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Resum Treball 

 

Aquest TFG tracta sobre l’estudi d'una instal·lació oleohidràulica per un laboratori d'assaig de 

components d'un xassís d'un vehicle. El laboratori està situat a la Nissan de la Zona Franca de 

Barcelona i s’ha fet un estudi en profunditat de tota la part hidràulica del laboratori que se’n 

carrega de fer els experiments als vehicles que han de sortir al mercat.  

En el treball, primer es parla dels components del laboratori, fent èmfasi en els components 

hidràulics com la bomba, els cilindres hidràulics, els motors, les vàlvules i servovàlvules, etc.  

En segon lloc es parla i s’especifica el tipus d’oli i de tubs que hi ha en el laboratori, ja que seran 

factors importantíssims en el moment de fer els càlculs.  

Finalment, es fa un resum teòric sobre les pèrdues de càrrega lineals i singulars explicant les 

fórmules i els conceptes relacionats amb elles. 

La part pràctica del treball consisteix en trobar el punt de funcionament de la bomba per qualsevol 

assaig que es vulgui realitzar, per tal d’optimitzar els experiments i treure el màxim benefici de la 

bomba en cada cas. Tots els càlculs s’han realitzat en un full Excel que serà entregat al laboratori 

de la Nissan per a que tots els treballadors puguin tenir-hi accés i utilitzar-lo abans de fer cap 

assaig per poder obtenir el punt de funcionament i poder posar la bomba en aquell punt. 

El treball és un treball molt tècnic, on hi ha molts càlculs darrera i el temari més tractat està 

relacionat amb la mecànica de fluids. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

El projecte ha sorgit del laboratori de la Nissan situat a Barcelona. El cas és que en el laboratori 

de la Nissan entre d’altres coses fan assajos als components del xassís dels vehicles per 

comprovar diferents temes de seguretat i per validar que els cotxes són aptes per sortir al mercat.  

Per fer aquests assajos, cal una infraestructura i diferents aparells els quals són controlats per 

una instal·lació hidràulica amb bombes i cilindres hidràulics. En aquest cas, com que els resultats 

dels assajos són molt importants i han de ser molt exactes, en comptes d’utilitzar circuits 

neumàtics, la instal·lació està composta per circuits hidràulics amb la particularitat que els circuits 

no porten aigua per dins, estan composats per oli per tenir un millor control de la instal·lació, i per 

consegüent, uns resultats més precisos que no pas els que s’obtindrien amb un circuit neumàtic. 

Així doncs, atès que era necessari fer un estudi del circuit oleohidràulic per trobar el punt real de 

funcionament per les diferents situacions d’assaig i calcular els diferents cabals dels circuits i les 

característiques importants de la instal·lació, es va proposar com a treball de fi de grau per poder 

calcular tots aquests aspectes. 

1.2. Motivació 

La motivació principal del treball va ser saber que tota la feina que s’anava a fer i tot el temps que 

s’anava a invertir seria útil en un futur ja que serviria per treure més profit als experiments fets i 

per tornar la instal·lació més productiva del que era fins aquell moment. 

A més a més el treball està estretament relacionat amb la termodinàmica, matèria que m’agrada 

especialment i vaig pensar que seria interesant fer el TFG sobre el tema. 

1.3. Requeriments previs 

Per fer el treball sobre aquest tema calen uns coneixements previs ja que és un treball bastant 

tècnic. Primer, és indispensable haver fet Enginyeria en Tecnologies Industrials ja que el treball 

té molts aspectes numèrics, els quals, si no has fet una enginyeria, el més probable és que no 

els sàpigues resoldre. Sobretot, és importantíssim haver cursat les següents assignatures en 

l’ETSEIB: Termodinàmica fonamental, Termodinàmica, Termotècnia, Mecànica de fluids i les 

assignatures de càlcul. 
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2. Introducció 

Al llarg d’aquest treball estudiarem diverses instal·lacions  oleohidràuliques per un laboratori 

d'assaig. Aquest laboratori és un laboratori de la Nissan usat per fer diferents assajos dels 

components del xassís dels vehicles que estan estudiant, ja sigui per poder treure cotxes nous 

al mercat. o perquè volen estudiar quelcom en concret d’un xassís d’algun model. 

El circuit de la instal·lació per fer les proves és un circuit oleohidràulic. És un circuit hidràulic amb 

la particularitat que el líquid que circula pel seu interior és oli en comptes d’aigua i per això es diu 

un circuit oleohidràulic. La instal·lació utilitza un circuit oleohidràulic ja que permet tenir resultats 

més preciosos en ser més controlable que no pas un circuit neumàtic, ja que el fluid que va per 

l’interior és incompressible. 

En el treball estudiarem 3 circuits diferents, els 3 circuits són oleohidràulics. El primer i el segon 

circuit consten d’un cilindre cadascun i el tercer circuit consta de 2 cilindres que treballen en fase, 

és a dir que treballen a la vegada. A part en el tercer circuit s’haurà de calcular el desfasament 

dels cilindres. 

Primer, farem l’estudi de cada circuit individualment i per separat, i després, un cop ja tinguem 

els càlculs fets i els resultats, tractarem els 3 circuits a la vegada per trobar el punt de 

funcionament de tota la instal·lació en conjunt.  

La base de l’estudi de la instal·lació consistirà en calcular el cabal dels diferents circuits i trobar 

el punt de funcionament de la bomba emprant les corbes de funcionament de la bomba i tenint 

en compte diversos factors com les pèrdues de carrega tant singulars com lineals. 

2.1. Objectius del projecte 

Per fer el treball primer cal definir uns objectius. Els objectius principals del projecte són els 

següents: 

• Calcular les pèrdues de càrrega de tota la instal·lació 

• Calcular el punt de funcionament de cada circuit per separat 

• Calcular el punt de funcionament de la instal·lació conjunta, és a dir tenint en compte la 

totalitat dels circuits 

• Trobar els cabals dels diferents circuits 

• Intentar ser el més exacte possible en tots els càlculs i no arrossegar cap error 

• Ser objectiu en tots els aspectes del càlcul del treball 

• Obtenir bons resultats o al menys resultats coherents 

• Obtenir possibles punts de millora en la instal·lació  
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2.2. Abast del projecte 

Com hem vist anteriorment el projecte té un gran abast, però a la vegada és molt concret ja que 

tots el aspectes que es volen tractar i tot el que es vol calcular està definit. 

Així doncs, podem definir que els punts principals d’estudi seran els següents: 

1. Distribució de cabals 

2. Consums instantanis 

3. Estudi dels acumuladors 

4. Velocitat dels cilindres oleohidràulics d’assaig 

5. Càlcul dels punts de funcionament  

6. Pla de manteniment 

7. Propostes de millora 
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3. Oleohidràulica 

Per començar faré un breu resum de l’oleohidràulica, ja que és la base del treball. 

L’oleohidràulica és una branca de la hidràulica. El prefix "oli" fa referència als fluids sobre la 

base de derivats del petroli, com l'oli mineral per exemple. En essència, l'oleohidràulica és la 

tècnica aplicada a la transmissió de potència mitjançant fluids confinats. 

Un circuit oleohidràulic és un conjunt d'elements disposats de manera que mitjançant un 

material oliós fan una feina o executen una sèrie d'accions destinades a l'accionament de 

màquines o mecanismes.  Un circuit oleohidràulic està format pel motor, la bomba, els 

elements de transport, els dispositius de regulació i control i, finalment, els elements de treball. 

