
DISSENY D’UNA MATRIU PROGRESSIVA PER XAPA Memòria 

 7 

 

0: 

Índex 
 

 Pàg. 

Resum............................................................................................................... 11 

Resumen ........................................................................................................... 12 

Abstract............................................................................................................. 13 

1. Objectiu ...................................................................................................... 14 

2. La peça........................................................................................................ 15 

2.1. Tirada.................................................................................................. 16 

2.2. Material .............................................................................................. 16 

2.3. Dimensions......................................................................................... 17 

3. Alternatives................................................................................................. 18 

3.1. Forja.................................................................................................... 18 

3.2. Fosa .................................................................................................... 19 

3.3. Mecanitzat .......................................................................................... 20 

3.4. Matriceria ........................................................................................... 21 

3.5. Làser ................................................................................................... 22 

4. Matriceria.................................................................................................... 23 

4.1. Opcions............................................................................................... 23 

4.1.1. Varies matrius........................................................................... 23 

4.1.2. Varies matrius amb sistema automàtic ..................................... 24 

4.1.3. Matriu progressiva.................................................................... 24 

4.2. Funcionament general de la matriu .................................................... 24 

4.3. Parts de la matriu................................................................................ 25 

4.3.1. Mànec de fixació ...................................................................... 26 

4.3.2. Placa base superior ................................................................... 26 

4.3.3. Placa sufridora .......................................................................... 27 



DISSENY D’UNA MATRIU PROGRESSIVA PER XAPA Memòria 

 8 

 

4.3.4. Placa portapunxons................................................................... 27 

4.3.5. Punxons .................................................................................... 27 

4.3.6. Placa guia punxons ................................................................... 28 

4.3.7. Fleix de material ....................................................................... 28 

4.3.8. Guies laterals ............................................................................ 28 

4.3.9. Placa matriu .............................................................................. 28 

4.3.10. Placa base inferior .................................................................... 28 

4.3.11. Columnes guia .......................................................................... 29 

4.3.12. Molles ....................................................................................... 29 

4.3.13. Cargols i passadors ................................................................... 29 

4.3.14. Casquets de guia ....................................................................... 29 

5. Procés de fabricació.................................................................................... 30 

5.1. Fases ................................................................................................... 30 

5.2. Automatització ................................................................................... 31 

5.2.1. Debanadora............................................................................... 33 

5.2.2. Adreçador ................................................................................. 33 

5.2.3. Alimentador .............................................................................. 34 

5.3. Premsa ................................................................................................ 34 

5.4. Sistemes de seguretat.......................................................................... 37 

5.4.1. Dispositiu de caiguda del capçal .............................................. 37 

5.4.2. Possibles sobrecàrregues de la màquina................................... 38 

5.4.3. Encuny tancat ........................................................................... 38 

5.4.4. Resguard fix.............................................................................. 38 

5.4.5. Pantalla mòbil enclavada.......................................................... 38 

5.4.6. Barrera fotoelèctrica ................................................................. 39 

5.4.7. Aparta – cossos......................................................................... 39 

5.4.8. Comandament a dos mans ........................................................ 39 

6. Materials ..................................................................................................... 40 

6.1. F-1120 / 1.1158 .................................................................................. 40 

6.2. F-1140 / 1.1191 .................................................................................. 41 

6.3. F-5210 / 1.2379 .................................................................................. 41 

7. Tractaments tèrmics.................................................................................... 42 

7.1. Recuit.................................................................................................. 42 



DISSENY D’UNA MATRIU PROGRESSIVA PER XAPA Memòria 

 9 

 

7.2. Tremp ................................................................................................. 43 

7.3. Revingut ............................................................................................. 44 

8. Aspectes ambientals ................................................................................... 46 

9. Càlculs de la matriu .................................................................................... 47 

9.1. Desenvolupament de la peça .............................................................. 47 

9.1.1. Posició fibra neutre................................................................... 47 

9.1.2. Longitud inicial ........................................................................ 49 

9.2. Pas de la matriu .................................................................................. 49 

9.3. Aprofitament de la banda de xapa (Format unitari) ........................... 50 

9.4. Forces de tall ...................................................................................... 52 

9.4.1. Punxó de centratge.................................................................... 52 

9.4.2. Punxó semicilíndric .................................................................. 52 

9.4.3. Punxó cilíndric.......................................................................... 53 

9.4.4. Punxó de forma......................................................................... 53 

9.4.5. Punxó de tall final..................................................................... 53 

9.5. Força de doblegat ............................................................................... 54 

9.6. Força total necessària ......................................................................... 54 

9.7. Força d’extracció................................................................................ 55 

9.8. Joc entre matriu – punxó .................................................................... 55 

9.8.1. Punxó de centratge.................................................................... 57 

9.8.2. Punxó semicilíndric .................................................................. 57 

9.8.3. Punxó cilíndric.......................................................................... 57 

9.8.4. Punxó de forma......................................................................... 57 

9.8.5. Punxó de tall final..................................................................... 57 

9.9. Resistència al vinclament dels punxons ............................................. 58 

9.9.1. Punxó de centratge.................................................................... 59 

9.9.2. Punxó semicilíndric .................................................................. 69 

9.9.3. Punxó cilíndric.......................................................................... 60 

9.9.4. Punxó de forma......................................................................... 60 

9.9.5. Punxó de tall final..................................................................... 61 

9.10. Dimensions dels punxons................................................................... 61 

9.10.1. Punxó de centratge.................................................................... 61 

9.10.2. Punxó semicilíndric .................................................................. 61 



DISSENY D’UNA MATRIU PROGRESSIVA PER XAPA Memòria 

 10 

 

9.10.3. Punxó cilíndric.......................................................................... 62 

9.10.4. Punxó de forma......................................................................... 62 

9.10.5. Punxó de tall final..................................................................... 62 

9.11. Dimensions de les plaques ................................................................. 62 

9.12. Centre de pressions............................................................................. 64 

10. Bibliografia................................................................................................. 65 

10.1. Llibres................................................................................................. 65 

10.2. Pàgines web........................................................................................ 65 

10.3. Apunts ................................................................................................ 66 

10.4. Normativa consultada......................................................................... 66 

 

 

 

 

 



DISSENY D’UNA MATRIU PROGRESSIVA PER XAPA Memòria 

 11 

 

 

 

RESUM  

Partint del disseny d’una tapa de memòria USB i les seves característiques, s’ha buscat 

un material adient a les prestacions de la peça. També s’han buscat diferents alternatives 

per a la seva producció, tenint en compte la quantitat, la qualitat i temps de producció. 

Un cop escollit el mètode més adient (la matriceria), es requereix obtenir informació 

sobre el tema, per prosseguir amb els càlculs necessaris i poder dur a terme la matriu 

progressiva. A partir d’aquests càlculs, es busca la maquinaria necessària per al correcte 

funcionament de tot el conjunt i que s’adapti a les necessitats del projecte. 
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RESUMEN  

Partiendo del diseño de una tapa de memoria USB y sus características, se ha buscado 

un material adecuado a las prestaciones de la pieza. También se han buscado diferentes 

alternativas para su producción, teniendo en cuenta la cantidad, la calidad y tiempo de 

producción. 

Una vez escogido el método más adecuado (la matricería), se requiere obtener 

información sobre el tema, para proseguir con los cálculos necesarios y poder llevar a 

cabo la matriz progresiva. A partir de estos cálculos, se busca la maquinaria necesaria 

para el correcto funcionamiento de todo el conjunto y que se adapte a las necesidades 

del proyecto. 
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ABSTRACT 

Based on the design of a pendrive and its characteristics, has sought a material suitable 

for the performance of the piece. We have also looked for alternatives for their 

production, having present the quantity, quality and production time. 

Once chosen the most appropriate method (the matrix gradually), it requires information 

on the subject, to continue with the calculations necessary to carry out the matrix 

gradually. From these calculations are looking for the machinery necessary for the 

proper functioning of the whole and that suits the needs of the project. 



DISSENY D’UNA MATRIU PROGRESSIVA PER XAPA Memòria 

 14 

 

1: 

OBJECTIU  
 

L’objectiu del treball consisteix en fer el disseny d’una matriu progressiva per a xapa, 

per poder fabricar una peça d’àmbit informàtic, que ens ha demanat una important 

empresa del sector. 

El fabricant preveu una producció de 500.000 peces en total. 

Ens marquem com a objectiu principal buscar el tipus de matriu més adequada per 

obtenir la peça amb una seqüència de treball simple i que resulti d’un cost assumible i 

les peces d’una bona qualitat. 

Es tracta d’escollir les fases de treball més adequades per obtenir la peça, fer els càlculs 

de matriceria necessaris per poder fer el disseny, realitzar els plànols i el pressupost de 

la matriu progressiva. 

Altres aspectes importants del projecte seran escollir un sistema automàtic de fabricació 

de la peça i escollir una premsa adient per obtenir la peça. 

