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Pneumàtica

PROJECTE DE PNEUMÀTICA
DISPENSADOR DE PRODUCTES

1.1 INTRODUCCIÓ
 
Aquest projecte  proposa el  disseny i  construcció d’un dispositiu  automàtic  utilitzant 
operadors pneumàtics i/o electropneumàtics. En aquest projecte es pretén que l’alumnat 
dissenyi  un  dispositiu  mecànic,  -  en  aquest  cas  un  dispensador  de  productes-,  i 
posteriorment  un  automatisme  senzill  que  en  permeti  el  seu  govern  a  partir  d’unes 
condicions donades. El més important és aquesta segona part, ja que l’objectiu principal 
és el de posar a prova les capacitats de l’alumnat en disseny de circuits pneumàtics i/o 
electropneumàtics,  intentant  complir   un  dels  objectius  bàsics  de  les  matèries  de 
Tecnologia Industrial i de Mecànica.

1.2 OBJECTIUS TERMINALS QUE ES TREBALLEN 
DIRECTAMENT O INDIRECTA EN LA REALITZACIÓ 
DEL PROJECTE

3.  Descriure,  interpretar   i  emprar  els  mètodes,  simbologies  i  llenguatges  de  la 
tecnologia.  Representar gràfiques, esquemes i plànols.

8. Interpretar projectes i esquemes senzills d’instal•lacions industrials i explicar-ne el 
funcionament.

11.  Descriure  la  connexió  dels  principals  dispositius  electromecànics  a  la  xarxa 
industrial.

12. Desmuntar artefactes tot identificant les peces i subconjunts principals i secundaris; 
descriure el funcionament dels diferents dispositius que hi són presents.

16. Descriure i reconèixer les aplicacions bàsiques dels automatismes.

17. Interpretar esquemes d'automatismes i la seva representació simbòlica.

18. Projectar i construir circuits simples per l'aplicació en automatismes.

19. Seleccionar i emprar les eines informàtiques requerides en cada moment del procés 
tecnològic.

23. Analitzar situacions d'avaria.

27. Identificar i acotar els problemes a resoldre i les  necessitats a satisfer mitjançant la 
utilització de la tecnologia.
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28.  Aplicar  les  normes  i  reglamentacions  que  afectin  a  màquines,  materials  i 
instal·lacions.

29. Analitzar i relacionar les dades preses d'especificacions tècniques.

30. Utilitzar dades d'informacions tècniques en la solució tant de problemes teòrics com 
pràctics.

32. Elaborar projectes senzills, redactant les memòries i dibuixant els plànols necessaris.

35. Realitzar individualment i en equip els projectes redactats.

1.3 CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN

FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS

4. Màquines i sistemes.

4.1.  Elements  i  circuits  constitutius  de  les  màquines.  Els  elements  i  sistemes 
mecànics: mecanismes de transmissió i de transformació del moviment. Els 
elements i circuits pneumàtics o hidràulics. Els elements i circuits elèctrics. 
Integració dels sistemes descrits.

6. Regulació i control.

6.1.  Visió  general:  Sistemes  de  llaç  obert  i  de  llaç  tancat.  Comandament  i 
regulació. Components com a part d'un sistema.

6.2. Sensors, dispositius de comandament i actuadors. Classificació funcional i per 
tecnologies: elèctrics, mecànics, pneumàtics, hidràulics.

PROCEDIMENTS

1. Referits al tractament de la informació.

1.1.  Interpretació  i  realització  d'esquemes,  plànols,  taules  de  dades  i 
especificacions tècniques.

1.2. Realització de càlculs i expressió amb notació específica (equacions lògiques, 
equacions químiques, grafcets). 

1.3. Ús de les eines informàtiques per a la captació, emmagatzematge, anàlisi i 
tractament   de  la  informació;  per  a  la  simulació  de  processos,  l'execució 
d'ordres de comandament, la redacció de memòries, la confecció de plànols i 
la comunicació.

