
•Visualitza el següent vídeo    
https://www.youtube.com/watch?v=Jptn_Ib1048&t=34s  

•De quin tipus d’indústria es tracta? 

•Consideres que les operacions estan automatitzades? 

•Quina energia genera el moviment de les parts?

Tema 5
Control 

pneumàtic
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-Elements de comandament: Vàlvules
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‣ La pneumàtica és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l'aire 
comprimit com a fluid transmissor d'energia per a l'accionament de 
mecanismes. El principal avantatge d'aquestes tècniques és la poca quantitat 
d'energia que es perd en l'accionament dels mecanismes, amb un  rendiment 
bastant alt.

‣ Aplicacions: 
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✓Com a element de treball:
• Accionament de frens
• Sistemes d’elevació
• Obertura de portes automàtiques 
• Bolquet de camions, grues mòbils i 

excavadores
✓En sistemes automatitzats:
• Atraccions de fira 
• Classificació de productes
• Cadenes de muntatge,etc. Portes automàtiques amb 

accionamient pneumàtic
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Les propietats de l'aire comprimit que han contribuït a la seua popularitat són:

✓Abundància.
✓Facilitat de transport mitjançant canonades. No cal disposar canonades de 

retorn.
✓Es pot emmagatzemar, no cal que el compressor estiga contínuament 

funcionant, ja que l'aire comprimit pot emmagatzemar-se en dipòsits i 
transportar-se.

✓És insensible a les variacions de temperatura, garanteix un treball segur 
fins i tot a temperatures extremes.

✓Antideflagrant, no hi ha cap risc d'explosió ni incendi.
✓És net, en cas de fuites en elements, no produïx cap contaminació. Açò és 

molt important per exemple, en les indústries alimentàries.
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ACTIVITAT 1. Escriu el nom de 4 aplicacions tradicionals de l’aire com a font d’energia

ACTIVITAT 2. Investiga alguna de les aplicacions pràctiques dels circuits pneumàtics vistes a la introducció del tema. Explica el seu 
funcionament (inclou fotos o vídeos). Podria substituir-se l’accionament pneumàtic per un altre?

ACTIVITAT 3. En el sector del gas o la fabricació de municions, empraries sistemes elèctrics per controlar els processos?

ACTIVITAT 4. Quins sistemes d’un autobús o d’un tren depenen de l’ús d’un circuit pneumàtic?



Olga Aracil - DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA - IES SIVERA FONT TEMA 5. Control pneumàtic

Tema
5  3.Fonaments físics de la pneumàtica 

‣ Pressió: Força aplicada per unitat de superfície. 
               

✓ Sistema Internacional: Newton/m2 = Pascal (1 bar = 105 Pa)
✓ Sistema tècnic: Kp/cm2 = Kg/ cm2= atmosfera tècnica (at)
✓ Sistema anglosaxó:  PSI ( pound / squared inch): 1PSI = 6900 Pa

Les equivalències són les següents: 1 atm = 760 torr =1,013  bar = 1,013·105 Pa  = 1,033 Kp/cm2 (at) = 10,33 mca
Fent una aproximació 1 atm =760 torr ≈ 1 bar ≈ 105Pa ≈ 1at ≈  10 mca

‣ Cabal: Volum d’aire que flueix per una secció del conductor en la unitat de 
temps. 

             
✓ Sistema Internacional: m3/s
✓ Càlculs tècnics: L/min ,  L/s o m3/h
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P= F/S

Q=V/t  (Volum/ temps)

Q= v· S (velocitat del fluid/ secció conducte)
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V1/T1= V2/T2

V1= 90 cm3 V2= 82 cm3

‣Llei de Boyle-Mariotte: A temperatura constant, 
el producte de  la pressió absoluta per el volum 
que ocupa un gas tancat en un recipient és 
constant. Aquesta llei implica que, si mantenim la 
temperatura constant, en disminuir el volum del 
recipient que conté el gas estarem augmentant la 
pressió d’aquest i viceversa.

