
                                                                                                       

 

FM01 - Hydraulics
 

 

1. Objectius

● L’estudiant ha de ser capaç de treballar conceptes bàsics relacionats amb fluids,
com ara: flux, viscositat, pressió, rugositat, etc.

● L’estudiant  ha  de  ser  capaç  d’interpretar  I  produir  documentació  a  partir  de
manuals, per a muntatges bàsics.

● L’estudiant ha de ser capaç d’utilitzar programari de simulació en un entorn de
disseny assistit per ordinador. És la condició per poder realitzar muntatges.

2. Prerequisits

L’alumne ha d’haver passat MP10 Anglès Tècnic durant el primer curs, d’acord amb les
Orientacions als centres per organitzar els nous cicles formatius (LOE), facilitades a
l’adreça:

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe

3. Descripció del material docent

 
S’organitza en dos nuclis:
Un de teòric per treballar els aspectes bàsics dels fluids, sense entrar en detall sobre
els oleohidràulics, encara que s’esmenten.
Un altre set per treballar la simbologia, esquemes hidràulics, manuals professionals i
programari. 

4. Aspectes didàctics i metodològics.

L’estratègia  metodològica  es basa en el  PBL (Problem Based Learning)  adreçat  a
alumnes  que  accedeixen  a  una  formació  professional  de  nivell  N2, sense  les
competències bàsiques de l’ESO acreditades (accés mitjançant Prova Accés a Grau
Mitjà). Per tant, es parteix d’un nivell molt elemental per a que, guiat pel professor,
l’estudiant pugui progressar fins al màxim de les seves capacitats.  

A través  dels  recursos  web  es  pretén  dotar  als  instruments  d’ensenyament  d’un
background  realista i professional (links a universitats i amb empreses). Al mateix
temps,  s’evita  la  limitació  per  material (la  hidràulica  és  extremadament  cara)
mitjançant programes de simulació.

5. Recursos utilitzats.
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● http://www.festo.com/cms/en-us_us/index.htm
● http://www.automationstudio.com/

A partir  de la  Unit  2,  es pretén que l’alumne conegui  els  circuits  bàsics en
hidràulica,  com  a  mitjà  per  veure  quins  són  els  principals  elemnts  que  el
composen. Donat que realment aquesta Unitat Formativa , en observar el seu
currículum, el  que tracta són avaries,  cal  que primer  es vegin els  sistemes
bàsics  funcionant.  Amb  aquesta  finalitat,  FESTO  posa  a  disposició  uns
programes de simulació que actualment són utilitzats en la industria  també.
D’aquesta  manera,  simulant  un  circuit  amb  el  software  de  FESTO,  es  pot
comprendre millor la funció dels elements d’un circuit hidràulic.

D’una  manera  encara  més  professional,  podem  treballar  amb  el  software
d’Automation Studio. És molt interessant perquè permet fer simulacions amb
llibreries de components de diferents fabricants. És especialment útil (en altres
àmbits) per contrastar solucions tècniques amb diferents proveïdors : un tipus
d’avaria de la que no es parla al currículum seria la deguda a incompatibilitats
entre fabricants, malgrat que segueixen una mateixa normativa.

● www.wikipedia.org (Especialment pel seu material sota llicència CC)
● Manual Vickers de Hidràulica (recurs propi)

El Manual Vickers és una eina de referencia a nivell  mundial. Vickers és un
fabricant  de  tecnologia  hidràulica  que  ,  a  través  del  seu  manual,  permet
configurar els circuits més bàsics i comuns amb total fiabilitat, sempre que es
faci amb el seu material. D0implementar un circuit amb altres marques, aquest
manual segueix sent una referencia.

Per a les unitats d’aquesta entrega, es fa servir especialment el capítol 13, que
ens permetria de tractar  amb els circuits bàsics (simulant-los)  i  després,  en
unitats posteriors, treballar els elements un per un.

6. Autoria
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