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1. Mecanisme 

1.1. Selecció del mecanisme 

 D’entre les diferents alternatives que s’han estudiat per realitzar el moviment alternatiu 

de la màquina, finalment s’ha escollit un mecanisme prou conegut. Es tracta d’una variant sobre 

la base del mecanisme de quatre barres articulades del tipus manovella-biela-balancí, amb la 

incorporació d’una segona biela connectada al balancí, que a l’altre extrem és guiat per fer de 

pistó. El podem veure esquematitzat a la figura 1.1. 

 

Fig. 1.1. Esquema del mecanisme (posició de tall) 

  

 Els centres de gravetat (c.d.g) es situen al centre de les barres. Per la manovella es 

considera que el seu c.d.g. coincideix amb l’eix que transmet el parell. 
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1.2. Dimensions i característiques generals 

  Les dimensions del mecanisme venen marcades per les necessitats pròpies de la màquina 

com són l’amplada, l’alçada de la taula i la distància que puja el martell sobre la taula. Es 

mostren el la figura 1.2. 

 

Fig. 1.2. Dimensions generals del mecanisme 

 La distribució s’ha realitzat de manera que en el moment d’efectuar el tall sobre la planxa 

a troquelar les condicions siguin les més propicies per transmetre les forces i parells. Així s’ha 

optimitzat l’angle de transmissió per obtenir la màxima avantatja mecànica possible. La longitud 

de la manovella ha de ser petita en relació a la biela, però suficient per aixecar el martell sobre la 

taula una distància suficient per efectuar la càrrega i descàrrega de material sense dificultats. El 
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punt d’unió de la segona biela amb el balancí ha de ser adient per repartir les càrregues en una 

major proporció cap a la part fixa de la màquina, tot mantenint una alçada suficient del martell 

sobre la taula. 

 La configuració mostrada a la figura 1.2 és la que es va determinar com a conseqüència 

dels estudis cinemàtics i dinàmics que s’expliquen al capítol 2 d’aquest annex. Es van fer vàries 

proves per arribar a determinar-la. 
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2. Cinemàtica i dinàmica 

2.1. Càlculs cinemàtics 

2.1.1. Mètode 

Donades les dimensions de les barres i característiques de les restriccions imposades pels 
parells cinemàtics presents, amb l’ajuda del programa informàtic de simulació i anàlisi de 
mecanismes Sam 5.0, s’han obtingut les velocitats i acceleracions angulars de les barres i les 
absolutes dels respectius centres de gravetat. 

S’ha imposat el gir de la manovella a velocitat angular constant de valor de 2 rad/s. 
Aquesta velocitat és la que afegint el temps de càrrega i descàrrega de màquina (uns 2 segons), 
implica un temps total de cicle d’entre 5 i 6  segons, depenent de l’arrancada. 

Posteriorment s’ha comprovat amb la metodologia de càlcul analític clàssic que els valors 
obtinguts fossin correctes. 

Aquest anàlisi cinemàtic serà d’utilitat al següent apartat ja que els valors de les velocitats 
són necessaris per a l’anàlisi dinàmica en la reducció de forces i inèrcies. El fet d’imposar el 
valor de la velocitat constant de la manovella no influirà en aquest anàlisi ja que el paràmetre que 
s’utilitza és la relació de velocitats. 

S’ha realitzat la simulació amb un interval de gir d’un grau pel moviment de la barra 
impulsora. L’inici de la simulació s’ha realitzat en la posició teòrica de troquelat, manovella 
(peça 10.009) a 270º (-90º) i platina (peça 17.000 que fa de pistó) a final de carrera. 

Es comprova que tal i com es preveia les característiques cinemàtiques que més influeixen 
en la qualitat del mecanisme són òptimes i l’esforç màxim a realitzar coincideix amb una posició 
de colze (punt mort) del mecanisme. 

2.1.2. Resultats 

 Els resultats obtinguts es mostren a les taules de les següents pàgines. Es mostren els 
resultats de la configuració que s’ha considerat més adient. Els números de les capçaleres es 
corresponen amb les barres i nodes de les figures 1.1 i 1.2. 
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2.2. Càlculs dinàmics 

2.2.1. Mètode 

 El tipus de moviment i mecanisme requereix d’un estudi dinàmic laboriós, ja que tant els 

parells motor i receptor son funció de variables diferents. S’ha seguit la metodologia descrita al 

per J. Fenollosa (1999) que explica l’estudi a realitzar per determinar les càrregues en projectes 

de maquinaria de característiques diverses, com és el cas d’estudi. G.G. Baranov (n.d. p 413-446) 

estudia una màquina de característiques similars en la que les càrregues són funcions de variables 

diferents. L’objectiu d’aquest capítol és la d’arribar a una configuració per donar unes primeres 

dimensions a les inèrcies, longituds i a les potències necessàries. 

