
PNEUMÀTICA
Circuits pneumàtics



Pneumàtica
La pneumàtica és una part de la Mecànica de fluids que estudia les lleis que regeixen el 
comportament i el moviment de l’aire comprimit.

És una forma d’energia fàcil d’obtenir i de tractar per controlar màquines i altres elements 
sotmesos a moviment.

L’aire es pot comprimir mitjançant una acció mecànica exterior. Com a conseqüència d’
aquesta compressió, aconseguim una compressió superior a l’atmosfèrica i l’aire 
adquireix una energia que pot ser emprada en un element actuador.

Aquest fenomen és regit per la llei de Boile- Mariotte

P1 · V1 = P2 · V2



Aplicacions de la pneumàtica

https://youtu.be/7Dw10EHtZkw

https://youtu.be/7Dw10EHtZkw
https://youtu.be/7Dw10EHtZkw


Característiques de l’aire comprimit

● Abundància
● Facilitat de transport
● Facilitat d’emmagatzematge
● Insensible a variacions de  temperatura
● Estabilitat: No hi ha risc d’explosió ni d’incendi
● És net i no contamina
● Velocitat de treball elevades



Pressió

La pressió és la força que s’exerceix per unitat de superfície.

P = F/ S

Pressió en Pa

Força en N

Superfície en m2



Unitats de la pressió

SI: Pascal (Pa)

Altres unitats mètriques: Bar (b) 1 b= 105 Pa

Unitats atmosfèriques: Atmosfera(atm) 1 atm = 101330 Pa

Unitats de mercuri: Mil·límetre de mercuri (mmHg) 1 mmHg = 133,20 Pa



Cabal

El cabal d’un fluid és el volum d’aquest que flueix a través d’una secció d’un conductor 
en la unitat de temps.

C= V/t

Cabal en m3/s

Volum en m3

Temps en s



Circuit pneumàtic

● Grup compressor: subministra la 
pressió necessària perquè l’aire 
perquè pugui circular pel circuit.

● Canonades: canalitzen el cabal d’
aire fins als elements de treball.

● Actuadors pneumàtics: fan el treball. Són els cilindres.
● Elements de distribució: permeten o impedeixen el pas d’aire.  Són les vàlvules.
● Elements auxiliars: protecció, regulació… Són els dispositius antiretorn i 

reguladors de cabal.



Grup compressor

El compressor augmenta la pressió de l’aire que 
s’aspira de l’atmosfera. Du un filtre previ que 
elimina les impureses de l’aire que s’aspira.

La pressió de sortida sol ser de 6 a 7 bars

El motor auxiliar comunica el moviment de 
rotació a l’eix del compressor

El refrigerador disminueix la temperatura de l’
aire de 150 ºC a 25ºC i elimina un 80% de l’aigua 
que conté.



Dipòsit

Emmagatzema l’aire ja comprimit per poder-lo utilitzar quan es necessiti.



Unitat de manteniment

Filtre: centrifuga l’aire. Les impureses queden a un 
filtre i cauen per gravetat a una cambra.

Regulador: assegura una pressió estable.

Manòmetre: ens indica la pressió.

Lubrificador: afegeix oli nebulitzat a l’aire comprimit 
per evitar oxidació dels components.



Canonades

Són les conduccions que formen 
la xarxa de distribució de l’aire 
comprimit. Són d’acer o de 
llautó. S’instal·len amb una 
inclinació de 1,5 º perquè el vapor 
d’aire condensat llisqui i no s’
acumuli.



Actuadors pneumàtics
Transformen l’energia pneumàtica en energia mecànica.

Elements rotatius: motors Elements alternatius: cilindres



Cilindres

Un cilindre és un tub de secció circular ancat per un dels extremsa l’interior del qual 
llisca un èmbol solidari amb l’eix que gira.

El treball que fa el cilindr depèn de dues magnituds:

● La cursa: és el desplaçament que fa l’èmbol a l’interior del cilindre.
● El diàmetre: determina la superfície de l’émbol.



Cilindre d’efecte simple

L’aire comprimit només desplaça ‘èmbol en el sentit de la curs d’avançament



Cilindre d’efecte doble

Aquest cilindre fa el treball en els dos sentits, en la cursa d’avançament i en la cursa de 
retrocés.



Càlcul de la força d’un cilindre



Elements de distribució: les vàlvules

Les vàlvules pneumàtiques dirigeixen i regulen el pas d’aire comprimit.

Les vàlvules distribuïdores són les encarregades d’interrompre, deixar passar o desviar l’
aire comprimit.

Per identificar-les i representar-les gràficament s’ha de tenir en compte:

a)El tipus de vàlvula: ve donat per 
dues xifres. la primera indica el 
nombre d’orificis i la segona el 
nombre de posicions de treball



● El sentit de circulació: s’
indica mitjançant fletxes que 
s’insereixen dins cada 
quadre.

● Les connexions: els orificis de 
les fonts d’aire comprimit són 
diferents de les sortides d’
aire.

● Les formes de comandament 
i retorn: es representa el 
comandament a l’esquerra i 
el retorn a la dreta.





Vàlvules 2/2 i 
3/2



Vàlvula 4/2



Vàlvula 5/2

https://www.youtube.com/watch?v=d_NnXrF4ReY

https://www.youtube.com/watch?v=d_NnXrF4ReY
https://www.youtube.com/watch?v=d_NnXrF4ReY


Altres tipus de vàlvules

VÀLVULES OR O SELECTORA DE POSICIÓ



Altres tipus de vàlvules

VÀLVULES AND O DE SIMULTANEITAT



Altres tipus de vàlvules

VÀLVULES ANTIRETORN



Altres tipus de vàlvules

VÀLVULES REGULADORES BIDIRECCIONALS VÀLVULES REGULADORES 
UNIDIRECCIONALS



Circuits pneumàtics bàsics

http://guindo.pntic.mec.es/~crangil/neumatica.htm#cse22

http://guindo.pntic.mec.es/~crangil/neumatica.htm#cse22
http://guindo.pntic.mec.es/~crangil/neumatica.htm#cse22


Enllaços interessants

Vídeos vàlvules:

http://blocs.xtec.cat/monroigtecnologia/2013/06/03/pneumaticahidraulica/

Informació:

http://www.xtec.cat/~jjordan/meca/3credit/pneuma.htm

Exercicis pneumàtica

https://app.box.com/s/yqml4q3xaimlffa2tfv4

Comprova què has après

http://www.areatecnologia.com/test%20neumatica.htm

http://blocs.xtec.cat/monroigtecnologia/2013/06/03/pneumaticahidraulica/
http://blocs.xtec.cat/monroigtecnologia/2013/06/03/pneumaticahidraulica/
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https://app.box.com/s/yqml4q3xaimlffa2tfv4
https://app.box.com/s/yqml4q3xaimlffa2tfv4
http://www.areatecnologia.com/test%20neumatica.htm
http://www.areatecnologia.com/test%20neumatica.htm


Circuits pneumàtics

http://guindo.pntic.mec.es/~crangil/neumatica.htm#cse32

Presentació completa

http://mjtecnologia.blogspot.com.es/2013/04/tecnologia-industrial-pneumatica.html

Simulador

https://youtu.be/wpvG1L2Y49w

Informacions

http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/index.php?
option=com_content&view=section&id=12&layout=blog&Itemid=72

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_neumatica/neumatica_indice.html
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