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1. OBJECTIU 

Definir el procediment per calcular la densitat d’un compacte d’alumini 

mitjançant la balança hidrostàtica. 

 

2. RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre 

tot el personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a determinar la 

densitat del compacte d’ alumini mitjançant el mètode hidrostàtic.  

 

3. DEFINICIONS 

Accessori per la  pesada hidrostàtica: Component que servirà per 

determinar la massa del compacte quan està totalment submergit al 

líquid d’immersió. Està   format per: 

- Una base elevada, aguantada amb 3 potes d’ aranya que no tocaran 

el plat de la balança. A sobre es col·locarà el got de precipitats amb 

el líquid d’ immersió. 

- Una estructura recolzada sobre la balança per penjar el fil amb el 

plat on es col·locarà la peça.  

    

4. DESCRIPCIÓ 

MATERIAL I EQUIP 

 Balança digital MARCA MODEL amb unes dimensions que 

permetin treballar al l’ accessori per la balança hidrostàtica. És 

recomanable que tingui precisió de 0.0001 g. 

 Accessori per la balança hidrostàtica 

 Bany d’ ultrasons 

 Acetona 

 Estufa de laboratori 

 Dessecador per buit amb mànega i connector LCD22004 

 Bomba de buit 

 Manòmetre 

 Termòmetre digital amb sonda i resolució de 0.1 ºC (p.e. 

Testo 925) 
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 Líquid d’immersió: aigua amb un agent tensoactiu (lauril-

sulfat sòdic) en una proporció d’entre el 0,05 i 0,10% del 

volum total d’aigua 

 1 Gots de precipitats forma alta de 25 ml. 

 1 Gots de precipitats on hi càpiga el compacte. 

 Pinces metàl·liques de punta fina. 

 Plantilla de densitat 

4.2. PROCEDIMENT 

1- Netejar amb aigua i sabó els gots de precipitats. Esbandir-los amb 

aigua desionitzada i assecar-los. Omplir el got de precipitat on hi 

cap el compacte d’acetona i introduir-ne el compacte.  

2- Posar el got de precipitats al bany d’ultrasons durant 5 minuts  per 

eliminar el possible greix que tingui acumulat.  

3- Extreure el compacte del got i ficar-lo a l’estufa de laboratori durant 

5 minuts a 40 ºC per assecar-la. Deixar-lo atemperar duran 10 

minuts. 

4- Pesar el compacte  (mc) a la balança digital. 

5- Omplir el got de precipitats de 25 ml amb el líquid d’immersió. 

Introduir-hi també el plat amb el fil i el compacte a mesurar, fins 

que quedi totalment submergit. Posar el got al dessecador y fer el 

buit a una velocitat no superior a 1kPa/s, fins a una pressió de 7 

kPa. Romandre-hi durant 5 minuts, per extreure totes les bombolles 

d’aire que es puguin haver format. Trencar el buit suaument i 

extreure’n el got de precipitats amb el seu contingut sense sacsejar-

lo. 

6- Deixar el got de precipitats durant 30 minuts al costat de la balança 

electrònica de mesura, perquè es termalitzi. Col·locar correctament 

l’accessori per la balança hidrostàtica a sobre la balança (Figura 1). 
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7- Mesurar la temperatura inicial del líquid (Tinicial) i verificar-ne 

l’estabilitat. 

8- Posar el got de precipitats a sobre la base de l’ accessori i penjar  el 

fil d’ alumini roscant-lo a un dels vèrtex de manera que quedi el plat 

únicament suspès pel fil i al centre del got (Figura 2) . L’ operació 

s’ ha de dur a terme sense que el plat surti del líquid. 

 

       

 

 

 

Figura 1 Col·locació de l’accessori per la pesada hidrostàtica 

 Figura 2 Accessori per la pesada hidrostàtica amb got, fil y plat incorporats, 

preparat per fer la pesada 
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9- Amb l’ ajuda de les pinces, es col·locarà el compacte a sobre el plat 

, sense extreure’l del líquid. Pesar el plat amb el compacte dins del 

líquid               (mc+plat submergit). Treure la peça del plat i pesar el 

plat submergit ( mplat submergit). Repetir la operació de 3 a 5 vegades. 

10- Mesurar la temperatura final del líquid (Tfinal) 

11- Ficar les dades a la plantilla de densitat 

 

   

5. REGISTRES 

 

Les dades obtingudes durant el procés de determinació de densitats es 

recolliran en la plantilla de densitats i es lliurarà al responsable de 

laboratori. 

 

6. CONTROL DE CANVIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versió Canvis realitzats Data Arxiu electrònic 
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1.2 “Preparació metal·logràfica de proveta 
d’alumini amb pulidora Struers Lobopol 5” 

 

1. OBJECTIU 

2. RESPONSABILITAT D’ APLICACIÓ I ABAST 

3. DEFINIFIONS 

4. DESCRIPCIONS 

4.1 Material i equip 

4.2 Procediment 

4.3 Neteja i manteniment 

5. REGISTRES 

6. CONTROL DE CANVIS 

 

1. OBJECTIU 

Definir el procediment per desbastar i polir mostres embotides de pols 

amb una polidora giratòria marca Struers. 
 

2. RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre 

tot el personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a desbastar i polir 
mostres de pols amb la desbastadora - polidora . 

 
3. DEFINICIONS 

Polidora: aparell amb una plataforma giratòria, on es col·loquen els 

diferents discos (desbast i polit) i on, per efecte de la dissolució de 

diamant, del pany  i per efecte de la rotació de la plataforma, obtenim 
un polit de la mostra per observa posteriorment al microscopi, fer 

indentacions etc. 
 

4. DESCRIPCIÓ 

4.1 Material i equip 

 Polidora rotativa Struers model Labapol-5. 

 Dissolució de diamant de 6 μm i 1 μm de Buehler. 

 Discos amb panys de 6 μm i 1 μm. 

 Proveta a polir. 
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4.2 Procediment 

1. Marca una fletxa a l’esquena de la proveta amb retolador resistent 

en aigua. 

2. Desbastar en sec sobre una cinta abrasiva de paper esmeril de 600 

grau (seguint el sentit de la fletxa que em pintat amb retolador), 
una vegada, si no hi ha molta rebaba (al cant) a la proveta 

embotida, sinó desbastar tantes vegades fins que no hi quedi rebaba 
a la mostra, sempre en al mateix sentit de baix a dalt Fig.1. 

L’objectiu es treure les capes distorsionades resultants de la pròpia 
embotició fins a obtenir una superfície completament plana.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Rentar amb aigua , aigua destil·lada, assecar. No emprar Etolh 
perquè esborra el retolador. 

4. Desbastar amb pany i dissolució de diamant 6 μm seguint la 

següent seqüència: 

a. Gir 90º (respecte el sentit del desbast en sec), 5min 300 rpm 

aplicar una petita pressió. 

b. Gir 90º 9 min 250rpm sense pressió. 

c. Gir 90º 13min 200 rpm sense pressió. 

d. Gir 90º 9 min 150rpm sense pressió. 

Durant tot aquest procés no girar la proveta al voltant del plat. Si 
cal, posar una mica de dissolució de diamant de 6 μm (fotografia. 

1). 

 

 

 

 

 

 

Mostra a desbastar Sentit de desbast 

Baix 

Dalt 

Paper de desbast esmeril 

de 600 grau 

Fig.1 

Controlador de las rpm 
fotografia.1 
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5. Rentar amb aigua + sabó per eliminar tots els productes residuals, 
esbandir amb aigua i  desprès amb aigua desionitzada i assecar  la 

superfície de la mostra mitjançant una corrent d’aire calent  ( amb 
un assecador) que desplaci la pel·lícula d’aigua, sense arribar a 

trencar-la, cap a un dels extrems de la mostra, aconseguint 
d’aquesta manera que no es formin taques . 

6. Observació en microscopi: cal veure ratlles majoritàriament 

paral·leles i perfils de pols (blanc) molt ben definits. Hi haurà alguna 
zona borrosa o amb desnivells, no fer cas. 

7. Polit amb pany i dissolució de diamant 1 μm durant 10 min, 5 min 
en sentit perpendicular al últim desbast , gir a 90º i 5 min mes, 

sempre a 150rpm. En tot aquest procés no aplicar pressió. 

8. Rentat segons punt 5. 

9. El resultat final es una superfície totalment plana amb partícules de 
pols amb el perfil totalment ben definit i on la superfície te ratlles 

paral·leles molt primes quasi menyspreables. 