3.1. Bombes 

Pel que fa a les bombes hidràuliques, aquestes són elements destinats a convertir l'energia 

mecànica en energia hidràulica, cosa que provoca el moviment del fluid al llarg dels conductes 

de la instal·lació. Una bomba mou líquids o gasos de baixa pressió a alta pressió i supera la 

diferència de pressió mitjançant l'addició de treball físic al sistema. El fluid incompressible pot 

ser gas líquid o una mescla de líquids i sòlids com pot ser el formigó abans de prendre. [3] En 

incrementar-se l'energia del fluid, s'augmenta la seva pressió, la seva velocitat o la seva 

alçada, variables relacionades seguint el principi de Bernoulli. Les seves característiques més 

importants que cal tenir en compte són la pressió del treball, el cabal o el desplaçament 

geomètric. Podem distingir entre bombes hidrodinàmiques, que només s'utilitzen en circuits 

hidràulics i funcionen mitjançant la força que impulsa el fluid cap a una direcció determinada, 

i per altra banda, les bombes hidrostàtiques, que subministren la mateixa quantitat de líquid a 

cada cicle o revolució de l'element de bombament. Les més importants són les rotatives de 

paletes i les rotatives de pistons.[4] 

3.2. Elements de Regulació i Control 

El fluid subministrat per la bomba a una determinada pressió, cal que sigui controlat, regulat i 

distribuït segons les necessitats que el sistema requereixi. Per fer aquesta funció s'han 

d'utilitzar vàlvules que permeten regular i controlar els paràmetres de pressió i cabal, a més 

de dirigir o bloquejar el pas del fluid utilitzat per accionar els elements de treball.  
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Es poden classificar en: 

• Vàlvules distribuïdores 

• Vàlvules reguladores de cabal  

• Vàlvules reguladores de pressió 

3.2.1. Vàlvules distribuïdores 

Les vàlvules distribuïdores són components hidràulics que obren i tanquen el pas i dirigeixen el 

fluid a través de les diferents conduccions de la instal·lació, i fan possible el govern dels elements 

de treball. Les més usuals són les de quatre vies i tres posicions, encara que també es troben 

les vàlvules distribuïdores unidireccionals, que permeten el pas només en un sentit de circulació. 

Aquestes últimes solen ser vàlvules antiretorn i antiretorn pilotada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Vàlvules reguladores de cabal  

Les vàlvules reguladores de cabal són aquelles que permeten variar la velocitat dels actuadors 

variant el cabal del fluid i que es poden classificar en dos grups: les reguladores de cabal fix i 

cabal variable. La més senzilla és la vàlvula reguladora d'agulla, on a mesura que s'obre el 

comandament de regulació el cabal que passa es va incrementant. Les vàlvules reguladores de 

cabal compensades són les més utilitzades, ja que permeten assegurar una velocitat més estable 

i mantenen el cabal constant independentment de la pressió. 

 

Fig 1 - Esquema vàlvula distribuïdora 
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3.2.3. Vàlvules reguladores de pressió 

Finalment, les vàlvules reguladores de pressió són elements que només regulen la pressió per 

defecte, és a dir, que només es poden adaptar a un valor inferior al d’entrada. D'aquestes, n'hi 

ha de diferents tipus, les reguladores i les limitadores de pressió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 - Esquema vàlvula reguladora de cabal 

Fig 3 - Esquema vàlvula reguladora de pressió 
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3.3. Cilindres 

Aquests són els components destinats a convertir l'energia hidràulica novament en energia 

mecànica. Si l’ús requerit és lineal, es tracta d’un cilindre. Els cilindres són actuadors que 

transformen l'energia hidràulica en un moviment ja sigui de simple efecte, és a dir que només 

permeten una força en un sol sentit, o de doble efecte, és a dir que permeten exercir la força en 

ambdós sentits. [5] 

 

 

 

 

 

 

3.4. Motors 

Aquests són els components destinats a convertir l'energia hidràulica novament en energia 

mecànica. Si l’ús requerit és rotatiu, es tracta d’un motor. Pel que fa als motors, són actuadors 

que transformen l’energia hidràulica en energia mecànica rotativa. Funcionen de manera inversa 

a les bombes i els més utilitzats són els motors de pistons, d'engranatges i de pales. Els més 

utilitzats són els primers, a causa de les seves altes prestacions d'eficiència, encara que també 

s'utilitzen sovint els d'engranatges, pel baix preu. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 - Esquema Cilindre Hidràulic 

Fig 5 – Motor Hidràulic 
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3.5. Circuit oleohidràulic 

3.5.1. Lleis oleohidràuliques 

L'oleohidràulica es regeix per les mateixes lleis que els circuits hidràulics d'aigua. Les lleis més 

importants de la hidràulica són: 

• Llei de Pascal, la qual expressa que l'increment de pressió aplicat a una superfície 

d'un fluid incompressible (líquid), contingut en un recipient indeformable, es transmet 

amb el mateix valor a cadascuna de les parts del mateix. 

• Principi de Bernoulli exposa que en un fluid ideal sense viscositat ni fregament en 

règim de circulació per un conducte tancat, l'energia que té el fluid roman constant al 

llarg del seu recorregut. 

3.5.2. Avantatges de l’oleohidràulica 

• L'oleohidràulica té l'habilitat, a diferència de l'aigua, que no corroeix els components 

interns dels circuits en els quals l'oli treballa, permetent així una major vida útil d'aquests 

components. 

• L'oli en circuits hidràulics també té la propietat de lubricar i segellar entre càmeres a 

causa de les petites àrees entre cada component. 

• L'oli a altes pressions es comporta com un sòlid i té un rang de compressió negligible.  

• L'oli permet una bona i fàcil regulació de la velocitat d'avançament d'actuadors. 

• Millor control de la posició en aturades dels actuadors. 

• Possibilitat de reversibilitat en el moviment dels actuadors. 

• L'oli permet una transmissió de potència més alta que l'aire a pressió. 

• L'oleohidràulica i la pneumàtica comparteixen l'avantatge de permetre una millor 

protecció del circuit que no pas els sistemes de transmissió mecànic. 

• Els sistemes hidràulics i oleohidràulics permeten la possibilitat d’arrencada i aturada en 

càrrega.  

• Control de la posició, gràcies a la incompressibilitat del fluid utilitzat. 

• Reversibilitat dels conductes, amb capacitat de circular el líquid en tots dos sentits. 

• Protecció del sistema, gràcies a la possibilitat de fer servir vàlvules de seguretat. 

• Possibilitat d'arrencada i detenció en càrrega. 

3.5.3. Inconvenients de l’oleohidràulica 

• En treballar amb altes pressions s'està exposat a injecció d'oli a alta pressió, la qual pot 

arribar a tallar la pell i danyar al usuari de la instal·lació. 

• Els circuits oleohidràulics normalment tenen pèrdues d’energia en forma de calor de 

manera que desprenen molta temperatura arribant fins i tot a temperatures superiors als 

100 °C, cosa que pot provocar danys físics a les persones que treballen amb aquests 

sistemes. 

• Els accionaments oleohidràulics són més complicats, cars i lents. 

• Els sistemes oleohidràulics no permeten l'acumulació d'energia, solament la transmissió. 

Els pneumàtics en canvi sí que permeten l'acumulació d'energia. 
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• Els vessaments d'oli mineral al medi ambient són més perjudicials que els d'aire 

comprimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6 - Esquema del funcionament basic d’un circuit oleohidràulic [1] 

 

Fig 7 - Esquema circuit oleohidràulic amb simbologia normalitzada 
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4. Olis utilitzats en l’oleohidràulica 

Els circuits oleohidràulics, com hem dit anteriorment, són circuits pels quals circula oli a alta pressió. 

Ara estudiarem els diferents tipus d’oli que existeixen i que es poden utilitzar en aquest tipus de 

sistemes. 

4.1. Tipus d’olis 

MAKER TELEX E 

Graus ISO de viscositat: 15, 22, 32, 46, 68, 100 

Són olis especialment dissenyats per utilitzar-los en circuits hidràulics que requereixin lubricants amb 

fortes propietats antidesgast. Elaborats amb bases seleccionades acuradament a les quals 

s'incorporen additius específics per millorar notablement les seves propietats. 

Estan especialment indicats per a circuits hidràulics i maquinària d'obres públiques equipades amb 

qualsevol tipus de bombes, especialment quan treballen a pressions elevades, i  en general, per a tot 

tipus de mecanismes que requereixin olis estables on faci falta aguantar el fort antidesgast exigit per 

les normes internacionals. [2] 

MAKER TELEX  E-5 Y E-10 

Són olis minerals lleugers i molt refinats, que incorporen additius que milloren la protecció davant de 

la corrosió i l'envelliment. Estan especialment recomanats per a circuits hidràulics i la lubricació de 

mecanismes molt revolucionats. 

MAKER TELEX HVLP 

Graus ISO de viscositat: 15, 22, 32, 46, 68 

Els olis base emprats en la fabricació d'aquest grup de productes han estat sotmesos a un curós 

refinament per aconseguir alts índexs de viscositat i gran resistència a l'oxidació. Els additius que 

porten incorporats, a més de millorar aquestes característiques naturals, confereixen a aquests olis 

unes propietats antidesgast  amb un comportament davant de la temperatura excepcionals. 