 El procediment que s’ha seguit considera la transmissió rígida. Per la màquina projectada 

s’incorporen elements elàstics que influirien sobre l’accionament atenuant la resposta. El mètode 

és prou acurat per obtenir les característiques que es busquen i es tracta d’un procediment més 

avançat al que usualment s’utilitza per iniciar l’estudi.  

 S’han dut a terme les següents accions, un cop s’ha decidit que l’element del mecanisme 

que ha de servir com a base de l’anàlisi ha de ser la manovella: 

• Anàlisi cinemàtic descrit al la secció anterior del capítol (Capítol 2.1). 

• Reducció de les masses i dels moments d’inèrcia de les masses a l’eix de la manovella. 

• Reducció de les forces i dels moments dels parells de forces al mateix element. 

• Reducció de forces i masses tenint en compte els efectes de les pèrdues per fregament en 
les unions de les diferents parts del mecanisme. 

• Deducció de l’equació del moviment del mecanisme, que per un element giratori és el 
que mostra l’equació 2.1. 
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• Integració de l’equació 2.1 mitjançant un mètode numèric. 
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• Determinació de l’evolució dels parells motor i receptor en funció de la posició angular 
del mecanisme. 

 La reducció de les masses, dels moments d’inèrcia de les masses i de les forces s’ha dut a 

terme donant un valor de massa i inèrcia a cadascuna de les barres que formen el mecanisme. 

Aquests valors no es correspondran exactament amb els valors finals, però es corresponen a 

una bona aproximació, més encara quan un cop realitzat l’anàlisi es s’observa que la inèrcia i 

massa de la part conduïda té un efecte menor sobre el conjunt donada la relació de velocitats 

amb la part conductora. 

 En aquest cas la simulació comença en la posició teòrica d’inici de marxa, és a dir, 

respecte l’anàlisi cinemàtic, l’angle relatiu de 0º que es dóna a les següents taules, es 

correspon amb el marcat absolut de 105º a les taules de les pàgines anteriors. S’ha decidir 

que es tracta d’un punt adient ja que la posició relativa entre la manovella i la biela és 

avantatjosa per l’accionament. 

 El parell resistent s’ha obtingut a partir del raonament sobre el procés de tall. La força 

màxima que dóna la màquina troqueladora és de 100 t, però cal determinar com s’aplica. 

S’han estudiat dues hipòtesis amb el següent raonament: 

• En un primer cas, s’ha considerat que la força màxima de 100 t només s’aplica a 

l’últim moment, és a dir, es troquela la planxa just en el moment que el braç està al 

punt mort i amb l’esforç màxim. Fins aquest punt la força resistent ha anat creixent 

des de el moment que les primeres gomes expulsores han entrat en contacte amb la 

mateixa. 

• Per al segon cas la força creix abans i la pressió màxima s’aplica quan encara no s’ha 

arribat al final de la cursa. Aquesta es manté, ja que, o bé el material continua 

requerint l’esforç de tall, o bé el fleje del troquel entra en contacte amb la taula de 

tall.  

 S’ha realitzat un gràfic on es mostren les dues hipòtesis de treball. Es tracta de la figura 

2.1.  
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Figura 2.1. Hipòtesis en la força de tall 

 El punt de 155º es correspon al moment en que les gomes expulsores del troquel 

interfereixen amb el cartró a cartolina. S’han considerat gruixos de material de 3 mm, habituals 

en aquestes màquines. 

 També s’ha observat modificant les variables d’estudi, que és necessari estimar l’efecte 

de la força de la gravetat. El martell té una massa relativament gran i s’ha estimat en 150 kg per 

realitzar els càlculs. El cas de l’acció gravitatòria fa que el motor s’acceleri i treballi com a fre en 

la baixada, mentre que a la pujada, després d’haver troquelat la planxa, el seu efecte és l’invers. 

 Aquests dos tipus de forces s’han reduït a l’eix de la manovella i són els que han 

constituït el parell resistent reduïts. 

 A partir del temps de cicle de màquina s’ha escollit la velocitat de rotació de la 

manovella. Per escollir un accionament adequat s’ha de pensar en l’etapa de reducció. Per tenir 2 

rad/s a la sortida del reductor i que aquest sigui un únic bloc, s’ha decidit que el motor adient ha 

de ser de 8 pols, amb una velocitat de sincronisme de 750 min-1, per tal que l’etapa de reducció 

no quedi un valor desproporcionat. Les potencies dels motors que s’utilitzen en aquestes 
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aplicacions es troben al voltant dels 2 i 4 kW. S’ha realitzat l’estudi amb dos motors, un de 2.2 

kW i l’altre de 3. Els motor finalment escollit ha estat el de 3 kW, ja que el de 2,2 kW no és 

l’adequat ja que els requeriments el fan treballar a una zona inestable. 