 

4.3 Neteja i manteniment 

1. Substituir els panys dels discos de 1 μm i 6 μm quan aquests estiguin 

desgastats. 

 

5. REGISTRES 

 
No s’aplica. 

 
CONTROL DE CANVIS 

 

Versió Canvis realitzats Data 
Arxiu 
electrònic 

    

    

    

    

    

    

 
 

 

Còpia 
número 

Nom Càrrec Signatura Data 

     

     

CONTROL DE CÒPIES 
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1.3 “Protocol d’omplerta de motlle per 

compactació amb la GloveBox” 
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OBJECTIU 

Definir el procediment per omplir un motlle de compactació per obtenir un 

compacte d’alumini dins de la “globe box”. 
RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot 
el personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a la omplerta d’un motlle de 

compactació per obtenir un compacte d’alumini amb la “globe box”. 

DEFINICIONS 

“Globe box”: cambra piramidal estanca de plàstic flexible amb guans per 

la manipulació de mostres en el seu interior i una sortida de gasos per a 
controlar-ne l’atmosfera interior. 

DESCRIPCIÓ 

Material i equip 

 “Globe box”. 

 Premsa hidràulica. 

 1 connector LCD22004 (connectat a la “globe box”). 

 3 papers de treball. 

 2 papers de neteja. 

 1 espàtula plana-canya. 

 1 espàtula plana-cullereta. 

 1 balança amb 1 mg de precisió amb bateries. 

 1 càpsula de petri. 

 1 desecador petit sense i placa, amb mangera i connector LCD22004. 

o Motlle de compactació complert. 

o Bases de compactació. 

o Bases de auxiliars. 

o Greix de compactació. 

o 5 parells de guants de latex. 

o 1 embut per pesar (sabatetes) de vidre petit. 

o 1 plat de balança. 

Preparació de la “globe box”. 

1. Comprovar que l’interior de la “globe box” és net, i si no ho està 

netejar-lo. 

2. Col·locar els 3 papers de treball de manera que cobreixin tota la 

base interior de la “globe box”. 

3. Connectar el connector LCD22004 al connector LCD17004 de l’interior 

de la “globe box”, de manera que permeti l’entrada i sortida 

d’atmosfera. 
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4. Protegir l’allotjament del plat de la balança amb mitja capsula de 
petri invertida. 

5. Connectar la bomba d’extracció. 

6. Posar a l’interior del desecador el motlle de compactació complert, les 

seves bases, el greix de compactació, 4 parells de guants de latex, la 
sabateta i la sabateta. Tapar-lo i fer-ne el buit. 

7. Col·locar correctament el paper absorvent a la base de la Glovebox, 

evitant així que es taqui la base de la Glovebox. 

8. Posar a l’interior de la “globe box” els papers per neteja, les 

espàtules, el desecador ple i la balança. 

9. Comprobar que tots els instruments col·locats dins la Glovebox 

queden correctament alineats per tal d’afavorir la sortida de l’aire en 

la fase de buit. 

10. Tancar el Zip de la Glovebox, evitant que es formin arrugues 

que puguin dificultar el procés de buidat de la Glovebox. 

11. Doblegar la Glovebox tant com es pugui, evitant que quedin 

arrugues pronunciades, per tal d’estalviar temps de treball a la 

bomba d’extracció. 

12. Començar l’extracció d’aire de l’interior de la Glovebox actuant 

sobre les claus de l’instal·lació de buit. Assegurar-nos que estàn 

obertes les claus B,C i E i tancades A i D. 

13. Obrir la clau de pas de l’Heli i comprobar la correcta obertura 

de les claus de l’instal·lació. Assegurar-nos que estàn obertes les 

claus A, B i C i tancades D i E. 

14. Repetir el pasos 15 i 16 dos cops mes per tal de assegurar el 

correcte buidat de la Glovebox. 

15. Col·locar un parell de guants de làtex per fora dels guants 

propis de la Glovebox per tal d’evitar la 

degradació dels guants de la Glovebox.  

El motlle és d’acer maragin de Rovalma ICO-

2800 
El lubricant Elesa electro-Moly “Elesa 66”. 

 
Fotografia 1 
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16. Rentar el motlle amb escobilló i paper de filtre. 

17. Polir el cap dels punxons amb paper abrasiu P1200. 

18. Lubricar el punxó (foto 1) i posar-lo sobre la base(foto 2). 

19. Afegir 1% EBS a la pols de ferro i mesclar. 

20. Omplir el motlle amb al preparat (foto 3). 

21. Sacsejar i colpejar el motlle per assentar 

la pols. 

22. Lubricar la contrapart (foto 1). 

23. Muntar el motlle (fotografia 4). 

24. Compactar en fred al taller mecànic 

(fotografia 5), fins la pressió desitjada i 

romandre 30 min. 

25.  

Neteja i manteniment 

REGISTRES 

No s’aplica. 

 

 

 
Fotografia 2 

 

 
Fotografia 3 

 
Fotografia 4 

 
Fotografia 5 
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1.4 “Protocol d’embutició d’una mostra 

en calent” 

 

Índex 
1. OBJECTIU ...................................................................................... 16 

2. RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST .......................................... 16 

3. DEFINICIONS ................................................................................. 16 
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4.1. Material i equip ......................................................................... 16 

4.2. Procediment. ............................................................................ 16 

4.3. Neteja i manteniment ................................................................ 18 

5. REGISTRES .................................................................................... 18 

6. CONTROL DE CANVIS ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

ANNEX I: CONTROL DE CÒPIES ¡Error! 

Marcador no definido. 
 

Redactat per: Revisat per: Aprovat per: 
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OBJECTIU 

Definir el procediment per fixar les partícules de pols en un suport que 

permeti la determinació de la duresa i l’anàlisi metal-logràfic. 
RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot 
el personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a embotir una mostra en 

calent. 

DEFINICIONS 

Embotidora: màquina destinada a subjectar mostres petites de metalls 

(amb resina mitjançant pressió i calor) o de pols per tal de poder 
manipular amb relativa facilitat aquestes mostres per fer estudis 

posteriors. 
DESCRIPCIÓ 

Material i equip 

 Embotidora mecànica. 

 Resina epoxi, EPOMET. 

 Resina conductora de buehler 

 Matriu, punxo i contra punxo. 

 

Procediment. 

1. Retira la funda de plàstic que protegeix el microduròmetre. 

2. Encendre’l amb l’interruptor On/Off ( fotografia 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
fotografia 1. Embotidora disponible en l’EUETIB 

 

 

Interruptor 
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De esquerra a dreta, plaques per refredar la matriu, contrapunxó, punxó , matriu 

i a la part baixa espàtula. 
 

 

3. Posar la pols en la part superior del contrapunxó (0.075g de 

alumini), intentar dispersar-la el millor possible per tot l’espai 
(fotografia 2). A l’hora de posar la pols en la part superior del 

contrapunxó ens ajudarem d’una espàtula de laboratori (fotografia 
4). 

  

 

 

 

 

 

4. S’agafa el punxó i es pressiona sobre el contrapunxó (fotografia 5) 
xafant la pols, amb aquest mecanisme s’aconsegueix tenir pols en la 

part superior del punxó i en la part inferior del contrapunxó 
(fotografia 6). 

 

 

 

 

 

5. E

n
t

r
a

                                                           

fotografia 2. Pols en el contrapunxó 

 

                                                           

fotografia 4. Espàtula de laboratori 
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r la matriu al contrapunxó i ficar 17g de resina EPOMET amb base de 
grafit. 

6. Entrar al punxó, si no entra per la pressió exercida amb les  mans 
un es pot ajudar amb la premsa per entrar les dues parts i  

seguidament retirar el conjunt de la premsa. 

7. Omplir amb la quantitat desitjada de resina epoxi la cavitat existent 

en la matriu. 

8. Col·locar el punxó en la matriu i el bloc a la premsa. 

9. Comprimir en fred fins arribar al límit superior de la pressió exigible 

marcat amb un triangle de color verd turquesa. 

 

 

 

 

 

10. Col·locar l’escalfador al voltant de la matriu. 

11. En aquests moments s’anirà perden pressió dins la matriu per efecte 

de l’escalfament de la resina, cal mantenir la pressió del gat 
hidràulic en el límit anteriorment esmentat fins que l’agulla es 

mantingui estable i deixar de fer pressió. 

