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Resum 

En aquest projecte es dissenya una màquina que consisteix en una pinça per tancar un tipus 
d’abraçadores concretes anomenades de tipus “O” o d’orella les quals s’utilitzen bàsicament 
en les línies de producció del sector d’automoció. 

Com que aquest projecte resulta d’un encàrrec per part d’un client de gran experiència en la 
utilització d’aquestes abraçadores, no s’ha fet un estudi de mercat per saber com funcionen 
les màquines que existeixen en el mercat actualment. De fet, el client presenta un plec 
d’especificacions molt detallat de les prestacions que ha de tenir la màquina i aquest  
s’adjunta en la introducció. 

D’altra banda, en la introducció també s’inclou una presentació del tipus d’abraçadores a les 
quals va destinada la màquina, ja que són poc conegudes pel fet de ser un producte que 
respon a unes característiques especials i destinat a les grans produccions. 

Seguidament, es procedeix a analitzar i avaluar tipus de mecanismes bàsics que puguin 
aplicar-se com a sistema de pinçament segons les característiques especials que ha de tenir 
la màquina i considerant que no requereixi un sistema impulsor d’elevada potència.  

Posteriorment, s’escull el sistema més adient per l’aplicació i s’inicia el disseny de detall de 
cadascun dels components, dels quals se’n destaquen les característiques funcionals 
principals i se’n comenta la definició definitiva.  

Finalment, es descriu el procés de muntatge dels components mecànics i la instal·lació 
pneumàtica i elèctrica interna i l’externa que requereix la màquina per posar-se en 
funcionament en una línia de producció. 

Amb l’objectiu de validar el disseny, es realitzen simulacions per elements finits del 
comportament dels components en el mecanisme de pinçament i es construeix un prototip 
per verificar el funcionament de la màquina i del control de les operacions. 

Les conclusions extretes de les etapes anteriorment explicades permeten implementar les 
modificacions necessàries per corregir i optimitzar el disseny de la màquina, la qual cosa 
queda reflectida en els plànols definitius. 
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1. Introducció 

L’objectiu d’aquest projecte és el disseny i posterior construcció d’un prototip d’una pinça  pel 
tancament d’abraçadores anomenades de tipus “O” o d’orella que es necessita per tal 
d’utilitzar-la en línies de producció que fan servir aquestes abraçadores. 

Aquest projecte resulta d’un encàrrec que es rep en una oficina tècnica d’enginyers i 
projectistes per part d’un client amb gran experiència en el món de les abraçadores i les 
seves aplicacions. El client presenta un plec d’especificacions, que es detalla en el següent 
apartat, amb les prestacions que aquest sistema de tancament ha de complir. 

La màquina que es dissenya cal que estigui preparada per introduir-la en una línia de 
producció, amb la qual cosa ha d’incloure la possibilitat de tenir un control sobre els 
paràmetres que permeten assegurar que l’abraçadora s’ha  tancat correctament. 

L’abast del projecte inclou el disseny d’aquest sistema de tancament amb el control associat i 
l’entrega d’un equip complert per tal de comprovar-ne el funcionament. 

L’objectiu final del projecte és dissenyar una màquina per comercialitzar-la amb potencials 
clients que utilitzen abraçadores d’aquest tipus, utilitzant el prototip per fer demostracions de 
l’aplicació de la màquina. 

L’estudi de viabilitat de comercialització del producte i l’estudi de mercat per definició del 
producte no entren dins l’abast del projecte, ja que el client ja ha recopilat tota la informació 
imprescindible en redactar les especificacions del producte i així ho exposa en presentar 
l’encàrrec. D’altra banda, el client serà l’encarregat de fabricar el producte segons la 
documentació que se li entregui en aquest projecte. 
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2. Especificacions de les prestacions de l’útil 

2.1. Descripció de les abraçadores tipus “O” o d’orella 

Les abraçadores, també conegudes col·loquialment com brides, s’utilitzen en la majoria dels 
sectors de la indústria i són un element comú a totes les ferreteries.  

Una abraçadora es defineix com una ‘peça en forma d’anella o cèrcol que serveix per a 
fermar una cosa tot cenyint-la’ [1]. 

Existeixen diversos tipus d’abraçadores, les quals s’adapten a tipus d’aplicacions diferents. 
La característica bàsica més divergent és la capacitat de poder desmuntar l’abraçadora 
sense trencar-la. A part de les abraçadores d’orella es poden destacar les abraçadores de 
vis-sens-fi les quals són les més conegudes i les abraçadores molla tal com es pot veure en 
la següent figura : 

 

Figura 2.1.1 Mostra dels diversos tipus d’abraçadores 

Les abraçadores tipus “O” o d’orella tenen una forma cilíndrica amb una o dues peculiaritats 
en el seu diàmetre exterior les quals consisteixen en un sortint similar al lòbul d’una orella. 
Aquests lòbuls són simplement un canvi del diàmetre de forma contínua de l’abraçadora en 
una zona petita i de grandària proporcional al seu diàmetre, però el seu aspecte global 
recorda el lòbul d’una orella i d’aquí prové el seu nom.  

Aquestes abraçadores tenen com a característica principal el fet que ocupen un volum i pes 
molt reduïts amb una connexió completament estanca i només desmuntable a propòsit. 
Poden estar constituïdes d’una sola peça tancada contínua o de xapa unida sobre si mateix 
per mitjà de petites zones reblonades, en ambdós casos, no existeix cap tipus de ressalt ni 
de solapa en la seva part interior per evitar malmetre el material que es fixa. La seva 
utilització està destinada a tota gamma de tensat i pressió, per materials tous i durs i 
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aplicables a mànegues i cables. A més, no malmeten el material sobre el que estan 
instal·lades ja que tenen totes les vores de banda lliures de rebaves ja que estan 
especialment conformades per reduir considerablement el risc de malmetre el material de la 
mànega la qual fixen. D’altra banda, en podem destacar el seu cost reduït i per això s’aplica 
en sectors d’alta producció com pot ser el d’automoció.  

Estan fabricades en materials d’alta qualitat de la família de ‘flejes’ austenítics, ferrítics o amb 
protecció superficial com per exemple galvanitzats o zincats. Per la majoria de dels 
productes s’utilitza com a material estàndard l’acer inoxidable segons DIN 1.4301 o UNS 
S30400. La composició de crom-níquel del material inoxidable ofereix una excel·lent 
protecció anticorrosiva contra l’agressió mediambiental. 

Les propietats físiques i mecàniques d’aquests materials asseguren una alta resistència i una 
excel·lent estabilitat de forma. 

L’aplicació d’aquestes abraçadores respon a unes condicions específiques depenent dels 
següents factors: 

 Material, ductilitat i conformació del mànec a fixar: flexible o rígid. 

 Configuració geomètrica existent en el diàmetre interior del mànec i la peça o 
superfície de fixació. 

 Condicions de càrrega de pressió, influències tèrmiques i mediambientals, tipus del 
medi d’aplicació, càrregues mecàniques exteriors com p.ex. les vibracions. 

 Elecció i muntatge correcte de l’abraçadora. 

Per assegurar una correcte aplicació és adequat consultar als proveïdors d’aquestes 
abraçadores i en cas d’alta producció s’aconsella utilitzar un sistema automàtic de tancament 
i control.   

La seva aplicació consisteix en tancar els dos sortints -lòbuls- de l’abraçadora de tal manera 
que s’ajunten els seus extrems provocant una reducció de la seva longitud perifèrica interna. 
Així doncs, el diàmetre original principal de l’abraçadora és molt semblant al diàmetre final de 
tancament i la deformació adquirida al tancar les orelles de l’abraçadora comprimeix 
fortament el tub o el material sobre el que s’aplica contra la peça interior (cap roscat, cap 
d’empalmar...).  
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Figura 2.1.2 Tancament d’una abraçadora d’orella per mitjà d’unes estenalles. 

Les reaccions elàstiques de la paret del tub obliguen a l’abraçadora adoptar una forma 
circular, assegurant una perfecta estanqueïtat i proporcionant una gran resistència als 
esforços de tracció i torsió als que normalment queden sotmesos als tubs en la seva 
utilització. La forma d’orella que en resulta del tancament produeix un efecte molla que 
compensa els efectes de dilatació o contracció del material del mànec que s’originen degut a 
les influències tèrmiques o mecàniques. A més, la part de l’orella pot incorporar una part 
embotida que incrementa la força d’apretament sobre el mànec. 