 Per realitzar l’estudi amb precisió, ha estat necessari determinar l’equació del parell 

motor en funció de la velocitat angular (corba motor). A partir dels punts més representatius s’ha 

obtingut un polinomi de 6è ordre que simula una corba de treball tipus, a partir de les dades de 

parell nominal, màxim i d’arrancada. La corba està representada al gràfic de la figura 2.2. 
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Figura 2.2. Representació corba motor 3 kW, 750 min-1 

2.2.2. Resultats 

 Els gràfics següents mostren quina és l’evolució de la velocitat angular de la manovella 

en funció de la posició, del parell motor reduït en funció de la mateixa variable i finalment 

l’evolució del parell motor reduït en funció del temps. 

 Cada gràfic conté dues corbes, cadascuna resultat de les hipòtesis del tipus de força 

resistent de la figura 2.1 
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 A la figura 2.3 es pot observar com afecta el procés de troquelat a la velocitat angular de 

la manovella. El motor de 3 kW no arriba a treballar en cap moment al punt de parell màxim, tot 

i que s’hi aproxima en el cas més desfavorable. Com s’ha apuntat anteriorment, per al motor de 

2.2 kW el punt de parell màxim es traspassa amb certa facilitat,  i no és convenient fer treballar el 

motor en aquestes condicions.  
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Figura 2.3. Velocitat angular de la manovella en funció de la posició angular. 

 Un cop coneguda la llei del moviment per l’element de reducció es poden obtenir la resta 
de característiques amb facilitat. Interessa conèixer el parell motor, representat a la figura 2.4. 
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Parell motor reduït en funció de la posició
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Figura 2.4. Parell motor reduït en funció de la posició 

 Finalment la figura 2.5 mostra el parell motor reduït en funció del temps. 

Parell Motor reduït funció del temps, cíclic

-400
-200

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

0 0,2
5

0,5 0,7
5

1 1,2
5

1,5 1,7
5

2 2,2
5

2,5 2,7
5

3 3,2
5

3,5 3,7
5

4 4,2
5

4,5 4,7
5

5 5,2
5

5,5

Temps [s]

Pa
re

ll 
M

ot
or

 re
du

ït 
[N

·m
]

Parell motor cíclic

 

Figura 2.5. Parell motor reduït en funció del temps. 
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 El procés d’arrancada és el mateix per totes dues versions. Pel cas de requeriment de 

parell resistent més elevat s’observa un parell motor també més gran, però la diferència és 

relativament petita. S’observa també la influència del parell reduït de la força de la gravetat que 

es correspon amb un parell reduït negatiu en la baixada i positiu després del troquelat. 

 El procés d’arrancada té una duració aproximada de 0,3 s. S’observa que és similar al 
obtingut en l’anàlisi de l’embragatge. El procés de troquelat té una duració d’uns 0,2 s. El temps 
total de l’operació és de 3,25 s. Si afegim 2 s per realitzar la càrrega i descàrrega s’obté un temps 
de cicle total de 5,25 s, dintre dels objectius marcats. 

 Els valors obtinguts de l’anàlisi complert, només per aquesta configuració i les dues 
versions de força de tall, juntament amb els de les inèrcies i moments reduïts es mostren en les 
taules de les pàgines al final d’aquest capítol, a partir de la pàgina 33. 

 

 

2.2.3. Conclusions 

 El motor de 3 kW i 8 pols és un accionament capaç de moure la màquina en les 
condicions descrites anteriorment.   

 Tot i ser importants, com ja s’havia avançat, la inèrcia de la part conduïda del mecanisme 
és molt inferior a la de la part conductora degut a la relació de velocitats existents. La inèrcia de 
la part conductora és fàcilment modificable, degut a que gairebé tota es concentra en el volant 
d’inèrcia. D’altra banda l’efecte de la gravetat sobre el conjunt, davant del parell motor, té un 
efecte petit per la mateixa raó. Per tant, es pot afirmar que: 

• Petits canvis en els valors de massa i/o inèrcia de les barres que formen part del 
mecanisme tindran un efecte petit sobre el conjunt. 

• Petits canvis en la configuració del parell motor i/o inèrcies de la part motora (motor i 
volant d’inèrcia, principalment), tindran un efecte molt destacat sobre el conjunt global 
de la màquina.  

 El processos d’arrancada i parada aquí descrits s’han d’avaluar també en el capítol 
corresponent a l’embragatge, ja que aquest element és el que acobla i desacobla les parts 
conduïdes i conductores, de manera que les inèrcies i els parells assenyalats a les taules són una 
estimació. Es disposa de models propis per definir aquests processos d’engegada i aturada i es 
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mostren al capítol corresponent. 

 A continuació es mostren les taules amb l’anàlisi complert de la configuració finalment 
seleccionada, començant pel càlcul de les inèrcies reduïdes. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Llista de resultats càlcul inèrcies reduïdes 
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2.2.5. Llistat de resultats integració equació V1 
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2.2.6. Listat de resultats integració de l’equació V2. 
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3. Selecció del motor 

3.1. Introducció 

 El procés descrit a l’apartat anterior ha marcat  que s’hagi escollit un motor que no girés 
a una velocitat per sota de la del parell màxim durant el cicle de funcionament, ja que corre el 
risc de d’aturar-se al no treballar en la zona adient de la corba característica.  

