
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

OFERTA TECNOLÒGICA 

CONVERTIDOR DE PARELL INERCIAL AMB 
VELOCITAT DE SINCRONISME 

 
Els convertidors de parell i els acobladors hidrodinàmics actuals, com a part 
dels mecanismes de transmissió de moviment rotatiu, requereixen que la 
velocitat de l’eix de sortida sigui menor a la de l’eix d’entrada ja que la potència 
es transfereix a partir del lliscament d’un fluid. Aquest sistema de funcionament 
limita el rendiment dels convertidors de parell i, sovint, provoca problemes de 
sobreescalfament. La solució proposada, basada en forces inercials, és una 
alternativa que millora el rendiment de transmissió on, d’una manera 
automàtica, la velocitat de sortida es sincronitza amb la d’entrada. 

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA 
El convertidor de parell inercial està relacionat amb la transmissió de potència 
d’una font de moviment angular (o motor) a un element receptor que treballa a 
una velocitat i moviment diferent. Concretament, la invenció proposada permet 
substituir els convertidors de parell de base hidrodinàmica aplicats, millorant-
ne el seu rendiment energètic.  

APLICACIÓ I MERCAT OBJECTIU 
La tecnologia podria aplicar-se per substituir convertidors de parell i 
acobladors hidrodinàmics, en cintes transportadores, cabrestants, trepants, 
aerogeneradors, etc. Particularment, es podria aplicar en el camp del transport 
tant nàutic com terrestre, on tots els cotxes amb canvi automàtic en porten un. 

 
AVANTATGES COMPETITIUS 
La tecnologia suposa una innovació ja que realitza la mateixa funció que els 
convertidors de parell hidrodinàmics i introdueix avantatges interessants com: 

• Sincronisme automàtic sense necessitat d’embragatge.  

• Rendiment i eficiència energètica superiors.  

• Aplicabilitat en situacions on el convertidor hidrodinàmic no és possible, 
ja sigui per mida o per preu. 
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TRL- 4 
Provada en transmissió 
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