També es tindrà en compte aspectes mediambientals que incideixin en el procés de 

fabricació.  
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2: 

LA PEÇA  
 

La peça que ens demana l’empresa del sector de l’informàtica, és una tapa de memòria 

USB o també la podríem anomenar carcassa de protecció de la unitat de memòria 

“pendrive”, per les funcions que realitza. 

 

 
Fig.1 -  Memòria amb carcassa 

 

 
Fig.2 -  Carcassa 3D 

 

Aquesta peça s’utilitza per a protegir la connexió del pendrive (connector USB mascle 

tipus A), la qual ens permet una connexió física amb la computadora,  evitant que els 

impactes siguin directes i aquests no desencadenin un mal funcionament de la memòria. 

També té la funció d’aportar una major rigidesa al conjunt, ja que la carcassa que 

protegeix els circuits, és de plàstic i amb els impactes es podria malmetre molt 

ràpidament. 
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Les memòries USB que utilitzen aquest tipus de tapa, tenen un gran avantatge, donat 

que la tapa està unida al dispositiu, aquesta no es separa mai, evitant així la possibilitat  

d’extraviar-la, a diferència dels que tenen la tapa extraïble. 

 

 
Fig.3 -  Memòria amb tapa extraïble 

 

 

2.1. TIRADA  

 

És una peça petita, utilitzada per a la protecció d’algun model de pendrive. I 

aquests, avui en dia són molt utilitzats, per tan, molt comercialitzats arreu del món. 

Per aquest motiu ens demanen una producció aproximada de unes 500.000 (cinc-

centes mil) peces. 

Cal remarcar que és un gran nombre de peces, la qual cosa s’haurà de tenir en 

compte a l’hora d’escollir el procés. 

 

2.2. MATERIAL 

 

Donades les característiques de la peça i la seva funcionalitat, sabem que ha de ser 

un material resistent als impactes, a la corrosió i amb un acabat superficial 

agradable a la vista i al tacte. 

 

Es tria un acer laminat F-1110 de composició química: 

 

C% Mn% Si% Pmax. Smax. 

0’1-0’2 0’4-0’7 0’15-0’4 0’035 0’035 
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És un acer al carboni (no aliat) extrasuau. Aquest acer tindrà un tractament 

anticorrosiu i estètic de zincat electrolític. 

 

R( 2mmKP ) Al% Dureza HB 

38-48 28-23 110-135 

 

L'acer és un material metàl·lic format bàsicament per un aliatge de ferro amb un % 

de carboni reduït i poden contenir alguns additius. 

El zincat és un tractament superficial antioxidant per procés electrolític. S’utilitza 

per protegir de l’oxidació i la corrosió i també millora l’aspecte visual de la peça. El  

zincat normal és platejat brillant i té una bona resistència a la corrosió per a us 

d’interiors. 

 

2.3. Dimensions: 

 

Les mides de la peça les podem trobar en el croquis corresponent en l’apartat dels 

plànols. 

Nota: Carcassa memòria USB � Plànol Nº1.00 
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3: 

ALTERNATIVES 
 

Donades les característiques de la peça, ens disposem a escollir el procés de fabricació 

que millor s’adapti a les nostres necessitats. 

Al ser una peça metàl·lica, ens plantejarem els mètodes que tenim per a treballar els 

metalls. Aquestes són les diferents alternatives a les quals podríem optar: forja, fosa, 

mecanitzat, matriceria i laser. 

 

3.1. FORJA 

 

La forja és l’art i el lloc de treball del forjador o ferrer, el treball del qual consisteix 

a donar forma al metall per mitjà del foc i del martell.  

Una forja conté bàsicament una farga per a escalfar els 

metalls (normalment composts de ferro), una enclusa i 

un recipient en el qual es poden refredar ràpidament les 

peces forjades per a temperar-les. Les eines inclouen 

tenalles per a agafar el ferro calent i martells per a 

copejar el metall calent. En la forja es modela el metall 

per deformació plàstica. 

 

Considerem que obtenir la peça mitjançant un procediment de forja no es gens 

productiu, ja que s’han de realitzar unes 500.000 (cinc-centes mil) peces, i seria un 

procés lent i car, donant una mala competitivitat al mercat. Un altre aspecte negatiu 

seria la irregularitat de les peces, ja que aconseguir-ne dues pràcticament iguals 

seria molt dificultós. 

 

 

 
Fig.4 -  Ferrer 
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3.2. FOSA 

 

Es denomina fosa al procés de 

fabricació de peces, comunament 

metàl·liques però també de plàstic, 

consisteix en fondre un material i 

introduir-lo en una cavitat, 

anomenada motlle, on es solidifica. 

 

Per a la fosa de metalls intervenen 

quatre etapes bàsiques: 

• Fosa: és on es comença amb la fusió del material per a abocar-lo en 

motlles. En aquesta etapa es generen residus (escòries).  

• Emmotllar i desemmotllar. 

• Colada: quan el material a adquirit les propietats desitjades, es transferit 

a l’àrea de colada amb culleres. Es retira l’escòria de la superfície i 

s’aboca el metall en els motlles. Quan el metall abocat es solidifica i 

refreda, la peça fosa es desemmotlla. 

• Maquinat: Un cop la peça fosa es solidifica s’ha de realitzar una neteja i 

ajust de mesures finals. 

 

Amb aquest procés podríem adquirir unes peces d’unes dimensions més similars, 

però en la producció d’una tirada de tantes peces, sols aconseguiríem deteriorar els 

motlles més ràpidament. S’haurien de realitzar molts més motlles, amb 

conseqüència, un augment del cost global. Aquí també tindríem el problema del 

temps, ja que precises d’un temps de solidificació/refredament per poder utilitzar de 

nou els motlles, a part de que a cada peça que surt del motlle, li has de realitzar un 

maquinat per acabar d’ajustar les mesures. 

 

 

 

 

 
Fig.5 - Colada 
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3.3. MECANITZAT  

 

Un mecanitzat és un procés de fabricació que comprèn un conjunt d'operacions de 

conformació de peces, ja sigui per arrencament d'encenall o per abrasió. 

• Mecanitzat per arrencament de ferritja:  

El material és arrencat o tallat amb una eina donant lloc a un 

desaprofitament o encenall. En el mecanitzat per arrencament d'encenall 

es donen processos 

d'escalaborni (eliminació 

de molt material amb 

poca precisió; procés 

intermedi) i d'acabat 

(eliminació de poc 

material amb molta 

precisió; procés final).  

 

• Mecanitzat per abrasió:  

L'abrasió és l'eliminació de material desgastant la peça en petites 

quantitats, desprenent partícules de material, en 

molts casos, incandescents. Aquest procés es 

realitza per l'acció d'una eina característica, el 

queixal abrasiu. La precisió que es pot obtenir 

per abrasió i l'acabat superficial poden ser molt 

bons però els temps productius són molt 

perllongats.  

  

Amb aquesta alternativa es pot apreciar un clar desaprofitament del material, ja que 

la peça que hem de fabricar s’hauria de buidar pel mig. Això també augmentaria el 

temps de producció, ja que requeriria de moltes més passades el fet de buidar la 

peça. 

 

 

 

 
Fig.6 -  Arrencament d’encenall 

 
Fig.7 -  Queixal abrasiu 
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3.4. MATRICERIA  

 

La matriceria és una tècnica de fabricació per obtenir peces metàl·liques amb un sol 

cop de premsa. Les peces s’obtenen a partir d’una xapa metàl·lica, sotmesa a talls i 

deformacions (conservant sempre l’espessor inicial de la xapa). 

Els treballs que podem realitzar en una premsa de xapa són els següents: 

 

• Tall: 

Consisteix en separar de la xapa, 

mitjançant un cop de premsa i utillatge 

especial, una porció de material de contorn 

o perfil determinat. 

 

• Doblegat: 

A partir d’una xapa plana, consisteix en fer 

que la peça formi dos o més plans separats 

en angles vius, obtenint una peça formada  

per un o més plecs. 

 

• Embotició: 

La seva finalitat és obtenir peces amb 

forma de recipient (caixes, tapes, etc.), un cos 

vuit. Gràcies a la deformació de la xapa, a cop de 

premsa i utilitzant utillatge especial. 

 

Amb matriceria podem obtenir la peça amb un bon 

aprofitament del material i un baix temps de producció. 

Oferint així a la peça un cost competitiu per al mercat. 

 

 

 

 

 

 
Fig.8 -  Tall 

 
Fig.9 -  Doblegat 

 
Fig.10 -  Embotició 
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3.5. LASER 

 

Donat l'alta potència combinada amb un cost raonable, els làsers de 2CO  s'utilitzen 

comunment en l’industria per al tall i la soldadura, i, amb menys potència, per al 

gravat.  

La importància del programari de 

control en aquestes tecnologies és 

bàsic, ja que es controlen des dels 

paràmetres del feix de llum com 

velocitat i freqüència, fins als 

moviments del mateix capçal o peça 

(segons que desplacem), mitjançant el 

control numèric (CNC). 