S’ha escollit el motor de la casa ABB de 400V i trifàsic amb les característiques següents: 

Motor de 3 kW, 8 pols (750 min-1), tipus M3AA132M amb: 

nn 

[min-1] 
η100% η75% cosφ IN [A]  IArr/IN TN[N·m] TArr/TN Tmax/TN 

J 
[kgm2] 

M 
[kg] 

Soroll  
[dB(A)] 

720 82 82 0,68 7,8 5,5 40 2,4 2,6 0,045 53 56 

Taula 3.1 

En aquest capítol es comprova que efectivament el motor seleccionat és capaç de realitzar 
l’operació sense patir un sobre-escalfament que provoqui que es cremi.  

3.2. Mètode 

S’ha calculat el parell motor equivalent elèctric amb l’equació 3.1 

n

nn
eq ttt

tTtTtT
T

+++
+++

=
...
...

21

2
2

2
21

2
1       (Eq. 3.1) 

Aquesta és l’equació indicada per calcular la potència necessària del motor quan el parell 
resistent és variable periòdicament amb diferents càrregues al llarg del cicle. 

El parell resistent resultant és variable i cíclic, el que comporta que el parell motor tingui 
les mateixes característiques. S’analitzarà el cas més desfavorable, és a dir la versió segona de 
l’estudi dinàmic. 

 

A la figura 3.1 es mostra el parell motor reduït que es considerarà a cada cicle.  
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Parell Motor reduït funció del temps, cíclic
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Figura 3.1. Parell motor reduït en un cicle. 

Com es pot observar, les puntes de parell són importants a l’engegada i en el moment de 
realitzar l’operació. Ara bé, aquestes puntes de parell tenen una duració molt curta. El cicle 
complert d’operació inclou el temps de càrrega i descàrrega de la màquina que s’ha estimat en 2 
segons. Durant aquest temps el motor només mou el volant d’inèrcia i té temps per refrigerar-se. 

Cal destacar que el motor també s’escalfa quan gira per sobre de la velocitat de 
sincronisme oferint un parell negatiu, a l’equació 3.1 ja es contempla aquest fet donat que els 
factors estan elevats al quadrat. L’equació doncs marcarà si el motor és adient per l’aplicació. 

3.3. Resultats 

El parell equivalent reduït, Teq reduït és de 826 N·m 

Es calcula el parell equivalent motor, Teq motor, (a l’eix del motor) amb l’equació 3.2: 

i
reduïtTmotorT eqeq

11
⋅⋅=

η
      (Eq 3.2) 

El resultat obtingut és de 23,19 N·m 
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El parell nominal del motor Tn és molt superior al parell equivalent Teq motor. 

Tn motor =40 N·m >  Teq  motor = 23,19 N·m 

 El factor limitant de l’aplicació ha estat doncs la necessitat de fer treballar el motor a una 
velocitat de rotació superior a la del parell màxim, per tal de no portar el motor a treballar a una 
zona d’inestabilitat. 

3.4. Conclusió 

El motor de 3 kW anteriorment descrit és adient per l’aplicació ja que treballa en la zona 
correcta de la corba de parell, amb una velocitat de rotació per sobre de la velocitat del parell 
màxim i té un parell nominal molt superior al parell equivalent, pel que tindrà un escalfament 
raonable. 

El procés d’arrancada i frenada de màquina no són els descrits en els gràfics del cicle de la 
màquina, ja que durant el procés de frenada el motor queda lliure aquest i l’arrencada és gradual 
amb l’embragatge. L’aproximació és correcta, donat que el període d’engegada encara més quan 
el valor del parell nominal del motor és tant superior a la de l’equivalent. 
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4. Selecció del conjunt fre-embragatge 

4.1. Models 

 El procés d’engegada i parada del moviment de la màquina és realitzat per un 
embragatge i un fre. Les màquines troqueladores acostumen a incorporar aquestes dues funcions 
sobre el mateix element constituït per un paquet compacte. 

 Els models que es munten són pneumàtics o electromagnètics. Per a aquesta màquina 
s’ha decidit muntar un de tipus electromagnètic, ja que no resulta necessària la instal·lació d’aire 
comprimit. 

4.2. Selecció 

 Les característiques a tenir en compte són: 

• Parell transmissible. 

• Energia dissipada. 

4.2.1. Parell 

 El parell màxim del motor Tmáx motor és de: 

 Tmáx = TN· K         (Eq 4.1) 

40 · 2,6 = 104 [N·m]        (Dades taula 3.1)
  

 De l’anàlisi dinàmica es comprova que aquest valor de parell màxim no s’arriba a 
transmetre, encara que al pic de troquelat és molt proper. Com a referència i amb anterioritat a 
efectuar el càlcul de l’energia dissipada ja serveix com a primera una referència. 

