
Construcció d´un ascensor hidràulic

Ascensor Hidràulic

(Imatge de Flicker)

L´ascensor hidràulic

Els ascensors que més s´utilitzen avuí dia, són els que funcionen amb motors elèctrics i 
els que funcionen hidràulicament. Per veure la diferència bàsica entre els diferents tipus 
d'ascensors podeu anar al següent enll  aç  .

Ara ens ocuparem de l´estudi dels ascensors hidràulics i per entendre´n el funcionament 
hem de conèixer quins són els principis de la hidràulica.

La idea bàsica d´un sistema hidràulic és molt senzilla: la pressió que s'aplica en un punt 
determinat es transmet amb la mateixa intensitat a cada punt del mateix mitjançant un fluid 
incompressible (per exemple oli o aigua). 
En el següent esquema es mostra el sistema hidràulic més simple: consta de dos pistons i 
un tub d'oli que els connecta.

A1 : Secció del pistó 1
A2 : Secció del pistó 2

                                              

( Wikimedia Commons )

Si apliquem una força descendent a un pistó (F1 el de l'esquerra en aquest cas), aquesta 
força es transmet al segon pistó a través de l'oli del tub amb la mateixa intensitat. Com l'oli 
és incompressible, la força descendent que apliquem a un pistó és molt eficient, de 
manera que gairebé tota la força produïda es transmet al segon pistó a través de l'oli del 
tub.

El Teorema de Pascal h diu que la pressió exercida en un líquid es transmet íntegrament i 
instantàniament a tots els seus punts. Podeu veure un interactiu que mostra els aspectes 
més pràctics d´aquest teorema fent clic aquí
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http://www.flickr.com/photos/christajoy42/2420449640/
http://www.xtec.cat/~vcurco/Flash/Pascal.swf
http://www.consumer.es/web/es/vivienda/comunidades_vecinos_y_legislacion/2008/01/06/173510.php
http://www.consumer.es/web/es/vivienda/comunidades_vecinos_y_legislacion/2008/01/06/173510.php
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Qüestions Pràctiques

Resol a la teva llibreta els següents exercicis :

• Disposem de dos pistons units per una canonada de seccions  A1 = 10 mm i A2 = 
40 mm Si necessitem aixecar un objecte amb una força F2=40 N sobre el pistó 
segon, quina serà la força F1 que hem de fer sobre el pistó primer?

• En una premsa hidràulica, podem fer una força màxima de 50 N, si la secció dels
pistons són de 50 cm2 i 200 cm2. Quina és la força màxima que podem obtenir en el 
segon pistó?.

• La cabina d´un ascensor elèctric té una massa de 120 kg i la màxima càrrega 
permesa és de 300 Kg. Quina massa ha de tenir el contrapés?.

• La velocitat màxima de pujada d´un ascensor és de 2,5 m/s. Si va a aquesta 
velocitat quan temps trigarà a pujar un edifici de 20 plantes si cada planta té una 
alçada de 2,8 metres.

• Busca informació a internet sobre quines avantatges i quins inconvenients tenen 
els ascensors hidràulics envers els elèctrics.

Practica i experimenta al Taller

• Per comprovar el Principi de Pascal realitza la pràctica següent a l´aula taller de 
Tecnologia. Cal disposar d´una xeringa, una agulla hipodèrmica i un “ou kinder” (o 
una pilota de ping-pong). Amb la punta de l'agulla  calenta perfora l'ou pels dos 
extrems oposats i en el centre d'un lateral fes un altre forat més gran per inserir la 
xeringa.  Omple  la  xeringa  d'aigua  acolorida  amb  pintura  i  pressiona.  Observa 
l'efecte que es produeix. (Pots obtenir més informació aquí )
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http://phobos.xtec.cat/msans25/mecanica/experincia_2.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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PROJECTE CONSTRUCTIU

Proposem construir un ascensor o elevador hidràulic que realitzi únicament dues parades ; 
planta baixa i primera planta.

Per fer-ho disposareu del següent material (com podeu veure a la imatge) : 

• Tauler de Tablex perforat. 

• 2 làmines de cartró ploma. 

• 4 brides. 

• 2 xeringues ( una de 20 ml i un altra de 10 
ml ) 

• Tub flexible de PVC.

• 2 finals de cursa. 