Al final de l’operació, les dos puntes del útil de tancament han d’estar properes per tal 
d’assegurar que l’abraçadora s’assenti sobre el mànec en tot el seu perímetre(360º). Així, 
s’obtenen les condicions òptimes estanqueïtat i arrodoniment en el mànec de la mànega. En 
finalitzar l’operació i alliberar l’abraçadora del útil de tancament el material elàstic comprimit 
de la mànega exerceix una força sobre l’abraçadora que assegura el comportament estanc. 
Un cop finalitzada l’operació, es pot comprovar de forma visual si el tancament s’ha realitzat 
de forma correcte. 

 

Figura 2.1.3 Abraçadora d’orella abans i després de la seva aplicació 
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Tal com es dedueix del funcionament de les abraçadores tipus “O”, cadascuna té identificat 
el rang de diàmetres de tub corresponent als quals pot aplicar-se correctament. El rang de 
cada abraçadora sol està comprès entre 2 i 3 mm. de diferència en diàmetre. Existeixen 
abraçadores d’aquest tipus adequades des de diàmetres de 6,5 mm. fins a 120 mm amb un 
ample de banda comprès entre 5 i 10 mm i un gruix entre 0,5 i 1 mm. 

Per la seva aplicació, l’eina convencional més adequada són unes simples estenalles tal com 
es mostren a les figures 2.1.2 i 2.1.3. També existeixen altres màquines elèctriques 
destinades a aquesta aplicació però sense incorporar prestacions com poden ser el control 
de força constant ni de posició. 

L’útil de muntatge de les abraçadores que es presenta en aquest projecte va destinat a la 
necessitat de la indústria d’automatitzar el procés de tancament d’aquest tipus d’abraçadores 
i alhora verificar-ne el tancament. Així s’aconsegueix introduir el control de qualitat a la línia 
en la mateixa etapa d’operació i obtenint una alta fiabilitat en el procés. Aquesta màquina 
està especialment destinada a la unió estanca de components en el sector de l’automoció 
que són  crítics per la seguretat de l’usuari, com poden ser les unions dels eixos de la 
direcció tal i com es mostra a la figura. 

 

Figura 2.1.4 Aplicació de les abraçadores d’orella en la direcció d’un automòbil 

El fet d’incorporar control electrònic dels factors principals de verificació de muntatge 
s’impedeix que es produeixin tancaments defectuosos sense que siguin detectats. 

2.2. Especificacions de les prestacions demanades pel client 

El client presenta un plec d’especificacions on recull les necessitats del sistema i les bases 
que considera adequades per l’aplicació que li vol donar a la eina.  
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La idea és crear un disseny per la utilització de la pinça en una línia de producció, en la qual 
s’han de tancar les abraçadores tipus “O” (orella) en un accés limitat per altres elements. És 
per això, que l’espai disponible d’accés per l’útil de tancament de la pinça està definit en les 
especificacions tal com el moviment per accedir a les abraçadores.  

 La màquina ha de ser una eina d’accionament manual en una línia de producció 
fàcilment manejable, per tal que un operari pugui desenvolupar la seva feina 
còmodament durant tota la seva jornada laboral. 

 El moviment d’accés del útil de tancament a l’abraçadora de tipus “O” ha de ser vertical 
de dalt a baix i la zona d’accionament ha d’estar a una distància superior a 250mm. en 
l’eix vertical del punt de tancament. 

 L’espai restringit a l’accés de l’eina es defineix com un cilindre de 700mm. de diàmetre 
fins a la distància concretada per l’accionament. Mentre que la  zona de pinçament poc 
ocupar un espai equivalent a un rectangle de 30x55mm. en una alçada de 75 mm.  

 La màquina podrà disposar de les següents instal·lacions : 

- Connexió elèctrica : monofàsica de 220V. 

- Connexió pneumàtica : pressió màxima 6 bar. 

Atenció : no s’admet la utilització de la xarxa elèctrica trifàsica de 380V per raons de 
seguretat pels operaris. 

En cas que la pinça necessiti alimentació elèctrica, és preferible que la eina requereixi 
una tensió inferior a la de la xarxa elèctrica per seguretat dels operaris que la 
manipulin, i, per tant, es pretén que les connexions tinguin un nivell de tensió inferior o 
igual a 24V.  

 El útil s’ha de poder desconnectar de manera ràpida de totes les alimentacions i de les 
senyals analògiques de control.   

 La producció de la màquina pot variar entre 50 i 5.000 unitats per any en el decurs dels 
propers 8 anys. El cost de producció i la fabricació dels components del útil ha de ser 
l’adequat segons les unitats de producció esmentades. 

 Geometria de la zona de la orella de l’abraçadora segons els diàmetres extrems. 
Figura 2.2.1. 

 

A = longitud interior de l’orella. 

B = gruix abraçadora. 
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Figura 2.2.1 Caracterització del lòbul de l’orella segons els diàmetres de les abraçadores. 

 La taula de valors extrems dels paràmetres representats en la figura 2.2.1 que 
condicionen el disseny són : 

 

Paràmetres Mínim(mm) Màxim(mm) 

A 3 11 

B 0,5 1 

Taula 2.2.1 Valors característics extrems de les abraçadores. 

Així doncs, l’obertura de la pinça per assegurar el tancament de totes les abraçadores 
és : 

Obertura requerida pinça :  Ob .131211·2max mmBA màx =⋅+=+=  

 D’altra banda, l’ample de banda màxim de l’abraçadora es defineix de 10mm. 

 L’útil ha de poder tancar en buit fins aconseguir una distància entre les puntes del 
mecanisme de tancament inferior a 1mm amb força màxima per assegurar el 
tancament total de les abraçadores de poc gruix.  

 Força de tancament s’ha de mantenir constant durant el procés de tancament . El client 
considera aquest punt imprescindible a causa de l’experiència que ha adquirit en el 
tancament d’abraçadores d’orella i defineix la desviació màxima admissible en un 10%.  

 La força del mecanisme de tancament s’ha de poder regular en un rang de 2.000 N a  
4.000 N. 

 La freqüència entre operacions pot estar compresa en un rang de 30 s a 2 min i la 
màquina està prevista que treballi dos torns diaris. La vida requerida de la màquina és 
de 5 anys. Això implica que la pinça cal que tingui la següent vida en cicles : 

 



Pinça pel Tancament d’Abraçadores d’Orella  Pág. 13 

 anycicles
any
dies

dia
h

h
s

s
cicle

any
Cicles /000.432

1
225

1
16

1
3600

30
1

=⋅⋅⋅⋅=  (Eq.  2.2.1.1.2) 

 ciclesanys
any
ciclesvidaCicles 000.160.25000.432

=⋅=  (Eq.  2.2.1.1.2) 

 Degut al nivell de forces que s’han de poder aplicar a les abraçadores de tipus “O” el 
client permet que existeixi algun component recanviable tot i que aquests han de ser 
un nombre reduït de components i han d’estar preparats adequadament per la seva 
substitució.  

 El client especifica com a indispensable que el tancament de la pinça sigui de forma 
asimètrica respecte l’eix radial que passa pel centre de lòbul de l’abraçadora. El motiu 
d’aquest punt restrictiu és degut a condicions legals. 

 Lòbul de l’orella de l’abraçadora ha de romandre simètric un cop realitzat el tancament 
de l’abraçadora tal com es veu a la figura 2.2.3. Segons l’experiència del client, això 
s’aconsegueix designant el punt de gir de l’eina de tancament perpendicular al 
diàmetre. En cas de desviar-se d’aquest punt és possible introduir algun element que 
condicioni el tancament de l’abraçadora.  

 

Figura 2.2.2 Abraçadora d’orella tancada amb el lòbul simètric. 

 De forma òptima, el tancament de l’element de pinçament hauria de seguir una 
trajectòria horitzontal en un moviment de translació. Com que això podria complicar el 
mecanisme notòriament es permet una desviació màxima de 3mm. en direcció vertical 
(eix Z) des de la posició de màxima obertura fins al tancament. 

 El temps de tancament no ha de dependre de l’operari, per tant, l’acció ha d’estar 
comandada per un accionament electromecànic que preferentment estigui integrat en 
el cos de la eina. 

 El procés de tancament i d’obertura han de tenir una durada inferior a 2 segons. 
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 El útil s’ha de poder comercialitzar en dos versions depenent de si s’incorpora control 
informàtic dels accionaments que es realitzin amb el útil. La versió amb  sistema de 
control es verificaran els esforços de tancament que es transmeten a les abraçadores i 
un control de posició per comprovar la distància de tancament en el lòbul de l’orella. 
Ambdós han d’estar integrats en un sistema d’adquisició de dades analògiques, les 
quals s’han de poder visualitzar en una pantalla. A través de l’electrònica de control es 
valorarà i s’indicarà si el tancament ha estat correcte en funció de la força assolida 
respecte la posició de tancament.  