 

Aquest seria un procés a tenir en compte si la nostra peça sols hagués de tallar-se, 

però a més hi ha un doblegat. Podríem realitzar el tall amb laser i fer el doblegat en 

una matriu. Però al combinar aquestes accions, es perd capacitat de producció. 

 

 

De totes les alternatives esmentades (forja, fosa, mecanitzat, matriceria, laser) arribem a 

la conclusió que la tècnica que millor s’adapta a les nostres necessitats és la matriceria. 

Ja que la peça a realitzar conté les operacions que realitzen les matrius (tall, doblegat). 

Obtenim també un bon rendiment del material (sense un desaprofitament excessiu). 

Amb aquestes característiques creiem que seria la opció correcte per a realitzar la peça 

amb una certa competitivitat en el mercat. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.11 -  Tall per laser 
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4: 

MATRICERIA  
 

Dins de la tècnica de matriceria, disposem d’una sèrie d’opcions (tipus de matrius) per a 

realitzar la peça. Seguidament contemplarem aquestes opcions per profunditzar una 

mica més i acabar escollint la més adequada. 

 

4.1. OPCIONS 

 

En totes les opcions suposarem un sistema automàtic d’alimentació, ja que no seria 

gens productiu tenir un operari alimentant la matriu. 

 

4.1.1. VARIES MATRIUS  

 

Per obtenir la carcassa de l’USB, necessitaríem: 

- Una matriu de tall: on es realitzaria el tall del contorn de la peça i els talls 

interiors. 

- Una matriu d’embotició: per dur a terme les emboticions que permeten 

que la peça quedi fixada al plàstic de l’USB. 

- Una matriu de doblegat: per realitzar els plecs necessaris per a que la 

peça tingui la forma desitjada (en forma de “U”) 

Amb aquesta alternativa, ens trobem alguns aspectes negatius, com per 

exemple: el fet de transportar d’una matriu a una altre les peces. Al mateix 

temps necessitaríem uns operaris encarregats en el transport i col·locació de 

les peces. Donat que és una peça amb una producció molt alta, aquesta opció 

ens faria perdre un temps molt valuós (amb el transport per part d’un operari 

d’una matriu a una altre). 
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4.1.2. VARIES MATRIUS AMB SISTEMA AUTOMÀTIC  

 

En aquest cas en trobaríem igual que en el 4.1.1. Però amb la diferencia que 

en comptes d’operaris hi hauria un sistema automatitzat encarregat de recollir 

les peces i posar-les a la següent matriu. 

En el fet de substituir els operaris, aconseguiríem un major rendiment, ja que 

el temps seria menor. Però per altra banda ens trobaríem amb un gran 

increment del cost de la maquinaria. 

 

4.1.3. MATRIU PROGRESSIVA  

 

Una matriu progressiva és una matriu encarregada de realitzar totes les 

operacions (tall, embotició i doblegar), aconseguint així en una sola matriu, la 

peça desitjada. 

La banda de xapa ha de tenir sempre una continuïtat fins a l’última operació, 

ja que sinó la peça no aniria avançant per les diferents etapes de la matriu. 

Aquestes matrius requereixen d’un cost més elevat, ja que són més 

complexes, però ho compensen amb el seu alt ritme de producció. Cosa que 

les fa perfectes per a la fabricació de grans quantitats de peces petites. 

Com ja hem explicat en la descripció de la peça, aquesta matriu compleix 

aquestes característiques. 

 

De les diferents opcions que disposem amb matrius, hem optat per a realitzar una matriu 

progressiva, pels avantatges que ja hem esmentat. 

 

4.2. FUNCIONAMENT GENERAL DE LA MATRIU  

 

L’extractor guia (1) va muntat elàsticament sobre el capçal punxonador, gracies a 

les motlles (2) i els cargols (3). Per l’alineació dels punxons amb la matriu, 

l’extractor-guia es guiat per les columnes (4) solidaries a la placa base inferior. 
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Fig.12 -  Funcionament matriu 

 

L’extractor sobresurt normalment entre 0,5 i 2 mm dels punxons per assegurar 

l’extracció del fleix dels mateixos. Quan l’útil treballa, en la carrera de descens, és 

l’extractor qui primer entra en contacte amb la banda, el punxons segueixen 

descendint a mesura que guanyen la força elàstica de les molles (2) fins que es 

produeix el punxonat. Durant l’ascens del capçal punxonador, els punxons s’oculten 

en l’extractor (1) abans que els cargols (3) els arrastrin, deixant anar el fleix dels 

mateixos, gracies a la força elàstica de les molles. 

 

4.3. PARTS DE LA MATRIU  

 

 
Fig.13 -  Parts matriu 
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4.3.1. MÀNEC DE FIXACIÓ (1) 

 

És un cilindre d’acer semidur amb formes i dimensions normalitzades. Té 

com a missió efectuar l’enllaç entre matriu i premsa. En les grans matrius la 

placa base superior pot anar cargolada directament al capçal de la premsa. 

Aquestes peces estan normalitzades en DIN 9859. Es tria el diàmetre del 

mànec en funció d’aquesta taula: 

 

Força de la premsa (Tm) 5 8 10 15 20 30 40 60 

Diàmetre del mànec (mm) 25 25 30 35 35 40 40 45 

 

4.3.2. PLACA BASE SUPERIOR (2) 

 

Aquesta placa rep directament tot el moviment de la màquina. Ha de ser 

robusta ja que serà la receptora de tot el moviment i força d’impacte de la 

màquina cap a l’útil. Va solidaria a la placa portapunxons, fixada mitjançant 

cargols i passadors. 

Normalment les mesures en amplada i longitud  seran iguals a les de la placa 

base inferior, ha de comprendre raonablement els accessoris que porta situats i 

depèn de les mesures generalment, de la placa portapunxons i sobretot de la 

matriu, ja que a partir d’aquestes plaques es situen els limitadors i casquets 

del sistema de guiat. Per aquesta raó no es poden donar unes dimensions 

concretes. 

Amb el que respecta a la mesura de l’espessor  de la placa, ha de ser elevada, 

essent major de 40mm per matrius petites i de 60 a 70 mm per les mitjanes. 

La qualitat de les superfícies no requereixen gran entreteniment, exceptuant la 

cara inferior que hem de rectificar en tota la seva dimensió o simplement la 

zona on va recolzada la placa portapunxons. La resta de cares és suficient 

mecanitzar-les amb acabat superficial bast. S’ha de senyalar que el mecanitzat 

de la superfície superior de la placa amb el capçal de la premsa ha de ser més 

rugós, per evitar així possibles lliscaments entre ambdues superfícies de 

contacte, però  han de mantenir un perfecte paral·lelisme. 
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4.3.3. PLACA SUFRIDORA 

 

En els punxons s’originen unes forces verticals cap a dalt, degut a la 

resistència que oposa el material a ser deformat. 

S’utilitza quan es treballa amb punxons de cap reduït i sotmesos a fortes 

pressions per treballar amb materials durs o de grans espessors. 

En el cas de no utilitzar-la, els esforços seran absorbits per la placa base 

superior. 

En el nostre cas podem prescindir d’aquesta placa degut al poc gruix del 

material i de la seva duresa. 

 

4.3.4. PLACA PORTAPUNXONS (3) 

 

La funció principal que realitza aquesta placa és la de subjectar els punxons, a 

més de subjectar també la placa sufridora. 

També s’han de contenir i fixar-los de manera que aquests es desenvolupin 

com un únic conjunt que pugui moure’s de forma sòlida i exacte. 

Les mesures necessàries per al disseny de la placa portapunxons, han de 

comprendre  perfectament els allotjaments de tots els punxons, cobrint a més 

a més per cada costat una sobredimensió de 15 a 20 mm 

L’espessor com a norma general ha d’estar comprés entre 20 i 25 mm. 

 

4.3.5. PUNXONS (4) 

 

Són els elements més característics en un útil de premsa, sent amb la placa 

matriu, el protagonista actiu del conformat de la xapa, ja sigui per efecte de 

tall o de doblegat. La secció transversal dels punxons és igual al contorn de la 

peça a obtenir. 

El sistema de subjecció dels punxons dins de la matriu, depèn principalment 

de la forma i dimensions que tinguin. La fixació més generalitzada i que 

s’adopta, és la que correspon en mecanitzar una cavitat dins de la placa 

portapunxons per allotjar el cap d’aquests. 
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4.3.6. PLACA GUIA PUNXONS (5) 

 

Serveix per a guiar els punxons sobre la placa matriu, a més aquest tipus de 

guiat assegura que quasi no existeixi deformació en el fleix, ja que actua com 

a  trepitjador, ajudant a desenganxar els punxons del fleix un cop efectuat el 

punxonat. 

Les seves dimensions varien entre els 15 i 25 mm. 

 

4.3.7. FLEIX DE MATERIAL (6) 

 

És la tira de xapa de forma allargada, d’on es retallen les peces que s’han de 

fabricar. Normalment s’introdueix per un lateral de la matriu i la posició de 

tall per cada peça queda fixada per un topall o per l’avanç automàtic. 