4.2.2. Energia 

 S’ha de tenir en compte l’energia dissipada del conjunt, en el procés d’embragatge i 
frenada. Els factors limitants per aquest tipus d’elements es mesuren en la seva capacitat de 
treball per kJ/horamàx i kJ/connexiómàx.   
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 El model utilitzat pel càlcul el presenta C. Riba (1999, p. 231) en un article sobre 
transmissions on s’explica el mètode pràctic de calcular aquestes energies, utilitzant unes 
hipòtesis simplificadores. 

 Aquestes hipòtesis són: 

• Temps inicial t0=0 

• Moment de l’arbre motor T1=constant 

• Moment de l’arbre receptor T2=constant 

• Velocitat de l’arbre motor ω1=constant 

 Les hipòtesis es poden aplicar al cas d’aquesta màquina troqueladora, ja que tot i que 

l’arbre motor no tindrà un parell ni una velocitat exactament constants durant l’operació 

d’engegada, el fet que la inèrcia d’aquest conjunt sigui tan elevada davant de la de l’arbre 

conduït fa que la variació sigui petita.  

 Pel que fa a l’arbre receptor, el parell reduït a l’arbre de l’embragatge és negligible i per 

tant no cal que es tingui en compte (en els processos d’arrancada i parada). El seu efecte 

contribuiria a que la calor dissipada fos lleugerament menor. 

Les equacions a utilitzar són les següents: 

Temps de maniobra: 

21

212

MM
J

teng −
−⋅

=
ωω

 [s] , unitats S.I.     (Eq. 4.2) 

i pel cas que ens interessa 

21

1
2

212

764000 MM
MnnJ

Q
±

⋅
±⋅

=   [kcal], amb n en min-1   (Eq. 4.3) 

 

 Cal tenir en compte les unitats a utilitzar a l’equació 4.3, ja que no son S.I.. Els resultats 
s’expressaran en les unitats convertides a S.I. Substituint pels valors corresponents s’obtenen 
els següents resultats: 
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 Embragatge: 

• temb = 0,28 s 

• Qemb = 450,33 J/operació 

 Frenada: 

• tfre = 0,11 s 

• Qfre = 415,20 J/operació 

 Tenint en compte un temps de cicle d’uns 5 segons, en 1 hora de treball es donen unes 
720 operacions. En cada cicle hi ha un procés d’embragatge i un altre de frenada, per tant: 

 hkJhJhJQ opfreopembdiss /18,623/720·20,415/720·33,450 =+=  

4.2.3. Model escollit 

 Del catàleg del fabricant de conjunts fre-embragatge electromagnètics EIDE, trobem que 
l’embragatge que s’ajusta a aquestes necessitats és el model EFE 15. Aquest serà doncs el 
component escollit. 

 Tot i que l’embragatge pot transmetre un parell més alt que el que rebrà, la capacitat de 
treball resulta determinant a l’hora d’escollir l’element. El parell màxim transmissible per 
l’embragatge és de 150 N·m, superior al parell motor màxim. 
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5. Selecció del reductor 

5.1. Tipus 

Per la disposició dels elements de la màquina és necessari un reductor d’eixos ortogonals 
amb eix de doble sortida. La relació de reducció ha de ser propera a 37,5, segons càlculs de la 
secció 2, ja que segons les equació 5.1 i 5.2, 

2

1

ϖ
ϖ

=i           (Eq 5.1) 

amb 

ω2= 2 rad/s i n1 ≈ 700 a 730 min-1 

60
·2

11
πϖ ⋅= n          (Eq 5.2) 

s’obté 

i ≈ 36,7 a 38,2  

Amb el valor definitiu de nn de la taula del motor, n1 = 720 min-1 => i = 37,7. 

5.2. Selecció 

Segons les recomanacions del fabricant i tenint en compte l’aplicació, la selecció s’ha de 
realitzar pensant que la sobrecàrrega existent actua durant tot el període d’operació. Això és 
degut a que aquesta sobrecàrrega cíclica incideix sempre sobre els mateixos components del 
reductor, és a dir, l’impacte sempre el reben les mateixes dents dels engranatges. 

Tenint en compte que es tracta d’un component crític per la màquina i un dels més 
costosos, s’assegura que la seva elecció sigui lleugerament sobredimensionada. S’escull el 
reductor, tal i com marca el fabricant, a partir del parell de l’arbre de sortida, ja que les 
revolucions són molt baixes.  

S’estableix que el parell que actua constantment de sobrecàrrega és de 5.372,25 N·m a 
l’arbre de sortida, a partir del parell màxim transmissible per l’embragatge ja que és lleugerament 
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superior a les diverses combinacions trobades amb parell motor nominal i els diversos factors de 
servei correctors que marca el fabricant. 