 Aquest sistema de control que servirà per verificar si l’abraçadora s’ha tancat de forma 
correcte, s’haurà de poder integrar en el conjunt de l’eina per si el consumidor final 
decideix adquirir el producte amb aquest accessori opcional. 
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3. Anàlisi de possibles solucions 

Davant les especificacions donades pel client, es comença a desenvolupar el pla d’actuació 
per aconseguir trobar una bona solució analitzant totes les possibilitats  per tal d’optimitzar-
ne el disseny.  

El procés consisteix inicialment en buscar conceptes mecànics que puguin aportar una 
solució al sistema de pinçament, ja siguin globals o locals. A continuació, definir-les 
conceptualment i analitzar les característiques principals de cadascuna d’elles. Finalment, 
escollir la solució més adequada seguint un procés d’avaluació global sobre cada solució 
alternativa. 

Com que aquest és un producte molt concret i no habitual, el procés de cerca de solucions 
alternatives es basa en sistemes mecànics bàsics. D’altra banda, per tractar-se d’una 
demanda d’un client amb unes especificacions molt ben detallades, no es realitza un estudi 
de mercat dins del projecte ja que això es desenvolupa per part del client. 

Conceptualment, es distingeixen dos subconjunts els quals es poden atacar per separat per 
tal de dissenyar l’eina. El primer subconjunt és el sistema pinça pròpiament dit, és a dir, el 
mecanisme compost per uns elements tal que realitzin una funció equivalent a les estenalles. 
Mentre que per un altre costat es distingeix el sistema actuador, o sigui, el subconjunt que 
proporciona la potència necessària per l’accionament de l’eina.  

Encara que ambdós subconjunts estan completament relacionats i que poden ser clarament 
dependents, es definiran conceptualment els elements bàsics de les propostes del 
subsistema pinça i s’escollirà la que resulti més adequada. Posteriorment, en funció de la 
solució escollida pel pinçament, s’analitzaran les possibles solucions pel sistema actuador 
per acabar definint la màquina de forma preliminar. 

3.1. Anàlisi de solucions pel sistema pinça 

El mecanisme de la pinça està bàsicament condicionat per la restricció que el tancament de 
la pinça es realitzi de forma asimètrica respecte la perpendicular a l’abraçadora. Per posar un 
exemple, un mecanisme de tancament com el de les estenalles comentat anteriorment no és 
possible utilitzar-lo si el procés de tancament és simètric en referència al seu moviment. Així 
doncs, el sistema solució podria ser tipus amb el concepte d’estenalles sempre i quan un 
dels dos elements fos fix i el tancament fos provocat solament per l’altra element tal com es 
mostra de forma conceptual a la següent figura. 
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Figura 3.1.1 Representació esquemàtica de l’asimetria de tancament. 

D’acord amb les especificacions presentades i tenint en compte l’espai disponible per el útil 
es descarta un moviment de translació de la part mòbil contra la fixa ja que el sistema 
actuador no pot anar alineat amb la punta per motius d’espai d’utilització. D’altra banda, en 
moviment lineal de translació caldrien unes guies lineals les quals podrien rebre esforços 
desviats i per tant es podrien enclavar degut a les forces que necessita l’aplicació. Així 
doncs, es descarta, en un anàlisi preliminar, una translació pura de l’element de tancament 
degut a les característiques recentment comentades d’aquest tipus de moviment. 

D’aquesta manera, s’analitzaran aquelles solucions que implementin un moviment de rotació 
de la part mòbil. Cal remarcar que l’aplicació requereix un tancament el qual no provoqui 
grans desviacions en la direcció normal a les puntes de tancament de l’abraçadora, amb la 
qual cosa, la col·locació de l’eix de rotació de la peça ha de ser l’adequat per evitar al màxim 
aquest efecte. 

Dels mecanismes que es poden utilitzar pel tancament de les puntes de la pinça s’analitzen 
els següents tipus de mecanismes que es poden aplicar de forma simplificada per transmetre 
el moviment de tancament dels dits : 

1. Mecanisme triangular 

Amb aquest sistema es planteja una proposta de mecanisme de tres barres basat en el 
sistema triangle articulat, com el mecanisme pistó-biela-manovella. L’entrada de l’actuador 
es situa en la part del pistó i la barra ‘manovella’ és la que integra la punta de la pinça. Així 
doncs, esquemàticament es parteix d’un accionament lineal en vertical (adequat per l’espai 
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disponible segons especificacions) i en resulta un moviment de rotació en funció de la relació 
de palanques. 

 

Figura 3.1.2  Proposta conceptual basada en un mecanisme triangular   

2. Quadrilàter articulat 

Es planteja una solució amb aquest tipus de mecanisme ja que sembla una solució força 
bona pel sistema que es requereix. De fet, diverses aplicacions de tancament de braços 
tenen una solució d’aquest tipus, com per exemple, màquines del sector de la construcció o 
útils d’utilització domèstica [2].  

 

Figura 3.1.3 Exemple d’ aplicació del quadrilàter articulat en un sistema pinçament 

Tot i això, aquest sistema requereix d’unes prestacions molt concretes i caldrà plantejar 
aquest sistema de forma bastant detallada per poder avaluar aquest mecanisme segons els 
paràmetres geomètrics més adequats.  

 

 



Pág. 18  Memoria 

3. Sistema lleva-palpador 

Aquest també és un mecanisme d’altes possibilitats de configuració geomètrica i en el qual 
cal aprofundir. El problema d’aquest mecanisme pot ser obtenir un factor multiplicador de la 
força de l’actuador. La idea de la qual es parteix és fer treballar la pinça mòbil en forma de 
palanca accionada per un perfil de lleva ja sigui en moviment rotatori o lineal i amb la qual es 
transmeti el moviment a través d’una roda.  

4. Mecanisme engranatges cònics o vis-sens-fi 

Mitjançant un mecanisme d’engranatges podem aconseguir tant moviments de rotació com 
de translació, però segons l’anàlisi preliminar que s’ha comentat anteriorment, només es 
consideraran els moviments que derivin d’una rotació.  

Els mecanisme d’engranatges permeten transmetre una velocitat i una força o parell 
d’aplicació en funció dels paràmetre d’entrada i les correlacions internes del propi 
mecanisme.  

La solució d’engranatges proposada consisteix en un element mòbil que implementa 
l’engranatge i la punta de la pinça i que és actuat per un vis sens fi en direcció vertical. 
Aquesta solució pot ser compromesa per l’espai disponible que defineixen les 
especificacions del client. La col·locació en vertical del vis sens fi és deguda a la possible 
aplicació d’un motor elèctric que s’acobli directament a l’entrada i així tenir una transmissió 
directa. 

 

Figura 3.1.4 Proposta conceptual basada en un mecanisme d’engranatges 

3.1.1. Estudi preliminar de les diferents alternatives 

El procés d’avaluació de les solucions proposades consisteix en fer unes estimacions de les 
característiques principals que requereix el sistema i que han estat definides en les 
especificacions.  
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Inicialment, es planteja el volum dels components en funció de l’espai total màxim.  Cal 
considerar que els components d’accionaments han d’anar vinculats a elements fixes que 
addicionalment empaquetin el conjunt de tal manera que per raons de seguretat s’aïlli el 
mecanisme de l’exterior. Així doncs, de les dimensions màximes que s’han definit en les 
especificacions s’ha de restar l’espai dels elements fixes i els d’unió entre components.  

Com que l’espai d’aquests elements no es concretarà fins que s’adopti la solució definitiva en 
detall, s’aproxima l’espai útil disponible pels mecanismes en global i amb una visió 
conservadora. Es considera el següent : 

- L’espai de fixació dels elements es considera com un perfil rectangular de gruix 5mm 
en les parets transversals i 2,5 en les longitudinals del  pla horitzontal contingut en el 
subconjunt de la pinça. 

 mmxútilEspai 202*530__ =−=   (Eq.  3.1.1.1) 

 .502*5,255__ mmyútilEspai =−=   (Eq.  3.1.1.2) 

- Es consideren unions cargolades com elements de fixació amb la qual cosa es 
requereix l’espai pels caps dels cargols, les arandeles i les femelles. Suposant que 
s’utilitzaran cargols de cap cilíndric amb buidat hexagonal de mètrica 5 (M5) [3]: 

Cap cargol =  5 mm. 

