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Resum 

Aquest projecte s’ha realitzat amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat tècnica d’una màquina de 

punxonar i realitzar-ne l’avantprojecte. L’avantprojecte inclou un predimensionament del 

volant d’inèrcia i del motor, així com el disseny de la biela.  

A partir dels competidors més propers es decideixen els paràmetres principals de la màquina 

i s’assignen aquests valors dins dels rangs en què es troben els de les màquines ja existents. 

Es realitzen una sèrie d’hipòtesi sobre com serà la operació de punxonar i unes altres sobre 

la cinemàtica del sistema. Aplicant el teorema de l’energia en la seva versió diferencial es 

troba una primera aproximació del parell i la potència requerida del motor. També es realitza 

una primera hipòtesi sobre com és l’evolució de la velocitat angular durant el cicle. Sabent 

l’energia requerida en un cicle i sabent els valors màxims i mínims de la velocitat angular es 

realitza el predimensionament del volant d’inèrcia.  

Per tal d’escollir un bon motor es defineix el parell equivalent d’un cicle. A grans trets el parell 

equivalent és el mínim parell nominal (especificat pel fabricant) que ha de tenir el motor escollit 

perquè aquest no es cremi. El motor transmet la força mitjançant una corretja dentada. La 

relació de transmissió de la corretja cal determinar-la a partir de la velocitat nominal de gir del 

motor. 

Un cop definit el sistema amb les dimensions provisionals (inèrcies i potències) es formula de 

nou el teorema de l’energia en versió diferencial. Aquest cop es formula la potència del motor 

mitjançant l’equació simplificada de Kloss i es tenen en compte les inèrcies principals del 

sistema. Mitjançant el software de càlcul MATLAB es realitza la integració de l’equació del 

moviment. El resultat de la integració és la velocitat angular al llarg del temps. Cal verificar-ne 

el correcte funcionament, que el motor no es cremi i realitzar ajustos, si fos necessari. 

Un cop verificat el sistema es fa un predimensionament de la biela. Mitjançant criteris normals 

de fallida per a peces sotmeses a fatiga, es calcula la secció transversal mínima. Amb la secció 

mínima determinada es dissenya la biela pensant que aquesta serà forjada amb un petit 

mecanitzar posterior. 

La conclusió final del projecte és que els objectius s’han complert. S’ha dimensionat una 

maquina de punxonar viable en l’aspecte tècnic.  
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Realització de l’avantprojecte d’una màquina de punxonar de sobretaula per estudiar-ne la 

viabilitat tècnica. 

1.2. Motivació 

Les motivació principal és poder entrar al mercat existent dissenyant una màquina que pugui 

competir amb les maquines actuals. 

1.3. Requeriments previs 

La majoria de les màquines punxonadores que es poden trobar al mercat actualment estan 

implementades com un mecanisme pistó-biela-manovella accionat per un motor d’inducció. 

Aquest mecanisme és idoni per a aquest tipus de tasca. En aquest avantprojecte també es 

farà servir aquesta configuració.  

Comparant amb els competidors és determinen els següents requeriments. 

 Les màquines actuals ofereixen un gran ventall de forces màximes per a poder 

exercir. Es decideix que la maquina serà dimensionada per treballar amb 

esforços de fins a 50.000 Newtons. 

 En el mercat es troben màquines capaces d’exercir aquesta força que operen 

des de 120 a 200 cicles/minut. Seguint les tendències del mercat es decideix 

que la velocitat d’operació estarà al voltant de 150 cicles/minut. 

 En engegar la màquina no s’aplicarà la càrrega fins haver assolit el règim 

estacionari, per evitar l’ús d’embragatges. 

 Les dimensions màximes de la màquina seran de 1x1m2 de superfície 

horitzontal i no superior a 1 m d’altura. Això facilitarà el transport i la instal·lació 

de la màquina. 

La màquina “O.B.I. 5 Ton Press” de la companyia MONECO MACHINE COMPANY INC. és 

una punxonadora, que opera a 145 cicles/minut i capaç d’exercir 50.000 Newtons de força. 

La màquina resultant d’aquest avantprojecte treballarà de manera molt semblant a aquesta. 
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Així doncs es farà servir la màquina esmentada com a referència per parametritzar el 

mecanisme de manera semblant. En la figura 1.1 es pot veure representat l’esquema de la 

màquina amb els seus paràmetres principals.  

 

Els valors assignats són els següents: 

 Massa del pistó: m=20kg. A la fitxa tècnica s’observa que les masses de les 

diverses matrius possibles a col·locar es troben al voltant d’aquest valor. 

 Inèrcia de la manovella: I0=7’84·10
-4kg·m2. El fabricant de la màquina de 

referència no especifica aquesta inèrcia. Sí que especifica que la manovella 

és aproximadament un cilindre massís d’acer de 40mm de diàmetre i 400mm 

de longitud. Sabent la forma i el material s’ha aproximat la inèrcia. 

 Massa de biela: En l’estudi realitzat en aquest avantprojecte no s’ha tingut en 

compte la massa de la biela. Aquesta quedarà definida un cop dissenyada la 

seva forma i especificat el seu material. 

 Radi de la manovella: r=12mm. El radi de la manovella de la màquina de 

Fig.1.1 Esquema del mecanisme pistó-biela-manovella 
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referència és de 12.5mm. 

 Longitud de la manovella: l=155mm. La premsa O.B.I. té diversos models 

utilitzant bieles de longituds compreses entre 140mm i 175mm de longitud. Es 

decideix assignar un valor entremig. 

 Carrera del pistó: 2·r=24mm. La carrera del pistó és dos cops la longitud de 

la manovella. 