12. Quan la pressió queda estabilitzada dintre els marges, aguantar 

temperatura i pressió durant 8-10 minuts. 

13. Retirar els escalfadors i col·locar el dissipador de calor. Esperar fins 

que la matriu es refredi (15-20 minuts). 

14. Per poder separar la mostra de la matriu i el punxó i contrapunxó 

ens ajudarem d’un orifici que hi ha a la base de l’embotidora fent 

pressió per la part superior del contrapunxó. 

 

Neteja i manteniment 

2. Netejar la superfície del punxó i el contra punxó (que a estat en 

contacte amb la mostra i amb la resina) amb aigua destil·lada, deixar-
les ben seques i posar una fina capa d’oli per evitar la oxidació. 

REGISTRES 

No s’aplica. 
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1.5 “Protocol d’obtenció de càpsules de vidre 

hermèticament tancades i en atmosfera inert per 

a la realització de tractaments tèrmics amb 

mostres de petit tamany”. 

 

1.- Objectiu del procediment 

 

El que es vol aconseguir és una càpsula tancada, sense pèrdues d’entrada o 

sortida d’aire, amb una mostra dintre. De forma ràpida el que es preten és: 

tenint un tros de tub de vidre tancat per un extrem, introduir la mostra, 

extreure-li tot l’aire possible perquè no s’oxidi i es contamini, posar-hi un gas 

inert, amb una pressió propera al buit i tancar el tub de vidre, aconseguint 

d’aquesta manera, la càpsula amb la mostra dintre en una atmosfera tal que 

la pols no s’oxidi en els posteriors tractaments térmics. 

 

2.- Materials i estris necessaris: 

 

 Una mostra amb una longitud inferior a 6 mm i un espessor de 5 mm. 

 Tub de vidre de 8 mm de diàmetre per fabricar les càpsules. 

 Bomba de buit. 

 Bacuómetre. 

 Gas inert, com pot ser l’heli. 

 Clau de pas de 8mm (12 mm d’olives). 

 Tubs de goma de 8 mm de diàmetre resistents al buit. 

 Tub de 5 mm de diàmetre per fer unions. 

 Brides. 

 Te de vidre de 8 mm (12 mm d’olives). 

 Espàtula. 

 Embut. 
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 Buntsen. 

 Papallona. 

 Guants de plàstic. 

 Guants de llana, resistents a altes temeperatures.  

 Mascareta. 

 

 

3.- Realització del muntatge per fer el buit i introduir gas en el tub de 

vidre amb pols: 

 

a) Es col·loca un extrem d’un tub dins la sortida d’aire de la bomba de buit. 

b) Es col·loca un altre tub en la sortida d’aire del gas a utilitzar i s’apressa el 

conducte amb una brida per que no hi hagin pèrdues. 

c) S’uneix els dos extrems dels tubs sobrants amb la te. 

d) En el extrem lliure de la te es col·loca un altre tros de tub agafat amb una 

brida. 

e) El muntatge resultant permetrà col·locar per l’únic extrem de tub 

disponible la clau de pas amb el tub de vidre ple amb pols per tal de 

realitzar el sistema de buit, introducció de gas i repetir aquestes accions 

tantes vegades com vulguem.   

f) La llargària dels trossos de goma utilitzats dependrà de les distàncies 

entre elements que permeti una utilització àgil i còmode.  

4.- La tècnica de fondre el vidre: 

 

a) S’ agafa un tub de vidre d’un metre. 

b) Es col·loca la papallona en el orifici de sortida del buntser. 

c) S’obre la clau de pas del gas, la clau de pas del buntser i amb l’ajut d’un 

encenedor es fa flama en el buntser. 

d) Cal dur els guants resistents a el calor per seguretat i no cremar-se amb la 

manipulació del vidre calent i la flama que surt del buntser. 

e) En la part de sota del buntser es troba una rosca amb la que es pot fer 

entrar més o menys oxigen a la flama. Interessa que hi hagi molt oxigen 

de tal manera que la flama es vegi d’un color blau intens, figura 1, 

moment en que les temperatures que assoleix són més elevades. 
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Imatge 1. Color de la flama 

 

f) S’apropa el vidre a la flama per la part del mig aproximadament. 

g) Mantenint el punt de contacte del vidre amb la flama sempre a la mateixa 

alçada es dona voltes al vidre per tal d’estovar-lo uniformement. Cal 

posar-se guants de protecció contra el foc si es veu que crema o no es pot 

suportar la calor de treball. 

h) Quan es veu el vidre en un estat plàstic, aquest moment coincidirà amb un 

color de roig incandescent del vidre, imatge 2, s’aplica una força de tracció 

combinada amb una mica de torsió al tub per tal de disminuir la seva 

secció i poder fer el tancament del vidre imatge 3. 
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i) Es retira el vidre de la flama.  

j) Cal intentar fer un refredament lent, per evitar la formació d’esquerdes 

degudes al xoc térmic produit. Això s’aconsegueix canviant la intensitat de 

la flama del buntser, passant del color blau al groc disminuint així la 

temperatura, i cal aproximar i allunyar la punta de vidre fosa de la flama 

repetides vegades amb l’objectiu de que retirar el vidre de la flama es faci 

d’una manera progressiva, imatge 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Refredament progressiu de la càpsula en la flama 

k) Ja es té dos trossos de tub tancats per un extrem i lliures per l’altre. Ja es 

pot tancar el gas i la clau del buntser. 

 

5.- Introducció de la mostra dins del tub de vidre: 

 

a) Es Necessita un tros de tub de vidre que s’hagi prèviament tancat per un 

extrem. 

b) Si la mostra amb la que es treballa és nociva, cal col·locar-se guants i 

mascareta. 

c) Dins d’una campana extractora de fums es tindrà: un pot amb la mostra 

del material objecte d’estudi, una espàtula, l’embut, la clau de pas, una 

brida i el tros de tub de goma necessari per connectar la clau de pas amb 

el tub de vidre amb la mostra. Si cal, prèviament es pesarà la quantitat de 

la mostra exigida. 
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d) S’agafa la clau de pas i es col·loca dins del tros de tub. Amb l’ajut d’una 

brida s’ajuda a que es quedi ben apressat per tal de reduir les pèrdues de 

flux al màxim i es deixa preparat amb la posició de la clau en tancat, 

imatge 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5. Conjunt clau de pas - tub de vidre 

 

e) En el cas de que la mostra objecte d’estudi sigui pols, s’obre el pot que 

contingui la pols, amb l’ajut de l’embut i la espàtula s’introdueix la 

quantitat necessària de pols dins el tub de vidre. 

f) S’uneix el tub de vidre amb l’extrem lliure del tub unit a la clau de pas. 

g) Es tanca la campana extractora. 

h) En aquests moments ja es pot treure guants i mascareta i realitzar el 

següent pas.  

 

 

6.- Realització de l’atmosfera inert: 

 

a) Cal situar-se a on es té el muntatge de l’apartat 3 fet. 

b) Es col·loca l’extrem lliure de la clau de pas dins l’extrem lliure del tub en el 

muntatge i s’apressa la brida. 

c) La clau del gas i  la clau de pas han d’estar tancades. 

d) S’engega la bomba perquè faci el buit en el primer tram avans de l’aixeta 

de seguretat de la bomba, que es troba tancada. 

e) S’obre la clau de pas del tub de vidre i l’aixeta de seguretat de la bomba, 

realitzant així el buit dins del tub.  

f) Es tanca la clau de seguretat de la bomba. 
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g) Immediatament s’obre suaument la clau que proporciona el gas inert dins 

del sistema, fins arribar a la pressio atmosferica.. Es torna a tancar la clau. 

h) S’obre un altre cop la clau de seguretat de la bomba fa el buit  i es 

repeteix aquesta operació tantes vegades com es cregui necessari, 

finalitzant amb una última introducció de gas de tal manera que es pugui 

garantir dins del nostre tub que només hi ha gas inert a una pressió 

atmosfèrica i que no hi ha gens d’aire (oxigen).  

i) En aquests moments es té la clau del gas tancada, la clau de la bomba 

també està tancada. S’obre la clau de la bomba fins arrivar a la depressió 

desitjada i es tanca la clau de pas cap al tub de vidre. D’aquesta manera 

es té una pressió dins del tub inferior a la atmosfèrica. 

j) S’apaga la bomba. 

k) S’afluixa la brida i es treu el nostre sistema clau de pas - tub de goma - 

tub de vidre amb la mostra. 