 

4.3.8. GUIES LATERALS (7) 

 

La principal funció és guiar la xapa longitudinalment cap a l’interior de la 

matriu i per a posicionar la xapa a cada tall. 

En l’entrada de les guies es fa un xamfrà a 30º per facilitar la introducció del 

fleix. 

Una exigència màxima que han de complir en el mecanitzat és que tinguin un 

perfecte paral·lelisme entre ambdues cares, i una mateixa alçada d’espessors.  

 

4.3.9. PLACA MATRIU  (9) 

 

En la placa matriu es troba tallada amb exactitud la forma de la peça que es 

desitja obtenir. 

 

4.3.10. PLACA BASE INFERIOR  (10) 

 

Serveix de recolzament a la placa matriu i té unes ranures per subjectar-la a la 

taula de la premsa. 
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4.3.11. COLUMNES GUIA  (11) 

 

Tenen per finalitat fer coincidir perfectament el punxons amb els orificis 

corresponents a la matriu. S’utilitzen especialment en matrius de grans 

dimensions o de gran precisió. 

 

4.3.12. MOLLES (12) 

 

Són els elements elàstics destinats a l’extracció del retall i a l’expulsió de la 

peça. 

 

4.3.13. CARGOLS I PASSADORS (13) 

 

Serveixen per unir les plaques entre si, tant les de la part mòbil com les fixes. 

 

4.3.14. CASQUETS DE GUIA (14) 

 

Son coixinets llisos, fixes en la placa superior que tenen la missió de conduir, 

amb ajust lliscant, la part mòbil de la matriu sobre les columnes. 

 

 

Ara que ja sabem el tipus de matriu que utilitzarem encara ens queda esbrinar quina serà 

la disposició de la peça (horitzontal, vertical, etc.) que ens aportarà un major rendiment. 

 

Per a poder realitzar els càlculs necessitem conèixer el format unitari de la peça. Donat 

que sols coneixem les dimensions de la peça ja finalitzada haurem de realitzar els 

càlculs per esbrinar les seves dimensions abans de que es realitzin els plecs, ja que la 

peça en aquest procés, pateix deformacions. 
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5: 

Procés de Fabricació 
 

5.1. FASES 

 

a) Punxonat de centratge. 

b) Punxonat dels 2 semicercles 

c) Punxonat dels 2 forats. 

d) Fase de descans. 

e) Punxonat de forma de la peça. 

f) Punxonat de forma de la peça. 

g) Tall del nervi i doblegat en U. 

 

 
Fig.14 -  Banda de xapa 
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A partir del material, la matriu va tallant, punxonant i doblegant a aquest, fins 

arribar a fabricar la peça desitjada. Tot el procés queda reflectit en el fleix, el qual 

sofreix tots els canvis resultants de les operacions citades anteriorment. 

 

Mitjançant els successius cops que efectua la premsa sobre el material, aquest es va 

estampant de manera que va avançant al llarg de tota la zona de tall i de doblegat. 

Els retalls del material van a parar a una cubeta de reciclatge i posteriorment es 

fonen per a crear nous fleixos. 

 

5.2. AUTOMATITZACIÓ  

 

La xapa d’acer per a la fabricació de la peça es presenta en bobines per a 

l’alimentació automàtica de premses. Això és degut a la creixent utilització de 

fleixos en comptes de planxes, especialment en tallers automatitzats. L’avanç de la 

xapa pot ser automatitzat o manual per l’operari. 

En els automàtics es sincronitza el pas amb l’avanç de la banda de xapa. Poden ser: 

- Pneumàtic amb mordassa fixa i mordassa mòbil. 

- Hidràulic amb dos mordasses d'avanç. 

- Mecànic amb accionament a corró, on el pas el proporciona el gir de cigonyal de 

la premsa. 

- Aplanador de gran precisió per corrons amb lector digital i corrent continu (per a 

fleix de gran gruix). 

L'alimentador automàtic hidràulic es regula perquè la xapa avanci el pas cada 

vegada que la premsa faci un cicle complet. 

Per corregir possibles errors en l'alimentació, les matrius incorporen un sistema de 

centradors que asseguren el pas exacte. 

El cicle de l’alimentador és el següent: 

1º Avanç de la xapa. 

2º La xapa queda sense subjecció a l'alimentador. 

3º La xapa és centrada mitjançant els centradors. 

4º L'alimentador retrocedeix al punt zero, quedant la cinta frenada per impedir el 

retrocés. 

5º Es reprèn el cicle. 
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Fig.15 -  Alimentador automàtic hidràulic 

 

La xapa procedent del Desenrotllador (a) passa per l'aparell adreçador de la cinta 

(b), la qual, en sortir d'aquest, queda penjant i es condueix a l'aparell d'avanç per 

mitjà dels rodets (c) muntats a la taula d'avanç (d). 

La taula d'avanç va proveïda d'avanç hidràulic mitjançant mordasses. Els rodets 

tensors o de guia s'han d'adaptar a la fletxa de la cinta. L'avanç es pot graduar d'una 

manera progressiva des de 0 fins a la carrera màxima, així com l'altura de pas de la 

cinta sobre el terra. El moviment d'avanç s'aconsegueix per mitjà d'un cilindre 

hidràulic (z) disposat al centre de la taula, treballant amb dos mordasses d'avanç (e) 

i (f) la distància de les quals pot graduar-se. En retrocedir les mordasses, la cinta 

queda fixada per mitjà de dos elements subjectadors de la xapa. Els dos cilindres 

principals, disposats un sobre l'altre, van recoberts de goma i porten incorporat un 

cilindre de lubricació. 
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5.2.1. DEBANADORA  

 

Model DVM – 2 

Diàmetre màx. ext. 

bobina (mm) 
980 

Diàmetre màx./mín. 

interior rotlle (mm) 
860 / 165 

Ample màx. fleix 

(mm) 
150 

Altura terra – centre 

de l’eix (mm) 
800 

Velocitat (rpm) 20 

Pes màx. rotlle (Kg) 200 

Potencia 

motoreductor (CV) 
0’25 

Pes net aprox. (Kg) 110 

 

 

5.2.2. ADREÇADOR  

 

Model 1515 

Ample màx. del 

fleix (mm) 
150 

Espessor màx. 

(mm) 
1’5 

Espessor mín. 

(mm) 
0’3 

Diàmetre corrons 

(mm) 
35 

Nº corrons 10 

Velocitat (m/min) 20 

Potencia motor 

(CV) 
1 

 

 

 

 
Fig.16-  Debanadora 

 
Fig.17-  Adreçador 
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5.2.3. ALIMENTADOR  

 

Model AN 51.10 

Avanç (mm) 2÷100 

Espessor màx. (mm) 2 

Ample màx. fleix 

(mm) 
150 

Consum d’aire per 

cicle a 6 bar  
 

Mordasses (NI) 0’2 

Cilindre d’avanç per 

10 mm (NI) 
0’33 

Pressió 

d’alimentació aire 

(bar) 

4÷6 

 

5.3. PREMSA 

 

Es coneix com a premsa, la màquina utilitzada per al conformat en fred i en alguns 

casos, per al conformat en calent. Consisteix en un bastidor que sosté una bancada i 

una corredora, una font de potència i un mecanisme per moure la corredora en angle 

recte amb relació a la bancada. 

 

Les premses tenen la capacitat d’una ràpida producció, ja que el temps d'operació és 

només el que necessita per a la carrera, més el temps necessari per alimentar el 

material. Per tant es poden obtenir baixos costs de producció. 

 

Per seleccionar el tipus de premsa es consideren els següents aspectes: 

- Les diverses operacions a realitzar. 

- Les dimensions de la peça. 

- La velocitat d’operació. 

- Disposició apropiada de la premsa. 

- Tipus de forces a considerar. 

 

 
Fig.18-  Alimentador 
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Per al nostre cas necessitem una premsa de 15 TN (calculat en l’apartat 6.9.), hem 

escollit una premsa excèntrica model VE (a la volada) 

 

 
Fig.19-  Premsa 

 

Bancada 

Construïda completament en acer de primera qualitat, soldat elèctricament i 

normalitzat amb la finalitat d'eliminar totes les tensions internes. La seva grandària 

és tal com per a garantir màxima rigidesa i mínima flexió fins i tot amb elevats 

requeriments d'esforç. 

 

Eix excèntric 

Fabricat en acer forjat Cr. Nq. d'alta qualitat, tractat, cromat i rectificat. La regulació 

de la carrera es realitza mitjançant un excèntric amb inserció frontal de lectura 

immediata. 

 

 

 

 



DISSENY D’UNA MATRIU PROGRESSIVA PER XAPA Memòria 

 36 

 

Corredera 

Construïda en acer soldat i normalitzat està proveïda de quatre llargues guies de 

lliscament. 

La regulació és manual o motoritzada (opcional) amb lectura directa. 