‣Llei de Gay-Lussac: A pressió constant, el 
volum ocupat per un gas és proporcional a la 
temperatura absoluta. Això significa que si calfem 
un recipient que conté un gas, augmentarà el 
volum d’aquest. Si el refredem, disminuirà el seu 
volum.  

‣Llei dels gasos ideals: És una  equació 
d'estat  que relaciona la  pressió, el  volum, 
la  temperatura i la  quantitat de substància 
d'un gas ideal. 
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P·V = K

V = K·T

P· V= n· R· T
R (constant dels gasos)= 8,31441 J/mol·K
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Els elements bàsics d’un circuit pneumàtic són:
✓Grup compressor:

- Compressor
- Motor auxiliar
- Refrigerador
- Dipòsit
- Unitat de manteniment o condicionament (filtre regulador i dispositiu de lubrificació)

✓Xarxa de distribució o conductes
✓Actuadors pneumàtics: cilindres i motors pneumàtics 
✓Elements de comandament: Són les vàlvules, les quals es classifiquen en:

- Vàlvules de direcció o distribuïdores
- Vàlvules de bloqueig
- Vàlvules reguladores de cabal 
- Vàlvules reguladores de pressió
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Comparativa circuit elèctric i 
pneumàtic

GENERADOR (Pila)

GENERADOR (Compressor)

ELEMENT DE COMANDAMENT 
(Interruptor)

ELEMENT DE 
COMANDAMENT (Vàlvula)

ACTUADOR (Bombeta)

ACTUADOR 
(Cilindre)

CONDUCTOR (Cable)

CONDUCTOR 
(canonada)
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‣La funció del compressor és augmentar la pressió de l’aire. 
Hi ha de tres tipus:

✓Compressors alternatius o d’èmbol:  El funcionament és 
semblant al del motor d’un automòbil però en sentit invers. El 
moviment rotatiu d’un motor elèctric es transforma, mitjançant 
un sistema de biela- manovella , en el moviment alternatiu d’un 
pistó. 
✓Compressors rotatius: Són menys sorollosos que els anteriors i 

funcionen de manera contínua. Hi ha dos tipus:
• Compressor rotatiu de pales: Disposa d’unes pales que, per 

acció de la força centrífuga pressionen les parets de la 
càmera de compressió. Com que el volum d’aquesta va 
disminuint, cada vegada la pressió de l’aire augmenta.

• Compressor rotatiu de caragol sense fi: Consisteix en un 
parell de caragols ajustats que, en el seu moviment de gir, 
pressionen l’aire que hi ha entre ells, arrossegant-lo cap a 
l’orifici d’eixida a una pressió major que la d’entrada.
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Compressor d’èmbol, 
de pales i de caragol 
sense fiVeure animacions:

Compressor pistó: https://drive.google.com/file/d/1wEH2-eNfENQQn6hi8vMeBhMwty7DFna9/view?usp=sharing
Compressor rotatiu de pales: https://drive.google.com/file/d/1ffa1SJXNXKR5_ieD4GhB3pdZoC0SdYGu/view?usp=sharing
Compressor de caragol: https://drive.google.com/file/d/1azgAKe3EUisB_w5QCgP0IYw1q2gOBfLv/view?usp=sharing  
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‣Motor auxiliar:  S’encarrega de comunicar el moviment de gir a l’eix del 
compressor. Pot ser elèctric o d'explosió. 
‣Refrigerador: Com que l’aire que s’ha comprimit té una temperatura molt 
elevada (≈ 150ªC) cal refrigerar-lo, deixant-lo a una temperatura d’uns 25 ºC. 
Un refrigerador no és més  que un intercanviador de calor, constituït per una 
càmera que disposa  d’un circuit de tubs per on circula  aigua freda . L’aire que 
es vol refrigerar circula en sentit contrari cedint part de la seua energia tèrmica 
a l’aigua. (En aquest procés es condensa un 75% de l’aigua que conté l’aire 
comprimit).
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Esquema de 
funcionament del 

refrigerador
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‣Dipòsit: El seu objectiu és emmagatzemar aire comprimit per a 
subministrar-lo en els moments de major consum. Disposa de 
manòmetre, termòmetre, vàlvula de seguretat, clau de pas i clau de 
porga. Degut a la seua gran superfície es produeix una disminució 
addicional de la temperatura de l’aire, condensant-se una part de 
l’aigua que aquest conté al fons dels dipòsit.
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Grup compressor:  
Compressor+motor auxiliar+dipòsit