Són olis especials per a circuits hidràulics sotmesos a forts canvis de temperatura i en què, a més, 

s'exigeix als olis majors nivells quant a propietats antidesgast. També són específics per a circuits 

hidràulics a la intempèrie o amb baixes temperatures de treball, així com per a equips en què sigui 

imprescindible mantenir les variacions de viscositat molt per sota de les d'un fluid normal i per 

sistemes hidràulics utilitzats en marina com per exemple portes estanques, molinets, estabilitzadors...  
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MAKER HYDRAULIC SC 

Graus ISO de viscositat: 20, 32, 46, 68 

Olis de la màxima qualitat per a circuits hidràulics. Fabricats a partir de bases parafíniques amb 

tecnologia “sense cendres”: incorporen additius sense cendres especials per a aquells sistemes 

hidràulics amb servovàlvules de molt fina tolerància i on s'exigeixi una excel·lent filtrabilitat al fluid 

hidràulic. 

MAKER HIDROLEU 

Graus ISO de viscositat: 32, 46, 68, 100 

Olis de la màxima qualitat per a circuits hidràulics. Fabricats amb olis procedents de crus parafínics, 

refinats amb solvents i acabats amb tractament d'hidroacabat que els confereixen gran estabilitat a 

l'oxidació i elevat índex de viscositat. Els additius emprats en la seva formulació són del tipus “sense 

cendres”.  

El seu ús, per ser un oli hidràulic amb additius antidesgast de tipus “sense cendres”, està recomanat 

en aquells sistemes que treballin en un règim molt sever i on la filtrabilitat sigui molt exigent: 

servovàlvules, robòtica, equips de control numèric, etc. En motors hidràulics que treballin a 

càrregues molt elevades de pressió i temperatura o quan hi hagi àmplies variacions en el rang de 

temperatura. 

MAKER HYDROFLUX EP 

Graus ISO de viscositat: 32, 46, 68, 100 

Els lubrificants inclosos en aquesta gamma estan fabricats amb bases seleccionades i acuradament 

additivades per donar-los el caràcter d'olis hidràulics d'ús general.  

Són olis molt adequats per a la major part dels circuits hidràulics, inclosos aquells que requereixin 

especial protecció antidesgast, tant a la indústria com en automoció, amb independència del tipus 

de bomba amb què estiguin equipats i de les pressions a què treballin. 
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MAKER TELEX HLPD 68 

Olis de la màxima qualitat per a circuits hidràulics amb excel·lents propietats dispersants. Fabricats 

amb olis de primeríssima qualitat procedents de curs parafínics, refinats amb solvents i acabats amb 

tractament d'hidroacabat que els confereixen gran estabilitat a l'oxidació i elevat índex de 

viscositat. Els additius emprats en la seva formulació són del tipus “sense cendres”.  

El seu ús, per ser un oli hidràulic amb additius antidesgast, millorat amb aditivació específica de 

dispersància, està recomanat en aquells sistemes que treballin en un règim molt sever en què sigui 

difícil evacuar l'aigua continguda al circuit lubricant.  

MAKER TELEX HFC 46 

El producte Maker Telex HFC 46 és un fluid hidràulic resistent al foc basat en una barreja d’aigua i 

glicol. És un fluid destinat principalment a reemplaçar olis hidràulics minerals en sistemes on existeixi 

un elevat risc de foc.  

Presenta un contingut en aigua al voltant del 37% i ha estat dissenyat per al seu ús a la indústria 

metal·lúrgica on es requereix una excel·lent lubricitat i hi ha unes condicions extremes d'operació, on 

la pèrdua del contingut en aigua pot portar com a conseqüència l'augment de viscositat i caldria afegir 

l'aigua desionitzada per recuperar les propietats. Està especialment indicat per a sistemes hidràulics 

que per les seves característiques o ubicació tinguin risc de foc i on el fluid no sobrepassi la 

temperatura de 60º C. És per tant un fluid de seguretat augmentada en mines, siderúrgia, indústries 

de la fabricació de peces com la fosa o destinades a la deformació plàstica de peces com a forges o 

premses. 

MAKER VACUUM PUMP OIL SAE 30 

El producte Repsol Vacuum Pump Oil és un lubricant hidràulic recomanat per a l'aplicació de bombes 

de buit, i més específicament per a bombes de munyidores.  

Lubricant desenvolupat en dues viscositats diferents: SAE10W i 30, d'acord amb la norma SAE J300, 

que són les principals viscositats demanades per a aquesta aplicació. Productes formulats amb bases 

minerals en el cas de la viscositat SAE 30, i bases sintètiques i minerals per a la viscositat SAE 10W. 

 

 

 



Pàg. 17                                                                                            Memòria  

 

 

4.2. Oli Sèrie Mòbil DTE 10 ExcelTM
 

La instal·lació que tenim al laboratori utilitza l’oli Sèrie Mòbil DTE 10 ExcelTM. 

La Sèrie Mòbil DTE 10 Excel™ són olis hidràulics antidesgast d'alt rendiment dissenyats 

específicament per satisfer les necessitats dels moderns sistemes hidràulics d'alta pressió per a 

equips industrials i mòbils. 

La Sèrie Mòbil DTE 10 Excel està construïda a partir d'olis base seleccionats i un paquet d’additius 

de propietat exclusiva per a proporcionar un rendiment equilibrat en una varietat d'aplicacions. Els 

productes demostren una excel·lent estabilitat tèrmica i oxidació, el que permet una llarga vida útil de 

l'oli i minimitzar la formació de dipòsits en sistemes hidràulics severs que utilitzen bombes d'alta 

pressió i alt caudal. El  rendiment d'ultra neteja preveu el mal funcionament dels components crítics 

dels sistemes hidràulics, com les servovàlvules i les vàlvules proporcionals d'estreta tolerància que 

es troben en molts sistemes hidràulics moderns. El alt índex de viscositat estable davant el 

cisallament permet un ampli rang de temperatures d'operació en el que es manté la màxima eficiència 

hidràulica i protecció dels components a baixes i altes temperatures. El sistema antidesgast sense 

zinc proporciona un alt grau de protecció a les bombes d'engranatges, de paletes i de pistons, a la 

vegada que minimitza la formació de dipòsits. A més, el Mòbil DTE 10 Excel no presenta toxicitat, 

aguda o crònica, per al medi ambient.  

En proves controlades d'eficiència en laboratori, es va mesurar que la sèrie Mòbil DTE 10 Excel 

proporciona fins a sis per cent de millora a l’eficiència hidràulica de les bombes en comparació amb 

altres olis destinats a fer la mateixa funció. 

En demostracions de laboratori i en equips de camp, la sèrie Mòbil DTE 10 Excel ha demostrat que, 

en comparació amb els fluids hidràulics estàndard de Mòbil, té una vida útil tres cops mes alta. A més 

a més, va mantenir la puresa del sistema hidràulic y va protegir els components del sistema. [6] 

Així doncs, la família d'olis hidràulics Mòbil DTE 10 Excel Series no només proporcionen una 

excel·lent eficiència del sistema hidràulic, com es pot veure resumit en la taula 1 a sota, sinó també 

donen molt bon manteniment de la neteja i un alt grau de durabilitat del fluid. La seva excel·lent 

estabilitat tèrmica i oxidació ajuden a perllongar els intervals de canvi d'oli i filtre alhora que ajuda a 

garantir la neteja del sistema. El seu alt nivell de propietats antidesgast i les seves excel·lents 

característiques de resistència de pel·lícula proporcionen un alt nivell de protecció del equip que no 

només genera menys avaries, sinó que també ajuda a millorar la capacitat de producció. 

El viscositat dinàmica de l’oli Mòbil DTE 10 EXCEL a 40 graus és de 15 mm2/s. 

 



Pàg. 18  Memòria 

 

Aplicacions: 

• Sistemes hidràulics d'equips industrials i mòbils que funcionen a altes pressions i 

temperatures.  

• Sistemes hidràulics subjectes a la formació de dipòsits com a les sofisticades màquines de 

control numèric per computadora, i en particular aquells sistemes on s'utilitzen servovàlvules. 

• Sistemes on  és habitual temperatures fredes d’arrencament i altes temperatures d'operació. 