Alçada femella = 4 mm. 

Gruix arandela = 1 mm. 

 mmxútilEspai 11)145(20__ =++−=   (Eq.  3.1.1.3) 

Així doncs, l’espai útil disponible és el que resulta de  l’Eq. 3.1.1.1 en direcció X i de l’ Eq. 
3.1.1.2 en direcció Y, és a dir, en secció l’espai disponible útil equival a un rectangle de 
50x11. De fet, considerant que l’ample de banda màxim de l’abraçadora és de 10mm., l’espai 
disponible calculat en direcció x ja és l’adequat. 

El següent punt de les especificacions que es remarca, és la força de tancament de la pinça i 
l’efecte multiplicador del mecanisme. D’aquesta manera, es defineix una força constant 
objectiva de 4.000 N - la màxima que ha de donar el mecanisme, és a dir, el cas més crític-  i 
es busca la força necessària de l’actuador en tot el seu recorregut, és a dir, durant el temps 
d’operació.  
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Com que el mecanisme actuador està previst que doni una força constant, s’avalua la 
desviació que tindríem de la força de la pinça sobre la que el mecanisme hauria de rebre per 
tal de mantenir-se contant, o sigui, a la inversa. Llavors, la desviació màxima calculada no 
pot ser superior a l’especificada que és del 10%. 

Tenint la relació de forces també es pot avaluar la sol·licitació de les peces i més 
concretament les tensions que tindran a nivell d’una geometria preliminar. D’altra banda, es 
busca una solució la qual el mecanisme de tancament sigui multiplicador de la força, per tal 
d’haver de necessitar un actuador de menor potència. En general, es busca un mecanisme 
tal que la força de l’actuador sigui aproximadament 2.000 N, és a dir, que tingui un factor 
multiplicador doble. 

D’altra banda, l’obertura de la pinça que s’ha definit anteriorment en les especificacions és 
l’amplada màxima que pot fer una abraçadora abans de tancar-se. D’aquesta manera, 
s’haurà de deixar un marge per tal de poder entrar la pinça còmodament en l’orella de 
l’abraçadora. 

Aquest joc necessari mínim s’estima de 0,5mm. segons proves realitzades pel client. Aquest 
marge de maniobra s’estableix tant en l’obertura segons la longitud de l’orella com per 
l’ample de banda 

De fet, l’obertura màxima requerida és l’obertura de la pinça a partir des de la qual la força 
d’actuació fins a tancament de la pinça es manté constant. En canvi, en el marge de 
comoditat per col·locar correctament la pinça, no és necessari estar realitzant aquesta força. 

Finalment, es consideraran altres factors tant de caire tècnic com econòmic, per contemplar 
els riscos tecnològics i empresarials de la industrialització de les possibles solucions. 
D’aquesta manera,  s’escollirà la solució més adequada de forma global. 

En aquesta etapa preliminar no es contemplen les forces de fricció entre components ni 
factors de fabricació, com per exemple els efectes de les toleràncies de fabricació, ja que 
s’analitzen les alternatives a nivell conceptual. De totes maneres, s’avaluen aquests factors 
dins del risc tecnològic que implica cada solució segons el nivell de sofisticació. 

3.1.1.1. Mecanisme triangular 

Els mecanismes triangulars ofereixen un ampli ventall de possibilitats d’adaptació a diferents 
aplicacions i per aquest motiu existeixen molts productes que integren aquest  tipus de 
mecanisme en algun dels seus subsistemes. 

El plantejament que es realitza en aquest tipus de mecanisme pel sistema de tancament que 
s’analitza és la utilització d’un actuador lineal col·locat verticalment que transmeti el 
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moviment a la biela directament. La barra esquemàtica que representa la manovella és la 
peça que integra la punta de la pinça i el seu punt de rotació es situaria en la zona vertical 
respecte el punt de tancament total de la pinça per tal d’evitar desviacions elevades en 
direcció Z en el seu moviment de tancament. 

La complicació d’aquest mecanisme està en aconseguir una relació geomètrica d’angles i de 
palanques que permeti obtenir com a resultant una força de tancament constant tal com 
s’especifica. 

Per trobar una solució correcta d’aquest tipus de mecanisme cal iterar en els paràmetres 
d’entrada de la solució esquemàtica i analitzar-ne detalladament els resultats per tal de poder 
definir l’opció que doni les millors prestacions en funció dels requeriments del mecanisme. 
Els requeriments sobre els quals es basa aquesta cerca són els que s’han comentat 
anteriorment en l’apartat anterior 

En aquest cas, els paràmetres d’entrada són les longituds de les barres, l’angle inicial que 
formen cadascuna d’elles amb l’horitzontal i el radi en el qual es troba la punta de la pinça.   

 

Figura 3.1.1.1.1 Sistema de barres esquemàtic 

Per buscar la relació de forces, s’equilibren els moments de la barra 2 o manovella, equació 
de la qual en resulta la força que transmet la barra 1 i conseqüentment trobem la força 
necessària de l’actuador  per aplicar aquest mecanisme : 
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 ( ) 1
2 ··sincos·cossin

·0)(
l

rFTOM
βαβα +

=⇒=∑  (Eq.  3.1.1.1.1) 

  (Eq. 3.1.1.1.2) ∑ =⇒= α·sin01 TAFz

Introduint aquestes equacions i els paràmetres d’entrada abans comentats en una fulla de 
càlcul –veure annex A.1- es realitza una cerca dels valors més adequats per aquesta solució 
i es comprova que a nivell geomètric la solució és viable. Els resultats definitius es presenten 
a la següent taula : 

 

    OBERT TANCAT

F (N) = 4.000  β (º) = 45 11 

l1 (mm) = 48  α (º) = 45 25 

l2 (mm) = 35  A (N) = 2.020 2.054 

r (mm) =  25  T (N) = 2.857 4.861 

Taula 3.1.1.1.1 Valors resultants de la opció més adequada segons cerca realitzada. 

Els valors que es mostren de color blau són els paràmetres d’entrada que es modifiquen per 
aconseguir els objectius desitjats. La relació òptima que s’ha trobat -considerant els temes 
d’espai i de força- en les longituds de les barres corresponen als paràmetres l1, l2 i r de la 
taula 3.1.1.1.1. 

La relació entre les longituds de les barres 1 i 2 i el radi de tancament és l’adequada per 
obtenir una força d’actuador aproximadament constant i que no es comprometi l’espai útil del 
que es disposa en el moviment de tancament de les barres. Així, resulta un radi de 
tancament de 25mm. que provoca una desviació en vertical lleugerament superior al límit 
que s’especifica. 

Inicialment, les dues barres formen un angle de 90º entre sí i la força que ha de proporcionar 
l’actuador al mecanisme és de 2.020 N. Al màxim tancament els angles que formen són de 
11º i 25º amb l’horitzontal i resulta una força necessària de 2.054 N.  
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Al llarg de tot el tancament, el valor de la força de l’actuador varia en funció de la relació 
d’angles. A la taula de l’annex A.1 es pot veure l’evolució d’aquests valors per cada 
decrement d’un grau de l’angle α.  

Segons l’anàlisi dels resultats, el valor promig de la força necessària de l’actuador és de 
2.000 N. Així, el factor multiplicador del mecanisme és de 2, el valor que es desitjava 
inicialment. Pel que fa a la màxima diferència entre els valors superior i inferior és 
aproximadament d’un 10%, la qual cosa significa el límit del valor de les especificacions.   

En definitiva, aquesta proposta és possible ja que es compleixen els punts essencials del 
sistema però la desviació màxima de la força és molt pròxima al valor delimitat i això 
comporta un risc tecnològic elevat de cara a la industrialització d’aquesta alternativa.    

3.1.1.2. Quadrilàter articulat 

Tal com s’ha comentat anteriorment en la presentació de les alternatives, aquest mecanisme 
té altes possibilitats geomètriques i és de gran utilització en moltes aplicacions.  

En el plantejament d’aquesta solució es veu la possibilitat de situar la punta de la pinça en 
dues barres tal i com es pot veure a la següent figura 3.1.1.2.1. Així doncs, s’analitzen les 
dues possibilitats. 