Del catàleg de reductors d’eixos ortogonals del fabricant Rossi reductors s’escull el 
següent model: 

R C2I 160 UO2A/37,5 amb arbre lent de doble sortida i configuració vertical. 

Característiques generals: 

Parell nominal de sortida Tn2= 6300 N·m a 20 min-1 , P2 = 12,5 kW 

Eixos ortogonals, i = 37,5 
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6. Acoblaments elàstics 

6.1.  Acoblament motor 

 L’eix del motor s’ha d’acoblar a l’eix del volant d’inèrcia prevenint possibles defectes de 

desalineació entre els eixos. L’acoblament necessari ha de ser del tipus flexible. El model 

escollit, tenint en compte les dimensions per aquest component i les fortes sobrecàrregues 

puntuals que es donen fa que es seleccioni amb el criteri següent: 

• El parell nominal de l’acoblament s’ha escollit semblant al màxim transmissible per 

l’embragatge, encara que segons recomana el fabricant s’ha de realitzar el càlcul tenint 

en compte la potència de l’accionament, afectat pel factor de servei en funció de la 

càrrega i el règim de gir. Tractant-se d’un cicle amb les característiques del d’aquesta 

màquina troqueladora és més restrictiu escollint-lo segons el parell de l’embragatge 

• El segon factor determinant és el diàmetre dels arbres a acoblar. En aquest cas 

l’acoblament ha de poder connectar els arbres de diàmetre 38 mm. 

• Ha de poder transmetre els parells en els dos sentits donat que el motor també funciona 

com a fre, encara que amb un parell petit. 

 Així s’ha seleccionat el model Record tipus J140 del fabricant Jaure, amb un parell 

nominal de 140 N·m, que compleix els criteris anteriors. Es tracta d’un model basat en ressorts 

entrecreuats. 

6.2. Acoblaments a la sortida del reductor 

 L’arbre de sortida del reductor (sortida doble) connecta amb els dos eixos dels 
mecanismes que transmeten el moviment, per l’eix de la manovella. Per tant, també resulta 
necessari l’ús d’aquests elements per corregir defectes de possibles desalineacions de fabricació. 
També es poden donar altres petites variacions durant el cicle d’operació. 

 En aquest cas s’ha optat pel tipus flexible de coberta model Pneumabloc de la firma 
Epidor. 
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 Són necessàries dues unitats, una per cada costat de l’arbre de sortida del reductor. 

  S’ha calcular cada acoblament segons els criteris del fabricant: 

 Parell nominal motor:   Tn= 40 N·m 

 Relació de reducció:      i = 37,5 

 Factor de servei: K= 1,5 (maquinària arts gràfiques, accionament motor elèctric) 

    K= 2    (premses de tall, accionament motor elèctric) 

 KiTT ncorr ··η⋅=         (Eq 6.1) 

 Per al cas menys favorable, Tcorr=2.850 N·m, a dividir pels dos acoblaments de l’arbre del 
reductor. 

 Tn acob = 1.425 N·m 

 L’acoblament que s’ajusta a aquestes característiques és el de talla 120. 

 Es comprova que el parell màxim transmissible per l’embragatge estigui per sota del 
parell màxim admissible pel dispositiu. 

 Tmáx transmès = 5.343,75 N·m, pel conjunt 

 2.671,9 N·m per cada acoblament. 

 Aquest valor és inferior al marcat com a màxim en el catàleg.   

 El diàmetre màxim admès també s’ajusta al diàmetre de l’eix de la manovella i del 
reductor. 

 Per tant, l’acoblament escollit és: 

 Acoblament Pneumabloc tipus PV, talla 120 amb coberta de cautxú natural. 
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7. Forces. Càlcul de components de l’estructura 

7.1.  Primers càlculs 

 Un pas previ al càlcul dels d’altres components de la màquina, és l’estudi de les forces 

que es donen sobre el mecanisme en el moment d’efectuar el tall sobre la planxa a troquelar.  

 En un anàlisi cinetoestàtic de la posició de tall descrita a la figura 7.1, s’observa que la 

posició de punt mort és adient, ja que fa que la força resistent en la posició descrita no tingui 

influència sobre el moviment del mecanisme degut a que no pot efectuar parell sobre l’eix de la 

manovella. D’aquesta manera, el moment motor només s’utilitza per accelerar el conjunt i les 

reaccions a les barres s’encarreguen de contrarestar la força resistent. Es comprova de nou que 

l’avantatja mecànica del mecanisme seria idealment infinita. 

 

Figura 7.1 Mecanisme a la posició de tall i dimensions generals 
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 L’efecte de les forces d’inèrcia és negligible davant la magnitud de la força resistent i no 

es tindrà en compte a l’hora de calcular les reaccions. Les acceleracions són relativament baixes. 