• Sistemes que requereixen un alt grau de capacitat de suport de càrregues i protecció contra 

el desgast. 

• Màquines que utilitzen una àmplia varietat de components amb diferents metal·lúrgies. 
 

Taula 1: Resum de les propietats i beneficis de l’oli Sèrie Mòbil DTE 10 ExcelTM. 

 

Propietats Avantatges i Beneficis 

Excel·lent eficiència hidràulica Menor consum d'energia o major capacitat de 

resposta del sistema 

Bon rendiment en el manteniment de la neteja Reducció dels dipòsits en el sistema, el que 

redueix el manteniment de la maquinaria i 

augmenta la vida útil dels components 

Estable davant el cisallament, alt índex de 

viscositat 

Protecció sostinguda dels components en un 

ampli rang de temperatures 

Estabilitat tèrmica davant l'oxidació Prolonga la vida útil del fluid inclòs en 

condicions d'operació adverses 

Bona compatibilitat amb elastòmers Molta vida útil dels i menys manteniment 

Propietats antidesgast Ajuda a reduir el desgast i protegeix les 

bombes i els components per així prolongar la 

vida útil de l'equip 

Excel·lents característiques de separació 

d'aire 

Ajuda a prevenir la ventilació i el dany per 

cavitació en sistemes de baix temps de 

residència 

Compatibilitat amb múltiples metalls Ajuda a garantir un excel·lent rendiment a una 

àmplia varietat de composicions 

metal·lúrgiques dels components 
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5. Sistema de tubs 

Un tub hidràulic és la peça més essencial en el sistema de drenatge, atès que és qui s'encarrega de 

connectar i transportar l'aigua així com altres fluids a qualsevol construcció. 

En sistemes hidràulics els dos materials més utilitzats per a la canonada són els tubs i les mànegues. 

El tub pot ser lleuger o dur segons l'aplicació per a la qual s'utilitzarà. Un tub d'acer amb un grau més 

alt de carbó pot ser utilitzat en línies on la pressió sigui molt alta, encara que en doblegar-lo  cal tenir 

més cura perquè no es trenqui. 

Una de les característiques més importants de qualsevol tub hidràulic és la seva resistència, per la 

qual cosa generalment es fabrica amb materials forts i duradors, a més de comptar amb diferents 

gruixos. 

El problema principal amb les rosques és que poden arribar a tenir fugues i és difícil reparar-les al 

camp. Per aquesta raó, per als tubs es recomana utilitzar rosques rectes. La rosca NPTF és la que 

més es recomana.[7] 

Les mànegues s'utilitzen cada cop més per a sistemes hidràulics, encara que són més costoses. On 

més s'utilitzen les mànegues és en sistemes hidràulics que tenen aquestes situacions: 

1. Quan hi ha angles complicats per a instal·lació. 

2. On seria difícil que la canonada rígida arribés. 

3. Per connectar cilindres hidràulics que es mouen durant la seva carrera. 

4. Per minimitzar cops hidràulics. 

5. Per reduir el nivell de soroll. 

Les línies de conducció estan compostes per tubs hidràulics i són els facilitadors del desplaçament 

del líquid hidràulic, que posteriorment serà transformat en energia per un motor. Aquests tubs 

hidràulics o línies de conducció poden ser de tres tipus: 

 

1- Tubs de Gas 

 

Tot i haver estat els primers tubs utilitzats en els sistemes hidràulics, avui dia se segueixen 

utilitzant per la seva economia, s'acoblen a través de senzilles unions “mascle i femella”, però 

requereixen una major quantitat d'accessoris de junta a causa de la seva rigidesa i manca de 

mal·leabilitat, cosa que els fa més propensos a fugues. 
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2- Tubs Mil·limètrics o sense costures 

 

Són tubs d'acer fets per extrusió, per la qual cosa no presenten soldadures, i permeten ser 

doblegats sense més dificultat, reduint així el nombre d'unions i, alhora, el risc de fugues. 

Aquest tipus de canonades, a menors gruixos, és capaç de resistir pressions i cabals més 

grans que els tubs de gas, però el seu preu és més elevat. 

 

3- Mànegues  

 

Són les més utilitzades en sistemes hidràulics sotmesos a moviment, com ara la maquinària 

de construcció, robots mecanitzats i sistemes automatitzats per domòtica. En general, són 

fabricades en diferents capes, intercalant entre cautxú sintètic i malla metàl·lica, capes que 

poden variar segons la necessitat i el fluid hidràulic que conduirà. Un dels avantatges més 

grans, a més de la seva flexibilitat, és que es poden realitzar unions amb acoblaments ràpids, 

facilitant el reemplaçament i el manteniment de peces de canonada. 

 

5.1. Tub  Teknosuir 4SP ¾ DIN 19 EN 856 WP 380 

El tub  Teknosuir 4SP ¾ DIN 19 EN 856 WP 380 és el tub que tenim en la nostra instal·lació del 

laboratori. Aquest tub és un tub d’alta pressió amb bones propietats i una resistència molt alta . És un 

tub sense costura amb una rugositat absoluta de 0,25 µm. El diàmetre nominal interior és de 0,019 m 

i pot arribar a suportar una pressió de treball de 38 MPa. La secció del tub és de 0,0002835 m2 .[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 8 – Taula de propietats del tub Teknosuir ¾ EN 856 
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Fig 9 – Esquema de les capes del tub d’alta pressió de la instal·lació  
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6. Especificacions dels components de la instal·lació 

del laboratori 

6.1. Cilindre 

Com hem vist anteriorment, el cilindre és un element molt important a tenir en compte en la nostra 

instal·lació. Al laboratori tenim molts cilindres, els quals podem seleccionar i posar en cada assaig 

depenent del que creiem que és el més adequat per aquell assaig. Tenim dels del cilindre CLH2 fins 

al CHL8 .La seva subjecció és del tipus S2, el que significa que el cilindre està subjectat i fixat per la 

part del darrera com es veu en la imatge següent: 

 

 

 

 

 

 

Característiques del Cilindre: 

Pressions:  

• Pressió  mínima de treball = 1 MPa 

• Pressió punta = 21 MPa 

• Pressió normal de treball = 16 MPa 

Velocitats: 

• Velocitat màxima de 6 a 10 m/min = 0,1 a 0,167 m/s 

Temperatures de Treball: 

• Temperatura Mínima = -20 Graus Celsiusc 

• Temperatura Màxima = 80 Graus Celsius  

 

Fig 10 – Cilindre amb Subjecció S2  
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Fig 11 – Esquema 3D Cilindre  

 

Fig 12 – Esquema 2D Cilindre amb les parts que podem canviar 
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Dades dels Cilindres: 

Per poder calcular les velocitats i els cabals que proporciona el cilindre, cal saber algunes 

característiques i propietats d’aquest. En les taules 2 i 3 es pot veure de forma esquemàtica aquesta 

informació. 

Taula 2 : Propietats Cilindres Laboratori 

 

 

 

 

 

Velocitats Cilindres: 

Per poder calcular la velocitat i el cabal d’un cilindre ens calen principalment 2 dades, la longitud de 

la cursa del cilindre i la freqüència a la qual treballa el cilindre. Com s’ha esmentat anteriorment, atès 

que al laboratori tenim diferents cilindres amb diferents longituds de cursa, i que cada cilindre pot 

treballar a una freqüència diferent, podrem triar el cilindre i la freqüència que millor s’adaptin a cada 

experiment i assaig que vulguem realitzar. 

La posició de la cursa del cilindre ve expressada amb la següent formula: 

X = Lcursa · sin ( w · t )      on     w = 2· π · f  

X = Lcursa · sin ( 2 · π · f · t ) 

Si derivem la x en funció de temps obtindrem la velocitat: 

V = Lcursa · w · cos ( w · t )   

V =  Lcursa · 2 · π · f · cos ( 2 · π · f · t ) 

Com podem veure la velocitat del cilindre depèn dels següents paràmetres: 

L cursa = Longitud cursa [ m ] 

f = Freqüència de treball del cilindre [ Hz ] 

t = temps [ s ] 
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A sota tenim una gràfica exemple de com pot ser la funció de la velocitat d’un cilindre en funció del 

temps. Com podem veure, tindrem una funció sinusoidal ja que en la fórmula de la velocitat hi ha un 

cosinus. L’amplitud de la funció serà la longitud de la cursa i la freqüència marcarà el nombre 

d’oscil·lacions en un període de temps. Si la freqüència augmenta, en un mateix període de temps, 

tindrem més oscil·lacions de la corba. 
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Gràfica 1- Exemple gràfica velocitats Cilindre 
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Cabal Cilindres: 

Per calcular el cabal que proporcionen els cilindres ho farem mitjançant la velocitat d’aquest. 