4.Components dels circuits: Dipòsit
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‣Unitat de manteniment: Està formada per tres elements, que generalment 
formen un únic bloc: el regulador de pressió, el filtre i el lubrificant. L’objectiu 
d'aquesta és condicionar l’aire abans de la seua entrada al circuit.
✓Filtre: S’encarrega d’eliminar les impureses que puga contenir l’aire.
✓Regulador de pressió: La seua finalitat és mantenir constant la pressió de treball mitjançant una 
membrana mòbil i un caragol que permet regular la pressió de treball. La lectura de la pressió 
ajustada la proporciona un manòmetre. 
✓Lubrificant: El dispositiu lubrificant afegeix oli a l’aire per a minvar el fregament dels elements 
pneumàtics i evitar l’oxidació d’aquestos. 
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4.Components dels circuits:Unitat de manteniment

Unitat de manteniment

entrada 
d’aire

1

2

3

Sortida 
d’aire

Representació simbòlica de la unitat de 
producció i manteniment de l’aire comprimit

Símbol simplificat de la unitat 
de producció i manteniment 
de l’aire comprimit

ACTIVITAT 5. Identifica cadascuna de les parts de la unitat de 
manteniment de la imatge

ACTIVITAT 6. Identifica cadascuna de les parts 
dels símbols anteriors
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‣La xarxa de distribució està formada per totes les canonades que 
transporten l’aire fins el punt d’utilització. 
‣Característiques:
✓Baix nivell de pèrdua de pressió: tubs amb una superfície interna molt llisa.
✓Estanqueïtat
✓Resistència a la corrosió
✓Possibilitat d’ampliació de la instal·lació. Les canonades solen fixar-se a  la paret mitjançant 
abraçadores, mai empotrades. Aquest sistema permet realitzar futures ampliacions i detectar 
ràpidament possibles fuites d’aire.

‣Materials comunament emprats per a les canonades: coure, llautó, acer i 
plàstic (polietilè i poliamides): 
✓Els tubs de plàstic solen ser  més cars, però els gastos d’instal·lació són menors: s’uneixen 
amb substàncies adhesives, aconseguint-se una elevada estanqueïtat i permeten realitzar 
modificacions del circuit amb facilitat.
✓Els tubs metàl·lics són més barats però la instal·lació sol ser més costosa degut a que cal 
emprar unions soldades o racors de compressió. Habitualment s’utilitzen en la xarxa principal 
de distribució, on no solen fer-se modificacions.
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4.Components dels circuits: Xarxa de distribució

Xarxa de distribució d’aire 
comprimit
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‣Els elements actuadors són els que aprofiten l’energia 
de l’aire comprimit i la transformen en moviment. Tenim 
dos tipus d’actuadors, els circulars i els linials:

✓Actuadors circulars: Són els motors pneumàtics, que transformen 
la pressió de l’aire en un moviment circular. Tenen alguns avantatges 
sobre altres motors com els elèctrics o d’explosió, com la possibilitat 
de regular la força desenrotllada, regulant la pressió de l’aire,  
capacitat de modificar la velocitat de gir augmentant el cabal d’aire i 
d’invertir el sentit de gir, a més, no presenten risc d’explosió. Poden 
acoblar-se a ferramentes com caragoladors, taladres, torns…
✓Actuadors linials: Són els cilindres, que transformen la  pressió de 
l’aire en un moviment lineal que pot ser d’avanç o retrocés. Formats 
per tres elements: la camisa o cos del cilindre, l’èmbol o pistó , sobre 
el que actua l’aire a pressió i la tija, element que sobreïx del cilindre, i 
que realitzarà el treball (subjecció d’una peça, alimentació i expulsió 
de peces ...)
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4.Components dels circuits: Actuadors

Símbol del  motor 
pneumàtic

Caragolador 
pneumàtic

Torn  pneumàtic  per 
a treball odontològic

Parts d’un cilindre: 
1)Camisa 2)Èmbol 3)Tija

Èmbol

Camisa

Tija1

2

3
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en: 
✓Cilindres de simple efecte: Es caracteritzen per posseir un únic 
conducte d’entrada-sortida d’aire comprimit, de forma que sols poden 
realitzar treball en un sentit. El retrocés a la posició de repòs sol realitzar-
se mitjançant un moll. 