 Articulacions i enllaç guia-corredora: Per simplificar els càlculs es fa la 

hipòtesis de que els enllaços són ideals i, per tant, no hi ha pèrdues per fricció. 

 Motor: Es farà servir un motor d’inducció trifàsic. Al mercat no es troben 

màquines d’aquest tipus que no facin servir aquest tipus de motor. 

 Transmissió: Totes les màquines del mercat fan servir transmissions amb 

corretja per fricció. La modelització d’aquest enllaç és molt complicada. Per 

això, en aquest projecte s’ha fet la hipòtesi de que la transmissió es realitza a 

través d’una corretja dentada. Això ens permetrà establir una relació directa 

entre les velocitats de rotació del motor i la manovella.  
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal és la realització de l’avantprojecte d’una màquina de punxonat cíclica amb 

la configuració i els requeriments descrits en l’apartat anterior. Com objectius secundaris es 

realitza un estudi dinàmic del sistema i un predimensionament de la biela. 

2.2. Abast del projecte 

Per a l’assoliment de tots els objectius se seguiran els següents passos: 

I. Determinació de l’equació d’enllaç i la seva derivada. 

II. Modelització matemàtica de la força de punxonat. 

III. Aproximació de la potència màxima i mitjana. 

IV. Predimensionament del volant d’inèrcia i elecció d’un motor. 

V. Formulació de l’equació del moviment mitjançant el teorema de l’energia. 

VI. Integració de l’equació del moviment mitjançant MATLAB. 

VII. Estudi dels esforços de compressió que pateix la biela. 

VIII. Dimensionat de la secció mínima mitjançant criteris de fallida per fatiga. 
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(Eq. 3.1) 

(Eq. 3.2) 

3. Càlculs i Aproximacions 

En aquest apartat es realitzaran una sèrie d’aproximacions i càlculs inicials per poder arribar 

a fer una anàlisi dinàmica del sistema. 

3.1. Mecanisme pistó-biela-manovella 

 

L’equació d’enllaç del mecanisme i la seva derivada són les següents: 

𝑥 = 𝑟 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 +  √𝑙2 − 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑         

�̇� =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  

𝑑𝑥

𝑑𝜑

𝑑𝜑

𝑑𝑡
=  −𝑟�̇�𝑠𝑖𝑛𝜑 [1 +

𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑

√𝑙2−𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑
]

2

          

 

El mecanisme està format per 4 sòlids rígids: el pistó, la biela, la manovella i el motor. El pistó 

correspon a la matriu de la punxonadora. En segon lloc es té la manovella que està fixada en 

el punt O i només pot rotar en l’eix perpendicular al paper. En últim lloc es té la biela que és el 

sòlid d’enllaç. Aquesta transmet el moviment rotacional de la manovella en un moviment de 

translació vertical al pistó. 

Fig.3.1 Esquema del mecanisme pistó-biela-manovella 
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(Eq. 3.3) 

𝐹(𝑥) = 

3.2. Aproximació de la força de punxonat en un cicle 

En aquest apartat s’ha fet la hipòtesi de que es punxona una planxa d’espessor 2mm i que 

aquesta es troba en al final de la carrera del pistó i és foradada quan aquest baixa i que el 

pistó rep la força màxima(50.000N) quan es troba a la meitat de l’operació.  

En la resta de punts es fa la hipòtesis de que la força segueix una forma sinusoïdal i s’ajusta 

la formulació per tal que la força sigui nul·la ens les posicions on comença i acaba la 

punxonada. 

Formulació matemàtica de la força 

Es modela la força com una funció matemàtica a trossos. És constant i nul·la en el primer tram 

del cicle on no rep cap esforç de punxonat. El punxonat se simula amb una funció cosinus. És 

necessari expressar-la també en funció de la posició del pistó, és a dir de la coordenada x. La 

força serà nul·la per x inferiors a l+r-1 [mm] i també sempre que el pistó pugi. 

               25 · 103[1 − 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋
[𝑥−(𝑙+𝑟−0.002)]

0.002
)]   si   𝑙 + 𝑟 − 0.002 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙 + 𝑟; �̇� > 0 

               0     𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 

     

En la gràfica 3.1 es pot veure representada la força de punxonat que s’exerceix sobre el pistó 

durant un cicle, en funció de l’angle girat per manovella ϕ. 
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(Eq. 4.1) 

(Eq. 4.2) 

(Eq. 4.4) 

(Eq. 4.3) 

4. Avantprojecte del volant d’inèrcia necessari i 

elecció del motor. 

4.1. Energia mecànica, potència i parells requerits 

Energia mecànica requerida per cicle 

L’energia que l’operació de punxonat requereix és la que el motor haurà d’aportar a cada cicle 

quan es considera el sistema en estat estacionari. Aquesta energia que correspon únicament 

a l’esforç de punxonat, es calcula segons: 

𝑊 =  ∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥 =  ∫ 25 · 103 [1 − 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋
𝑥 − [𝑙 + 𝑟 − 0.002]

0.002
)]

0.165

0.167

𝑙+𝑟−0.002

𝑙+𝑟

𝑑𝑥 = 50𝐽 

 

Parell instantani  i mitjà requerit a la manovella 

En primera aproximació es calcula el parell instantani a la manovella exercit pel motor, amb 

les hipòtesi que la manovella gira a velocitat constant i que el pistó no té massa.  

Aplicant el teorema de l’energia (Eq.4.2) al sistema resultant s’obté l’equació 4.3. 