Donat que el cabal és igual a la velocitat per l’àrea, un cop sabem la velocitat a la que es mourà la tija 

del cilindre, només ens caldrà multiplicar aquesta velocitat per l’àrea de l’èmbol del cilindre per obtenir 

el cabal. És d’esperar que la corba del cabal del cilindre amb el temps també tingui una forma 

sinusoidal ja que la velocitat també té aquesta forma. 
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Gràfica 2- Exemple Gràfica Cabal -Temps Cilindre 
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6.2. Bomba 

La bomba és un altre dels elements bàsics  del nostre circuit. De fet, la base del treball és calcular el 

punt de funcionament de la bomba a partir de la  corba  d’aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bomba de la nostre instal·lació és la bomba CP210A. Per tant, serà l’única corba de la gràfica amb 

la que ens fixarem.  

 

 

 

 

 

 

Gràfica 3- Corba Característica de la bomba de la instal·lació a 50 HZ [ 9 ] 

 

Gràfica 4- Corba Potència-Cabal bomba instal·lació a 50 HZ [ 9 ] 
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6.3. Servovàlvula 

Les servovàlvules s'utilitzen en sistemes electrohidràulics de control de posició, velocitat, pressió o 

de control de la força, incloent-hi aquells sistemes amb alts requeriments de resposta dinàmica. 

El funcionament és el següent: 

1. El corrent elèctric que travessa les bobines de la servovàlvula crea un parell que provoca un 

desplaçament de la vareta entre les dues toveres. L'equilibri de pressions als dos circuits de 

pilotatge de la corredissa es trenca. La corredissa es desplaça, actuant en el seu moviment 

sobre el ressort de retroalimentació. 

2. Quan el parell mecànic creat pel ressort de retroacció és equivalent al parell magnètic, la 

vareta es troba a la posició mitjana i la corredissa s'immobilitza a la posició aconseguida. 

3. La modificació del senyal elèctric d’entrada tindrà com a conseqüència un nou desplaçament 

de la corredissa. 

Característiques de les servovàlvules. 

• Les servovàlvules converteixen senyals elèctrics en senyal de cabal o pressió 

• Ampli rang de cabal: 0,1 l/min a 7.000 l/min 

• Alta resolució i baixa histèresi 

• Robustesa i durabilitat 

• Filtre de protecció fàcilment reemplaçable 

• Diverses tecnologies constructives i àmplia varietat de models 

• Funcionament 100% mecànic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12 – Esquema Servovàlvula [ 10 ] 
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En la nostra instal·lació de la Nissan tenim varies servovàlvules distribuïdes al llarg del circuit. Les 

servovàlvules del laboratori són de la marca Moog i són del tipus Rangis F117.  

A continuació, es pot veure una imatge de les servovàlvules que tenim al laboratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 13 – Imatge Servovàlvula Moog Ragis F117 del laboratori 
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6.4.  Pèrdues de Càrrega 

Per trobar el punt de funcionament de la bomba cal trobar primer la corba del sistema i fer la 

intersecció d’aquesta corba amb la de la bomba. Per calcular la corba del sistema, entre d’altres 

coses, s’han de tenir en compte les pèrdues de càrrega. Existeixen dos tipus de pèrdues de 

càrrega, les lineals i les singulars. A continuació, veurem com es fa per calcular aquestes pèrdues 

de  càrrega. 

6.4.1. Pèrdues de Càrrega Lineal 

Les  pèrdues de càrrega  lineals són les pèrdues de càrrega que s’obtenen per culpa de la fricció 

del fluid amb  les parets del material per el qual flueix. La fórmula per calcular aquestes pèrdues 

es pot veure en l’equació 1. 

       Equació 1:  Hf lineal = f · 
𝐿

𝐷
 ·  

𝑐2

2·𝑔
 

On:    

f = Coeficient de fricció → El traurem a partir el diagrama de Moody→ Depèn de la rugositat de 

la canonada (0,25µm) i de la  viscositat del fluid (900 kg/m3) 

L = Longitud del tub [ m ] 

D = Diàmetre del tub [ m ] 

c = velocitat del fluid [ m/s ] 

g = Gravetat = 9,8 [ m/s2 ] 

Per calcular el coeficient de fricció f es pot fer mitjançant el  diagrama de Moody que és el mètode 

gràfic, o també es pot obtenir a partir d’una expressió matemàtica. El coeficient de fricció f 

dependrà de si el fluid es comporta com un fluid laminar o com un fluid turbulent. Si el fluid és 

laminar aleshores aplicarem l’equació 2 per obtenir el coeficient de fricció, f i si el fluid és turbulent 

aplicarem l’equació 3 per obtenir f. 

Equació 2:       f  =  
64

𝑅𝑒
 

Equació 3:       f  = 
0.25

(𝑙𝑜𝑔10(    
5,74

𝑅𝑒0.9 + 
𝜀

3.7·𝐷
     ))

2           
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On: 

Re = Nombre de Reynolds = 
𝜌·𝑐·𝐷

µ
  → µ (viscositat oli), 𝜌 (densitat oli), c (velocitat fluid) 

       D = Diàmetre del tub [ m ] 

       ε =  Rugositat tub (0,25 µm) 

6.4.2. Pèrdues de  Càrrega Singular 

Les  pèrdues de càrrega  singular són les pèrdues de càrrega que s’obtenen per culpa de les 

singularitats del circuit. Aquestes singularitats poden ser de diferents tipus ja siguin colzes de 90 

graus o canvis de direcció del fluid de 180 graus o de diferents angles, o per causa d’alguna 

vàlvula, etc. En el nostre cas, les singularitats amb les que tractarem, són les del colze de 90 

graus i les singularitats que ens aporta la servovàlvula. La fórmula per calcular les pèrdues 

singulars es pot veure en l’equació 3 que està a continuació. 

Equació 3: Hf singular = k · 
𝑐2

2·𝑔
 

On: 

K = Constant de la singularitat → En un colze de 90 graus tenim que k = 1,8 i en una servovàlvula 

la k = 2 [11]                       

c = velocitat del fluid [ m/s ] 

g = Gravetat = 9,8 [ m/s2 ] 
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7. Càlculs 

Un cop ja sabem de quins elements està compost el laboratori, ja podem començar a fer la part 

pràctica del treball. Aquesta part consisteix en trobar el punt de funcionament de la bomba, ja sigui 

quan només estem treballant amb un banc de proves,  amb els 2 alhora, o bé amb els 3 bancs de 

proves treballant a la vegada. A part, també calcularem el punt de funcionament de la bomba de forma 

general, és a dir que posant certes dades que seran característiques en cada assaig podrem obtenir 

el punt de funcionament de la bomba per a aquell assaig. 

Aquest procés i els càlculs s’han fet en un full Excel en el qual posant les dades de l’assaig en unes 

cel·les determinades s’obté el punt de funcionament de la bomba i una gràfica on és pot visualitzar 

aquest punt de tall.  

El full d’Excel s’adjuntarà amb el treball escrit en entregar la memòria. A part, serà una eina d’ajuda 

als treballadors de la Nissan per quan vaguin a fer qualsevol assaig per poder saber el punt de 

funcionament de la bomba, i saber en quin punt han de treballar de forma ràpida posant només les 

dades requerides. 

Un cop calculat el punt de treball de la bomba, ja sabem el cabal que ha d’impulsar la bomba, així 

com la pressió de treball d’aquesta. Amb aquestes dades podrem obtenir la velocitat del fluid i calcular 

així el cilindre òptim per cada experiment. 

Finalment, en l’ultima pàgina de l’Excel s’ha calculat la suma de cabals totals i el comportament 

d’aquests quan tenim els 3 bancs de probes treballant simultàniament amb diferents cilindres i en 

diferents freqüències. 