 

Figura 3.1.1.2.1 Possibilitats d’aplicació del quadrilàter articulat 
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- Cas punta en barra 2 

En el cas de vincular la punta de la pinça a la barra 2  cal buscar que el centre de rotació de 
la barra estigui en una zona que el moviment vertical de la punta sigui petit. Per aconseguir 
això es mira el Centre Instantani de Rotació (CIR) en diverses posicions del recorregut i per 
diferents configuracions de les barres. De l’anàlisi geomètric que es realitza resulta que les 
barres han d’estar col·locades inicialment amb uns angles α i γ menors a 90º,  ja que 
d’aquesta manera la barra té un moviment que tendeix a una translació en horitzontal. 

 

Figura 3.1.1.2.2 Sistema de barres esquemàtic del quadrilàter articulat amb la punta de la 
pinça en la barra 2 

Per una altra banda, es plantegen les equacions d’equilibri del mecanisme complert per tenir 
una orientació de les forces que resulten en el sistema : 
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=⇒=∑  (Eq.  3.1.1.2.1) 

  (Eq.  3.1.1.2.2) γα ·cos·cos0 13 RRAFy +=⇒=∑
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=⇒=∑  (Eq.  3.1.1.2.3) 

Introduint valors segons les conclusions de l’estudi geomètric del mecanisme, es comprova 
que el nivell de forces internes a les quals estan sotmeses les barres del mecanisme són 
molt elevades, podent arribar fins a valors 10 vegades superiors a la força de tancament de 
la pinça. Aquestes sol·licitacions internes no son assumibles per les peces del mecanisme 
dins l’espai del qual es disposa, per tant, aquesta possibilitat no és acceptable.  

En conclusió, l’opció de posar la punta de la pinça en la barra 2 comporta adoptar una 
solució de compromís entre tipus de moviment de la barra i les sol·licitacions internes de les 
peces del quadrilàter articulat. Per tant, aquesta alternativa es descarta per no aportar una 
solució adequada.  

- Cas punta en barra 3 

Situant la punta de la pinça en la barra 3 el punt de gir es correspon amb l’articulació fixa 
inferior del mecanisme. Per tant, la col·locació d’aquesta unió articulada ha de ser l’adequada 
per resoldre la desviació en vertical de la pinça i aconseguir que el tancament sigui simètric.   

El procés d’anàlisis d’aquesta alternativa és anàloga al cas anterior, és a dir, es procedeix a 
fer un estudi geomètric que es correlaciona amb l’equilibri de les forces en les barres del 
mecanisme. A continuació es presenta l’esquema geomètric on es defineixen els paràmetres 
d’entrada i les forces que actuen : 
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Figura 3.1.1.2.3  Sistema de barres esquemàtic del quadrilàter articulat amb la punta de la 
pinça en la barra 3 

Les equacions que s’obtenen equilibrant el sistema global són les següents : 

 
γcos

0 3
1

FR
RFx x −

=⇒=∑  (Eq.  3.1.1.2.4) 

  (Eq.  3.1.1.2.5) α·sin0 13 RRAFy y −=⇒=∑

  (Eq.  3.1.1.2.6) )·sin·()·cos(·0)( 1313 γγ rcRrRlFOM xy ++=⇒=∑

En aquest cas, es tenen 4 variables i només 3 equacions, és a dir, que falta una altra 
equació per poder resoldre aquest sistema d’equacions, la qual es pot obtenir de l’equilibri de 
moments de la barra 3 : 

 (Eq.  3.1.1.2.7) )·sin·(·sin··cos·0)( 33333 ααα rhFrRrRBM yx +=+⇒=∑

Un cop plantejat el sistema d’equacions es busca de forma iterativa una configuració 
geomètrica que permeti col·locar un actuador de baixa potència. Després de realitzar una 
cerca intensa en funció dels paràmetres geomètrics d’entrada, no es troba una solució 
adequada per aquest tipus de mecanisme, ja que requeriria situar un actuador vertical que 
proporcioni una força elevada -veure resultats taula annex A.2-. 

 



Pinça pel Tancament d’Abraçadores d’Orella  Pág. 27 

De fet, de la definició del mecanisme quadrilàter articulat amb la punta de pinçament en la 
barra 3, en resulta una peça de forma triangular amb un punt de rotació en un vèrtex. Per 
tant, la relació de palanques d’aquesta peça triangular és la que determina bàsicament la 
força de l’actuador i la única acció que es realitza és la de transformar el moviment 
horitzontal en vertical. En conclusió, per les dimensions que es poden donar a les peces no 
s’aconsegueix obtenir una relació adequada per obtenir un mecanisme multiplicador basat 
en el quadrilàter articulat i la punta de pinçament en la barra 3.  

En definitiva, l’alternativa del quadrilàter articulat es descarta ja que en ambdós casos 
analitzats no es determina cap solució que englobi el conjunt de prestacions que es 
requereixen en aquesta màquina. 

3.1.1.3. Mecanisme lleva-palpador 

La idea de la qual es parteix per aquest sistema és fer treballar l’element mòbil en forma de 
palanca accionada per un perfil de lleva, ja sigui en moviment rotatori o lineal i amb la qual es 
transmeti el moviment a través d’una roda.  

Aquest mecanisme introdueix una gran avantatge que és la possibilitat d’adaptar el perfil de 
la lleva a una força constant en l’operació de pinçament, estabilitzant  les irregularitats de 
l’actuador i sobretot del mecanisme. 

De la manera que està delimitat l’espai disponible per l’accessibilitat de l’útil en la zona de 
l’abraçadora, un moviment rotatori de la lleva en un eix horitzontal no és una possibilitat 
viable, ja que s’hauria de disposar d’un motor acoblat directament o transformar el moviment 
de gir i en ambdós casos es requereix un espai superior al disponible. 

Així doncs, aquesta solució s’ha de contemplar amb un moviment lineal vertical de la lleva 
que provoqui el moviment rotatiu de la pinça mòbil. El concepte més clar d’aquest sistema és 
l’aplicació d’una ‘falca’, és a dir, un pla inclinat que es desplaça verticalment. De fet, cal 
matisar el ‘pla inclinat’ pot esdevenir que estigui format per una corba per tal adaptar la força 
de l’actuador a una força constant en el pinçament i aprofitar la gran avantatge d’aquesta 
alternativa. 

Pel que fa a la pinça mòbil, es basa simplement en una barra amb un punt de rotació i una 
roda que recorri el perfil de la lleva.  
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Figura 3.1.1.3.1 Proposta conceptual de l’alternativa lleva-palapador 

L’efecte multiplicador del mecanisme també és una conseqüència directa dels paràmetres de 
la configuració geomètrica, bàsicament depenent de l’angle mig de la falca, i per tant, 
fàcilment modificable segons les necessitats. En l’equilibri de forces, també afecta la relació 
de palanques entre l’eix de la roda i la punta de pinçament respecte el punt de gir. 

A la figura 3.1.1.3.2 es mostren els paràmetres d’aquesta proposta on a i b són les longituds 
de les barres que formen la relació de palanques comentada segons la situació del punt de 
rotació. Sent F la força de reacció de l’abraçadora, R és la reacció de l’eix de rotació, N és la 
força normal del pla inclinat que forma un angle γ amb la horitzontal i és equivalent a l’angle 
mig del pla inclinat. El pla inclinat és impulsat per l’actuador vertical que empeny amb una 
força A. La h representa la desviació en vertical que comporta el recorregut de tancament 
d’aquesta alternativa i l’angle ω és el necessari per cobrir la distància de l’obertura fins al 
topall de tancament i el qual depèn de la longitud de la barra b.  
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Figura 3.1.1.3.2 Paràmetres principals de l’anàlisi de l’alternativa 

Per fer una definició preliminar dels paràmetres i una avaluació del nivell de les forces 
internes que sorgeixen en imposar una força de l’actuador de 1.000 N es simplifica el model 
considerant el mecanisme com una barra suportada en la zona central tal com es mostra en 
la següent figura : 

 

Figura 3.1.1.3.3 Esquema de forces per l’anàlisi de l’alternativa 

Les equacions que es plantegen vers aquest model són : 
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γ·cos

·0)(
a

bFNOM =⇒=∑  (Eq.  3.1.1.3.4) 

 γ·sinNA =  (Eq.  3.1.1.3.2) 

Com que la longitud b equival al radi de tancament i la desviació en vertical (h) ha de ser 
petita, es fixa el valor b en 35mm. ja que així la desviació en vertical és menor a 3mm. el qual 
és un valor acceptable. Conseqüentment, l’angle de rotació de la part mòbil (ω) resulta de 24º 
per cobrir els 14mm des de la posició més oberta al final del recorregut.  