 Descomposant el mecanisme de barres, i descrivint les forces a transmetre s’obtenen les 

figures 7.2 a 7.6. 

 

Fig. 7.2. Forces sobre la platina/martell 

 

Fig. 7.3 Forces sobre balancí martell. 
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Fig. 7.4 Forces sobre el balancí 

 
Fig. 7.5 Forces sobre la biela 
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Fig. 7.6. Forces sobre la manovella. 

 Amb una pressió global de compressió q de valor equivalent a 490.500 N (50 t) a cada 

branca del martell, cada biela (nº3) està sotmesa a una força de tracció B de 196.200 N (20 t) i la 

reacció A al node nº7 del balancí, en el moment d’efectuar la força màxima, és de 294.300 N (30 

t). Aquestes forces tenen la característica de ser polsants al llarg dels diversos cicles de 

funcionament de la màquina, factor a tenir molt en compte a l’hora de calcular les seccions de les 

diverses entitats del mecanisme, ja que implica la necessitat de realitzar els càlculs a fatiga. 

7.2.  Càlcul de les estructures del balancí i de la biela. 

 Donada la característica cíclica de les càrregues sobre els elements de l’estructura cal fer 

un càlcul a fatiga de les estructures. El cas concret a estudiar és el de càlcul de les seccions a vida 

infinita, donat que els 106 cicles s’assoleixen ràpidament donada la curta duració dels mateixos. 

 Identificació del tipus de càrrega: 

• Es considera el cas de tensió pulsatòria i només es considera l’esforç de la força 

de tall .  
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• Per al balancí s’identifica el cas de flexió alternativa no rotativa. L’efecte de la 

tensió tallant davant l’efecte de la flexió és negligible encara que es muntaran 

dispositius addicionals per més seguretat. 

• Per a la biela es considera tracció alternativa. 

 El material de les barres és acer S355J, amb Rm = 510 MPa i  Re = 355 MPa. 

7.2.1.  Balancí 

 S’identifica la secció crítica en el punt d’unió del balancí amb la biela del martell, punt 

d’aplicació de la força F (es recupera la figura 7.3, anterior de l’element). 

 

Fig. 7.4. Forces al balancí. 

 Les equacions a utilitzar, segons J. Bigordà i J. Fenollosa (1992) són les següents: 

 
f

f

W
M

=σ    Per al cas de forces estàtiques.  (Eq 7.1) 

 
f

a
am W

M
==σσ   Per al cas de tensió pulsatòria.  (Eq 7.2) 

 '1
f

f
sdlf S

K
KKKS ⋅⋅⋅⋅=  Límit de fatiga de la peça.  (Eq 7.3) 

 El balancí és format per un conjunt soldat de components. La soldadura general es situa 

sobre la fibra neutra, per tant no està sotmesa a l’esforç de flexió. Les plaques de suport soldades 

són un reforç tant per la tensió tallant com per la flexió. Per a més seguretat, a l’hora de realitzar 

els càlculs només es tindrà en compte la secció formada per les dues bigues en U soldades. 
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 S’
f = 0,5 Rm = 255 MPa 

 Kl = 1, flexió alternativa no rotativa 

 Kd = 0,75 d > 50 mm 

 Ks = 0,75 mecanitzat / rectificat 

 1/Kf = 0,8 al ser la geometria complexa amb possible efecte d’entalla no determinat. 

 Així, Sf = 115 MPa 

 Vida infinita => Sf  > σm  

 σm  = 600 · 10 ·9,81·1000 / Wf 

 Wf = Ix / y 

 σm = 64,5 MPa 

 El coeficient de seguretat és de 1,8 sense tenir en compte les plaques i tub de reforç 

soldats ni l’efecte de les tensions tallants. 

 El càlcul de flexions estàtiques també es satisfactori amb un Cs de 2,75. 

 S’ha de recordar que totes les soldadures que formen part del mecanisme han de passar 

per un recuit posterior per tal d’alliberar tensions.  

7.2.2. Biela 

 S’identifica la secció crítica en les unions de les peces del conjunt als punts de soldadura. 

Es tracta dels punts entre la base la biela i el tub i entre el suport de la ròtula esfèrica i el tub. Cal 

calcular la secció tubular també a fatiga. 

 S’
f = 0,5 Rm = 255 MPa 

 Kl = 0,7 tracció alternativa 

 Kd = 0,75 d > 50 mm 
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 Ks = 0,7  

 1/Kf = 1 no hi ha efecte de concentració de tensions. 

 Així, Sf = 93,71 MPa 

 Vida infinita => Sf  > σm  

 σm = 10 ·9,81·1000 / Atub 

 La secció del tub és de 5.541 mm2 a la part més estreta. 

 σm = 17,7 MPa 

 El coeficient de seguretat és de l’ordre de 5,3. 

 El càlcul de flexions estàtiques també es satisfactori amb un Cs de 10. 

 El factor crític per la biela és com s’havia assenyalat la soldaura. 