∑ 𝑃𝑖 =
𝑑

𝑑𝑡
𝐸𝑚 

𝛤𝑀 · �̇� − 𝐹 · �̇� = 0 

 

De l’equació anterior i utilitzant l’equació 3.2 s’obté la següent expressió: 

𝛤𝑀 = 𝐹(𝜑) · 𝑟 · 𝑠𝑖𝑛𝜑 · [1 +
𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑

√𝑙2−𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑
]

2

 

A la figura 4.1 es pot apreciar com la  forma del parell a la manovella és similar a la de la força 

de punxonat (Fig.3.2). El parell mitja representat al gràfic es calcula directament amb l’excel, 

i és de valor 8,53 N·m 
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(Eq. 4.6) 

(Eq. 4.5) 

 

Potència mecànica mitjana i instantània a la manovella 

Fent la hipòtesis que es completaran 145 cicles en un minut es calcula l’aproximació de la 

potència mitjana requerida del motor suposant rendiment unitari a partir de l’energia  

𝑃𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 =
𝑊1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒

𝑡1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒
=

𝑊1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒
60

𝑛⁄
= 145 ·

50

60
= 120,83𝑊    

 

Mantenint les hipòtesi dels apartats anteriors, la potència instantània es calcula com el parell 

instantani multiplicat per la velocitat de rotació. La potència màxima es donarà a l’instant de 

parell màxim.  

 

𝑃𝑀 = �̇� · 𝛤𝑀 

 

𝑃𝑀𝑀𝐴𝑋
= �̇� · 𝛤𝑀𝑀𝐴𝑋

= 15.184 · 250 ≈ 3,8𝑘𝑊 
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(Eq. 4.7) 

 

 

4.2. Avantprojecte del volant d’inèrcia 

Grau d’irregularitat  

El grau d’irregularitat per a màquines cícliques rotatives es defineix com la diferència màxima 

entre ω del cicle dividida entre la ω mitjana del cicle. 

𝐺𝐼 =
𝜔𝑀𝐴𝑋 − 𝜔𝑀𝐼𝑁

�̅�
 

En aquest avantprojecte s’ha considerat que el valor màxim acceptable per aquest paràmetre 

és de 0,4.  

Hipòtesis 

El sistema funcionarà correctament sempre i quan el motor proporcioni l’energia mecànica 

requerida per cicle. L’energia provinent del motor serà emmagatzemada com energia cinètica 

fins al moment de la punxonada.  

Durant l’operació de punxonar la potència transferida pel motor es transforma en treball de 

punxonat. El sistema es desaccelerarà perdent energia cinètica, que també es transformarà 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2

P
 [

W
]

ϕ [rad]

Potència instantània Potència mitjana

Fig.4.2 Potència a la manovella P vs angle girat ϕ 
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en treball de punxonat.  

Per tal d’evitar canvis bruscos de velocitats cal augmentar la inèrcia total del sistema. 

D’aquesta manera el motor pot entregar el treball requerit per cicle escalfant-se menys.  

Per simplificar els càlculs, ja que es tracta d’un predimensionament, es fa la hipòtesi que el 

temps que el motor s’està desaccelerant és el mateix que accelera. En la resta de temps la 

velocitat angular romandrà en la velocitat màxima. Els temps esmentats s’aproximaran al 

temps que tardaria el pistó, a ω de manovella constant, en recórrer els dos últims mil·límetres 

de carrera.  

També es fa la hipòtesi que el valor de l’acceleració serà constant i igual en mòdul per als dos 

trams on s’accelera i desaccelera el sistema. A la figura 4.3 es pot veure l’aproximació de la 

forma que tindrà la ω al llarg del temps durant un cicle.  

Cal calcular les velocitats màximes i mínimes necessàries. Aquestes han de complir amb dos 

requeriments: en primer lloc han d’establir una ω mitjana igual a 145min-1 i en segon lloc 

s’imposa que el grau d’irregularitat sigui 0’4.  

 

 

 

 

Fig.4.3 Representació esquemàtica de la forma que prendrà la ω al llarg del temps 
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(Eq. 4.8) 

(Eq. 4.9) 

(Eq. 4.10) 

Càlcul de ωMAX i ωMIN 

Sabent la forma que presentà la ω al llarg del temps es pot establir la següent relació entre el 

màxim, el mínim i la mitjana d’aquesta. 

 

�̅� =
0.075 ·

𝜔𝑀𝐴𝑋 + 𝜔𝑀𝐼𝑁
2

+ (0.4138 − 0.075) · 𝜔𝑀𝐴𝑋

0.4138
 

 

Imposant que el grau d’irregularitat és el màxim valor acceptable, s’obté la següent expressió: 

�̅� =
𝜔𝑀𝐴𝑋 − 𝜔𝑀𝐼𝑁

0.4
 

 

Es sap que la ω mitjana ha de valer 145 min-1, equivalent a 15,184 rad/s. Substituint les 

expressions anteriors s’obté un sistema lineal de dues equacions i dues incògnites que tenen 

per solució la següent: ωMAX=15,73 rad/s   ωMIN=9.66 rad/s. 

 

Predimensionament del volant d’inèrcia 

Ja s’ha vist que entre els dos estats d’energia màxima i mínima hem de tenir una diferència 

de 50J. A l’apartat anterior s’ha calculat la velocitat del rotor en aquests dos estats, per tant ja 

s’està en condicions de dimensionar la inèrcia que caldrà afegir en forma de volant.  