✓Cilindres de doble efecte:  Posseeixen dos conductes d’entrada- 
sortida d’aire comprimit, de manera que realitzen treball tant en 
l’avanç com en el retrocés. Solen disposar d’elements esmorteïdors que 
regulen l’escapament de l’aire  per evitar velocitats excessives en el 
moviment de l’èmbol. 
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Accionament d’un cilindre de 
simple efecte

Accionament d’un cilindre de 
doble efecte

Símbol d’un cilindre de 
simple efecte

Símbol d’un cilindre de 
doble efecte



Olga Aracil - DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA - IES SIVERA FONT TEMA 5. Control pneumàtic

Tema
5

‣Les vàlvules : són els dispositius de comandament dels circuits pneumàtics. 
S’encarreguen d’obrir i tancar el pas del flux d’aire. L’activació de les vàlvules 
pot ser de diferents tipus: manual, per sistemes elèctrics (semblants al relé), per 
sistemes pneumàtics o mecànics (com els finals de carrera).  Fent un símil amb 
un circuit elèctric, les vàlvules farien la funció de l’interruptor, el polsador o el 
commutador. 
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4.Components dels circuits: Vàlvules

‣Podem classificar les vàlvules en quatre grans grups:
✓Vàlvules de direcció o distribuïdores
✓Vàlvules de bloqueig
✓Vàlvules reguladores de cabal 
✓Vàlvules reguladores de pressió

Simulació funcionament vàlvules 
https://drive.google.com/file/d/1T2KePHlB8wp2MdRpcFDK1WV1YPNRM1Ce/view?usp=sharing
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✓Nombre de vies: Indica el nombre d’orificis tant d’entrada 
com de sortida que té la vàlvula. Les vies es representen 
mitjançant fletxes que marquen el sentit de circulació de l’aire 
(entrada i sortida d’aquest). En cas que aparega una T 
significa que l’entrada d’aire està tallada.
✓Nombre de posicions: Una vàlvula pot tenir 1, 2 o 3 
posicions. El nombre de posicions s’indica mitjançant caixes. 
En el cas d’una vàlvula de 2 posicions, una defineix l’estat de 
repòs i l’altra l’estat actiu. 
✓Tipus de comandament: Cada vàlvula necessita dos 
sistemes de comandament, un per a l’activació de la vàlvula, i 
l’altre, per al retorn a la posició de repòs. Els accionaments 
habitualment emprats són: el polsador, la palanca, final de 
carrera, pedal, moll, electrovàlvula i l’accionament pneumàtic 
(per pressió).
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Nombre de vies de les vàlvules

Nombre de posicions

‣Vàlvules de direcció (distribuïdores): La seua funció es dirigir l’aire en el 
sentit desitjat. Per poder distingir les diferents vàlvules distribuïdores cal indicar el 
nombre de vies i el nombre de posicions, així com el tipus de comandament.