1.4.  Anàlisi  dels  fenòmens  tecnològics  des  d'altres  punts  de  vista:  històric, 
sociològic i econòmic.
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2. Referits als materials i als processos.

2.2.  Realització  d'operacions  elementals  de  les  diferents  tecnologies  amb  la 
corresponent utilització d'aparells de mesura i control.

2.3. Càlcul i experimentació de circuits i sistemes d'automatització.

3. Referits a la realització de projectes.

3.1.  Aplicació  de  les  normes  de  seguretat  i  selecció  dels  equips  de  protecció 
adients per a cada  tasca tecnològica que se li encomani.

3.2. Realització d'un projecte tècnic complet des de la definició de l'objectiu fins 
l'obtenció i avaluació del producte final.

VALORS, NORMES I ACTITUDS

1. Referents a la tecnologia.

1.4. Respecte a les convencions i normes internacionals.

2. Referents al treball.

2.1. Observació, constància, responsabilitat i respecte a les normes de seguretat i 
autocrítica en el treball individual.

2.2.  Iniciativa  per  proposar  solucions  i  projectes,  i  receptivitat  envers  els 
procedents  dels  altres.  Voluntat  de  diàleg  i  intercanvi  crítics.  Capacitat 
d'arribar a acords i de dur-los a terme en col.laboració.

1.4 CONEIXEMENTS PREVIS

Si el projecte se soluciona utilitzant operadors pneumàtics exclusivament, pot dur-se a 
terme  un  cop  s’hagin  treballat  tots  els  continguts  referents  a  elements  sistemes 
pneumàtics i se’n coneguin les seves funcions i aplicacions. Llavors pot servir com a 
projecte  que  globalitzi  i  apliqui  les  tècniques  treballades.  En  canvi  si  s’utilitzen 
dispositius  electropneumàtics  caldrà  haver  treballat  també  els  elements  i  sistemes 
elèctrics.  Tanmateix,  no són excloents les dues propostes, ja que constitueix un bon 
criteri  realitzar el projecte primer   amb operadors pneumàtics i  després modificar-lo 
utilitzant operadors electropneumàtics.

1.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I REALITZACIÓ

La pràctica es planteja una mica oberta perquè cada grup d’alumnes pugui donar la seva 
solució al  problema d’automatització plantejat,  tant a nivell  de circuit  pneumàtic  i/o 
electropneumàtic  com de disseny del mecanisme dispensador de productes.  es tracta 
d’un  dispensador  de  productes  qualsevol  (begudes,  bosses,  capsetes,  etc.)  que 
subministra una unitat de producte en prémer un dispositiu com ara un polsador.
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CONDICIONS
- En prémer un polsador o activar un sensor de proximitat s’obre una porta.
- Un cop la porta resta oberta surt el producte i es recull.
- La porta es tanca i el dispositiu resta a punt per una nova operació.

DISSENY DEL DISPOSITIU MECÀNIC

El dispositiu  es  munta  a  partir  de les  peces  del  mecano  de l’aula  ATESO on se li 
acoblen  dos  cilindres  pneumàtics.  El  producte  a  dispensar  seran  unes  capsetes 
cilíndriques  que  poden  contenir  algun  producte  al  seu  interior.  (S’han  utilitzat  les 
capsetes que van dins els ous de xocolata “Quintar”)

   
Cilindre expulsor

B

Alimentador

Cilindre porta
A

Sortida producte

Porta
  

 CONDICIONS FUNCIONAMENT

El  cicle  començarà  en  prémer  el  comandament  manual  d’una  vàlvula 
pneumàtica, si el circuit es resolt exclusivament amb components pneumàtics. Si es fan 
servir elements electropneumàtics, llavors l’iniciaríem prement un polsador elèctric o 
activant un sensor de proximitat (fotoloelèctric, inductiu o capacitiu). 