Utilitzant l’expressió de l’energia cinètica amb la coordenada ϕ i sense tenir en compte la 

inèrcia reduïda del pistó, s’obté la següent expressió: 

∆𝐸𝑐 =
1

2
(𝐼𝑜 + 𝐼𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡) · (𝜔𝑀𝐴𝑋

2 − 𝜔𝑀𝐼𝑁
2) = 50𝐽 

De l’expressió anterior, Io s’ha suposat al subapartat 1.1. En l’apartat anterior s’acaben 

d’aproximar les velocitats de rotació màximes i mínimes. Per tant, es pot aïllar la inèrcia del 

volant i substituint pels valors trobats en els apartats anteriors es troba que la inèrcia que 

caldrà afegir en forma de volant d’inèrcia és la següent: 

 

𝐼𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡 = 0.64762  𝑘𝑔𝑚2 

 

El moment d’inèrcia d’un disc o un cilindre ve donat per la següent expressió:  
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(Eq. 4.11) 

(Eq. 4.12) 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑐 =  
1

2
𝑚𝑟2 

On m és la massa del disc i r el radi del disc. L’expressió anterior també es pot expressar de 

la següent forma:  

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑐 =  
1

2
𝜌𝜋𝑒𝑟4 

On ρ és la densitat del material del disc i e el gruix del disc. Es suposa que el volant d’inèrcia 

es fabricarà amb acer, que té una densitat mitjana de  7850 kg/m3. 

S’imposa que la inèrcia del disc ha de ser la trobada i que la densitat és la d’acer. S’obté un 

sistema d’una equació i dues incògnites que donen lloc a infinites solucions. Si s’imposa a 

més que el disc ha de tenir un gruix de 100mm s’obté que el radi ha de ser de 151,4mm. El 

volant d’inèrcia seria en aquest cas de 303mm de diàmetre aproximadament. Ja que la 

màquina ha de ser com més petita millor és un valor adequat.               

 

4.3. Elecció del motor 

El pitjor cas d’escalfament del motor es produeix quan es suposa la inèrcia del sistema nul·la, 

ja que el parell de càlcul del motor, definit com a parell resistent quadràtic mitjà és màxim. 

Es manté la hipòtesis de que la �̇� és constant i que el pistó no té massa. El parell requerit 

queda, doncs, definit a l’equació 4.4. 

 

  

151,4mm 

1
0
0
m

m
 

Fig.4.3 Predimensionament del volant d’inèrcia 
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(Eq. 4.13) 

(Eq. 4.14) 

Parell resistent quadràtic mitjà 

El parell resistent quadràtic mitjà d’un cicle és definit com aquell parell nominal mínim que ha 

d’oferir el motor perquè aquest no es cremi en donar el parell requerit pel cicle.  

Per a cicles on el parell requerit és constant, el parell resistent quadràtic mitjà és directament 

aquest parell constant. 

Per a cicles on es coneix el parell resistent de tot el cicle, el parell resistent quadràtic mitjà es 

calcula de la següent manera.  

𝛤𝑟𝑞𝑚 = √
1

𝑡𝑐
∫ 𝛤𝑀𝑂𝑇

2(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑐

0

 

On tc és el període del cicle i ΓMOT el parell resistent al motor en funció del temps. 

Dimensionament del motor  

El cas que s’està analitzant correspon a aquesta darrera situació. Es pot obtenir ΓMOT (t), de 

l’equació 4.14, substituint ϕ per �̇�·t, on �̇� és la velocitat nominal de treball i de valor 15,184 

rad/s o 145 min-1. El rendiment μ i la relació de transmissió i estan definits al final d’aquest 

apartat.  

𝛤𝑀𝑂𝑇(𝑡) =
𝛤𝑀(𝜑)

𝜇 · 𝑖
=

𝛤𝑀(�̇�𝑡)

𝜇 · 𝑖
 

L’elecció del motor és un procés iteratiu, ja que cal imposar una relació de transmissió d’un 

motor existent i comprovar-ne que el parell nominal d’aquest queda per sota del parell resident 

quadràtic mitjà. Un cop elegit el motor(següent subapartat), de l’equació 4.15  es determina 

una relació de transmissió de 6,31. Substituint el valors anteriors a les equació 4.13 i 4.14 

s’obté el següent resultat: 

𝛤𝑟𝑞𝑚  =  7,06 𝑁𝑚 

Elecció del motor 

El motor que ha d’accionar el sistema serà d’inducció i funcionarà amb una xarxa trifàsica de 

50 Hz complint els dos requisits principals. 

En primer lloc ha de poder subministrar el parell requerit sense cremar-se. És a dir que el seu 

parell nominal especificat pel fabricant ha de ser com a mínim el parell resistent quadràtic mitjà 
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(Eq. 4.15) 

definit i calculat en el subapartat anterior i de valor 7,06 Nm.  

En segon lloc el motor escollit ha de tenir una velocitat nominal de rotació que ens permeti 

establir una relació de transmissió adequades. Per transmissions amb corretges dentades es 

consideren inadequades totes aquelles relacions superiors a 9.  

Els motors d’inducció resulten més econòmics quan més gran sigui la seva velocitat nominal. 

Si es pensa en un motor de dos parells de pols, aquest gira a 1500 min-1 aproximadament en 

buit, cosa que obligaria a posar una transmissió d’aproximadament 10, i per tant, seria 

inadequada. Aleshores el següent motor que trobem és de tres parells de pols que requereix 

més bobinats que l’anterior, cosa que encareix el preu. Aquest darrer gira a 1000 min-1 

aproximadament en buit i permet implementar una relació de transmissió adequada per al 

nostre sistema. 

El motor SIEMENS-1LA7090-6AA10 s’adequa perfectament als requeriments. El fabricant 

especifica que la velocitat de gir i el parell nominal són respectivament 915 min-1 i 7,8 Nm.  

 

 

Relació de transmissió 

Es vol aconseguir que el sistema operi a 145min-1 i per tant s’haurà d’implementar una 

transmissió de tipus reductora de l’eix del motor a la manovella. Sabent la velocitat nominal 

del motor, l‘objectiu és de reduir-la a 145min-1 mitjançant la relació de transmissió adequada. 