La idea és que el full d’Excel amb tots els càlculs i amb totes les dades serveixi al treballadors de la 

Nissan per a que a l’hora de fer qualsevol experiment, només posant certes dades, puguin obtenir 

directament les condicions òptimes de la bomba així com el millor cilindre amb el que poder treballar 

i optimitzar tot l’assaig i tot el procés. 

L’Excel conté 4 fulls diferents. En el primer, hi ha el full en forma general. És el full menys restrictiu i 

en el què posant directament certs valors ja obtens els resultats. En el segon full tenim els càlculs per 

al primer banc de proves treballant completament amb els 3 tacs. En el tercer  full hi ha els càlculs 

considerant els 2 bancs de proves treballant conjuntament amb tots els tacs en funcionament. 

Finalment, en el quart full tenim els càlculs corresponents als 3 bancs de proves treballant 

simultàniament al 100%. 
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Atès que el laboratori de la Nissan és bastant gran i està format per molts bancs de proves, adjuntem 

un esquema que mostra com estan distribuïts els bancs de proves del nostre estudi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació s’explicarà en detall què conté cada full de l’Excel i els càlculs que s’han realitzat per 

arribar als resultats finals, així com què significa cada gràfica i quina informació ens està aportant. 

 

 

 

 

 

 

Fig 14 – Esquema Bancs de proves d’estudi  
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7.1. Pàgina 1 Excel: Forma General 

En la primera pàgina de l’Excel tenim el full de càlcul del punt de funcionament de la bomba per a una 

instal·lació en general. Això vol dir que no hi ha cap restricció en relació al número de tacs i de 

mànegues o de colzes per exemple, i que pots posar el número que vulguis i podràs trobar el punt de 

funcionament de la bomba. 

Per trobar el punt de funcionament d’una bomba calen 2 coses.  

La primera és las corba de la bomba. Aquesta corba està definida en gràfiques a certes freqüències. 

En el nostre cas, ens cal la gràfica de la bomba a 50 Hz ja que és la freqüència a la que treballa la 

bomba. En aquesta gràfica en l’eix de les x tenim el cabal que ha d’impulsar la bomba i en l’eix de les 

y tenim l’alçada o la pressió a la que pot impulsar el fluid la bomba. 

El segon punt a tenir en compte per poder trobar el punt de funcionament és la corba del sistema. 

Aquesta corba serà diferent en cada cas ja que depèn de cada sistema en concret. La corba del 

sistema realment és la pèrdua de càrrega del sistema el qual és causat per les pèrdues de càrrega 

singulars i per les pèrdues de càrrega lineals. A mesura que anem afegint colzes o metres de mànega, 

cada cop tindrem més pèrdues de càrrega. 

La intersecció de les dues corbes dona el punt de funcionament de la bomba en aquelles condicions 

de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 15 – Bomba laboratori 
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A continuació es pot veure la corba característica de la bomba CP210A que és la bomba que tenim 

al laboratori. En l’eix de les x tenim el cabal en m3/s i en l’eix de les y en la part esquerra tenim la H 

en metres que indica l’alçada a la que pot impulsar la bomba el fluid de forma vertical i en l’eix de les 

y a la dreta tenim la corresponent pressió que ha d’exercir la bomba per obtenir aquests metres 

d’alçada del fluid. A la part de sobre de la dreta de la gràfica, tenim la funció que ens dona el 

comportament de la bomba, ja que ens serà necessària per poder trobar el valor numèric de la 

intersecció d’aquesta corba amb la del sistema. A més a més podem veure l’índex de regressió lineal 

de la corba el qual és pràcticament 1 ja que és de 0,9996 i per tant això ens assegura que la funció 

obtinguda de la bomba és pràcticament exacte i que amb aquesta obtindrem uns resultats molt 

fiables. L’equació que descriu la corba de la bomba és una equació de segon grau la qual té 

l’expressió següent: 

 

y = - 10 6 · x 2 + 614,35 · x + 61,183                           on    y = H [ m ]      ;    x = Q [ m3/s ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = -1E+06x2 + 614,35x + 61,183
R² = 0,9996

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 0,004 0,0045 0,005

P
re

ss
ió

 [
 M

P
a 

]

H
 [

 m
 ]

Cabal [ m3/s ]

Corba funcionament bomba CP210 A

Fig 16 – Corba Bomba laboratori 
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Per poder fer els càlculs cal primer posar certes dades. En aquest cas, les caselles de les dades no 

tenen restriccions ja que com aquest full està fet per un banc de proves en general, simplement amb 

els valors que és creguin oportuns es pot trobar el punt de funcionament. En les dades tenim cinc 

caselles diferents les quals s’han d’omplir amb els valors adients en cada cas. 

1- Primer s’ha d’especificar el número de tacs. Un tac és un estri que permet regular el cabal i 

pressió dels tubs així com pressuritzar i despressuritzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Número de tubs en el banc de proves. De cada tac solen sortir  2 tubs tot i que això és 

totalment opcional. 

3- Metres de tub des de la bomba fins al banc de proves. Aquests metres variaran depenent de 

quin banc es vulgui utilitzar en cada cas. El banc 1 és el que està més a prop de la bomba i el 

banc 3 és el que està més lluny. 

4- Número de colzes. El número de colzes per poder calcular les pèrdues singulars. Se sol tenir 

3 colzes per tac tot i que és possible reduir aquestes 3 colzes a només 1.  

5- Número de servovàlvules. Com que les servovàlvules porten associades unes pèrdues 

singulars és necessari indicar el número de servovàlvules que estaran treballant en 

l’experiment. Se sol tenir una servovàlvula per tac. 

Fig 17 – Tac laboratori 
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En aquesta imatge es pot visualitzar les caselles de l’Excel on cal posar aquestes dades. 

 

 

 

 

 

Per calcular la corba de funcionament del sistema s’han tingut en compte 4 casos i al final s’han sumat 

tots quatre per obtenir les pèrdues de càrrega totals. 

1. Pèrdues de càrrega singulars en el banc de proves. Aquestes son les pèrdues de càrrega 

lineals creades per la fricció del fluid amb les parets dels tubs que tenim en el banc de proves. 

Les pèrdues lineals dependran del coeficient de fricció del tub, el qual dependrà del número 

de Reynolds i per conseqüència de la velocitat del fluid, del tipus de fluid (que serà oli en tots 

els casos) i de la velocitat del fluid. Aquestes pèrdues dependran del número de tubs que 

tinguem en cada experiment ja que en tenir més tubs òbviament tindrem més metres de tub i 

per tant més pèrdues. De cada tac solen sortir 2 tubs els quals solen tenir uns 3 metres de 

longitud. 

 

2. Pèrdues de càrrega singulars des de la bomba fins al banc de proves. Aquestes són les 

pèrdues de carrega lineals creades per la fricció del fluid amb el tub. En aquest apartat es té 

en compte els metres de tub que hi ha des de la bomba fins al banc de proves que pot canviar 

en cada cas depenent de quin banc haguem decidit utilitzar. 

 

 

3. Pèrdues de càrrega singulars creades pels colzes. Les pèrdues de càrrega singular són 

les pèrdues de càrrega obtingudes a partir de canvis singulars en el recorregut del fluid. 

Aquestes pèrdues poden succeir ja sigui per un canvi en la secció del tub, o per un canvi 

d’orientació del tub, o per un gir brusc, o  per un canvi de sentit el fluid, o per  una vàlvula ...  

En aquest apartat hem tingut en compte únicament les pèrdues de càrrega generades pels 

colzes. En els bancs de proves hi ha molts colzes, de fet per cada tac hi ha 3 colzes cosa que 

ens fa tenir unes pèrdues de càrrega singulars considerables. La fórmula per calcular 

aquestes pèrdues s’ha explicat anteriorment i es pot veure en l’equació 3. Bàsicament veiem 

que cada tipus de pèrdua singular té una constant associada per poder aplicar la fórmula i en 

el cas del colze de 90 graus tenim que K = 1,8. 

 

Fig 18 – Cel·les amb les dades 
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4. Pèrdues de càrrega singulars creades per les servovàlvules. Aquestes pèrdues són les 

creades per les servovàlvules. Les servovàlvules en poder crear un canvi de cabal, generen 

unes pèrdues singulars. Tenim una servovàlvula per tac en la instal·lació. Per calcular la 

pèrdua de càrrega de la servovàlvula ho fem mitjançant l’equació 3 mencionada anteriorment, 

però ara la constant de la singularitat k serà igual a 2. 