 

F (N) = 4.000 

A (N) = 2.000 

b (mm) = 35 

θ (º) = 24 

Taula 3.1.1.3.1 Taula dels paràmetres d’entrada 

Caracteritzats aquests valors es varia la longitud a i l’angle del pla inclinat queda definit per 
l’angle d’obertura del mecanisme per tal que amb una força vertical de l’actuador de 2.000 N 
s’obtingui una força d’apretament de 4.000 N. Els resultats que s’obtenen són els següents : 

 

a (mm) = 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

α (º) = 19,7 20,4 21,1 21,8 22,5 23,2 23,9 24,6 25,2 25,9 26,6 

N (N) = 5.946 5.744 5.558 5.385 5.225 5.077 4.939 4.810 4.690 4.578 4.472 

R (N) = 9.600 9.385 9.185 9.000 8.828 8.667 8.516 8.375 8.242 8.118 8.000 

Taula 3.1.1.3.2 Resultats de les reaccions i l’angle del pla inclinat en funció de la longitud 
del braç de palanca a. 

Les forces internes són bastant elevades, però dins d’uns marges acceptables de longitud a 
d’entre 25 i 35 mm. Cal notar que al disminuir la longitud a el valor de les forces internes N i 
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R augmenta exponencialment; per contra, l’angle α es manté en evolució constant. A mesura 
que augmenta la longitud a, l’angle α augmenta proporcionalment amb la qual cosa el volum 
necessari pel mecanisme de la pinça creix i això pot comportar problemes d’espai per 
aquesta proposta. 

Així, cal escollir una solució que, dins l’espai disponible tant de l’accionament com del 
mecanisme subconjunt pinça, tingui una relació de palanques (a/b) propera a la unitat. 

En aquesta alternativa el recorregut de l’actuador pot ser elevat i, per tant, també pot ser un 
factor a tenir en compte alhora d’escollir l’alternativa. Així, per saber el recorregut necessari 
s’estableix una relació entre l’angle ω i l’angle γ del pla inclinat degut a la condició de que no 
es pot perdre el contacte entre ells, és a dir, l’increment de x del pla inclinat (∆x) s’aproxima a 
l’arc (s) que defineix la peça en rotar respecte O i d’aquesta manera s’obté el recorregut 
necessari de l’actuador : 

 axas ·· ωω ≅∆⇒=  (Eq.  3.1.1.3.3) 

Sent la tangent del pla inclinat la relació incremental entre les direccions x i z, resulta : 

 
γ

ωγ
tg
az

z
xtg ·

=∆⇒
∆
∆

=  (Eq.  3.1.1.3.4) 

Finalment, de les equacions anteriors s’extreu la següent relació constant entre l’angle del 
pla inclinat i la longitud a, i per tant, el recorregut és idèntic per totes les solucions anteriors:  
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 (Eq.  3.1.1.3.5) 
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 (Eq.  3.1.1.3.6) 

En conclusió, aquesta proposta alternativa és possible ja que el mecanisme és capaç de 
proporcionar tots els requeriments de la màquina i aporta una adaptabilitat molt gran a l’ajust 
de la força en tot al seu recorregut gràcies al perfil de lleva. Per contra, es requereix un 
actuador de recorregut elevat i la peça té un alt nivell de sol·licitació. 
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3.1.1.4. Mecanisme engranatges cònics o vis-sens-fi 

La solució d’engranatges que es proposa consisteix en la rotació de la part mòbil de la pinça 
respecte un eix intern i que és actuat per un vis sens fi en direcció vertical. La col·locació en 
vertical del vis sens fi està definida per a l’aplicació d’un motor elèctric que s’acobli 
directament a l’entrada i així poder tenir una transmissió directa. 

Tal com s’ha comentat en la presentació de les alternatives, aquesta proposta pot comportar 
dificultats d’espai per la relació d’engranatges. De fet, el vis sens fi cal que estigui inclòs en 
l’espai útil del capçal de la pinça pròpiament, és a dir, que segons el que s’havia definit de 
forma preliminar i global per l’anàlisi de les alternatives el diàmetre exterior màxim que pot fer 
el vis sens fi és de 11 mm.  

Pel fet que el vis sens fi es troba en un extrem del mecanisme i que té forma cilíndrica, es pot 
contemplar l’opció de protegir el vis sens fi fora de les dues plaques que s’havien considerat 
preliminarment per confinar el mecanisme. Així doncs, amb aquesta configuració l’espai 
disponible pel vis sens fi es podria considerar de fins a 20 mm.  ja que dels 30 mm. inicials 
disponibles segons especificacions s’ha de restar el gruix de la peça protectora, la unió 
d’aquesta amb les plaques i el joc entre engranatge i la peça de protecció. 

D’altra banda, com que la transmissió entre el vis sens fi i la part mòbil de la pinça és directa, 
el radi nominal de transmissió dels engranatges de la peça punta també està limitat per 
l’espai disponible en direcció Y del capçal. A més, aquest radi té implicacions en la relació de 
forces de la part mòbil per tal d’aconseguir els 4.000 N en el tancament de les abraçadores, i, 
conseqüentment, afecta al mòdul necessari del dentat d’engranament. 

Sent el diàmetre del vis sens fi de 20mm. i l’espai total màxim disponible en direcció Y de 
50mm. es pot esbrinar el radi màxim que pot tenir l’engranament entre el vis sens fi i la part 
mòbil de la pinça. 

Distingint els components que requereixen espai en aquesta zona : 

 Part fixa : 10 mm. 

 Gruix part mòbil : 6 mm. 

 Joc entre part fixa i mòbil : 1,5 mm. 

 Diàmetre vis sens fi : 20 mm. 
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 .5,12)205,1610(50_ mmmàximRadi =+++−=  (Eq.  3.1.1.4.1) 

D’altra banda, per tal de complir l’especificació respecte la desviació vertical es defineix el 
radi de tancament de la punta de la pinça de 35 mm. 

 

Figura 3.1.1.4.1 Dimensions i forces associades a l’alternativa 

Amb aquests paràmetres definits, s’analitza la força que cal que transmeti el vis sens fi a 
través del seu dentat  a la part mòbil : 

 N
mm
mmN

R
rFTOM 200.11

5,12
35000.4·0)( =

⋅
==⇒=∑  (Eq.  3.1.1.4.2) 

Amb aquesta força de transmissió, es pot saber quin és el mòdul mínim necessari perquè el 
dentat pugui aguantar aquesta sol·licitació amb una amplada de dent de 10 mm. i estimant 
una tensió a flexió admissible en el material de 500 MPa : 
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El mòdul mínim que en resulta per tal que es pugui transmetre la força necessària per poder 
realitzar tancaments d’abraçadores a 4.000 N és 2,24 mm, però com que no s’han 
contemplat els factors de funcionament de l’engranatge es pren el mòdul estàndard 
immediatament superior que és de 2,5 mm.  

D’altra banda, la rotació necessària per tal de recórrer els 14 mm. durant el tancament 
segons el radi que descriu la punta de la pinça mòbil és : 

 º234,0
35
14

===⇒≈= rad
mm
mm

r
d

r
s θθ  (Eq.  3.1.1.4.5) 

Llavors, el pas de l’engranatge és : 

 mmmp 85,75,2 =⋅=⋅= ππ  (Eq.  3.1.1.4.6) 

Pel radi d’engranament, l’angle de rotació definit i tal com es demostra en el pas de 
l’engranatge, el mòdul és considerablement gran per l’espai del que es disposa, de fet, la 
solució consistiria en un màxim de 3 dents.  

Per aquest motiu, cal comprovar que el nivell de tensions final que es pugui produir al peu de 
la dent segons els paràmetres de l’engranatge permetin adoptar una solució d’aquest tipus 
[4]. Així doncs, es procedeix a calcular els factors de funcionament que afecten en l’Eq. 
3.1.1.4.3 : 

Factor YF Yε Yβ KA Kv Km 

Valor 3 0,8 0,8 1 1 1 

Taula 3.1.1.4.1 Factors de funcionament de les dents de l’engranatge 
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D’aquesta manera, es calcula la tensió de flexió final que existeix al peu de la dent : 

 MPa
mmmm
N

by 860
111

8,08,03
5,210

200.11
≅

⋅⋅
⋅⋅

⋅
⋅

=σ  (Eq.  3.1.1.4.7) 

Tal com s’observa, les dents estan molt sol·licitades tot i tenir un mòdul elevat per estar 
sotmeses a fatiga. Encara que es podent utilitzar acers d’alta qualitat, per aquest nivell de 
tensió a fatiga no existeixen materials que permetin vida infinita. De totes maneres, això no 
és un requisit indispensable ja que es permet tenir recanvis de components concrets, però si 
que es pot confirmar que aquesta alternativa és complicada i que caldria analitzar l’estat de 
tensions d’aquest component de forma detallada a màxima sol·licitació en cas que s’adoptés 
aquesta solució.  