 

Quadre elèctric 

Està construït amb dispositius elèctrics que es troben sobre comandaments 

pneumàtics i accionats per polsadors manuals que actuen directament sobre el grup 

Fre-Fricció i permeten, per mitjà d'un selector de clau, els cicles operatius: 

- INDIVIDUAL: garanteix la no repetició del cop. 

- INTERMITENT: per prova de matrius i altres usos. 

- CONTINU: per a treballs automàtics. 

- Tret de seguretat a 2 mans. 

 

Dotació Standard 

- Instal·lació de lubrificació centralitzada. 

- Instal·lació pneumàtica completa amb filtre lubrificador, reductors, manòmetres i 

dipòsits reserva aire. 

- Motor elèctric trifàsic. 

- Instal·lació elèctrica amb control de l'angle de la frenada, simultaneïtat polsadors, 

electrovàlvula de doble cos, contacops, tauler de polsadors i quadre de 

comandament. 

- Bomba automàtica de greixatge per lubrificació. 

- Protecció de la taula de la premsa compost de tres reixes controlat 

electrònicament. 
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Model 15-VE 

Pressió màx. a la proximitat del punt mort inferior TN 15 

Pas lliure entre els muntants mm 210 

Distància entre l'eix de la biela i els muntants (cavitat) mm 160 

Dimensions de la corredora: amplada x profunditat mm 250 x 133 

Dimensions de la taula: amplada x profunditat mm 450 x 310 

Distància mín. entre taula i corredora al PMI, amb carrera màx. i 

corredora al màx. cap amunt 
mm 275 

Regulació de la corredora mm 50 

Carrera ajustable de la corredora mm 0 ÷ 60 

Fixació forat x longitud mm 40 x 72 

Nº de cops per minut aprox. c.a. 155 

Potència del motor Kw 0’75 

Potència del motor per l'ajust de la corredora Kw - 

Pes aprox. Kg 850 

Pressió del coixí d'aire premsat-làmina, ajustable, màxima TN - 

Carrera del coixí d'aire premsat-làmina, ajustable mm - 

Dimensions mm 
980 x 1000 x 

1890 

 

 

5.4. SISTEMES DE SEGURETAT 

 

5.4.1. DISPOSITIU DE CAIGUDA DEL CAPÇAL  

 

Aquest dispositiu de seguretat és de tipus mecànic. Consta d'una cremallera i 

pivot bloquejant amb vàlvula de retenció en la baixada (pilotada per pressió 

de la cambra superior del cilindre en els sistemes hidràulics) que evita la 

caiguda del capçal de la premsa. Encara que la probabilitat de caiguda del 

capçal és molt petita, no s'han d'admetre premses (sobretot hidràuliques i 

pneumàtiques) sense aquest tipus de mecanisme. 
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5.4.2. POSSIBLES SOBRECÀRREGUES DE LA MÀQUINA 

 

És aquell que evita el clavat dels punxons en les premses mecàniques (les 

hidràuliques no ho tenen). Aquest tipus de risc és molt més freqüent que es 

converteixi en accident, que la caiguda del capçal. 

 

5.4.3. ENCUNY TANCAT  

 

En aquests encunys, la seguretat s'ha integrat en el seu disseny, per tant estan 

concebuts de tal manera que l'accident en el punt d'operació i en fase de 

treball, sigui pràcticament impossible que passi. L'aplicació correcta d'una 

protecció fixa a un encuny, pot convertir-lo d'obert a tancat. 

 

5.4.4. RESGUARD FIX 

 

La norma UNE 81-602-86, defineix aquest resguard com: "Resguard que no 

té parts mòbils associades als mecanismes d'una màquina o dependents del 

seu funcionament, i que quan està col·locat correctament, impedeix l'accés al 

punt o zona de perill ". Generalment, consisteix en una o vàries pantalles que, 

subjectades de forma fixa al bastidor o la taula de la premsa, impedeix l'accés 

a la zona d'operació de l’encuny. 

 

5.4.5. PANTALLA MÒBIL ENCLAVADA  

 

És un resguard del punt d'operació que té determinades parts mòbils 

connectades al dispositiu de comandament, i la seva posició pot ser alterada 

per accedir a la zona de perill durant les operacions d'alimentació i extracció 

de peces. 

Aquest sistema està projectat de tal manera que la premsa no pot funcionar, 

fins que les mans de l'operador estan fora de la zona de perill. 
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5.4.6. BARRERA FOTOELÈCTRICA  

 

El podem definir com: "Detector de presència que presenta un camp sensible 

immaterial, col·locat en forma de barrera entre l'operari i la línia de perill, que 

genera un senyal quan és envaït". 

 

5.4.7. APARTA – COSSOS 

 

Es defineix com: "Resguard (barra o pantalla) unit mecànicament a la 

corredora que, procedint al tancament de l'encuny, fa un escombrat allunyant-

se del punt d'operació, obligant al o als operaris que es poden trobar prop de la 

zona de perill a desplaçar-se a suficient distància, de manera que impedeix el 

seu atrapament per l'encuny ". 

 

5.4.8. COMANDAMENT A DOS MANS 

 

Podem definir el comandament a dues mans com: "aquell que necessita 

necessàriament l'ús simultani d'ambdues mans, per generar el senyal 

d'embragatge. Pot ser per botons o per palanca". La idiosincràsia d'aquest 

mètode de protecció, és ocupar les dues mans de l'operador fora de l'espai 

perillós de l' encuny, durant tot el cicle de la màquina que, evidentment, és en 

la fase de producció quant l'operador té el màxim risc d'accident. Aquest 

sistema té moltes limitacions, deficiències i efectes negatius, tant tècnics, 

humans, així com econòmics. 
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6: 

Materials 
 

Els anomenats acers d'eines es divideixen en dos grups principals. Un d'ells està 

constituït pels acers al carboni o acers no aliats, els quals, a més de carboni, contenen 

petites parts de manganès i silici. L'altre grup el formen els acers aliats que contenen, a 

més de carboni, tungstè, crom, cobalt, níquel, molibdè i vanadi. Aquests components 

influeixen sobre les propietats de l'acer, sense que això signifiqui que en tots els casos 

l'acer aliat sigui superior al no aliat. Ja que en funció de les finalitats, resulten 

precisament millors els no aliats. 

 

6.1. F – 1120 / 1.1158 

 

En general, es recomana la utilització d'aquest acer per peces que hagin de tenir 

bona tenacitat i resistència al xoc, amb una resistència a la tracció no molt elevada. 

Com podrien ser elements com ara: perns, claus, cadenes, cargols, peces de 

màquines diverses. Admet bé la soldadura. Per això, aquest tipus d'acer s'ha utilitzat 

per a les plaques base de la matriu, tant la base inferior com la base superior 

 

Composició química orientativa en % 

     

C Mn Si P S 

     

0’2-0’3 0’5-0’8 0’15-0’4 <0’035 <0’035 
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6.2. F – 1140 / 1.1191 

 

En general, es recomana la seva utilització per a peces de màquines que hagin de 

tenir bona resistència, per exemple: eixos, maniguets, cigonyals, canons, 

transmissions. Aquest tipus d'acer s'ha utilitzat per les guies del material, placa guia 

i la placa portapunxons. 

 

Composició química orientativa en % 

     

C Mn Si P S 

     

0’4-0’5 0’5-0’8 0’15-0’4 <0’035 <0’035 

 

 

6.3. F – 5210 / 1.2379 

 

Aquest tipus d'acer s'ha utilitzat per a la placa matriu i punxons de tall i doblegat. 

S'utilitza un acer aliat per a les eines del grup indeformable d'alt contingut en C i Cr. 

Aquest material és un dels clàssics utilitzats en la matriceria. Es caracteritza per 

adquirir en el tremp més duresa, en canvi presenta més fragilitat apareixent més 

fàcilment fissures i trencaments esporàdics. Aquest tipus és molt utilitzat per 

talladors de xapes magnètiques, en Si, inoxidables, etc. 

 

Composició química orientativa en % 

        

C Si Mn P S Cr Mo V 

        

1’5-1’6 0’2-0’6 0’15-0’45 <0’03 <0’03 11-12 0’7-0’9 0’8-1’1 
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7: 

Tractaments Tèrmics 
 

Els tractaments dels acers tenen per objecte millorar les propietats i característiques dels 

acers, consisteixen en escalfar i mantenir les peces o eines d'acer a temperatures 

adequades durant un cert temps i refredar després en les condicions convenients. 

D'aquesta manera, es modifica l'estructura microscòpica dels acers, es verifiquen 

transformacions físiques i de vegades hi ha també canvis en la composició del metall. 

El temps i la temperatura són els factors principals i cal fixar-los sempre per endavant, 

d'acord amb la composició de l'acer, la forma i la mida de les peces i les característiques 

que es volen obtenir. 