 

Un cop ja hem calculat totes les pèrdues de càrrega, per obtenir la corba del sistema, el que fem és 

sumar-les totes quatre i deixar l’expressió en funció del cabal per obtenir la funció de la corba. 

En aquesta imatge es pot veure les celes amb els càlculs interns necessaris per trobar el punt de 

funcionament final de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop obtingudes les dues corbes, per trobar el punt de funcionament de la bomba   el que  fem és 

igualar aquestes dues funcions per trobar el punt d’intersecció el qual ens dirà el punt de funcionament 

de la bomba, i per tant sabrem el cabal  de la bomba i la pressió de treball.  Per trobar el valor numèric 

només cal anar al Solver de l’Excel  i com que les funcions ja han estat especificades prèviament, 

l’Excel directament ens trobarà el punt d’intersecció de les dues funcions. 

A continuació es pot veure gràficament com queden les dues funcions, la  de la bomba i la del sistema, 

i observar gràficament el punt d’intersecció de les 2 corbes. 

 

 

 

Fig 19 – Cel·les amb les operacions de pèrdues de càrrega 
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Un cop trobat el cabal i la pressió de funcionament, també podem calcular la potència que haurà 

d’exercir la bomba en aquest punt. Per trobar aquest punt primer, caldrà saber la funció del la potència 

de la bomba en funció del cabal. Aquesta gràfica està en les especificacions de la bomba i només ha 

calgut fer un canvi d’unitats i passar la gràfica a l’Excel per poder obtenir l’expressió de la funció de la 

potència. 

La funció que ens queda és una funció lineal i és la següent: 

   y = 456,82 · x + 1,6883                     on        y = Potència [ KW ] ;      x = Q  [ m3/s ]  

De nou, l’índex de regressió lineal és de 0,989 cosa que ens assegura que els resultats que obtindrem 

seran casi exactes. 

Així doncs, per trobar la potència de la bomba un cop obtingut el cabal al qual treballarà, és tan fàcil 

com substituir la x en l’equació amb el cabal al qual estarà treballant i obtindrem la potència 

corresponent a aquest punt. 

Fig 20 – Corbes del Sistema i de la Bomba 
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A continuació es poden veure les cel·les de l’Excel  necessàries per  poder trobar el punt de 

funcionament així com els resultats calculats els quals ens especificaran el cabal, la pressió i la 

potència  a la que ha de treballar la bomba. 
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Fig 22 – Punt funcionament Bomba 
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Per últim,  es pot veure com variarà el  cabal  en funció del temps, depenent del cilindre amb el que 

és decideixi fer l’assaig. Aquest cabal variarà depenent de la tija del cilindre i de la freqüència a la que 

es decideixi treballar. Així doncs, com a dades, caldrà posar la longitud de la cursa i la freqüència per 

poder visualitzar la corba del cabal en funció del temps. 
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7.2. Pàgina 2 Excel: Primera Estació 

En la pàgina 2 de l’Excel el que s’ha calculat és el punt de funcionament de la bomba quan només  

estem treballant amb el primer banc de proves amb tots els tacs activats.  El primer banc de proves 

té fins a 3 tacs cosa que permet tenir fins a 6 mànegues ( 2 per tac ). També tindrem una servovàlvula 

per tac cosa que ens dona un total de 3 servovàlvules, i com que en un principi tenim 3 colzes per 

tac ,això en donarà un total de 9 colzes.  Com que cada tac ens permet tenir un cilindre això també 

ens permetrà posar  3 cilindres. 

En quan als metres de tub que hi ha des de la bomba fins a l’estació, ara ja no és una dada a introduir 

ja que és un valor establert i concretament té un valor de 19 metres. 

Així doncs les dades de la primera estació introduïts a l’Excel són els següents: 

 

 

 

 

Un cop tenim les dades introduïdes només ens cal anar al Solver per trobar el punt de funcionament 

i obtenim que aquest punt correspon a un cabal igual a 0,00131 m3/s, una potència igual a 2285  W i 

una pressió de 0,591187 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 24 – Dades primera estació 

Fig 25 – Resultats punt de funcionament Primera Estació 
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Gràfica de les corbes del sistema i de la bomba on es pot visualitzar el punt de tall entre les corbes 

per obtenir el punt de funcionament i poder obtenir així la pressió si mirem l’eix de la dreta, l’alçada si 

mirem l’eix de l’esquerra i el cabal si mirem l’eix de les x. 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

7.3. Pàgina 3 Excel: Segona Estació 

En la pàgina 3 de l’Excel el que s’ha calculat és el punt de funcionament de la bomba quan estem 

treballant amb el primer banc de proves juntament amb el segon banc de proves amb tots els tacs 

activats.  El primer banc de proves té fins a 3 tacs i el segon en té 1 per tant tindrem un total de 4 tacs. 

De tubs en tindrem 8 ( 2 per tac ). També tindrem una servovàlvula per tac cosa que ens dona un 

total de 4 servovàlvules i com que en un principi tenim 3 colzes per tac això en donarà un total de 12 

colzes. 

En quan als metres de tub que hi ha des de la bomba fins a l’estació ara ja no és una dada a introduir 

ja que és un valor establert i concretament té un valor de 26 metres. 

 

Fig 26 – Gràfica Punt de funcionament Primera Estació 
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Així doncs les dades de la segona estació introduïts a l’Excel són els següents: 

 

 

 

 

Un cop tenim les dades introduïdes només ens cal anar al Solver per trobar el punt de funcionament 

i obtenim que aquest punt correspon a un cabal igual a 0,00109 m3/s, una potència igual a 2155  W i 

una pressió de 0,595134 MPa. 

 

 

 

 

 

Gràfica del les corbes del sistema i de la bomba on es pot visualitzar el punt de tall entre les corbes 

per obtenir el punt de funcionament i saber així la pressió i el cabal del punt de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 27 – Dades primera + segona estació 

Fig 28 – Resultats punt de funcionament Primera + Segona Estació 

Fig 29 – Gràfica Punt de funcionament Primera + Segona Estació 
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7.4. Pàgina 4 Excel: Tercera Estació 

En la pàgina 4 de l’Excel s’ha calculat el punt de funcionament de la bomba quan tenim els 3 bancs 

de proves treballant simultàniament amb tots els tacs activats.  El primer banc de proves té 3 tacs, el 

segon en té 1 i el tercer en té 3, per tant, tindrem un total de 7 tacs. De tubs en tindrem 14 ( 2 per 

tac ). També tindrem una servovàlvula per tac cosa que ens dona un total de 7 servovàlvules i com 

que en un principi tenim 3 colzes per tac això en donarà un total de 21 colzes. 

En quan als metres de tub que hi ha des de la bomba fins a l’estació són uns 40 metres. 

Així doncs les dades de la tercera estació introduïts a l’Excel són els següents: 

 

 

 

 

 

Un cop tenim les dades introduïdes només ens cal anar al Solver per trobar el punt de funcionament 

i obtenim que aquest punt correspon a un cabal igual a 0,000756 m3/s, una potència igual a 1955  W 

i una pressió de 0,599156 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 30 – Dades de les tres estacions treballant conjuntament 

Fig 31 – Resultats punt de funcionament de les tres estacions treballant a l’hora 
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Gràfica del les corbes del sistema i de la bomba on es pot visualitzar el punt de tall entre les corbes 

per obtenir el punt de funcionament i saber així la pressió i el cabal del punt de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop trobat el punt de funcionament de la bomba quan estem treballant amb tots els bancs de 

proves conjunts, el que podem veure és el cabal en funció del temps que tenim en cada estació per 

separat. Si en cada estació posem un cilindre diferent i en cada cas el cilindre treballant a una 

freqüència diferent a la resta, aleshores obtindrem una gràfica diferent del cabal en front del temps 

per cada estació, i si el què ens interessa és veure com evoluciona el cabal total, és a dir el cabal de 

les tres estacions juntes, el que haurem de fer és sumar els cabals. 

A continuació es pot veure les dades que podem anar variant per veure la gràfica del cabal en front 

del temps. 