 

7.- Tancament de la càpsula:. 

 

a) Cal seguir les instruccions donades en l’apartat 4. 

b) En aquest cas, com que es té el buit fet dins el vidre, en el moment en que 

es torni “plàstic” el vidre tendirà a xuclar-se cap endins, punt més 

complicat i decisiu de tot el procés. La imatge 2 il·lustra aquest moment. 

c) S’ha d’evitar que es formin masses de vidre molt denses perquè és fàcil 

que es formin esquerdes degudes al canvi de temperatura. 

d) Un cop aconseguit un bon tancament, evitant “plecs interns del vidre” es 

refreda lentament per alliberar tensions acumulades en el extrem de la 

càpsula. Per fer-ho s’anirà separant gradualment l’extrem del vidre de la 

flama i canviant la posició de la flama de color blava a groga (de més 

oxigen a menys oxigen) 

Ja es poden realitzar els tractaments tèrmics. 
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1.6 “Protocol de verificació de la càrrega del 

duròmetre Buehler 5114”. 

 

OBJECTIU 

Definir el procediment per ajustar la càrrega d’un microduròmetre Buehler 5114 
en cadascun dels diferents augments. 

 
RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 

personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a verificar la càrrega d’un 
microduròmetre marca Buehler 5114 segons els diferents augments. 
 

DEFINICIONS 

Microduròmetre: Aparell que serveix per mesura la duresa d’un material desde 
un punt de vista microscòpic. La seva funció es indentar superficialment el 

material a examinar i mesurar-ne l’emprenta. 
 

DESCRIPCIÓ 
 
Material i equip 

 
 Microduròmetre Buehler 5114. 

 Patró per picar dureses de 700HV. 

 Augment a escala de x100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuració del microduròmetre per a la mesura amb l’augment de  
x100 

 
1. Retira la funda de plàstic que protegeix el microduròmetre. 

2. Encendre’l amb l’interruptor On/Off (fotografia. 1). 

3. Polsar el botó START de la pantalla digital (fotografia. 2).  

 

 

Fotografía.1 Vista lateral del microduròmetre 
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4. Treure la caputxa del ocular (1 en fot.4). 

5. Extreure el patró de la capsa de justa i obrir la capsa de plàstic retira els 

paperets que cobreixen la patró i netejar-ho amb aigua i sabó per retira la 
fina capa de  vaselina que el protegeix. 

6. Situar el patró per picar dureses (fotografia 3) sobre la taula portaobjectes 
(2 en fot. 4), de forma que la part mes brillant (es com un mirall) la 

tinguem boca dalt. 

 

 

 

 

 

 

7. Definirem la càrrega (fotografia 4) a treballar, comencem per 1g després 

5g ,10g ,100g i acabarem amb 500g. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Col·loquem l’objectiu de x100. 

9. Amb les palanques posarem l’indentador. 

10.Definirem la carrega que aplicarem (fotografia 4), si es vol també podem 
modificar la velocitat de assaig, sinó deixar la que esta per defecte. 

Fotografía.2 Vista de la pantalla tàctil del microduròmetre 

Fotografía.3 Patró per picar dureses i capsa de plàstic negre per guardar-lo 

Fotografía.4 vista del mecanisme per augmentar la càrrega, 

situat a la part superior dreta del microduròmetre 
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11.Aplicarem la indentació polsant el botó de la pantalla digital (fotografia 5) 
o el situat a la part de davant del microduròmetre (5 en fot. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

12.Una vegada el microduròmetre ha acabat de fer la indentació (ens avisa 

mitjançant un avis sonor “pi”), tornem a posar l’augment de 100 i 
mesurem la picada (fotografia 6)  amb les línies de mesura del 

microduròmetre. Fem el següent pas per mesura les diagonals i així 
determina la duresa.  

 

 

 

 

 

13.A l’hora de realitzar les mesures, s’ha de tenir en conta, que el valor 
expressat en el nònius, correspon a la separació entre: l’extrem dret de la 

línia situada a l’esquerra i el extrem esquerra de la línia situada a la dreta. 

 

 

 

 

 

 

14.Abans de mesura calculem l’error de zero. La forma de  programar el 

nostre zero en el microduròmetre es la següent, una vegada tenim les 
línies de mesura unides, a la pantalla digital ens apareixen 3 icones, hem 
de polsar aquesta: 

 

 

Fig.2 

fotografía.5 

Botó 

indentació a la 

pantalla 

digital 

fotografía.6 
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15.Mesurem las dos diagonals (fig.3) amb ajuda de les línies de mesura, 
primer la D1 i desprès la D2 . 

 

 

 

 

16.Anotem el valor de les dos diagonals i amb la següent equació determinem 
la duresa HV. També podem determinar la duresa amb la plantilla de fulla 

de càlcul, guardada a l’ordinador del laboratori SA08B. 

 

 

         On: 

HV: Dureza Vickers 

P: carga aplicada en N 

d: Diagonal mitja de la emprenta en mm. 

α: Angle format per les cares del penetrador de diamant = 136º 

17. Cada vegada que realitzem una mesura diferent, abans, hem de calcular 

el nostre zero. 

18.Hem de calcular per cada valor de càrrega 15 resultats de d1 i d2. 

19.Amb ajuda del ordinador del laboratori SA08B i del programa Origin 

representem una gràfica on es pugui visualitzar els resultats obtinguts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Comprovar que els resultats estan al voltant del valor de duresa del patró. 

Imagen.5 Gràfica de verificació de la carrega del microduròmetre Buehler 5114 
 

Fig.4 

d

P

d

P

HV
·18909.02

sin·2
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1.7 “Protocol de determinació de la dureza amb 

Duròmetre Buehler Model 5114”. 

 
OBJECTIU 

Definir el procediment per determinar la duresa en escala Vickers d’un material 

metàl.lic emprant un microduròmetre marca Buehler model 5114. 

 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 

personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a mesurar la duresa en escala 

Vickers d’un material metàl.lic en un microduròmetre marca Buehler model 5114. 

 

DEFINICIONS 

Microduròmetre: Aparell que serveix per mesurar la duresa d’un material 

mitjançant l’aplicació d’una força de compressió generada per una massa que 

actua sobre un punxó de forma i dimensions normalitzades. 

Microduresa Vickers: Mètode de mesura de la duresa d’un material on s’aplica 

una força de compressió generada per una massa no superior a 0,5 kg sobre un 

punxó en forma de piràmide de base quadrada de dimensions normalitzades. 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Material i equip 

Microduròmetre marca Buehler model 5114. 

Mostra del material que es mesurarà la duresa amb la superfície d’anàlisi 

adequadament polida. 

 

Configuració inicial del microduròmetre. 

1. Retirar la funda de plàstic que protegeix el microduròmetre. 

2. Posar en marxa el microduròmetre amb l’interruptor ON/OFF (1 en Figura 1). 

3. Polsar el botó START de la pantalla digital (3 en Figura 1). 

4. Retirar el protector de l’ocular (2 en Figura 2). 

5. Situar la mostra del material sobre la taula portaobjectes (5 en Figura 2), de 

forma que la superfície d’anàlisi sigui paral·lela a la superfície de la taula 

portaobjectes. La mostra haurà d’estar adequadament recolzada o subjecte 

perquè no es mogui mentre es realitzi 

la mesura de duresa. En cas contrari es farà servir un utillatge de fixació adequat 

(2 en 

6. Mitjançant els micròmetres (6 i 7 en Figura 2) moure la taula portaobjectes (5 

en Figura 

2) fins a situar la superfície d’anàlisi centrada sota la zona il·luminada. 

7. Girar la torreta portaobjectius (4 en Figura 2) fins a col·locar l’objectiu de X10 

(anell distintiu de color groc) en la posició frontal (la més propera a l’operari). 
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8. Observar per l’ocular i variar la distància focal mitjançant del comandament (2 

en 

Figura 1) fins enfocar correctament la superfície d’anàlisi. 

9. Observar per l’ocular i mitjançant els micròmetres (6 i 7 en Figura 2) moure la 

taula portaobjectes (5 en Figura 2) fins que la zona de la superfície a analitzar 

quedi centrada en el camp visual. 

10. Seleccionar la carrega d’aplicació amb la rodeta situada en la part superior 

dreta del microduròmetre (1 en Figura 3). 