S’obté doncs que la relació de transmissió ha de ser la següent: 

𝑖 =
𝜔𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝜔𝑁𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑙𝑙𝑎

=
915

145
= 6,31 

  

Fig.4.1 Motor d’Inducció Trifàsic 50Hz 1000rpm SIEMENS 1LA7090-6AA10 
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(Eq. 4.16) 

Rendiment de la transmissió 

La transmissió que s’usarà, com ja s’ha dit, és de tipus corretja dentada de tal manera que el 

rendiment derivat serà degut a pèrdues de parell entre l’entrada i la sortida.  

En els següents apartats s’ha considerat que la transmissió té un rendiment μ. Aquest 

rendiment expressa en tant per u el parell que rep la manovella del motor, dividit entre el parell 

que rebria si la transmissió fos ideal.  

𝛤𝑀𝐴𝑁𝑂𝑉𝐸𝐿𝐿𝐴 =  𝜇 · 𝑖 · 𝛤𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 

Al llarg de la resta del projecte es fa la hipòtesi que el rendiment de transmissió modela les 

pèrdues a la transmissió i les pèrdues als enllaços, prenent el valor de 0,9. 
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(Eq. 5.1) 

(Eq. 5.2) 

(Eq. 5.3) 

(Eq. 5.4)  

(Eq. 5.5)  

(Eq. 5.6)  

5. Estudi dinàmic del sistema 

Partint del dimensionat previ realitzat als apartats anteriors, s’avaluarà el comportament 

dinàmic del sistema. L’equació del moviment, es pot obtenir a partir de la versió diferencial del 

teorema de l’energia. Cal definir totes les inèrcies i potències involucrades en el sistema. 

5.1. Energia cinètica del sistema 

Inèrcia del pistó 

Si es formula la inèrcia del pistó en funció de la coordenada x, s’obté la següent expressió: 

𝐸𝑐𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜
=

1

2
𝑚�̇�2 

Utilitzant l’equació 3.2 es pot expressar aquesta energia cinètica en funció de la coordenada 

ϕ, obtenint l’expressió següent: 

𝐸𝑐𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜
=

1

2
𝑚 (−𝑟�̇�𝑠𝑖𝑛𝜑 [1 +

𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑

√𝑙2 − 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑
]

2

)

2

 

Reordenant l’equació anterior s’obté: 

𝐸𝑐𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜
=

1

2
· 𝑚𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑 [1 +

𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑

√𝑙2 − 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑
]

4

· �̇�2 

 

Expressant l’equació 5.3 amb la forma de la equació 5.4 s’obté l’expressió de la inèrcia reduïda 

del pistó en funció de la coordenada ϕ. 

 

𝐸𝑐𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜
=

1

2
𝐼𝑟𝑒𝑑(𝜑)�̇�2 

 

𝐼𝑟𝑒𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜
(𝜑) =  𝑚𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑 [1 +

𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑

√𝑙2 − 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑
]

4

 

Inèrcia de l’eix del motor  

L’energia cinètica  queda expressada de la següent forma: 

 

𝐸𝑐𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
=

1

2
𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑖�̇�)2 =

1

2
𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝜏2�̇�2 
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(Eq. 5.7)  

(Eq. 5.10)  

(Eq. 5.11)  

(Eq. 5.12)  

(Eq. 5.8)  

(Eq. 5.9)  

(Apartat 4.2)  

(Apartat 1.3)  

Anàlogament al procediment realitzat al subapartat anterior s’obté que la inèrcia reduïda de 

l’eix motor a la coordenada ϕ és la següent: 

𝐼𝑟𝑒𝑑𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
= 𝜏20.0028 

 

Formulació matemàtica de l’energia cinètica i la seva derivada 

Per poder passar al següent subapartat on es formularà l’equació del moviment cal prèviament 

haver formulat l’energia cinètica del sistema i obtenir una expressió matemàtica per la seva 

derivada respecte del temps en funció de les coordenades del sistema.  

L’energia cinètica es formula amb la coordenada ϕ a l’equació 5.10 utilitzant les inèrcies 

reduïdes a la coordenada ϕ obtingudes en els apartats anteriors. La inèrcia de la biela es 

negligeix. 

𝐼𝑝𝑖𝑠𝑡ó =  𝑚𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑 [1 +
𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑

√𝑙2 − 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑
]

4

 

 

Ivolant = 0.648 kgm2 

 

Imanovella = 0.00078 kgm2 

 

Imotor = 𝑖20.0028 kgm2 

 

𝐸𝑐 =
1

2
(𝐼𝑝𝑖𝑠𝑡ó + 𝐼𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡 + 𝐼𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑙𝑙𝑎 + 𝑖2𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟)�̇�2 =

1

2
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙�̇�2 

La derivada de l’expressió anterior es pot formular de la següent manera: 

𝑑𝐸𝑐

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡

1

2
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙�̇�2 =

1

2
(𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑

𝑑𝑡
�̇�2 + �̇�2

𝑑

𝑑𝑡
𝐼𝑝𝑖𝑠𝑡ó) = 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙�̇��̈� + �̇�2

𝑑

𝑑𝑡
𝐼𝑝𝑖𝑠𝑡ó 

 

El terme 
𝑑

𝑑𝑡
𝐼𝑝𝑖𝑠𝑡ó es pot formular tal i com es mostra en l’equació 5.13 fent ús de la variable 

auxiliar definida a l’equació 5.12. 