Tipus de comandament de les 
vàlvules

Nomenclatura : Per nomenar una vàlvula s’ha d’indicar:
• Nombre de vies: 2, 3, 4 o 5 vies
• Nombre de posicions: 1, 2 o 3
• Mode d’accionament i retorn
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‣Vàlvules de bloqueig: El seu objectiu es deixar passar l’aire tan sols baix 
determinades condicions:
✓Vàlvula antiretorn: Permet el pas de l’aire en un sol sentit de circulació, sempre que la pressió 
d’aquest siga superior a la força feta per un moll situat a l’interior.  Les vàlvules antiretorn solen 
situar-se en aquells punts del circuit on interessa tallar el corrent en un sentit i afavorir-lo en el 
contrari.
✓Vàlvula selectora: És una vàlvula que disposa de dues entrades i una sortida.  En  cas que hi 
haja pressió en qualsevol de les dues entrades hi haurà un senyal a la sortida. S’utilitza 
habitualment per a governar un cilindre o una vàlvula des de dos punts distints. Compleix la funció 
lògica “or”.
✓Vàlvula de simultaneïtat: També disposa de dues entrades i una sortida. Per a que deixe passar 
l’aire cal que hi haja pressió simultàniament a les dues entrades, en cas contrari es bloqueja el pas 
de l’aire. Sol emprar-se en aquells circuits on, per seguretat, per que un actuador s’active cal 
accionar-lo a l’hora des de dues vàlvules distintes. Compleix la funció lògica “and”.

Vàlvula antirretorn

Sentit d’entrada 
d’aire permés

Sentit d’entrada 
d’aire tallat

Vàlvula selectora “or”:  Si X=1 o Y=1 a les hores A= 1

Entrada d’aire 

Sortida d’aire Sortida d’aire

Entrada d’aire 

X=1

A=1

Y=1

A=1

Y=0
Vàlvula de simultaneïtat “and”:   

Si X=1 i Y=0 a les hores A= 0 
Si X=1 i Y=1 a les hores A=1

Entrada d’aire 

X=1

Sortida d’aire

A=0

Entrada d’aire Entrada d’aire 

X=1

Sortida d’aire

A=1

Entrada d’aire 

Y=0 Y=1
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vàlvules estranguladores, ja que la regulació del cabal es 
fa mitjançant la interposició d’un diafragma en el conducte 
de pas o per estretament d’aquest. La regulació del cabal 
pot utilitzar-se per exemple, per a modificar la velocitat 
d’avanç d’un cilindre. 

‣Vàlvules reguladores de pressió: Permeten regular la 
pressió de l’aire des d’un valor màxim (el de treball) fins 
un valor nul.
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Vàlvula reguladora de cabal /
Vàlvula reguladora de cabal 
unidireccional

Vàlvula reguladora de pressió

ACTIVITAT 7. Identifica les vàlvules representades i explica el seu funcionament

ACTIVITAT 8. Relaciona els dibuixos amb la descricpció corresponent: a) Vàlvula 2/2 NT b)Vàlvula 3/2 NT  c) Vàlvula 4/3 
centre tancat d) Vàlvula 4/2  e)Vàlvula 5/2. Afegeix l’accionament i el retorn que vulgues a cada vàlvula.
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✓COMANDAMENT D’UN CILINDRE DE SIMPLE EFECTE: 
Aquest  circuit  pneumàtic s’empra per a  fer avançar un 
cilindre de simple efecte quan accionem el polsador d’una 
vàlvula. El cilindre torna a la seua posició de repòs quan 
soltem el polsador.

✓COMANDAMENT D’UN CILINDRE DE DOBLE EFECTE:  
Circuit  emprat per a que la tija del cilindre entre o isca en 
funció de si la vàlvula està o no accionada.
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Comandament d’un cilindre de 
simple efecte

5.Circuits pneumàtics bàsics

Comandament d’un cilindre de doble 
efecte amb una vàlvula 5/2

ACTIVITAT 8. Dibuixa el circuit d’accionament d’un cilindre de doble efecte però 
ara utilitza una vàlvula 4/2.
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✓COMANDAMENT D’UN CILINDRE DES DE DOS LLOCS DISTINTS:  Aquest circuit permet 
accionar un cilindre des de dos llocs distints (semblant a un circuit elèctric commutat). Per 
aconseguir aquest efecte cal una vàlvula selectora (que es correspon amb la funció lògica “o”) i 
dues vàlvules d’accionament 3/2.
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✓IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DELS CIRCUITS PNEUMÀTICS: Tots els components de 
l’esquema han d’estar identificats amb números