 

7.1. RECUIT  

 

Té per objecte eliminar les tensions internes que hi pugui haver. El recuit ofereix el 

gran avantatge de proporcionar a l'acer el grau màxim de reblaniment, necessari per 

al treball a màquina i a mà, així com la de proporcionar la màxima tenacitat per a 

les parts que no han d'anar trempades. Amb l'operació de recuit s'aconsegueix també 

atenuar les deformacions corrents del tremp. 

Les regles principals per obtenir un bon recuit, són: 

- Escalfar lentament i regularment, perquè tota la massa metàl·lica es trobi a la 

mateixa temperatura. 

- Mantenir la peça a la temperatura inicial, per un període de temps suficient per 

assegurar l'equilibri de la temperatura i també per donar temps a les transformacions 

al·lotròpiques que es produeixen. 

- Refredar molt lentament. 
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Totes aquestes operacions s'han de realitzar fora del contacte de l'aire. Segons la 

forma i mida de les peces per recoure, aquestes s'hauran de mantenir a la 

temperatura corresponent per un període de temps que pot variar de 2 a 6 hores. 

 

7.2. TREMP  

 

Durant l'escalfament per a tremp, el carboni contingut en l'acer passa de l'estat 

carbur al de solució. Si es refredés lentament després d'haver arribat a la 

temperatura indicada, el carboni es separaria encara sota la forma de carbur. Amb el 

refredament ràpid s'impedeix aquesta separació i es provoca una estructura especial 

caracteritzada per la seva elevada duresa. Les parts que no han de ser trempades es 

protegeixen amb terra refractària, amiant, etc. 

L'escalfament més ràpid s'obté en bany de sals, mentre que aquest procés en un forn 

escalfat amb oli o gas, és més lent. En l'escalfament per a tremp s’ha d'evitar una 

descarburació o la formació d’escòria en la superfície que es realitza el tremp. Per 

tant, l'escalfament s'ha de realitzar utilitzant un gas de protecció, en una caixa 

adequada o bé en banys de sals. 

Cada qualitat d'acer té els seus límits de temperatura de tremp. Per a peces petites i 

primes, per refredar més ràpid, cal adoptar el límit inferior, per contra, amb les 

peces de dimensions més grans i el mateix material es poden trempar al límit 

superior. Si s'adopta la temperatura indicada, és a dir, la que millor s'adapta a les 

característiques de la peça, l'acer adquireix més duresa i tenacitat. Si per contra la 

temperatura és insuficient, l'acer no es transforma i roman dolç o es transforma 

parcialment. En el cas que la temperatura sigui molt elevada, l'eina presentarà 

esquerdes o serà molt fràgil i podrà trencar-se per les forces de compressió o per les 

tensions durant el treball. 

Segons l'acer que es tracta, el refredament de les eines es realitza en aigua, oli, 

solucions de sals, solucions alcalines, aire a pressió, aire bufat o aire en repòs. Quan 

es refreda en aigua, el tremp reuneix unes condicions favorables, especialment pel 

que fa a la deformació del tremp. Quan es tracta d'oli, cal vigilar que aquest no s' 

impurifiqui amb l'aigua, ja que a causa de la seva viscositat a temperatura elevada 

pot provocar que el tremp quedi de manera irregular. En el tremp per aire a pressió                         

. 
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o bufat s'ha de tenir aire sec i que l'alimentació d'aire sigui uniforme sobre tota la 

secció que s'està tractant. 

Les regles principals per obtenir un bon tremp, són: 

- Tot just la peça hagi arribat uniformement la temperatura, es submergirà 

immediatament al bany. S'agitarà durant algun temps perquè el refredament sigui 

uniforme i evitar deformacions i ruptures. 

- La temperatura del bany s'ha de mantenir el més constant possible durant tot el 

temps de l'operació. 

- Els banys de tremp han d'estar en relació al tipus d'acer, a la duresa requerida i a la 

forma de la peça. 

- Abans de trempar, cal recoure-la per evitar que les tensions del tremp anterior, 

existents en l'acer, es sumin amb les del nou tremp, provocant esquerdes o la seva 

deformació. 

Les peces no hauran de presentar canvis forts d'espessor, angles mal retallats, 

cantells vius, ratlles gruixudes de màquina o altres defectes capaços de produir un 

principi de trencament o afavorir les deformacions degudes a les tensions internes 

del tremp. 

 

7.3. REVINGUT  

 

L'objectiu del revingut és disminuir les tensions internes produïdes pel tremp, 

eliminar el risc d'esquerdes i augmentar la tenacitat de l'acer disminuint la seva 

fragilitat. Varia segons la classe d'eina i en relació a la seva funció. S'ha de fer tot 

seguit després del tremp. En funció de les exigències, es pot procedir de dues 

maneres: 

1 .- Interrompent el refredament del tremp. Es retira l'eina del bany quan està encara 

calenta. S'examina el color agafat per l'acer en la seva superfície, quan aparegui 

gradualment el color desitjat es submergeix novament en el bany de tremp o en 

aigua. Per poder apreciar millor el color es netejarà la superfície amb tela esmeril. 

2 .- Després del refredament del tremp. Les superfícies de l'eina a revenir es netegen 

amb tela d'esmeril i després s'escalfa la eina sobre una planxa de ferro posada a la 

temperatura convenient; l'escalfament de l'eina es pot fer també mitjançant                        

. 
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l’immersió en sorra calenta. Tot just apareix el color del tremp, l'eina es submergeix 

en aigua o en oli. 

Es poden assolir els mateixos resultats escalfant l'eina per la part oposada a la de 

revenir, deixant propagar gradualment la calor. 

Per obtenir millors resultats, s'aconsella executar l'operació de tremp en el centre 

dels banys d'aigua, d'oli, de sal o de plom. És necessari l'ús de termòmetres o de 

piròmetres, ja que ofereixen un control fàcil i indiquen, quan cal, la necessitat de 

modificar la temperatura per tal de mantenir-la constant. 

Amb aquest procediment es té l'avantatge de poder regular a voluntat la durada del 

revingut, per eliminar les tensions internes i millorar el grau de tenacitat. 
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8: 

Aspectes Ambientals 
 

Es dissenya la matriu tenint en compte el fàcil recollit del material sobrant del fleix 

tallat, per després ser venut per a ser reciclat. 

El lubricant per al tall de la xapa ha de ser el just i necessari per complir aquesta 

necessitat i el sobrant ha de ser recollit en tot moment ja que es tracta d’un element molt 

contaminant. 

El disseny de la matriu s'enfoca per resoldre problemes de vibracions i soroll que poden 

afectar directament en l'atenció i el cansament de l'operari, ja que això repercuteix 

directament en el seu rendiment productiu i com a pitjor conseqüència, ser l'origen d'un 

accident. 
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9: 

Càlculs de la Matriu 
 

9.1. DESENVOLUPAMENT DE LA PEÇA  

 

Necessitem conèixer la longitud real de la peça, sense estar doblegada. El càlcul 

s’ha de realitzar sobre la fibra neutre, ja que aquesta fibra del material és la que no 

experimenta cap tipus d’esforç: ni de compressió, ni de tensió. Per aquest fet de no 

deformar-se, és la que ens interessa per a poder dur a terme el desenvolupament 

dels càlculs. 

No sempre es troba la línia a la meitat de la xapa a doblegar, sinó que agafa 

diferents posicions en funció del material. 

 

9.1.1. POSICIÓ FIBRA NEUTRE 

 

Segons experiments realitzats en laboratoris es consideren precisos els 

resultats de la posició de la fibra neutre (y) que es mostra a la taula, 

considerant la relació entre el radi (r) interior del plec i l’espessor (s) de la 

xapa.  

 

Per a s
r  y 

0,2 s×347,0  

0,5 s×387,0  

1 s×421,0  

2 s×451,0  

3 s×465,0  

4 s×470,0  

5 s×478,0  

10 s×487,0   
Taula.1 – Posició fibra neutre 
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Buscarem la relació entre el radi (r) interior i l’espessor (s), per tal de 

localitzar la posició de la fibra neutre (y) utilitzant la taula anterior. 

 

615.4
65,0

3 ==
s

r
 

 

Al no localitzar aquest nombre en la taula adjunta, necessitarem realitzar una 

interpolació. 

 
 

Per a s
r  y 

4 s×470,0  

4,615 s×475,0  

5 s×478,0  
Taula.2 – Interpolació fibra neutre 

 

 

La posició de la fibra neutre es trobarà en: 

 

mmy 309,065,0475,0 =×=  

 

 

Fig.12 – Posició fibra neutre 
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9.1.2. LONGITUD INICIAL (L o) 

 

Agafant com a referència el dibuix de la Fig.12, tenim que la longitud inicial 

(Lo) de la peça es: 

 

7,1309,385,422 +⋅+⋅= πLo  

 

mmLo 8,977955,97 ≈=  

 

9.2. PAS DE LA MATRIU  

 

El pas de la matriu és l’avanç que realitza la banda de xapa després de cada cop de 

premsa. També es considera com la distància entre punts homòlegs de dues peces 

diferents i consecutives de la banda de xapa. 