Seleccionar el temps de càrrega i descàrrega de la massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecció de l’objectiu a emprar 

1. Calcular el valor esperat de la diagonal de l’empremta Vickers utilitzant 

l’expressió:  

 

2. on: 

d, és el valor esperat de la diagonal 

g= 9,806 

M, és la massa de la càrrega aplicada expressada en g 

HV, és el valor estimat de la duresa del material. Si aquest valor no es pot 

estimar, fer una sola determinació de la duresa seguint el punt 7.4.5 

3. Si el valor de d és inferior a 80 μm, es farà servir l’objectiu X100; si el valor 

de d està entre 80 μm i 160 μm, es farà servir l’objectiu X50; si el valor de d és 

superior a 

160 μm, es farà servir l’objectiu X10. 

 

Selecció de la càrrega 

1. Seleccionar la carrega a aplicar amb la rodeta situada a la part superior dreta 

del microduròmetre. 

2. En el cas d’aplicar carregues baixes posar la rodeta en LOW. A traves de la 

pantalla tàctil, prémer el boto “carrega” i seleccionar la carrega a emprar. 

Determinació de la duresa 
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1. Comprovar la massa a aplicar per generar la força de compressió sigui la 

correcte (1 en 

2. Comprovar el temps de càrrega i descàrrega de la massa estiguin ben definits 

3. Comprovar que l’objectiu adequat per fer la mesura (X10, X50 ó X100) està 

en la posició més propera a l’usuari. En cas contrari, fer girar la torreta 

portaobjectius (4 en 

Figura 2) fins a aconseguir-ho, tot centrant l’objectiu en la seva posició correcta. 

4. Obrir l’arxiu T:/Plantilles/PLA-L-OP-001 Plantilla de càlcul de microduresa 

Vickers.xls. Copiar el valor de la massa a aplicar per generar la força de 

compressió seleccionada en la casella adequada. Copiar en les caselles 

adequades els valors de correcció a , b i els valors dels errors estàndard que 

corresponen a l’objectiu a emprar 

(X10, X50, X100) obtinguts segons el protocol PN-L-CA-002-01. 

5. Observar per l’ocular (2 en Figura 2) i moure el comandament de centratge (3 

en Figura 

2) fins que la línia vertical on hi ha la creu de centratge quedi en el centre de la 

imatge. 

Mirant el comandament de centratge, ajustar-lo fins que la marca de la part 

móvil coincideixi amb la marca de la part fixa (1 en Figura 2). 

 

6. Observar per l’ocular (2 en Figura 2) i moure el comandament de mesura (3 

en Figura 

2) per ajuntar les dues línies verticals fins deixar una fina línia de llum entre 

elles. Fixar el zero polsant la corresponent icona de la consola electrònica de 

control. La xifra de distància que surt en posició D1 de la consola ha de ser 0,0 

m. 

7. Observar per l’ocular i mitjançant els micròmetres (6 i 7 en Figura 2) moure la 

taula portaobjectes (5 en Figura 2) fins que la zona de la superfície a analitzar 

quedi just sota la marca de les línies. 

8. Girar la torreta portaobjectius (4 en Figura 2) fins que el punxó estigui en la 

posició més propera a l’usuari. 
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9. Accionar el mecanisme de càrrega i descàrrega i esperar a que el 

microduròmetre acabi el procés. 

10. Girar la torreta portaobjectius (4 en Figura 2) fins a situar l’objectiu (X10, 

X50 ó 

X100) que s’està emprant quedi en la posició més propera a l’usuari, tot 

centrant-lo en la seva posició correcta. 

 

Figura 4. Imatge d’una indentacio 

11. Observar per l’ocular i determinar si l’emprenta aconseguida 

respon a una mostra valida per al seu anàlisi segons la norma 

UNE-EN ISO 6508-1:2000, si resulta no ser valida tornar al punt 7 

d’aquest apartat. 

12. Orientar el capçal del microduròmetre per moure el comandament de 

centratge de l’objectiu (2 en Figura 2) i el comandament fins que la part dreta de 

la línia vertical esquerre de l’objectiu coincideixi amb l’extrem de l’emprenta feta. 

13. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura de l’objectiu fins 

que la part esquerra de la línia dreta de l’objectiu coincideixi amb la part dreta de 

l’emprenta. La separació entre les línies de mesura correspon a una diagonal de 

l’emprenta (a i D1 en  en Figura 5). La xifra que apareix en el dial de la consola 

electrònica de control en la posició D1 marca el valor de la primera diagonal. 

14. A ccionar el boto inferior dret per fixar el valor i repetir 12 i 13 d’aquest 

apartat girant prèviament l’ocular 90º i així obtenir la mesura de la segona 

diagonal (D2 en b en figura 5). La xifra que apareix en el dial de la consola 

electrònica de control en la posició D2. 

15. Anotar els valors del dial D1, D2 corresponents a les diagonals de la 

indentació realitzada en el lloc que pertoca de la plantilla PLA-L-OP-001-01 

prèviament oberta. 

16. Repetir els passos 7 fins al 14 d’aquest apartat tantes vegades com sigui 

necessari per obtenir tots els valors de dureses previstos a la plantilla. 

17. Tancar arxiu, gravant el nom de l’usuari 

 

NETEJA I MANTENIMENT 

1. Apagar el microduròmetre accionant l’interruptor ON/OFF (1 en Figura 2) 

2. Retirar la mostra analitzada amb cura de no malmetre cap objectiu ni el patró. 

3. Tapar l’ocular amb el seu protector. 

4. Tapar el microduròmetre amb la seva funda protectora. 

REGISTRES 

Les dades obtingudes durant el procés de determinació de duresa es recolliran en 

un full de registre seguint el model en la base de dades del laboratori i es 

lliuraran al responsable de laboratori. 

CONTROL DE CANVIS 

Versió Canvis realitzats Data 

Arxiu electrònic 

CONTROL DE CÒPIES 
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1.8.“Protocol de determinació de Porositat 

mitjançant Image Tool 3.0” 
 

OBJECTIU 

Definir el procediment per calcular la mida y densitat dels pors d’un compacte 

d’alumini mitjançant 

el programa d’anàlisi d’imatges Image Tool 3.0 

 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 

personal (tècnic i/o 

auxiliar) que procedeixi a determinar la porositat del compacte d’ alumini 

mitjançant l’anàlisi 

d’imatge. 

 

DEFINICIONS 

Image Tool 3.0: programa informàtic d’anàlisis d’imatge que, entre d’altres 

funcions, permet 

reconèixer i discriminar objectes del fons en que es troben i fer una anàlisis de 

les seves 

dimensions. 

 

DESCRIPCIÓ 

Es partirà d’un compacte que ha estat prèviament tallat, embotit, desbastat i 

polit. La superfície 

generada del compacte sobre la que es determina la porositat serà la que genera 

el pla de tall. 

Es divideix la superfície d’estudi en 72 quadrats 0,7 mm de costat, figura 1. 

 

 

 

En els vèrtex dels quadrats hi ha una picada de duresa que serveix per delimitar 

perfectament cada àrea. La porositat en la secció del compacte es pot veure en 

les fotografies com petites àrees o cràters més obscurs respecte la superfície 

d’alumini. Es a dir, que si es comptessin els forats deguts a la porositat i es 

determinés la seva àrea, podria determinar-se un àrea de porositat. Com la 
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superfície d’estudi te un àrea coneguda de 35,28 mm2 , al dividir el sumatori 

d’àrees analitzades amb porositat entre la superfície total, s’obtindrà el 

percentatge de porositat del compacte. 

 

Material i equip 

- Equip informàtic 

- Programa Image Tool 3.0 de llicència gratuïta 

- Microscopi òptic Nikon Optifot i camera Moticam 2300. 

 

Procediment 

Captació d’imatges 

1. S’enfoca la mostra a capturar la imatge amb l’augment 5X, aquest augment es 

el que permet abarcar completament l’àrea d’estudi necessària a fotografiar 

obtenint suficient detall. 

2. S’assigna la camera al programa de processat d’imatges Image Tool 3.0. 

Mitjançant el comandament File- Acquire- Twain, figura 3, la camera adquirirà la 

imatge en temps real. 

 

3. Un cop s’està segur de tenir en pantalla allò que es vol fotografiar es clica en 

el comandament 

Capure imatge. 

Anàlisis de la imatge 

Es parteix d’una fotografia realitzada segons el punt anterior perquè el programa 

pugui treballar sobre ella. 