No obstant, si que s’arriba a la conclusió que aquesta alternativa presenta dificultats 
importants entre espai i resistència del component mòbil de la pinça i que això és un gran 
inconvenient de cara a escollir-la com a millor solució alternativa per les necessitats de la 
màquina.  

3.1.2. Elecció de la solució definitiva 

Un cop analitzats els diferents mecanismes per formar el subconjunt de la pinça, s’escull la 
proposta que a priori es presenta com la millor solució enfront de les característiques 
tècniques internes del mecanisme i la màquina i de les prestacions que es requereixen de 
l’actuador.  

De fet, en estudiar les diferents alternatives s’han analitzat més detalladament aquells punts 
de les especificacions que podien resultar més problemàtics en cada solució i, per tant, es 
disposa dels punts forts i febles de cada proposta. Així doncs, es pot realitzar la valoració de 
cadascuna d’elles en funció d’un conjunt de requeriments globals. 

D’altra banda, s’haurien de contemplar altres aspectes com la valoració dels riscos 
tecnològics i d’industrialització que comporta cada alternativa en vers les especificacions de 
producte, o fins i tot, les sensacions que genera cadascuna de les propostes estudiades. 

Tal com s’ha expressat en la part final de l’anàlisi de cada alternativa, de les propostes 
realitzades cal escollir entre 2 alternatives viables : mecanisme triangular i mecanisme lleva-
palpador. Les altres alternatives podrien ser profitoses en un mecanisme d’aquest estil 
sempre i quan algunes condicions no tinguessin tanta importància, com podria ser l’espai. 

De les dos alternatives viables, existeix un punt clau d’avaluació de les especificacions. 
Mentre que en el mecanisme triangular la variació de la força durant el tancament està just al 
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marge del que està permès pel client, és a dir, existeixen diferències properes al 10% en 
l’anàlisi, el mecanisme lleva-palpador presenta total adaptabilitat segons la forma del perfil. 

Aquest és un avantatge molt important de la proposta, ja que en cas de considerar les 
dispersions de fabricació que podríem tenir en el mecanisme triangular probablement ja no 
es complirien les especificacions en un percentatge elevat de productes acabats. Això, 
comporta tenir un risc d’industrialització alt en el disseny detallat del mecanisme, i 
conseqüentment, risc econòmic. 

Com a desavantatge del mecanisme lleva-palpador es pot remarcar el recorregut necessari 
de l’actuador, però aquest aspecte té una importància secundària. 

En definitiva, el mecanisme que compleix tots els requeriments i mostra una millor 
adaptabilitat pel disseny definitiu és el mecanisme lleva-palpador i, per tant, s’escull aquest 
per dissenyar la màquina. 

3.2. Anàlisi de solucions pel sistema actuador 

El tipus d’accionament possible per l’aplicació pot ser elèctric i/o pneumàtic segons les 
instal·lacions de les que disposa el client.   

Per l’accionament elèctric es pot utilitzar un motor amb la potència necessària i transformar el 
moviment rotatiu a lineal. En el cas de l’accionament pneumàtic es pot introduir un cilindre i el 
corresponent èmbol. En ambdós casos, cal tenir en compte les condicions ergonòmiques 
d’utilització de la pinça, és a dir, tipus de subjecció adequat i punt de comanda de la pinça 
fàcilment accessible.  

De fet, segons les especificacions del client, l’espai útil pel mecanisme d’accionament 
s’assimila a un cilindre de diàmetre 700 mm. per l’accessibilitat de la màquina a la zona de 
treball de la pinça. Així doncs, l’accionament ha d’estar col·locat en vertical i segons el tipus 
de mecanisme de pinça escollit la potència s’ha de transmetre de forma lineal en direcció z 
negativa. 

Cal remarcar que el sistema requereix un control de tancament independent de l’acció de 
l’operari, és a dir, que el temps i la força del tancament no ha de dependre del temps ni la 
pressió en què l’operari accioni el polsador. Per tant, el tancament ha d’estar controlat de 
forma electrònica en qualsevol dels accionaments possibles. 

En cas d’utilitzar un motor elèctric de sortida lineal, això és possible d’aconseguir  sempre i 
quan incorpori una entrada analògica sobre la qual se li pugui donar una consigna que actuï 
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sobre l’alimentació. Pel que fa a la solució del cilindre pneumàtic caldrà considerar aquest 
requeriment introduint una vàlvula accionada elèctricament, és a dir, una electrovàlvula. 

D’altra banda, cal considerar el tipus de motor que es pot utilitzar per l’aplicació i el seu punt 
de treball amb el condicionant bàsic d’obtenir una força actuadora constant en tot el 
tancament des de l’inici del recorregut fins l’instant en el qual es produeix el tancament total 
de l’abraçadora. 

La potència necessària del sistema es calcula segons els diferents paràmetres de definició 
del procés de tancament sobre l’abraçadora : 

 
t
sF

vFPms A
linealA ∆

∆
==

·
·  (Eq.  3.2.1) 

- El temps d’operació de la màquina ha de ser inferior a 2 s, dels quals se’n reserven 0,5 
segons per precaució en concepte de temps de resposta del sistema, i el restant es pot 
dividir en tres parts : 

 Procés de  tancament : 0,25 s. 

 Pressió sobre l’abraçadora : 0,75 s. 

 Procés d’alliberament i retorn : 0,5 s. 

- Força de tancament constant de l’actuador i compresa entre 2.000 i 4.000 N. Pel disseny 
de la màquina es calcula la potència necessària en funció de la força màxima amb la 
qual cal que el útil tanqui les abraçadores.  

- El recorregut lineal necessari de l’actuador per aconseguir el tancament total del 
mecanisme des de la posició inicial d’obertura de 14 mm. En el cas concret d’aquesta 
variable, existeix dependència en funció del mecanisme que s’utilitza en el subconjunt de 
la pinça. Pel cas del mecanisme escollit, el recorregut lineal és de 33 mm.  

Així doncs, la potència necessària mecànica de sortida en el mecanisme en el cas més crític 
és : 
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≥  (Eq.  3.2.2) 

Cal remarcar, la potència que s’ha calculat a l’Eq. 3.2.2 és la potència mínima que s’ha 
d’aplicar a la punta de part mòbil del mecanisme per obtenir les característiques concretes en 
el procés de tancament. Per tant, per compensar les pèrdues mecàniques degudes a les 
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friccions del mecanisme i les del motor en sí, la potència d’entrada en el motor ha de ser 
notablement superior als 528 W. De fet, es realitzen unes estimacions del rendiment de les 
parts per poder cercar un motor per l’aplicació que proporcioni una potència adequada a la 
màquina.  

 Rendiment d’un motor elèctric (ηme) : 0,95. 

 Rendiment d’un accionament pneumàtic (ηpn) : 0,9 

 Rendiment mecanisme (ηm) : 0,75 

Així, la potència necessària en cada cas és : 
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 (Eq.  3.2.3) 
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 (Eq.  3.2.4) 

Per subministrar aquesta potència, cal mencionar el punt de les especificacions en el qual es 
detalla que el subministrament elèctric a la pinça cal que sigui inferior o igual a 24 V per 
temes de seguretat dels operaris. És a dir, el motor ha de tenir alimentació de corrent 
contínua i per poder subministrar aquesta potència interessa treballar al voltatge màxim 
permès. Llavors, per poder adquirir una potència tant elevada mitjançant una connexió de 24 
V implica que la intensitat de treball cal que sigui molt alta : 
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≅≥=⇒⋅=  (Eq.  3.2.5) 

Una intensitat superior a  31 Ampers és molt elevada per un circuit d’aquest tipus i tenint en 
compte la cadència mínima que poden tenir les operacions, cal considerar els efectes 
d’escalfament i en tot cas preveure quines accions de refrigeració es poden prendre. Per una 
màquina de dimensions reduïdes com la que es tracta en aquesta aplicació, la circulació 
d’aire no és fluïda degut a la manca d’espais lliures i obertures a l’exterior. En aquest cas, cal 
valorar la possibilitat d’incorporar un petit ventilador que millori la refrigeració del motor 
mitjançant la convecció. 

