament dinàmic.

 

 

 

 

 

3Resposta freqüencial: diagrames de Bode 

Atès que el comportament del sistema baix estudi depèn enormement de la velocitat del moviment alternatiu, això és, 

de la freqüència de treball o cicles de treball per unitat de temps, s'ha considerat oportú documentar com els diagrames 

de tota la informació relacionada amb la dependència de les respostes d'un sistema lineal en règim 

estacionari amb la freqüència. Per a això es recomana estudiar l'exemple que es presenta 

considera en un futur que aquesta informació referida a la resposta freqüencial dels seus equips pogués ser 

 

Aquests diagrames informen de l'atenuació de l'amplitud i el desfasament en el temps de les respostes/sortida del 

sistema en funció de la freqüència tal com es mostra en la figures següents. Partint inicialment de m = b = k = 1, en la 

primera gràfica es presenten els casos m = 0’1, 1 i 10, en la segona b = 0’1, 1 i 10 i en la tercera els casos k = 0’1, 1 i 1

L'objectiu, igual que en el cas anterior, és mostrar com afecten els valors de les components inercials, viscoses i 

elàstiques del sistema baix estudi al seu comportament dinàmic. 
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Atès que el comportament del sistema baix estudi depèn enormement de la velocitat del moviment alternatiu, això és, 

documentar com els diagrames 

de tota la informació relacionada amb la dependència de les respostes d'un sistema lineal en règim 

estacionari amb la freqüència. Per a això es recomana estudiar l'exemple que es presenta a continuació per si l'equip 

informació referida a la resposta freqüencial dels seus equips pogués ser 

Aquests diagrames informen de l'atenuació de l'amplitud i el desfasament en el temps de les respostes/sortida del 

mostra en la figures següents. Partint inicialment de m = b = k = 1, en la 

primera gràfica es presenten els casos m = 0’1, 1 i 10, en la segona b = 0’1, 1 i 10 i en la tercera els casos k = 0’1, 1 i 10.

com afecten els valors de les components inercials, viscoses i 
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B.1.4Procediment de l’estudi del comportament dinàmic

A continuació s'explica el procediment que s'ha seguit per a 

A la vista de la naturalesa de les vàlvules estudiades (un sistema mecànic) i de la naturalesa en general complexa dels 

fluids en circulació (polielectròlits, en general no newtonians i amb compo

paràmetres m-b-k per reproduir els valors dels transductors utilitzats en la bancada experimental en les condicions que 

s'assenyalen a continuació.  

En la figura següent es mostra un diagrama simplificat de l

cabal circulant. 

Amb el ja comentat anteriorment, es modelitzen matemàticament diverses parts funcionals d'aquesta instal·lació de la 

següent forma. Es simula mitjançant un sistema m

quan el senyal d'entrada sigui el registre del manòmetre a la sortida de la bomba, el model matemàtic sigui capaç de 

reproduir el registre real del manòmetre a l'entrada de la vàlvula.

La mateixa situació es repeteix amb la bomba (utilitzant com a senyal d'entrada el senyal de pressió a l'interior del pistó) 

i amb la vàlvula tal com es mostra en les dues figures següents.

 

 

 

4Procediment de l’estudi del comportament dinàmic 

A continuació s'explica el procediment que s'ha seguit per a l'estudi del comportament dinàmic de les vàlvules assajades. 

A la vista de la naturalesa de les vàlvules estudiades (un sistema mecànic) i de la naturalesa en general complexa dels 

fluids en circulació (polielectròlits, en general no newtonians i amb components viscoelàstiques) s'ha decidit ajustar els 

k per reproduir els valors dels transductors utilitzats en la bancada experimental en les condicions que 

En la figura següent es mostra un diagrama simplificat de la instal·lació experimental. Es disposa a més del registre del 

 

Amb el ja comentat anteriorment, es modelitzen matemàticament diverses parts funcionals d'aquesta instal·lació de la 

següent forma. Es simula mitjançant un sistema m-b-k el tram de conducció entre la bomba i la vàlvula de manera que 

quan el senyal d'entrada sigui el registre del manòmetre a la sortida de la bomba, el model matemàtic sigui capaç de 

reproduir el registre real del manòmetre a l'entrada de la vàlvula. 

 

situació es repeteix amb la bomba (utilitzant com a senyal d'entrada el senyal de pressió a l'interior del pistó) 

i amb la vàlvula tal com es mostra en les dues figures següents. 
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l'estudi del comportament dinàmic de les vàlvules assajades. 

A la vista de la naturalesa de les vàlvules estudiades (un sistema mecànic) i de la naturalesa en general complexa dels 

nents viscoelàstiques) s'ha decidit ajustar els 

k per reproduir els valors dels transductors utilitzats en la bancada experimental en les condicions que 

a instal·lació experimental. Es disposa a més del registre del 

Amb el ja comentat anteriorment, es modelitzen matemàticament diverses parts funcionals d'aquesta instal·lació de la 

ram de conducció entre la bomba i la vàlvula de manera que 

quan el senyal d'entrada sigui el registre del manòmetre a la sortida de la bomba, el model matemàtic sigui capaç de 

situació es repeteix amb la bomba (utilitzant com a senyal d'entrada el senyal de pressió a l'interior del pistó) 
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No obstant això, els senyals registrats incorporen fluctuacions i soro

manera que la primera operació consisteix a suavitzar/filtrar els registres temporals.