 

Definir diferents opcions del Image Tool. En la finestra Settings - Preferences es 

troben tots els paràmetres que es poden modificar. Figura 4 Aquests son: 

1. Indicar al programa que únicament ens analitzi l’àrea dels objectes que trobi. 

Les demés opcions han d’estar desactivades pel simple fet de que no son 

utilitzades. Això es realitza amb el comandament Object analysis- Area 

2. S’activa l’opció de Search in AOI, mostrada en la figura 4, mijançant la qual el 

programa analitza els objectes que es troben en l’interior d’un polígon que es 

dibuixa en la imatge. 
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3. Es programa la mida mínima de partícules que ha de reconèixer. S’ha decidit 

analitzar partícules majors a 10 píxels, ja que els pors que es puguin despreciar 

tenen un área mínima que tindrà poca influència en el resultat final. Per tant ha 

d’introduir-se que 

Mínimum size (pixels)= 10, com s’observa en la Figura 4. 

4. Indicar la precisió de la mesura d’àrea que calcula el programa, ja que es 

treballa amb partícules molt petites. Les dades d’àrea han de tenir una precisió 

de 6 decimals. El canvi es realitza en la pestanya Precision-Area measurements-6 

decimals. 

 

 

Processat de la imatge 

1. Transformar la imatge a escala de grisos amb el comandament Processing- 

Color-to-Grayscale. Si no es realitza aquest pas, el Image Tool no es capaç 

d’analitzar la imatge,  

 

2. Discriminar el fons dels pors mitjançant el comandament Processing- 

Treshold- Manual. Aquest comandament permet discriminar el fons de les àrees 

de porositat. Com s’observa es varia manualment el rang fins que tots els pors 

es troben completament definits. L’operació s’ha de realitzar amb precaució per 

no incloure altres tipus d’imperfeccions, o pel contrari, no es defineix el por en la 

seva totalitat. El resultat obtingut es una imatge amb el fons blanc i els pors 

definits en negre. 

 

3. Donar a conèixer al programa la mesura real en mil&límetres que te la 

fotografia realitzada, en aquest cas hi han dues possibilitats: 

a. Utilitzar el protocol PROTOCOL DE CALIBRACIÓ EQUIP DE MESURA DE 

PARTÍCULA. 

b. Utilitzar el comandament Settings – Calibrate Spatial Measurements. Una 

vegada dintre del comandament el programa demana que es realitzi una línia de 

distancia coneguda. Com que en totes les fotografies se sap que de vèrtex a 

vèrtex (picada a picada) del quadrat hi han 0.7 mm, es realitza una línia que 

uneixi ambdós centres i s’introdueix el valor. Així el programa fa l’equivalència 

entre la mesura real i els pixels de la imatge.7 

 

4. Amb el comandament Analysis- Object analysis – Find objects es comença 

l’anàlisi tot seleccionant el mode automàtic. El programa compta i numera els 

objectes que es troben dins de l’àrea poligonal que es defineix finalitzant el 

polígon amb un doble clic, figura 8. 
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5. Obtenir els resultats de la mostra en una taula mitjançant el comandament 

Analysis- Object analysis – Analyze. El Image Tool analitza els objectes que hagi 

trobat en el pas anterior. Els resultats son exposats en una taula en la que 

apareix la relació de partícules trobades i les seves respectives àrees. 

 

Els forats que s’han reconegut en cada fotografia. 

- L’àrea de cada forat (mm2). 

- L’àrea de porositat por fotografia (mm2). 

- L’àrea total de porositat (mm2). 

- El percentatge de porositat, dividint l’àrea total de porositat entre la superfície 

total mesurada i multiplicat tot per 100, com mostra la següent fórmula.
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO PRENSA AUTOMÁTICA EVOLUTION 
 

OPERACIÓN DE MONTAJE 

El proceso de montaje es totalmente automático y debe ser preseleccionado: punto de calor, tiempo de permanencia, punto de 

refrigeración mediante ajuste del procesador principal. 

 

ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS DE TRABAJO 

 

a) Encender la máquina 

b) Esperar hasta el fin de la operación de reseteado.  

c) Pulsar la llave de programación PROG  

d) El punto de calor (°C) se visualiza en la pantalla superior PV (S.P.1) 

e) Ajustar la temperatura pulsado las llaves   y   (para resinas fenólicas la temperatura es de 160  170° C. 

f) Pulse la llave de programación PROG 

g) El tiempo de permanencia (min.) se muestra en la pantalla superior. PV (t.i.) 

h) Ajuste el tiempo pulsado las llaves   y  (En este caso para una máquina 30 mm para los primeros montajes con un montaje de 

frío de unidad 10  12 min., que luego puede ser reducido a  8  10 min.) 

i) Pulse la llave  de programación PROG  

j) La temperatura de refrigeración  (°C)  se muestra en la pantalla superior PV (S.P.2) 

l) Ajuste la temperatura pulsando las llaves   y  (habitualmente 25  30° C) 

m) Pulse la llave de programación PROG  

n) La máquina está preparada; la pantalla superior (PV) muestra la temperatura real, la pantalla inferior (SV) muestra la selección de 

temperatura. 

 

PREPARANDO EL MONTAJE 

a) Ajuste la presión con el regulador hasta que el manómetro 3,54 atmósferas (debe ajustarse conforme al diámetro de montaje) 

b)  Levante el RAM al extremo superior de punto muerto que funciona sobre la vávula de control de presión. 

c) Deposite la muestra con la superficie a ser analizada boca abajo.  

d) Lleve el ram al extremo inferior de punto muerto. 
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e)  Rellene el molde cilíndrico con la resina, para una carga para 30 mm de muestras, se necesitan aproximadamente 30 ml, sin 

embargo, dependerá del tamaño de las muestras. Las muestras no serán ni extremadamente delgadas ni excesivamente gruesas y 

preferiblemente no deberán tener bordes agudos. 

f) Atornille el contrapistón dejando media vuelta libre. 

g)  Eleve el RAM; 

h) Encienda el interruptor para comenzar el ciclo actual. 

  

PROCESO DE MONTAJE 

a) Encienda la máquina, el microprocesador mostrará en la pantalla superior (PV) la temperatura real de montaje y la pantalla (SV) 

mostrará la temperatura. El indicador de calentador estará ROJO  y el S.P.1  de led rojo (elevación de temperatura) estará 

ENCENDIDO. 

b) Una vez que el punto de calor ha sido alcanzado, el indicador de calentador rojo se apaga y en la pantalla (SV) el  LED de tiempo 

parapadeará. El indicador de color rojo estará alternativamente encencido y apagado para indicar cuando el calor actúa.   

c) Al finalizar el tiempo preseleccionado, la refrigeración comienza; el calentador se apaga y la electro válvula se abre permitiendo que el 

agua fluya en la unidad de montaje. El display inferior (SV) muestra la temperatura de refrigeración preseleccionada; el refrigerador 

estará VERDE y el LED S.P.2 verde (temperatura de refrigeración) estará encendido.. El LEDs  rojo (tiempo, S.P.1. y calentador) están 

definitivamente apagados. Una vez se ha alcanzado la temperatura de refrigeración, un sonido avisa de que la muestra esta lista; el 

LEDs  verde (S.P.2. y refrigerador) están apagados y el display superior (PV) muestra la temperatura final de la unidad de montaje.   

 

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA 

 

a) Disminuya el RAM y desatornille el contrapistón.  

PRECAUCIÓN: para evitar quemaduras, no toque el contrapistón. No intente desatornillar el contrapistón antes de que la 

RAM haya bajado a su posición mínima. 

b) De vueltas sobre el contrapistón en el sentido de las agujas del reloj. 

c) Eleve el RAM.  