 

𝑎 = √𝑙2 − 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜑 
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(Eq. 5.15)  

(Eq. 5.16)  

(Eq. 5.13)  

(Eq. 3.3) 

𝐹(𝑥) = 

(Eq. 5.14) 

 

𝑑

𝑑𝑡
𝐼𝑝𝑖𝑠𝑡ó =

�̇�𝑚𝑟2𝑠𝑖𝑛𝜑

4𝑎2
(𝑎 + 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑)(8𝑎3𝑐𝑜𝑠𝜑 + 8𝑙2𝑟𝑐𝑜𝑠2𝜑 + 5𝑟3𝑠𝑖𝑛𝜑 − 3𝑟3𝑠𝑖𝑛3𝜑) 

   

5.2. Parells, forces i potències involucrades 

Força deguda al pes de la matriu 

𝐹 = 𝑚𝑔 

On m és la massa de la matriu (pistó) i g la gravetat. 

Força de punxonat 

Formulada a l’equació 3.3. 

               25 · 103[1 − 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋
[𝑥−(𝑙+𝑟−0.002)]

0.002
)]   si   𝑙 + 𝑟 − 0.002 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙 + 𝑟; �̇� > 0 

               0     𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 

    

Parell Motor 

La corba parell d’un motor d’inducció presenta una corba característica Γ-ω que depèn 

bàsicament dels paràmetres característics del motor. En primera aproximació es por fer servir 

l’equació de Kloss simplificada es pot expressar matemàticament aquesta corba en funció de 

la seva velocitat de gir, sempre i quan, es conegui el parell màxim que dóna aquest i a quina 

velocitat de gir el dóna. 

A l’equació 5.15 es formula el concepte de lliscament en un motor d’inducció. Aquest concepte 

s’usa en la formulació de l’equació de Kloss simplificada (equació 5.16). S’ha formulat utilitzant 

la coordenada ϕ. ωN=15,184 rad/s és la velocitat de gir nominal de la manovella. 

 

𝑠(�̇�) = 1 −
𝜑

𝜔𝑁

̇
 

 

𝛤𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅(�̇�) = 𝛤𝑀𝐴𝑋

2

𝑠(𝜑)̇

𝑠𝛤𝑀𝐴𝑋

+
𝑠𝛤𝑀𝐴𝑋

𝑠(𝜑)̇

 

El fabricant del motor especifica que el parell màxim del motor SIEMENS-1LA7090-6AA10 té 
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(Eq. 5.17)  

(Eq. 5.18)  

 

un valor de 17,94 Nm. La majora dels motors d’inducció donen el seu parell màxim quan giren 

al 65% de la seva velocitat de gir nominal, és a dir quan 𝑠 = 0,35. Si se suposa que el motor 

escollit també assolirà el parell màxim en aquest punt, s’obté finalment l’expressió final per al 

parell motor: 

𝛤𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅(�̇�) = 𝛤𝑀𝐴𝑋

2

1 −
𝜑

𝜔𝑁

̇

𝑠𝛤𝑀𝐴𝑋

+
𝑠𝛤𝑀𝐴𝑋

1 −
𝜑

𝜔𝑁

̇

 

On ΓM és el parell que dóna al motor al seu eix, ΓMAX és el parell màxim que dóna el motor i de 

valor 17,94Nm, SΓMAX el valor del lliscament en el punt de parell màxim i de valor 0,35, ωN és 

la velocitat nominal de rotació del motor i val 915min-1 que equival a 95,81rad/s. A la Fig.5.1 

es pot veure representat el parell que dóna el motor en funció del lliscament (equació 5.15). 

 

Formulació de potències 

Les tres potències involucrades es formulen de la següent manera: 

𝑃𝑃𝐸𝑆 = 𝑚𝑔�̇� 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

00,10,20,30,40,50,60,70,80,91

P
ar

el
l [

N
m

]

lliscament

Fig.5.1 Parell a l’eix del motor 1LA7090-6AA10 vs lliscament 
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(Eq. 5.21) 

 

(Eq. 6.3)  
(Eq. 5.23)  

(Eq. 5.22)  

(Eq. 5.19)  

(Eq. 5.20)  

𝑃𝑃𝑈𝑁𝑋𝑂𝑁𝐴𝑇 = 𝐹𝑃𝑈𝑁𝑋𝑈𝑁𝐴𝑇�̇� 

Aplicant el rendiment (μ=0.9) de transmissió obtenim que la potència que obtenim del motor 

menys la potència de pèrdues a la transmissió és la següent: 

𝑃𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅−𝑃𝐸𝑅𝐷𝑈𝐸𝑆 = 𝜇𝛤𝑀(𝑖�̇�) 

5.3. Obtenció de l’equació del moviment 

Per formular l’equació del moviment s’ha utilitzat la versió diferencial del teorema de l’energia.  

∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 =
𝑑

𝑑𝑡
𝐸𝑐 

𝑃𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 + 𝑃𝑃𝑈𝑁𝑋𝑂𝑁𝐴𝑇 + 𝑃𝑃𝐸𝑆 =
𝑑

𝑑𝑡
[𝐸𝑐𝑝𝑖𝑠𝑡ó

+ 𝐸𝑐𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
+ 𝐸𝑐𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑙𝑙𝑎

+ 𝐸𝑐𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡
] 

 

L’equació del moviment queda expressada de la següent manera: 

�̈��̇� (𝐼𝑟𝑒𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜
+ 𝐼𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑙𝑙𝑎 + 𝐼𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡 + 𝐼𝑟𝑒𝑑𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

) − (𝑚𝑔 − 𝐹𝑝𝑢𝑛𝑥𝑜𝑛𝑎𝑡)�̇� − 

−𝜇𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖�̇� +
1

2
�̇�2

𝑑

𝑑𝑡
𝐼𝑟𝑒𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡ó

= 0 

L’equació conté les variables �̇� i �̇� que estan totalment relacionades mitjançant l’equació 

d’enllaç del mecanisme i la seva derivada (Equacions 3.1 i 3.2) 

5.4. Integració de l’equació del moviment 

Transformant l’equació diferencial anterior en un sistema d’equacions diferencials mitjançant 

el pas a variables d’estat i utilitzant el mètode ode23 incorporat en el software de càlcul 

MATLAB es pot integrar l’equació anterior. Així se’n podrà realitzar un estudi dinàmic i veure 

com es comportarà el sistema en engegar el motor, tenint en compte que la càrrega no s’aplica 

fins a estabilitzar-se la velocitat. 