El pas depèn de la disposició de la peça i del tipus de separació que s’hagi de tenir 

en compte. 

Per calcular el pas utilitzarem: 

slp +=  

On :  p � pas 

l � longitud màxima de la figura en el sentit de l’avanç de la banda de     

xapa. 

  s � separació 

 

S’ha de tenir en compte que sempre s’ha de deixar una mínima separació entre 

peces i entre la peça i el fleix. Per evitar talls defectuosos es recomana: 

 

Separació = espessor � Sols si la separació es dona en punts aïllats. 

Separació = 1,5espessor � Si es una llarga línia 

Separació mínima = 1mm. 
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Utilitzant les dades de la nostra peça, tant per la separació puntual, com la continua, 

ens dona un valor inferior al 1mm de separació mínima. 

 

mmeS 65,0==   mmeS 975,065,05,15,1 =×=×=  

 

Per tan, hauríem de considerar:  

 

mmS 1min =  

 

Però per evitar possibles problemes , ja siguin per vinclaments de les eines de tall o 

per possibles deformacions, prendrem un valor de:  

 

mmS 2=  

 

Aleshores, recuperant la formula del pas: 

 

slp +=  

216+=p  

18=p  

 

9.3. APROFITAMENT DE LA BANDA DE XAPA (FORMAT UNITARI)  

 

A partir de l’àrea de la figura es busca la disposició més adequada de la peça, per a 

que el rendiment del material sigui el més elevat possible i també facilitar el disseny 

de la matriu. 

En el nostre cas optàvem per una disposició vertical, ja que en l’avantprojecte és el 

que ens donava un % més elevat de l’aprofitament del material. 

Aquesta disposició, més que per l’aprofitament, ens ve donada per una operació de 

doblegat que s’ha de realitzar a la peça, ja que la matriu és més senzilla de realitzar 

en la disposició vertical. 

Seguidament podem veure un esquema del retall de la xapa per a poder calcular en 

% l’aprofitament del material. 
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Primer necessitem calcular la superfície de la peça i la superfície del format unitari. 

 

Area de la peça: 

2510.1 mmAp =  

 

Area del format: 

2800.1 mmAf =  

 

Seguidament realitzem el càlcul per l’aprofitament de la xapa: 

 

100% ' ×=
format

peça
ntaprofitamed S

S
 

100
800.1

510.1
% ' ×=ntaprofitamed  

89,83% ' =ntaprofitamed  

 

 
Fig.13 – Aprofitament de la xapa 
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9.4. FORCES DE TALL  

 

És important saber la força que realitza el tall de la matriu, ja que hem d’escollir 

una premsa en funció de la força necessària. Ja que si ens quedem curts podríem 

malmetre les eines de tall o la màquina. 

La força necessària depèn del perímetre del tall del punxó, de l’espessor de la xapa 

y de la resistència del material a tallar. 

Per a calcular la força de tall utilitzarem la següent formula: 

 

elF cc ⋅⋅= σ  

 

On: cF � Força de tall 

  cσ  � Resistència a tallant 

  l � longitud del perímetre de tall 

  e � espessor de la xapa 

 

Per no haver de repetir la formula per a cada punxó, calcularem la longitud del 

perímetre de tall total � TOTl , i desprès aplicarem la formula per que en doni la 

força total de les operacions de tall. 

 

9.4.1. PUNXÓ DE CENTRATGE  

Ø 1  mm     Dl ⋅= π  

      π=l  

 

9.4.2. PUNXÓ SEMICILÍNDRIC  

DRl ⋅+⋅⋅= 22 π  

325'12 ⋅+⋅⋅= πl  

mml 63 +⋅= π  

 

Nota: Calculat per als 2 punxons 

 
 

Fig. 14 – Punxó semicilíndric 
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9.4.3. PUNXÓ CILÍNDRIC  

Ø 10 mm     Dl ⋅⋅= π2  

      102 ⋅⋅= πl  

      mml π⋅= 20  

 

Nota: Calculat per als 2 punxons 

 

9.4.4. PUNXÓ DE FORMA  

227'1285'811002 ⋅+⋅−++⋅⋅= Rl π  

44'385'18182 +−+⋅⋅= πl  

mml 45'18216 +⋅= π  

 

Nota: Calculat per als 2 punxons 

 

 

9.4.5. PUNXÓ DE TALL FINAL  

Aquest és el retall que desenganxa la peça definitivament de tot el fleix. 

Per a poder-ho fer ha de tallar els 2 nervis. 

7'12⋅=l  

mml 4'3=  

 

Amb la suma de totes les longituds obtindrem TOTl  

4'345'182162063 ++⋅+⋅++⋅+= ππππTOTl  

85'19140 +⋅= πTOTl  

mmlTOT 5'317=  

 

Seguidament calcularem la força de tall 

elF cc ⋅⋅= σ  

65'05'31745 ⋅⋅=cF  

KpFc 88'286.9=  

 
Fig. 15 – Punxó de forma 
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9.5. FORÇA DE DOBLEGAT  

 

Una xapa metàl·lica situada sobre una matriu de doblegar es comporta, en alguns 

casos, com un sòlid repenjat dels extrems i carregat pel centre. L’esforç necessari 

per la seva deformació es determina amb la formula corresponent. 

 

cd ebF σ⋅⋅=  

 

On: dF � Força de doblegat 

  b � longitud del doblegat 

  e � espessor de la xapa 

  cσ � resistència a tallant 

 

( ) 4565'0216 ⋅⋅⋅=dF  

KpFd 936=  

 

9.6. FORÇA TOTAL NECESSÀRIA  

 

Un cop calculades totes les forces de tall i de doblegat, hem d’aplicar un coeficient 

de seguretat. En el nostre cas hem escollit un coeficient de 1’15. Així tindrem que la 

força total serà 1’15 vegades més gran que la calculada. Igualment tot i haver 

aplicat el factor de seguretat, al seleccionar la premsa, agafarem la seva immediata 

superior. 

 

( ) FSFFF dcTOT ⋅+=  

( ) 15'193688'286.9 ⋅+=TOTF  

KpFTOT 31'756.11=  

 

Hem d’agafar una premsa de més de TOTF . Així doncs seleccionarem una premsa de 

15 Tn. 
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9.7. FORÇA D’EXTRACCIÓ  

 

És la força necessària per a separar el retall de la peça que queda enganxada en els 

punxons, aquesta ve en funció de la dimensió del material sobrant y del percentatge 

relatiu de la força de tall.  

 

On:  exF � Força d’extracció. 

  F � Força total. 

 

Per a calcular-ho utilitzarem la següent formula: 

 

FFex ⋅= %7  

756.1107'0 ⋅=exF  

NKpFex 073.892.822 ≈=  

 

Amb la qual cosa si dividim la força d’extracció entre el nombre de molles s’obté la 

força realitzada per cada molla. Disposem d’un total de 4 molles. 

 

NF mollaex 25'018.2
4

073.8
. ==  

NF mollaex 018.2. ≈  

 

9.8. JOC ENTRE MATRIU – PUNXÓ  

 

Per realitzar un forat d’una dimensió concreta a la xapa, el punxó ha de tenir la 

mateixa dimensió que el forat desitjat i el joc s’ha de sumar a la cota nominal de la 

matriu. 

Si per el contrari desitgem obtenir una peça retallada, la matriu ha de tenir la mesura  

exacte  i el joc ha d’estar en el punxó. 

Per determinar el joc que hem de tenir en compte s’ha utilitzat la següent gràfica. 
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En el nostre cas disposem d’un acer al carboni (no aliat) extrasuau amb un espessor 

de 0’65 mm. 

De la gràfica extraiem el següent valor: 

05'0=Joc  

 

 

 
Gràfic. 1 – Joc punxó / matriu 
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9.8.1. PUNXÓ DE CENTRATGE  

 

El punxó amb mesura exacte � mm1Ø  

La matriu � mm1'050'051Jocmm1Ø =+=+  

 

9.8.2. PUNXÓ SEMICILÍNDRIC  

 

El punxó amb mesura exacta 

La matriu � dimensions + 0’05 de Joc 

 

 

 

 

9.8.3. PUNXÓ CILÍNDRIC  

 

El punxó amb mesura exacte � mm10Ø  

La matriu � mm10'050'0510Jocmm10Ø =+=+  

 

9.8.4. PUNXÓ DE FORMA  

 

El punxó amb mesura exacta 

La matriu � dimensions + 0’05 de Joc 

 

 

 

 

9.8.5. PUNXÓ DE TALL FINAL  

 

El punxó � dimensions – 0’05 de Joc 

La matriu amb mesura exacta 

 

 

 
Fig. 14 – Punxó semicilíndric 

 
Fig. 15 – Punxó de forma 
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Nota: Sols ho tindrem en compte en l’eix longitudinal de l’avanç de la xapa, 

ja que és l’eix on es produeix el tall i en l’altre el doblegat. 