D'acord amb el descrit en les gràfiques següents es mostren tres exemples del procediment seguit per a l'obtenció d

model matemàtic de comportament. 

 

 

 

 

  

 

No obstant això, els senyals registrats incorporen fluctuacions i sorolls que convé eliminar en tant que sigui possible de 

manera que la primera operació consisteix a suavitzar/filtrar els registres temporals. 

D'acord amb el descrit en les gràfiques següents es mostren tres exemples del procediment seguit per a l'obtenció d

 

Presión salida bomba

Presión salida

bomba filtrada

Presión entrada

válvula 

Presión entrada

válvula filtrada

Presión entrada

válvula simulada

Polielectrolitoaniónico 2289
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lls que convé eliminar en tant que sigui possible de 

 

D'acord amb el descrit en les gràfiques següents es mostren tres exemples del procediment seguit per a l'obtenció d'un 

 

 

Presión salida bomba 

Presión salida 

bomba filtrada 

Presión entrada 

Presión entrada 

válvula filtrada 

Presión entrada 

válvula simulada 

Polielectrolitoaniónico 2289 salida 
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Anàlogament, 

 

 

 

 

 

 

 

Polielectrolitoaniónico 2289 salida 

bomba 
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I, finalment 

Com es pot comprovar, enfront d'uns resultats com els mostrats es consolida la proposta d'intentar generalitzar (si pot 

ser) aquest procediment a totes les situacions assajades encara que com pot veure's en la secció de resultats no en tots 

els casos els resultats són considerablement precisos i exactes.

  

 

 

 

enfront d'uns resultats com els mostrats es consolida la proposta d'intentar generalitzar (si pot 

uest procediment a totes les situacions assajades encara que com pot veure's en la secció de resultats no en tots 

els casos els resultats són considerablement precisos i exactes. 

Polielectrolitoaniónico 2289 salida 

bomba 
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enfront d'uns resultats com els mostrats es consolida la proposta d'intentar generalitzar (si pot 

uest procediment a totes les situacions assajades encara que com pot veure's en la secció de resultats no en tots 
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B.2 Comparativa vàlvules F i G 

CONFIGURACION

 

1 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIONS 
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B.2.1 ANIÓNICO 

 

 

VÁLVULA F  

m1 = 0.05; b1 = 1; k1 = 10; K=1

 

 

 

  

 

ANIÓNICO 2289 - 0’3% 

   VÁLVULA G 

m1 = 0.05; b1 = 1; k1 = 10; K=1  m1 = 0.05; b1 = 1; k1 = 10; K=1
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m1 = 0.05; b1 = 1; k1 = 10; K=1 
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B.2.2 ANIÓNICO 2289 

 

 

VÁLVULA F  

m1 = 0.01; b1 = 1; k1 = 10; K=1

 

 

 

 

 

 

  

 

ANIÓNICO 2289 - 0’3% 

  VÁLVULA G 

m1 = 0.01; b1 = 1; k1 = 10; K=1  m1 = 0.01; b1=1; k1=10; K=1 
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B.2.3 ANIÓNICO 2289 

 

 VÁLVULA G 
m1=0.01; b1=0.08; k1=1; K=1;10-30 Hz

 

 

     

  

 

ANIÓNICO 2289 - 0’5% 

VÁLVULA F

30 Hz  m1 = 0.1; b1 = 1; k1 = 20; K=0.5; 10 Hz

  m1 = 0.01; b1 = 1; k1 = 1; K=1;

 

153 

VÁLVULA F  

m1 = 0.1; b1 = 1; k1 = 20; K=0.5; 10 Hz 

 

m1 = 0.01; b1 = 1; k1 = 1; K=1; 30-50Hz 
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m1=0.006; b1=0.1; k1=3; K=0.8; 50 Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.006; b1=0.1; k1=3; K=0.8; 50 Hz 
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B.2.4 ANIÓNICO 

 

 

VÁLVULA F  

 m1 = 0.5; b1 = 10; k1 = 1; K=1;

 

  

 

ANIÓNICO 2289 - 0’5% 

  VÁLVULA G 

m1 = 0.5; b1 = 10; k1 = 1; K=1;  m1 = 0.5; b1 = 10; k1 = 1; K=1; 
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B.2.5 CATIÓNICO

 

 

VÁLVULA F  

m1=0.01; b1=1; k1=10; K=1  

 

  

 

B.2.5 CATIÓNICO 2454 - 0’3% 

  VÁLVULA G 

  m1=0.01; b1=1; k1=10; K=1 
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B.2.6 CATIÓNICO

 

 

VÁLVULA F  

m1=0.005; b1=0.1; k1=1; K=1; 

 

  

 

B.2.6 CATIÓNICO 2454 - 0’3% 

  VÁLVULA G 

    m1=0.005; b1=0.1; k1=1; K=1;
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1; k1=1; K=1; 
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B.2.7 CATIÓNICO

 

 

VÁLVULA F  

m1=0.005; b1=1; k1=1; K=1; 

  

 

B.2.7 CATIÓNICO 2454 - 0’5% 

  VÁLVULA G 

    m1=0.005; b1=1; k1=1; K=1;
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; b1=1; k1=1; K=1;   
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B.2.8 CATIÓNICO

 

 

VÁLVULA F  

m1=0.05; b1=1; k1=1; K=1 

  

 

CATIÓNICO 2454 - 0’5% 

  VÁLVULA G 

    m1=0.05; b1=1; k1=1; K=1
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m1=0.05; b1=1; k1=1; K=1 
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