El resultat de la integració numèrica es pot veure representat en la gràfica 5.2. Es pot apreciar 

com s’aproxima sensiblement al comportament que s’havia previst al subapartat 4.2.  
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Començant a observant la gràfica de la Fig.5.2 a partir de l’instant 0.5s fins a 3s es pot apreciar 

que s’han completat aproximadament 6 cicles en 2,5 segons, que equival a 144 cicles/minut 

tal com s’havia previst.  

A la gràfica 5.3 es pot veure ampliat el temps corresponent a un cicle.  

 

S’observa en aquesta darrera gràfica que les variacions de velocitats màximes són inferiors a 
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Fig.5.2 Resultat de la integració numèrica de l’equació del moviment. 

Fig.5.3 Resultat de la integració numèrica de l’equació del moviment. 
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4rad/s que suposen menys d’un 40% de la velocitat de gir nominal que és d’aproximadament 

15rad/s. Es pot afirmar doncs que el grau d’irregularitat queda per sota del que s’havia previst. 

5.5. Verificació del parell resistent quadràtic mitjà 

A partir de la gràfica de la figura 5.2 es calcula de nou el parell instantani que dóna el motor al 

llarg d’un cicle. Aplicant de nou l’equació 4.13 es calcula el parell resistent quadràtic mitjà que 

haurà de suportar el motor.       

𝛤𝑒𝑞 = 3,68𝑁𝑚 

 

Es confirma que el motor escollit, amb parell nominal 7,7 Nm, és vàlid ja que el Γrqm és inferior 

a aquest. 

-2
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Fig.5.3 Gràfica: Parell motor - angle girat 
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6. Avantprojecte de la biela 

Per al correcte dimensionat de la biela que usarà el mecanisme en qüestió es realitzarà en 

primer lloc una anàlisi temporal dels esforços que sofreix aquesta. A partir de criteris normals 

de resistència de materials per a peces sotmeses a fatiga, caldrà escollir un material adequat 

i finalment dimensionar la mínima secció que haurà de tenir aquesta.  

Estudi de les forces de compressió i tracció que sofreix la biela 

Es fa la hipòtesi que la biela només transmet forces normals a la seva secció. Per tal d’obtenir 

els valors que prenen les forces normals a la biela es poden aplicar els teoremes de la 

quantitat de moviment i del moment cinètic.  

La Fig.6.1 representa un diagrama de sòlid lliure en el pistó: 

 

A partir de la integració numèrica feta en l’apartat anterior, s’obté l’acceleració del pistó al llarg 

d’un cicle. A la gràfica 6.2 es pot veure aquesta representada. 

Fig.6.1 Diagrama de sòlid lliures en el pistó 
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(Eq. 6.1)  

(Eq. 6.2)  

 

Si es formula el teorema de la quantitat de moviment en la direcció vertical de la figura 6.1  

s’obté l’equació 6.1. Aïllant la força que fa la biela s’obté l’equació 6.2. 

𝑚𝑔 + 𝐹𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝐹𝑝𝑢𝑛𝑥𝑜𝑛𝑎𝑡 = 𝑚�̈� 

𝐹𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 =
𝑚�̈� + 𝐹𝑝𝑢𝑛𝑥𝑜𝑛𝑎𝑡 − 𝑚𝑔

𝑐𝑜𝑠𝜃
 

Per acció reacció, la força extrema que el pistó fa a la biela és –Fbiela. Aquesta està 

representada a la figura 6.3 

-4

-3
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3
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²/
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Fig.6.2 Acceleració del pistó al llarg de un cicle en funció de l’angle ϕ 
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De la gràfica anterior s’extreuen el màxim i el mínim, ja que més endavant en aquest apartat 

es requeriran aquests dos valors per al correcte dimensionament de la biela. 

 Força exterior màxima sobre la biela (compressió): 49758,5N. 

 Força exterior mínima sobre la biela (tracció): 253,5N. 

6.1. Resistència a la fatiga 

La biela del sistema està sotmesa a unes variacions de tensió de manera cíclica. Per tant s’ha 

de tenir en compte la resistència a la fatiga i s’haurà de dimensionar la biela perquè aquesta 

pugui reproduir el cicle de la Fig.6.3 de manera indefinida sense fallar. 

Es defineix en primer lloc la tensió alternativa com la meitat de la diferència entre el valor 

màxim i el valor mínim que pren la tensió de la peça que s’està analitzant en primera 

aproximació. En primera aproximació, el criteri de fallada a fatiga diu que la peça podrà 

aguantar sense fallar un nombre il·limitat de cicles quan la tensió alternativa sigui inferior al 

25% de la tensió de ruptura del material. 
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Fig.6.3 Força que transmet la biela al llarg d’un cicle 
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(Eq. 6.4)  

(Eq. 6.5)  

(Eq. 6.6)  

(Eq. 6.7)  

(Eq. 6.8)  

(Eq. 6.3) 

 

(Eq. 6.3)  
|𝜎𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎| ≤ 0.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 

6.2. Material  

Habitualment l’acer forjat és el material que s’utilitza en la fabricació de bieles, degut a les 

seves bones propietats mecàniques. 