 

Utilitzar una tolerància de tall adequada és molt important, degut a una sèrie de 

beneficis: 

• Menor rebava i curvatura als forats. 

• Forats més uniformes i talls més nets. 

• Peces punxonades més planes, amb menys deformacions. 

• Major precisió entre forats. 

• Major vida de l’utillatge (punxons i matriu). 

• Millor extracció del punxó 

• Menor adhesió del material punxonat a les parets del punxó. 

 

9.9. RESISTÈNCIA AL VINCLAMENT DELS PUNXONS  

 

Els punxons estan sotmesos a esforços de compressió, i això comporta l’aparició del 

vinclament. La força de tall que necessiten els punxons és la que produeix aquest 

vinclament, que varia en funció del moment d’inèrcia de cada punxó. 

La longitud màxima dels punxons la podem esbrinar gracies a aquesta formula: 

 

σ
π

⋅⋅
⋅⋅=

ep

IE
L

2

max  

 

On: E� Mòdul d’elasticitat de l’acer (21.500 2mmKp ) 

  I � Moment d’inèrcia. 

  p� Perímetre. 

  maxL � Longitud màxima del punxó. 

  Rσ � Resistència a trencament. 

  e� Espessor de la xapa. 
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9.9.1. PUNXÓ DE CENTRATGE  

 

Moment d’inèrcia circumferència: 

 

4

4r
I

⋅= π
 

 

Perímetre: 

 

rp ⋅⋅= π2  

 

Longitud màxima: 

 

( ) ( ) 4565'05'02

4

5'0
500.21

2

4

4
2

4
2

max ⋅⋅⋅⋅








 ⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅⋅








 ⋅⋅⋅
=

π

ππ

σπ

ππ

er

r
E

L  

mmL 65'10max =  

 

9.9.2. PUNXÓ SEMICILÍNDRIC  

 

Moment d’inèrcia semicercle: 

 

8

4r
I

⋅= π
 

 

Perímetre: 

 

rrp ⋅+⋅= 2π  
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Longitud màxima: 

 

( ) ( ) 4565'05'125'1

8

5'1
500.21

2

8

4
2

4
2

max ⋅⋅⋅+⋅








 ⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅+⋅








 ⋅⋅⋅
=

π

ππ

σπ

ππ

err

r
E

L  

mmL 24'43max =  

 

9.9.3. PUNXÓ CILÍNDRIC  

 

Moment d’inèrcia circumferència: 

 

4

4r
I

⋅= π
 

 

Perímetre: 

 

rp ⋅⋅= π2  

 

Longitud màxima: 

 

( ) ( ) 4565'052

4

5
500.21

2

4

4
2

4
2

max ⋅⋅⋅⋅








 ⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅⋅








 ⋅⋅⋅
=

π

ππ

σπ

ππ

er

r
E

L  

mmL 68'336max =  

 

9.9.4. PUNXÓ DE FORMA  

 

Donat que una part del punxó té una secció molt petita (però més gran que la 

del punxó de centratge), prendrem com a referència la seva longitud màxima. 

Per tan: 

mmL 65'10max =  
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9.9.5. PUNXÓ DE TALL FINAL  

 

Moment d’inèrcia semicercle: 

 

12

3hb
I

⋅=  

 

Perímetre: 

 

hbp ⋅+⋅= 22  

 

Longitud màxima: 

 

( ) ( ) 4565'092162

12

916
500.21

22

12

3
2

3
2

max ⋅⋅⋅+⋅








 ⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅+⋅








 ⋅⋅⋅
=

π

σ

π

ehb

hb
E

L  

mmL 54'375max =  

 

 

9.10. DIMENSIONS DELS PUNXONS 

 

9.10.1. PUNXÓ DE CENTRATGE (x1) 

 

Punxó de tall de precisió especial semblant a DIN 9861, forma CA. 

Codi: 274.3.1000.050.0100.010 

 

9.10.2. PUNXÓ SEMICILINDRIC (x2) 

 

Punxó de tall de precisió especial semblant a DIN 9861, forma CA. 

Codi: 274.3.1000.050.0300.010 

Nota: sols la meitat del punxó, ja que requerim que sigui semicircular. 
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9.10.3. PUNXÓ CILÍNDRIC (x2) 

 

Punxó de tall de precisió DIN 9861 forma DA. 

Codi: 222.3.1000.050 

 

9.10.4. PUNXÓ DE FORMA (x2) 

 

Punxó de tall de precisió rectangular sense cap. 

Codi: 230.3.5000.1900.050 

Amb aquest punxó se li haurà de mecanitzar la forma del tall desitjada. 

Nota: dimensions del punxó al plànol Punxó de forma. 

 

 

9.10.5. PUNXÓ DE TALL FINAL (x1) 

 

Punxó de tall de precisió rectangular amb cap recalcat. 

Codi: 231.3.1600.0900.69 

Amb aquest punxó se li haurà de mecanitzar la forma d’embotició desitjada. 

Nota: dimensions del punxó al plànol Punxó de tall final. 

 

Tots els codis fan referència a la nomenclatura de l’empresa FIBRO. En l’apartat 

d’annexes es poden consultar els codis esmentats. 

Cal destacar que el punxó de tall final és més llarg que els demés, ja que és 

essencial per poder dur a terme el plec complet. 

La resta de punxons sols tenen la forma ens els últims 10 mm, per evitar problemes 

amb el vinclament, exceptuant el punxó cilíndric. 

 

9.11. DIMENSIONS DE LES PLAQUES 

 

Les dimensions tant de longitud com d’amplada de les plaques les realitza el 

dissenyador. Degut principalment a la disposició dels elements de la matriu i a que 

es poden deixar certs marges no establerts. 
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Placa matriu 

Per aquesta placa utilitzarem unes fòrmules per a obtenir unes dimensions 

orientatives. 

 

36'0 TFa ⋅=    am ⋅= 5'1  

 

On: a� Espessor de la placa matriu. [mm] 

  m� Distància de l’aresta de tall al límit de la matriu. [mm] 

  TF � Força total. [Kp] 

 

3 756.116'0 ⋅=a    64'135'1 ⋅=m  

mma 64'13=    mmm 46'20=  

 

 

Per entrar en dimensions normalitzades i donar més marge d’error prendrem un 

espessor de la placa matriu de: 

 

mma 20=  

 

I una distància de l’aresta de tall al límit de la matriu de: 

 

mmm 23=  

 

Regletes guia 

La separació entre guies ha de ser igual a l'amplada de la banda de xapa més una 

petita folgança que ha de ser suficient per assegurar que el moviment d'avanç sigui 

suau. 

S’adopta una folgança de 1’5 mm, un espessor de xapa de 5 mm i doble xamfrà de 

30º. 
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9.12. CENTRE DE PRESSIONS 

 

El càlcul de pressions s’utilitza per saber la zona de la matriu que rebrà més 

esforços. Això es realitza per evitar possibles deformacions, esforços innecessaris i 

ruptures produïdes pels moments flectors. 

En qualsevol tipus de matriu, l’eix del mànec ha de situar-se, exactament, en el 

centre de gravetat de totes les forces que actuen sobre la part superior de la matriu 

(la resultant de totes les forces), de manera que el centre de gravetat sigui el punt 

d’aplicació de la resultant de totes les forces, així evitarem esforços innecessaris, 

deformacions i ruptures. 

Per trobar el centre de gravetat. prendrem moments respecte les eixos OX i OY i els 

dividirem per la resultant de totes les forces: 

 

 

mm
F

xF
X

i

ii

82'114
2'10226

9'1174159
1

5

1

5 ==
⋅

=
∑

∑
 

 

mm
F

yF
Y

i

ii

73'74
2'10226

67'764224
1

5

1

5 ==
⋅

=
∑

∑
 

 

Així doncs, la posició del mànec estarà a la cota (114’82 , 74’73) agafant com 

origen el vèrtex inferior esquerra de la placa matriu. 

 

 

Punxó iF  ix  iy  ii xF ⋅  ii yF ⋅  

Centratge 91,89 46 72,75 4226,94 6684,9975 
Semicilíndric x2 451,17 64 74,75 28874,88 33724,958 

Cilíndric x2 1837,83 82 74,75 150702,06 137377,79 
Forma x2 6806,93 122 74,75 830445,46 508818,02 

Final (tall + plec) 1038,38 154 74,75 159910,52 77618,905 

Sumatori 10226,2   1174159,9 764224,67 
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- www.aceralia.com 
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10.3. APUNTS 

 

- Fabricación de piezas por moldeo y deformación plàstica. 

- Tecnologia d’unions talls i recobriments. 

- Tecnologia Mecànica. 

- Elasticitat i resistència de materials. 

- Expressió gràfica i DAO. 

 

10.4. NORMATIVA CONSULTADA  

 

- DIN 912 

- DIN 6325 

- DIN 10242-1 

- DIN 9825-2 i 9831-1 

- DIN 9861 

- UNE 12191/1 

- UNE EN 22768-m 

 

 



 

 

 