PRECAUCIÓN: No permanezca sobre la unidad de moldeaje mientras extrae la muestra. 

d) Tome la muestra. 

e) Para comenzar un nuevo proceso de montaje, apague máquina y a continuación, vuelva a encenderla.  
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ANEXO II: VALORES OBTENIDOS  
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2.1 Densimetría 

2.1.1 Medida Representativa 

 

 

Dimensió Pes T 

 
D H mc mplat0 mc plat mplatF mc submergit Tinicial 

Mesura (mm) (mm) (g) (g) (g) (g) (g) (ºC) 

1 
  

0,7050 0,0000 0,4347 0,0000 0,4347 27,5 

2 
  

0,7050 0,0000 0,4345 0,0000 0,4345 27,5 

3 
  

0,7050 0,0000 0,4345 0,0000 0,4345 27,5 

4 
  

0,7050 0,0000 0,4345 0,0000 0,4345 27,5 

5 
  

0,7050 0,0000 0,4345 0,0000 0,4345 27,5 

         

  
Vol ρcomp 

    

  
cm

3
 g/cm

3
 Error Porositat ρaigua 

GEOMÈTRIC ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! % Error g/cm
3
 Error 

BALANÇA H. 0,271 2,597 0,001 96,2 0,0 0,9964 0,0000 
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2.1.2  Medida Representativa 2 

 

 

Dimensió Pes T 

 
D H mc mplat0 mc plat mplatF mc submergit Tinicial 

Mesura (mm) (mm) (g) (g) (g) (g) (g) (ºC) 

1     0,7048 0,0000 0,4339 0,0000 0,4339 25,9 

2     0,7048 0,0000 0,4341 0,0000 0,4341 26 

3     0,7048 0,0000 0,4337 0,0000 0,4337 25,9 

4     0,7048 0,0000 0,4336 0,0000 0,4336 25,9 

5     0,7048 0,0000 0,4336 0,0000 0,4336 25,9 

              Tfinal 25,9 

<x> ###### ###### 0,7048 0,0000 0,4338 0,0000 0,4338 25,9 

Desv <x> ###### ###### 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000   0,0 

Error acc. ###### ###### 0,0000 0,0000 0,0003 0,0000 0,0003 0,0 

Correcte 
###### ######           No 

###### ######             

Error ###### ###### 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 0,0003 0,1 

         

  
Vol ρcomp 

    

  
cm

3
 g/cm

3
 Error Porositat ρaigua 

GEOMÈTRIC ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! % Error g/cm
3
 Error 

BALANÇA H. 0,272 2,592 0,003 96,0 0,1 0,9968 0,0000 
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2.2 Valores de Densidad Aparente 
 
 

 
 

Compacte DENSITAT 1 ERROR DENSITAT 2 ERROR 
 

DENSITAT ERROR Dreal/Dhipot 

C-35 2,59718095 0,00122246 2,59222583 0,00264343 C-35 2,59470339 0,00193295 96,10 

C-36 2,60497917 0,00165677 2,60407235 0,00196688 C-36 2,60452576 0,00181182 96,46 

C-37 2,62702944 0,00200711 2,61595494 0,00311345 C-37 2,62149219 0,00256028 97,09 

C-46 2,59902762 0,0027482 2,60163839 0,00324267 C-46 2,60033301 0,00299544 96,31 

C-39 2,61644801 0,00199817 2,60367896 0,00207656 C-39 2,61006348 0,00203737 96,67 

C-40 2,62267426 0,00192631 2,60353133 0,00280488 C-40 2,61310279 0,0023656 96,78 

C-41 2,58391395 0,00168199 2,58108407 0,0023878 C-41 2,58249901 0,0020349 95,65 

C-42 2,58887883 0,00455829 2,58692312 0,00135038 C-42 2,58790098 0,00295434 95,85 

C-47 2,62101414 0,00214887 2,61886626 0,00207773 C-47 2,6199402 0,0021133 97,03 

C-43 2,63864862 0,00469245 2,63984801 0,00128673 C-43 2,63924832 0,00298959 97,75 

C-44 2,64347704 0,00150459 2,64850748 0,00168272 C-44 2,64599226 0,00159365 98,00 

C-45 2,65718003 0,00389658 2,6503308 0,00292031 C-45 2,65375542 0,00340844 98,29 

      
    

 C-38 2,62708243 0,00173808 2,62463438 0,00206066 C-38 2,62585841 0,00189937 97,25 
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2.3 Valores totales de Porosidad (Densimetría y Mapping) 

 

 

 

 

Compacte PORS 1 ERROR PORS 2 ERROR Compacitat Error Porositat 
      C-35 96,1918869 0,04527632 96,008364 0,09790496 96,1001255 0,07159064 3,90 
      C-36 96,4807101 0,06136177 96,4471239 0,07284739 96,463917 0,06710458 3,54 3,45 

  
MAPPING Pdensimetría/Pmapping 

C-37 97,2973865 0,07433741 96,8872202 0,11531295 97,0923033 0,09482518 2,91 
  

2,91 1,13 38,92 
 C-38 97,2993493 0,06437342 97,2086809 0,07632069 97,2540151 0,07034706 2,75 

      C-39 96,9054818 0,07400632 96,4325542 0,07690973 96,669018 0,07545803 3,33 
      C-40 97,1360838 0,07134474 96,4270861 0,10388462 96,781585 0,08761468 3,22 3,41 

 
3,22 1,72 53,32 

 C-41 95,7005168 0,06229609 95,5957064 0,08843694 95,6481116 0,07536652 4,35 
  

4,35 3,96 90,98 
 C-42 95,8844011 0,16882562 95,8119675 0,0500141 95,8481843 0,10941986 4,15 3,82 

     C-43 97,7277268 0,17379446 97,7721486 0,04765649 97,7499377 0,11072548 2,25 
  

2,25 0,80 35,45 
 C-44 97,9065569 0,05572541 98,0928695 0,06232279 97,9997132 0,0590241 2,00 1,89 

     C-45 98,4140753 0,14431782 98,1603999 0,1081595 98,2872376 0,12623866 1,71 
      C-46 96,2602824 0,10178537 96,3569775 0,12009881 96,3086299 0,11094209 3,69 
      C-47 97,0745979 0,07958765 96,9950468 0,07695301 97,0348223 0,07827033 2,97 
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2.4 Inspección Ultrasónica 
 

Tabla Valores representativos de la inspección ultrasónica de los compactos Al-54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-35 Media Error 

L (mm) 7,070 0,008 

vlongitudinal (m/s) 4209,1 24,7 

vtransversal (m/s) 2454,5 8,5 

Poisson 0,2424 0,0048 

Young esp (km/s)2 14,969 0,124 

 Young (GPa) 38,841 0,32219 

Densidad (g/cm3) 2,595 0,00193 

C-36 Media Error 

L (mm) 7,454 0,015 

vlongitudinal (m/s) 3521,4 17,6 

vtransversal (m/s) 2111,2 7,1 

Poisson 0,2194 0,0046 

Young esp (km/s)2 10,871 0,094 

Young (GPa) 28,313 0,24681 

Densidad (g/cm3) 2,605 0,00181 

C-38 Media Error 

L (mm) 7,207 0,021 

vlongitudinal (m/s) 4009,2 24,6 

vtransversal (m/s) 2189,0 9,0 

Poisson 0,2876 0,0039 

Young esp (km/s)2 12,340 0,131 

Young (GPa) 32,403 0,34356 

Densidad (g/cm3) 2,626 0,0019 

C-39 Media Error 

L (mm) 7,397 0,011 

vlongitudinal (m/s) 3148,1 13,7 

vtransversal (m/s) 1969,2 5,7 

Poisson 0,1786 0,0048 

Young esp (km/s)2 9,141 0,070 

Young (GPa) 23,857 0,18424 

Densidad (g/cm3) 2,610 0,00204 

C-46 Media Error 

L (mm) 7,207 0,021 

vlongitudinal (m/s) 4009,2 24,6 

vtransversal (m/s) 2189,0 9,0 

Poisson 0,2876 0,0039 

Young esp (km/s)2 12,340 0,131 

Young (GPa) 32,088 0,34143 

Densidad (g/cm3) 2,600 0,003 

C-42 Media Error 

L (mm) 6,991 0,009 

vlongitudinal (m/s) 3748,9 19,9 

vtransversal (m/s) 2116,7 6,5 

Poisson 0,2660 0,0038 

Young esp (km/s)2 11,345 0,083 

Young (GPa) 29,359 0,21644 

Densidad (g/cm3) 2,588 0,00295 

C-47 Media Error 

L (mm) 6,861 0,019 

vlongitudinal (m/s) 5103,3 71,0 

vtransversal (m/s) 2153,4 6,5 

Poisson 0,3917 0,0037 

Young esp (km/s)2 12,907 0,112 

Young (GPa) 33,816 0,29371 

Densidad (g/cm3) 2,620 0,00211 
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Tabla Valores representativos de la inspección ultrasónica de los compactos Mix-1. 