Es decideix que la biela de la màquina de punxonar serà d’acer S355 que es tracta d’un acer 

amb σRUPTURA ≈ 650 N/mm2, i això ens permetrà fabricar una biela de tamany contingut.  

6.3. Dimensionat de la secció mínima 

La tensió que aguantarà la biela en la secció mínima si la dissenyéssim al límit vindria donada 

per l’equació 6.4. La tensió màxima i la tensió mínima venen donades per les equacions 6.5 i 

6.6.  

A l’equació 6.7 es formula la tensió equivalent a fatiga explicada a l’apartat 6.2. 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 

𝜎𝑚à𝑖𝑥𝑚𝑎 =
𝐹𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎

𝐴𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 

𝜎𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =
𝐹𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝐴𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 

𝜎𝑒𝑞.𝑓𝑎𝑡𝑔𝑖𝑎 =  
1

𝐴𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
·

𝐹𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐹𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

2
 

La biela es dissenyarà amb un factor de seguretat de 2,5, ja que les fallades per fatiga són 

sobtades. Per tant es considerarà que la tensió admissible abans de ruptura és de 

650/2,5=260N/mm2. En aplicar el criteri de fallada explicat a l’apartat 6.2 s’obté l’equació 6.8 

que determina la secció mínima que haurà de tenir la biela.  

1

𝐴𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
·

|𝐹𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐹𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎|

2
≤ 0.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

𝐴𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 385,295𝑚𝑚2 

6.4. Plànols 

La següent biela s’ha dissenyat amb el programa SolidWorks i tenint en compte que cap 

secció normal a l’eix de la biela sigui inferior a 385,295mm2. També s’ha tingut en compte que 

la peça haurà de ser forjada amb operacions de mecanitzat posteriors. 
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Fig.6.4 Imatge de la biela 

Fig.6.5  Secció longitudinal de la biela  
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A l’annex es troba el plànol normalitzat de vistes de la biela. 

Fig.7.5  Secció transversal de la biela  
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7. ESTUDI MEDIAMBIENTAL 

En aquest avantprojecte encara falta per definir tots els processos de fabricació de totes les 

peces, excepte de la biela. Per tant l’estudi mediambiental de construcció de la màquina es 

farà quan es realitzi el projecte de la màquina. Si que es pot fer però una aproximació de 

l’energia elèctrica que requereix la màquina durant un any. El conveni del metall estableix que 

la jornada de treball anual màxima és de 1764 hores. Fent la hipòtesis que la màquina de 

punxonar treballa a ple rendiment durant totes aquestes hores l’any es pot calcular el numero 

de punxonades realitzades durant l’any. 

145 𝑝𝑢𝑛𝑥𝑜𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
·

60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
·

1764ℎ

1𝑎𝑛𝑦
= 15.346.800𝑝𝑢𝑛𝑥𝑜𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 

El fabricant especifica que el rendiment del motor és del 69%. A l’avantprojecte s’ha fet la 

hipòtesis que el rendiment de la transmissió és del 90%. A l’apartat 4.1 es calcula que l’energia 

requerida per punxonat és de 50J. Amb l’expressió següent es calcula l’energia que la 

màquina consumirà durant un any. 

15346800 𝑝𝑢𝑛𝑥𝑜𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑎𝑛𝑦
·

50𝐽
0.9 · 0.69

1𝑝𝑢𝑛𝑥𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑑𝑎
·

1𝑘𝑊ℎ

3600000𝐽
= 343,24𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑦 

Segons Red Electrica: El mix de producció bruta de la xarxa elèctrica peninsular de 2013 

s'estima en 248 g CO2/kWh. Per tant l’emissió de CO2 a l’atmosfera durant un any a causa 

del funcionament de la màquina seria la següent: 

343,24𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
·

248 𝑔𝐶𝑂₂

𝑘𝑊ℎ
= 𝟖𝟓𝟏𝟐𝟐, 𝟕𝟎 𝑔𝐶𝑂₂/𝑎𝑛𝑦 
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Conclusions 

La conclusió final del avantprojecte és que s’han assolit els objectius principals proposats en 

aquest treball.. En primer lloc, a través d’una sèrie d’hipòtesi, s’han predimensionat els 

diferents components que formaran la màquina. Amb els requeriments previs definits a 

l’apartat 1 i un cop predimensionats el motor i el volant d’inèrcia es fa una anàlisi dinàmica del 

sistema per determinar-ne l’equació del moviment. Integrant aquesta s’obté l’evolució de la 

cinemàtica del sistema al llarg del cicles. S’ha comprovat que la màquina operarà a la velocitat 

desitjada i que serà capaç d’entregar els esforços requerits. Finalment, calculant els esforços 

a la biela s’ha dissenyat aquesta mitjançant criteris normals de fallida per a peces sotmeses a 

fatiga. Com a dada addicional s’ha calculat el CO2 que s’emet a l’atmosfera degut al 

funcionament d’aquesta. El derivat del procés de fabricació no s’ha tingut en compte ja que 

aquest queda sense especificar en aquest avantprojecte. Així doncs s’alliberaran 85Kg de 

CO2 a l’atmosfera durant un any degut al funcionament de la màquina, suposant que aquesta 

està treballant 1764 hores cada any. 

Com a conclusió secundaria es pot dir que les hipòtesis han estat ben escollides ja que no ha 

calgut cap iteració en el dimensionament de la màquina. Es a dir a la primera iteració els 

resultats han estat satisfactoris. La inèrcia del volant i el motor escollit en el 

predimensionament són perfectament aptes per a fer funcionar la màquina correctament. De 

fet és lògic ja que algunes de les hipòtesi que s’han fet per predimensionar aquests elements 

tenien en compte el pitjor dels casos. 
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ANNEX 

 

BIELA ESCALA  1:2 MATERIAL: ACER 

a 