  Càlcul de la soldadura:  

 Soldadura a tope amb espesor de a = 10mm, en V mecanitzat amb qualitat certificada, 

υ2=0,8. 

 Càrrega pulsatória. Segons procés descrit a Niemann, (1987, p. 161-178) el càlcul d’una 

soldadura sotmesa a tracció polsant es realitza amb el següent procediment: 

 Per al material descrit acer S355J, 

 σadm = 117 MPa 

 σa adm = 60 MPa 

 υ = 1 a tope i tracció compressió 

 υ1 = 0,92 en V mecanitzat. 

 σ'adm = υ · υ1· σadm = 1· 0,8 · 117 = 93,3 MPa 
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 σ'a < σ'a adm    Cs= 1,84 

7.3.  Càlcul del perfil dentat DIN 5480 de la unió entre l’arbre (eix 
manovella) i el cub (manovella)  

  El dentat DIN 5480 de la manovella s’ha comprovat segons l’equació 7.4, i seguint la 

metodologia descrita per Niemann (1987, p. 395). 

 pLrhzM mt ⋅⋅⋅⋅⋅= 75,0       (Eq 7.4) 

  amb: 

 nº de dents z, longitud del cub L, alçada efectiva h, pressió de contacte p i rm = d0/2 

 El moment de gir admissible pel servei amb sacsejades és de  

 LMM tadm ⋅⋅= 107,0    , amb tMM =10  per a p=100 MPa i L=1 mm 

 Per al perfil triat, 

 z=24, L=40 mm, h=(d3-d2)/2 = 2,7 mm, d0 = 72 mm 

 960,1741001367,22475,010 =⋅⋅⋅⋅⋅=M  N·m 

 88,898.4407,0 10 =⋅⋅= MM tadm  N·m per a cada conjunt eix-manovella. 

 Aquest valor és superior al requerit, per tant, la unió del perfil dentat és correcta.   
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7.4. Càlcul dels coixinets 

 S’han realitzat els càlculs pels dos tipus de coixinets de característiques 60x70x75 i 

80x90x80. 

 En el moment de l’aplicació de la força resistent màxima, les velocitats relatives entre els 

eixos dels elements balancí i balancí-martell i els coixinets són 0. Per aquests components s’ha 

de comprovar que la pressió estàtica és inferior a la màxima admissible. 

 Per als coixinets de l’eix de la manovella i l’eix biela-manovella hi ha velocitat de 

lliscament entre els components i s’ha de comprovar que la pressió dinàmica és inferior a 

l’admissible. Cal recordar que cada conjunt està constituït per 2 coixinets. 

 El tipus de coixinets que es volen muntar a la màquina tenen les següents 

característiques: 

• Pressió estàtica màxima admissible: 220 MPa 

• Pressió dinàmica màxima admissible:  120 MPa 

• Màxima velocitat de lliscament:  0,3 m·s-1 

• Valor màxim pel coeficient p·u:            1,8 a 0,2 N·m·(mm2·s)-1 

 Amb aquestes dades es calcula pels coixinets sotmesos a càrrega polsant estàtica: 

 
S
Qp =           (Eq 7.5) 

  ldnS ⋅⋅=          (Eq 7.6) 

 a la posició de màxima càrrega,  

 p = 32,7 MPa per als coixinets muntats sobre la peça tub suport davanter balancí de 

60x70x75 

 p = 38,32 MPa per als coixinets muntats sobre la peça cap balancí martell de 80x90x80 

  



Pàg. 100  Annex A. Càlculs 

 

 Per a calcular la pressió dinàmica cal calcular la velocitat de lliscament entre els coixinets 

i els eixos. 

 Per a l’eix de la manovella, ω = 2 rad /s. La velocitat a la perifèria de l’eix v = 0,08 m·s-1 

 Per a l’eix de connexió entre la manovella i la biela, la velocitat relativa entre l’eix fix a 

la manovella i el coixinet fix a la biela és de v’=0,04728 m·s-1 en el moment que s’aplica la 

càrrega màxima. 

 Un cop conegudes aquestes velocitats s’ha de verificar que tant la pressió dinàmica com 

el factor p·u es troben dintre dels límits. 

 Per al coixinet de l’eix de la manovella, tamany 80x90x80, p = 15,33 MPa , p·u= 1,22 

N·m·(mm2·s)-1 

 Per al coixinet en la connexió de les barres, tamany 60x70x75, p = 21,8 MPa , p·u= 1,03 

N·m·(mm2·s)-1 

 Els coixinets s’han sobredimensionat a causa del tipus de càrrega present, ja que aquestes 

dades habitualment es corregeixen per uns certs factors de correcció 

 Cal destacar que fent créixer el diàmetre del coixinet no sempre es redueix el factor p·u, 

ja que pot incrementar la velocitat relativa. La manera efectiva de reduir les càrregues és 

augmentant la longitud. 

 

 