 

 

 

 

C-44 Media Error 

L (mm) 6,455 0,021 

vlongitudinal (m/s) 5834,1 98,5 

vtransversal (m/s) 3262,4 12,5 

Poisson 0,2725 0,0112 

Young esp (km/s)2 27,087 0,364 

Young (GPa) 71,672 0,96284 

Densidad (g/cm3) 2,646 0,00159 

C-45 Media Error 

L (mm) 6,912 0,015 

vlongitudinal (m/s) 6023,2 97,1 

vtransversal (m/s) 3309,0 9,5 

Poisson 0,2839 0,0100 

Young esp (km/s)2 28,115 0,299 

Young (GPa) 74,609 0,79921 

Densidad (g/cm3) 2,654 0,00341 

C-33 Media Error 

L (mm) 7,228 0,007 

vlongitudinal (m/s) 5871,5 353,2 

vtransversal (m/s) 3210,7 291,6 

Poisson 0,2867 0,0459 

Young esp (km/s)2 26,529 4,911 

Young (GPa) 70,407 13,0344 

Densidad (g/cm3) 2,654 0,002 

C-34 Media Error 

L (mm) 7,224 0,040 

vlongitudinal (m/s) 5569,8 319,5 

vtransversal (m/s) 3210,5 292,3 

Poisson 0,2512 0,0546 

Young esp (km/s)2 25,793 4,837 

Young (GPa) 68,273 12,8049 

Densidad (g/cm3) 2,647 0,003 

C-21 Media Error 

L (mm) 7,355 0,068 

vlongitudinal (m/s) 6276,0 144,6 

vtransversal (m/s) 3039,7 35,6 

Poisson 0,3468 0,0095 

Young esp (km/s)2 24,887 0,762 

Young (GPa) 66,921 2,04909 

Densidad (g/cm3) 2,689 0,002 

C-22 Media Error 

L (mm) 7,270 0,074 

vlongitudinal (m/s) 6176,8 144,4 

vtransversal (m/s) 3057,4 38,5 

Poisson 0,3377 0,0104 

Young esp (km/s)2 25,010 0,832 

Young (GPa) 67,152 2,2358 

Densidad (g/cm3) 2,685 0,002 

C-25 Media Error 

L (mm) 7,395 0,083 

vlongitudinal (m/s) 6197,2 88,4 

vtransversal (m/s) 3062,2 257,1 

Poisson 0,3385 0,0189 

Young esp (km/s)2 25,102 4,268 

Young (GPa) 67,350 11,4511 

Densidad (g/cm3) 2,683 0,004 

C-26 Media Error 

L (mm) 7,274 0,021 

vlongitudinal (m/s) 6242,4 58,7 

vtransversal (m/s) 3056,5 258,2 

Poisson 0,3423 0,0179 

Young esp (km/s)2 25,081 4,253 

Young (GPa) 67,341 11,4203 

Densidad (g/cm3) 2,685 0,006 
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C-28 Media Error 

L (mm) 7,255 0,057 

vlongitudinal (m/s) 6184,0 73,6 

vtransversal (m/s) 3104,8 268,1 

Poisson 0,3315 0,0202 

Young esp (km/s)2 25,670 4,468 

Young (GPa) 68,976 12,0064 

Densidad (g/cm3) 2,687 0,002 

C-30 Media Error 

L (mm) 7,255 0,057 

vlongitudinal (m/s) 6184,0 73,6 

vtransversal (m/s) 3104,8 268,1 

Poisson 0,3315 0,0202 

Young esp (km/s)2 25,670 4,468 

Young (GPa) 68,796 11,9751 

Densidad (g/cm3) 2,680 1,00E-03 

C-31 Media Error 

L (mm) 7,352 0,083 

vlongitudinal (m/s) 6161,5 87,9 

vtransversal (m/s) 3114,2 267,3 

Poisson 0,3284 0,0208 

Young esp (km/s)2 25,767 4,481 

Young (GPa) 68,902 11,9812 

Densidad (g/cm3) 2,674 0,003 
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2.5 Dureza 

C-37 

 

          d2 (u.a.) d (m) HV Dolent Avis 
 

Operari Xavier Romero Pedret 

18,1 18,33 138,0      

    
18,3 18,11 141,3      Reïna - 

19,3 19,76 118,7      

    
19,2 19,26 124,9      Càrrega (g) 25 0,375 

 
19,7 19,52 121,7      

    
20,7 19,92 116,8      Objectiu 100 

  
19,16 19,47 122,3      

    
22,70 22,71 89,9   NO    Valor Error 

 
21,58 20,34 112,1      pendent 0,99514342 0,00129899 

 
21,16 20,53 110,0      Interc. (m) 0,07078 0,07337252 

 
18,76 19,20 125,7      

    
20,73 20,24 113,2       (m) 0,40 

  
19,36 19,65 120,1      

    
20,20 19,48 122,2      Resolució òptica  (m) 0,22 

 
18,92 18,76 131,7      

    
19,76 19,22 125,5      Mesures bones 201 

 
19,78 19,42 123,0      

    
19,86 20,10 114,8      HV  Error 

  
20,04 19,74 119,0      122,6 4,8 
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C-40 

 

          d2 
(u.a.) d (m) HV Dolent Avis 

 
Operari Xavier Romero Pedret 

  Descartat Descartat x NO  

    
  Descartat Descartat x NO  Reïna - 

  Descartat Descartat x NO  

    
  Descartat Descartat x NO  Càrrega (g) 25 0,375 

 
  Descartat Descartat x NO  

    
  Descartat Descartat x NO  Objectiu 100 

  
  Descartat Descartat x NO  

    
  Descartat Descartat x NO    Valor Error 

 
  Descartat Descartat x NO  pendent 0,99514342 0,00129899 

 
  Descartat Descartat x NO  Interc. (m) 0,07078 0,07337252 

 
  Descartat Descartat x NO  

    
19,61 19,30 124,5       (m) 0,40 

  
18,71 18,77 131,6      

    
19,54 19,08 127,4      Resolució òptica  (m) 0,22 

 
19,41 19,00 128,4      

    
18,71 18,92 129,5      Mesures bones 87 

 
19,42 19,45 122,5      

    
  Descartat Descartat x NO  HV  Error 

  
20,55 20,43 111,1   NO  124,5 4,7 
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 C-41 

 

          d2 (u.a.) d (m) HV Dolent Avis 
 

Operari Xavier Romero Pedret 

20,0 20,14 114,3      

    
19,9 20,32 112,3      Reïna - 

19,7 19,45 122,5      

    
18,9 19,13 126,6      Càrrega (g) 25 0,375 

 
20,7 20,83 106,9      

    
20,3 20,29 112,6      Objectiu 100 

  
21,91 21,85 97,1      

    
21,01 19,80 118,3        Valor Error 

 
19,23 19,46 122,4      pendent 0,99514342 0,00129899 

 
20,23 19,78 118,5      Interc. (m) 0,07078 0,07337252 

 
19,42 20,01 115,8      

    
21,09 20,97 105,4       (m) 0,40 

  
20,02 20,72 107,9      

    
21,68 21,83 97,2      Resolució òptica  (m) 0,22 

 
21,09 20,94 105,7      

    
20,67 20,43 111,1      Mesures bones 182 

 
20,09 20,06 115,2      

    
20,64 20,70 108,2      HV  Error 

  
20,62 20,49 110,4      114,3 5,0 

  
21,28 20,64 108,8      
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C-43 

 

          d2 (u.a.) d (m) HV Dolent Avis 
 

Operari Xavier Romero Pedret 

18,0 18,23 139,5      

    
18,0 18,20 140,0      Reïna - 

18,1 18,14 140,8      

    
17,6 17,86 145,4      Càrrega (g) 25 0,375 

 
18,0 18,36 137,6      

    
18,5 18,70 132,6      Objectiu 100 

  
19,22 18,82 130,8      

    
18,35 18,34 137,8        Valor Error 

 
18,78 18,36 137,5      pendent 0,99514342 0,00129899 

 
17,83 17,78 146,6      Interc. (m) 0,07078 0,07337252 

 
18,43 18,41 136,8      

    
18,88 18,86 130,3       (m) 0,40 

  
18,41 18,79 131,3      

    
18,37 18,01 143,0      Resolució òptica  (m) 0,22 

 
18,67 18,48 135,8      

    
18,89 18,54 134,9      Mesures bones 198 

 
18,50 18,49 135,6      

    
19,01 19,01 128,3      HV  Error 

  
18,38 18,38 137,2      134,1 4,9 
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2.6 DIAGRAMAS DE ESFUERZO-DEFORMACIÓN OBTENIDOS DEL ENSAYO 
DE COMPRESION UNIAXIAL 
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