• 2 LED ( un vermell i un verd ) 

• 2 resistències de 133 ohms. 

• Cable elèctric. 

• Un portapiles  de tres piles (3x1,5 Volts ) 

• Cargols, femelles i volanderes. 

CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONAMENT 
El funcionament del ascensor o elevador ha de ser el següent : 

• una xeringa s´encarrega de produir el moviment de pujada i baixada desplegant o 
fent retrocedir la tija sobre la que s´acobla la plataforma de l´ascensor gràcies a la 
pressió exercida sobre l´altra xeringa. 

• mitjançant els finals de cursa i els LED hi haurà dos senyals lluminosos en les dues 
posicions de la plataforma ( verd: planta baixa i vermell: primer pis ). Per tant quan l
´ascensor es trobi a la primera planta s´encendrà el LED vermell i quan es trobi a la 
planta baixa s´encendrà el LEDverd.

Cada grup haurà de dissenyar el seu propi ascensor o elevador, aquí teniu algunes idees 
que us poden ser útils :

També podeu visualitzar el següent vídeo per veure el funcionament de la maqueta d´un 
ascensor  fent clic aquí.
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http://www.youtube.com/watch?v=AcizNV94rvE&feature=youtu.be
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Altres consideracions :

1. Com podem muntar les xeringues per tal que no agafin aire.

Per fer això es imprescindible realitzar un procés de cebat del sistema hidràulic tal i com es 
mostra en el següent vídeo. 

2. Com podem muntar el circuit elèctric.

El nostre ascensor té indicadors lluminosos per cadascuna de les plantes. Quan la 
plataforma de l´ascensor arriba a la planta superior s´acciona el led vermell i quan es troba 
a la planta inferior s´acciona el led verd.
Per tant és la plataforma la que ha d´accionar el final de cursa i aquest alhora fer encendre 
els leds. Els finals de cursa funcionen en aquest cas com interruptors que, en ser 
accionats, deixen passar el corrent elèctric. Els finals de cursa que utilitzarem són com el 
que apareix a la següent figura : 

Aquests finals de cursa tenen tres terminals : el C ( comú ), el NA ( Normalment Obert ) i el 
NT ( Normalment Tancat ). Simbòlicament el podem fer equivaldre a un commutador com 
el que apareix a la següent imatge : 

Pel que fa a díodes LED, utilitzarem dos, un de vermell i un de verd. 
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http://www.slideshare.net/agt09garciacrl/4xxcxxpn1-hidraulic-60-20-cebat
http://youtu.be/AcizNV94rvE
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Els LED són dispositius electrònics construïts amb material semiconductor. Disposen de 
dos terminals, l´Ànode ( pota més llarga ) i el Càtode ( pota curta ). Per tal que el LED 
il·lumini cal polaritzar l´Ànode positivament i el Càtode negativament.
El símbol del LED és el següent : 

Per protegir el LED d´un excés de tensió s´afegeix un resistor com el que apareix en la 
següent imatge : 

El connectarem en sèrie amb el LED.
El símbol del resistor és el següent : 

Finalment ens falta l´alimentació del circuit, utilitzarem un portapiles i 3 piles R6 d´1,5 Volts 
cadascuna. 

El símbol de la pila és el següent : 
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Documentació que cal lliurar :

Portada : ha de contenir el títol del projecte ( Construcció de la maqueta d´un ascensor 
hidràulic ), nom i cognoms de l´alumne, data de lliurament i nom del professor a qui es 
lliura )

Índex : amb tots els punts paginats que figuren a continuació.

Descripció del funcionament : breu descripció del funcionament de la maqueta. 
Possibles aplicacions reals.

Croquis Acotat : Dibuix a mà alçada del disseny realitzat amb les mesures reals.

Materials i Eines utilitzades : llistat diferenciat de materials i eines utilitzades en la 
construcció de la maqueta.

Procés de construcció : llistat de totes les operacions realitzades per tal de construir la 
maqueta amb els problemes que han succeït, com els hem solucionat i el temps que hem 
emprat en la seva realització.

Circuit Elèctric : esquema del connexionat de la part elèctrica del projecte.

Avaluació i propostes de millora: reflexió justificada del funcionament del projecte i 
possibles propostes per tal de millorar-lo.

Annexes : Fotografies, vídeo del funcionament o altres qüestions a tenir en compte. 
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