 

 

 

 

Fig 32 – Gràfica punt de funcionament de les tres estacions treballant a l’hora 

Fig 33 – Dades dels cilindres ( longitud tija + freqüència treball ) 
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Gràfica dels cabals de les tres estacions per separat i del cabal total resultant de la suma de les tres 

estacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop obtinguts tots els resultats podem veure que tots són molts coherents. Per començar tots els 

valors no son descabellats ja que els valors finals són raonables i estan dins dels intervals que 

podríem esperar. 

Si ens fixem en el cabal, podem veure que a mesura que anem afegint estacions, i per tant 

augmentant les pèrdues de càrrega , la línia de càrrega augmentarà més ràpidament i per tant el tall 

amb la corba de la bomba es produirà abans, i per conseqüència el cabal del punt de funcionament 

serà més petit com hem pogut veure en els resultats. Que el cabal sigui més petit significarà que la 

velocitat del fluid en el tub haurà de ser més petita ja que el cabal és el resultat de multiplicar la 

velocitat del fluid per la secció del tub i com que la secció del tub no pot variar aleshores només podrà 

variar la velocitat. 
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En quan a la potència de la bomba és d’esperar que si la bomba ha d’impulsar menys cabal doncs 

aquesta hagi de necessitar menys potència, i com que a més a més hem vist que la relació de la 

potència i del cabal és una recta de pendent creixent, i per tant la relació  és directa. Així doncs, si el 

cabal augmenta la potencia necessària augmentarà i si el cabal disminueix  la potencia necessària 

de la bomba  també disminuirà. Com que el cabal ha anat disminuint a mesura que hem anat afegint 

estacions és lògic que la potència de la bomba també hagi disminuït en cada cas. 

En quant a la pressió amb la que es treballarà en cada estació, podem observar que ha anat 

augmentant de forma molt progressiva a mesura que anàvem afegint pèrdues de càrrega, ja que com 

s’ha comentat anteriorment, en tenir aquesta corba més pendent, tallarà amb la corba de la bomba 

abans i per tant el punt de pressió serà més elevat ja que la corba de la bomba té un pendent negatiu, 

i si la tallem abans, doncs estarem en un punt més alt que no pas si la tallem després. 

Com a punts de millora podríem intentar reduir els metres de tub per tenir menys pèrdues de  càrrega 

lineal obtenint així un altre punt de funcionament de la bomba on ens permeti tenir més cabal. Un altre 

punt de millora podria ser eliminar dos dels tres colzes que tenim per tac ja que significaria una millora 

considerable aconseguir reduir les pèrdues de càrrega singulars causades pels colzes a un terç del 

valor que teníem abans. 

Resumint, podem dir que els resultats obtinguts són correctes o al menys que s’apropen 

significativament a la realitat, i que són valors molt coherents. 
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Conclusions 

La conclusió general de tot el treball podria ser que, tot i que quan fem els assajos en el 

laboratori cada element pot funcionar per separat sense tenir en compte certes consideracions 

importants, si fem alguns càlculs i procurem que tot funcioni en harmonia i en uns punts de 

funcionament prèviament calculats amb uns elements concrets calculats i muntats de forma 

correcta, aconseguirem que l’assaig es dugui a terme d’una manera més precisa, optimitzant 

tots els elements del sistema i aconseguint millors resultats en els assajos, ja que tot serà més 

precís i, a més a més, s’aconseguirà allargar la vida útil dels aparells del laboratori. 

En concret, durant el transcurs del treball ens hem centrat en trobar el punt de funcionament 

de la bomba ja que és dels aparells més importants del laboratori i al que se li exigeix més. 

Hem vist que els cabals que haurà de moure la bomba aniran entorn dels 0,0005 m3/s al 

0,0025 m3/s. La pressió de treball de la bomba anirà des dels 0,55 MPa a 1 Mpa, valors 

raonables en relació al cabal que haurà de moure la bomba. 

En quant als cilindres, en el laboratori en tenim de molts tipus i podem muntar els cilindres que 

vulguem en funció de l’assaig que es desitgi realitzar. Un cop sabem el cabal que mourà la 

bomba en l’assaig, podrem saber la velocitat màxima a la que arribarem durant l’experiment i 

podrem elegir així, en cada cas, el cilindre que millor s’adapti, aconseguint no posar cilindres 

massa grans o massa petits, i en conseqüència, obtenint més precisió en els resultats i 

mantenint els cilindres en millors condicions ja que estaran sotmesos a esforços i velocitats 

que podran suportar perfectament. 

Per últim, com a consell de millora, estaria bé intentar reduir al màxim el número de colzes de 

la instal·lació començant per tenir només un colze per tac i no 3 com hi ha fins ara, i intentar 

reduir els metres de tub dels assajos com els metres de tub de la bomba fins als assajos per 

poder aconseguir així un cabal de treball més gran i per conseqüent una velocitat de treball 

del fluid més elevada. 
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Agraïments 

Finalment m’agradaria agrair a la UPC l’oportunitat que m’ha donat per poder fer un treball 

per una empresa com la Nissan ja que m’ha permès conèixer en més profunditat com 

funcionen aquestes grans empreses i veure la quantitat d’hores i de feina que hi ha rere 

qualsevol cosa relacionada amb elles per més senzilla que sembli. 

També m’agradaria fer una especial menció al meu professor del TFG, en Lluís Roger 

Casals, per la seva paciència i sobretot per la seva disposició  a ajudar-me, ja fos quan 

anava perdut, explicant-me la feina que havia de fer o  donant-me explicacions teòriques 

quan ha estat necessàries i, sobretot, per la implicació que ha tingut en les correus ja que 

sempre ha respòs a totes les meves preguntes de manera ràpida i concisa. 
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Annex 

7.5. Actes de les Reunions 

7.5.1. Acte reunió 1 

Dia de la Reunió: 02/03/2022 

Descripció de la Reunió: La reunió ha estat en el laboratori de la Nissan situat a la zona 

franca de Barcelona. Ha sigut una reunió enfocada a la presentació i introducció del projecte. 

A part també ha servit per a que el professor Lluís i jo ens coneguéssim en persona. 

Durant la reunió en Lluís m’ha ensenyat el laboratori on es fan totes les proves i assajos dels 

cotxes i ens hem centrat en la instal·lació oleohidràulica que controla aquests assajos sobre 

la qual hauré de fer un estudi exhaustiu i calcular el cabal dels cilindres, les pèrdues de 

càrrega, fer les corbes de funcionament i calcular el punt de funcionament entre d’altres. 

Després hem anat a la part d’ordinadors i allà m’ha ensenyat una presentació amb informació 

sobre tota la part oleohidràulica i després m’ha mostrat taules i imatges amb les 

especificacions de la planta, dels cilindres de les vàlvules i dels acumuladors. 

Deures establerts  a l’alumne: Per la pròxima reunió haig d’analitzar tota la informació que 

en Lluís m’ha donat. Mirar-me la presentació i totes les taules amb les especificacions i 

estudiar-me la teoria relacionada amb aquest tema, les corbes de treball les pèrdues de 

càrrega dels colzes, etc. 

Feina que ha de fer el Professor: En Lluís ha de buscar les especificacions de la bomba 

del circuit oleohidràulic ja que aquestes especificacions seran necessàries per fer l’estudi de 

la instal·lació. 
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7.5.2. Acte reunió 2 

Dia de la Reunió: 28/04/2022 

Descripció de la Reunió: La reunió ha estat en el laboratori de la Nissan situat a la zona 

franca de Barcelona.  

Durant la reunió el que hem fet ha sigut mesurar les dimensions de tota la instal·lació 

oleohidràulica mitjançant un metre i hem fet un dibuix de la instal·lació amb les mesures 

corresponents. Al fer el dibuix de la instal·lació hem tingut en compte tots els components 

que ens són d’interès com els tacs, les servovàlvules, els colzes, el numero de mànegues... 

Tota aquesta informació és la que ens caldrà per poder fer els càlculs de la pèrdua de 

càrrega del circuit i poder trobar així el punt de funcionament de la bomba. 

Deures establerts  a l’alumne: Per la pròxima reunió haig de tenir fets tots els càlculs de 

les pèrdues de càrrega així com tenir trobats els punts de funcionament de la bomba de 

forma generalitzada per a cada quadre de treball. 

Feina que ha de fer el Professor: En Lluís ha de buscar un plano fet a escala de tota la 

instal·lació per tenir una millor idea de com està distribuït el tub i les seves longituds. 

 

 