En rebre el circuit aquest senyal pneumàtic o elèctric, el cilindre (A) de doble 
efecte  (el  qual  en  estat  de  repòs  té  la  tija  sortida)  retrocedeix  i  obre  la  porta  del 
compartiment  per on sortirà  el  producte.  A continuació,  per  mitjà  d’un captador  de 
senyal que detecta que el cilindre (A) ha retrocedit totalment, es dóna senyal a la vàlvula 
distribuïdora  del  cilindre  de  simple  efecte  (B)  que  el  fa  avançar,  subministrant  el 
corresponent  producte.  El  final  del  recorregut  del  cilindre  (B)  és  detectat  per  un 
captador de senyal, el qual fa actuar el comandament del distribuïdor del cilindre (A) 
fent-lo avançar fins la posició inicial,  és a dir tancant la porta. Al mateix temps, en 
abandonar la seva posició el cilindre (A), fa que el cilindre (B) retrocedeixi retornant 
també a la seva posició d’origen. 
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Per  tal  de  regular  els  temps  d’accionament  dels  cilindres,  es  col·loquen 
reguladors de cabal bidireccionals a les entrades i sortides d’aire dels cilindres, retardant 
el tancament de la porta  per garantir la sortida del producte.

El cicle de funcionament dels cilindre és, per tant, el següent: A-, B+, (A+ B-), i 
en el diagrama espai-temps podem comprovar-ne els accionaments:

-B
+

A
-
+

0,5 1
Temps (s)

2

El GRAFCET  corresponent seria el següent:

a0

2

3

 
B+

A+

b1

B -

! b1

0

1 A -

m1 Prèmer botó

Accionament expulsor

Tancar porta
i retorn expulsor

Obrir porta

 A partir del GRAFCET dissenyem el circuit:

Cilindre expulsor

2.01

Accionament

1.1

1.02

Cilindre porta

1.01

1.0

a0

m1

A

b1

2.0
B
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Si  la  solució  adoptada  és  amb  elements  electropneumàtics  llavors  l’esquema 
seria el següent:

Accionament

0V

K1

m1

1.01

Cilindre porta

24V

K1

1.1

1.02

K2

K3

a1
1.0

A

K2

a2

K3

a1

B

2.01
b1

Cilindre expulsor
a2

2.0

Material
La relació exacta del material necessari per realitzar la pràctica dependrà de la solució 
adoptada. Amb tot diferirà ben poc de la següent:

- 1 cilindre de simple efecte.
- 1 cilindre de doble efecte.
- 1 vàlvula distribuïdora 3/2 accionada per pressió d’aire 
- vàlvula  distribuïdora  5/2  biestable  accionada  per  pressió  d’aire  o 

electrovàlvula biestable.
- 2 vàlvules 3/2 (tipus final  de cursa) amb accionament mecànic i retorn per 

molla o dos sensors de proximitat magnètics per acoblar als cilindres
- 1 vàlvula 3/2 amb accionament manual per polsador o palanca i retorn per 

molla o un polsador o detector de proximitat fotoelèctric
- 2 reguladors de cabal unidireccionals.
- Equip  de  producció  i  condicionament  d’aire  (compressor,  filtre,  regulador, 

etc.)
- Tub de plàstic per efectuar les connexions.
- Material  divers  per  construir  el  dispositiu  (peces  mecano  ATESO,  fustes, 

perfils d’acer, cargols, etc.)
- Producte per dispensar: boles, caixetes, etc.
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- Font d’alimentació de 24 V

1.6 QÜESTIONS

 Quins inconvenients heu trobat durant la realització de la pràctica? Quines solucions 
heu adoptat?

 El mecanisme dissenyat, presenta problemes de seguretat tant a nivell pneumàtic 
com de possible ús per part de persones? Com es podria millorar-ne la seguretat?

 Quines possibles avaries pot presentar el circuit? Com es poden solucionar?
 En la pràctica seria viable fer aquest dispensador de productes amb només dos 

cilindre pneumàtics? 
 Quins elements hauríem d’incorporar per millorar el sistema?
 Creieu que el circuit pneumàtic que heu dissenyat té altres aplicacions? Quines? 
 És viable i avantatjós utilitzar només dos cilindres de simple efecte per resoldre 

aquest automatisme pneumàtic? Quins inconvenients presenta? 
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