- Entrada d’aire: 0.1
- Cilindres: es numeren en ordre 1.0, 2.0... 
- Vàlvules distribuïdores: s’anomenen amb el nombre del cilindre sobre el que actuen, seguit 

d’un valor correlatiu: 1.1, 1.2. 
- Vàlvules de bloqueig i reguladores (vàlvula selectora, vàlvula de simultaneïtat, etc.) 

s’anomenen així: 1.01, 1.02, 2.01…
- Connexions: per a l’entrada d’aire a presssió s’utilitza la lletra P, per a l’escapament d’aire R, 

S, T… la connexió de treball es designa amb les lletres A,B, C…

1.1 1.2

1.01

1.0

1.1 1.2

1.01

1.0
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ACTIVITAT 9 Dibuixa un circuit que permitisca regular la velocitat d’avanç d’un cilindre de simple efecte (la velocitat de retrocés serà 
ràpida)

1.01

ACTIVITAT 10. Dibuixa un circuit pneumàtic que permitisca regular la velocitat de retrocés d’un cilindre de simple efecte (fixa’t en la 
solució de l’activitat anterior).
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ACTIVITAT 11. Ara cal que dissenyes un circuit semblant però que regule tant 
l’avanç com el retrocés, de manera independent, d’un cilindre de simple efecte.

ACTIVITAT 12. Representa un circuit que permitisca regular la velocitat d’avanç i 
retrocés d’un cilindre de doble efecte (pot haver-hi més d’una solució)
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ACTIVITAT 13. En una empresa de plàstics utilitzen una extrussora per a fabricar  els seus productes. Cada nova peça, el motle ha 
d’avançar fins el broquet de l’extrussora. El moviment està automatitzat mitjançant un cilindre pneumàtic de doble efecte. Aquest 
moviment d’avanç ha de ser lent, però el retrocés volem que siga molt ràpid. Dibuixa el circuit corresponent. Nota: has d’utilitzar una 
vàlvula d’escapament ràpid 

ACTIVITAT 14. Una premsa és accionada per un cilindre de simple efecte. Degut a la perillositat de la seua utilització, volem que 
l’operari haja de mantenir les dues mans fora de la premsa durant el seu moviment d’avanç. Proposa una possible solució

A

P

Simbol vàlvula d’escapament ràpid
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ACTIVITAT 15. En un taller de fabricació de ferramentes volen dissenyar un sistema que els permitisca subjectar les peces en un 
caragol de banc. L’accionament del caragol serà mitjançant un cilindre d’un circuit pneumàtic. Quan l’operari accione un polsador, el 
caragol subjectarà la peça. Quan xafe un pedal, el caragol l’alliberarà. 

ACTIVITAT 16. En un magatzem de taronja disposen d’una cinta transportadora. Aquesta  cinta porta les taronges fins dues màquines 
que les col·loquen en caixes. El tram final de la cinta pot desplaçar-se cap a la màquina encaixadora 1 o l’encaixadora 2. El sistema 
disposa d’un circuit programador, basat en una lleva, que fa que la tija d’un cilindre moga la cinta fins la posició 2 i al cap d’un temps 
torne a la posició 1. Dibuixa el circuit corresponent.
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ACTIVITAT 17. En una empresa siderúrgica, disposen d’un sistema automatitzat per a moure la 
cullera de colada de l’acer fos. La cullera té un moviment alternatiu de balanceig respecte un 
eix. Quan accionem un polsador la cullera baixa lentament i s’ompli d’acer líquid. Quan arriba al 
final del recorregut, puja  automàticament i  hi vessa el seu contingut sobre una lingotera. El 
sistema de control ha de ser pneumàtic, manual en un sentit i automàtic en l’altre i els 
moviments seran lents. 

ACTIVITAT 18. Les portes d’un ascensor es 
tanquen de manera automàtica, gràcies a un 
cilindre que està normalment en posició accionat . 
La cabina disposa d’un botó per poder obrir les 
portes i un sistema de detecció de presència que 
manté les portes obertes mentre hi ha algú que  
està passant. Quan s’obrin les portes, aquestes 
fan un moviment d’apertura i, automàticament, 
tornen a tancar-se. (Nota: el detector de presència 
és basa en un circuit electrònic que acciona una 
electrovàlvula)