Per un accionament amb motor elèctric ja s’han definit tots els requeriments del sistema i el 
següent pas és verificar si existeix en el mercat un motor que compleixi totes aquestes 
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prestacions. Per regular la força de tancament mitjançant un mecanisme elèctric es pot fer a 
través d’aparells electrònics de control els quals permetin modificar la potència d’entrada al 
motor. Llavors la regulació s’executaria donant la consigna a la part electrònica a través del 
software corresponent.  

Pel cas de l’accionament pneumàtic, després de realitzar una cerca intensa dels productes 
estandarditzats del mercat, es conclou que no existeixen cilindres pneumàtics  que es puguin 
adaptar a les prestacions d’aquesta aplicació i s’adeqüin als condicionants ergonòmics. No 
obstant, és possible fabricar un cilindre d’aquestes característiques que es pugui configurar 
segons les necessitats de la màquina sense que impliqui un cost excessiu, és a dir, es pot 
incloure en el pressupost de la màquina.  

Per tant, finalment s’opta per predissenyar un cilindre pneumàtic amb la configuració 
geomètrica adequada per obtenir una força de 4.000 N i complir amb la resta 
d’especificacions. 

La força que transmet la pressió de l’aire comprimit sobre un èmbol és :  

  (Eq.  3.2.6) ÀreaessióFembol ·Pr=

La pressió que s’obté des d’una instal·lació pneumàtica d’aire comprimit es comprèn entre 1-
6 bar. De fet, la regulació de la força amb aquest tipus de mecanisme s’ha de realitzar a 
través de la pressió sobre la qual es treballa, ja que de les variables que es troben a l’Eq. 
3.2.6 l’àrea de l’èmbol és constant, i per tant, la força de tancament s’ha de regular treballant 
en un rang de pressió d’entrada a l’actuador entre 1 i 6 bar. Per aconseguir ajustar la força, 
s’ha d’incorporar un regulador de pressió just abans de la connexió de la màquina a la xarxa 
d’aire comprimit i al qual es pugui accedir amb comoditat. 

Per qüestions ergonòmiques l’àrea de l’èmbol queda limitada d’acord amb els 45 mm. de 
diàmetre exterior del cilindre, és a dir, que considerant la paret del cilindre resta una àrea 
efectiva corresponent a un diàmetre aproximat de 40 mm. Llavors, la força màxima que 
s’obté a l’èmbol treballant amb una pressió de 6 bar : 
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== π  (Eq.  3.2.7) 

Segons la taula de la força necessària per l’alternativa lleva-palpador, la força que s’obté 
amb l’accionament pneumàtic és molt ajustada. Tenint en compte que no s’han considerat 
les forces de fricció ni les reaccions de les molles de retorn, cal que el sistema actuador 
permeti obtenir una força més elevada. 
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Per resoldre aquesta problemàtica es pot utilitzar un multiplicador de pressió addicional a la 
màquina per aconseguir una pressió màxima més elevada de fins a 20 bar, o bé, dissenyar 
un cilindre en cascada. Això consisteix en tenir varis èmbols en un mateix cilindre de tal 
manera que la força que rep un èmbol la transmeti al següent i es sumi a la pressió que 
realitza l’aire comprimit sobre la seva superfície. Com que les cambres de pressió estan 
connectades entre sí, el moviment és continu. De fet, el que s’aconsegueix és multiplicar 
l’àrea efectiva pel número d’èmbols que es col·loquen. 

Els multiplicadors de pressió tenen un cost força elevat i la seva aplicació no es considera 
prou justificada en aquest cas ja que existeixen altres solucions alternatives possibles que no 
requereixen components especials. 

Llavors, amb el disseny d’un cilindre en cascada cal veure els èmbols que es necessiten per 
tal d’obtenir la força necessària segons el mecanisme escollit. Cal comentar que l’àrea 
efectiva dels èmbols d’un cilindre en cascada és menor, ja que han de tenir el conducte per 
deixar passar l’aire comprimit a la cambra del següent èmbol. A més, la part al voltant del 
conducte serveix de suport en l’èmbol per transmetre-li la força dels anteriors. 
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 (Eq.  3.2.8) 

Per tant, com a mínim es necessitaran 3 èmbols per poder aconseguir la força necessària. 
De fet, caldrà refer els càlculs preliminars considerant les friccions que es puguin produir 
internament en el mecanisme pinça i verificar que sigui suficient utilitzar un cilindre en 
cascada de 3 èmbols. 

D’altra banda, s’avalua la capacitat de regulació de la força de l’actuador a través de la 
pressió en el cas del cilindre pneumàtic. Considerant un cilindre amb 3 èmbols, es busca la 
pressió necessària per tenir una força de l’actuador entre 1.000 i 2.000 N. 
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De fet, la relació entre la pressió i la força és lineal -si no es consideren les pèrdues de 
càrrega internes al cilindre ja que aquestes-, és a dir, en el cas d’aquesta aplicació, al 
dissenyar per una força màxima de 4.000 N a 6 bar, obtindríem la força mínima especificada 
de 2.000 N a una pressió aproximada de 3 bar. Aquesta pressió és suficientment alta com 
per pensar que el sistema mantindrà el seu comportament, fins i tot per pressions de fins a 
1,5 bar. 
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4. Disseny Components 

Amb la solució escollida de lleva-palpador cal dissenyar de forma detallada tots els elements 
tant els del mecanisme pinça com els de fixació, guiatge i protecció de components i altres 
elements. Cal analitzar-ne les sol·licitacions, la seva funcionalitat, la interacció amb els 
components del contorn i els aspectes exteriors per poder definir la forma geomètrica més 
adequada  i el material a utilitzar. 

4.1. Definició dels elements de control 

En funció del que s’ha definit de forma conceptual, cal introduir els elements de control del 
tancament : el sensor de força de tancament sobre l’abraçadora i el sensor de posició. 

4.1.1. Sensor de força 

El sensor de força ha d’estar col·locat en algun element sensible, és a dir, que tingui una 
sol·licitació proporcional a la força que es produeix sobre l’abraçadora. Per evitar el soroll en 
la senyal de sortida de la força i per tenir màxima resolució, interessa mesurar la reacció el 
més a prop possible del focus i en algun component que tingui un tipus de sol·licitació molt 
clara.  

El millor element sobre el qual es pot obtenir una bona senyal és l’element fixa de la punta de 
la pinça, ja que a part de rebre la reacció directament de l’abraçadora no té moviment i, per 
tant, hi ha menys possibilitats d’interferència en la senyal. D’altra banda, aquest component 
està fortament sol·licitat i es pot dissenyar de tal manera que la peça treballi a flexió. 

Tenint en compte l’espai disponible en el subconjunt del mecanisme, no existeixen en el 
mercat cèl·lules de càrrega estandarditzades de tal dimensions per poder adaptar en 
aquesta aplicació. No obstant, hi ha la possibilitat de col·locar galgues extensiomètriques 
directament a la peça i posteriorment establir un procés de calibració per assegurar que la 
mesura és correcte.  

El cost d’aquesta operació no s’allunya del cost de compra d’un sensor de força ja calibrat i, 
a més, està suficientment justificat per la poca capacitat d’espai existent. De fet, en les 
cèl·lules de càrrega estandarditzades es situen unes galgues extensiomètriques en algun 
element dissenyat especialment per obtenir una sol·licitació controlada davant d’un tipus 
d’esforç concret : tallant, flexió o normal. Aquests components es munten amb connectors 
elèctrics que permeten llegir una sortida prèviament calibrada.         
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En el cas que ens afecta, caldrà fer les operacions comentades anteriorment pels 
components estàndards però de forma especialitzada per alguna de les peces que es 
dissenyin en la màquina. 

Les galgues extensiomètriques són unes resistències petites que davant de deformacions 
minúscules varien el seu valor nominal. El seu mode de funcionament consisteix en carregar-
les amb un potencial fix d’alta estabilitat i la senyal que s’obté és la diferència de potencial 
que es produeix entre l’entrada i la sortida degut a la variació de la resistència interna.  

La instal·lació de les galgues extensiomètriques es realitza formant un pont de Wheatstone ja 
que així es compensen les desviacions que puguin produir-se en la sol·licitació i s’equilibren 
les diferències degudes a la dilatació tèrmica. Per realitzar el pont de Wheatstone de forma 
correcte cal adherir 4 galgues extensiomètriques en el component el qual es vol mesurar la 
sol·licitació. 

Per escollir el conjunt de galgues extensiomètriques a col·locar, cal saber la deformació 
màxima –o tensió- a la qual la peça estarà sotmesa en la zona concreta on es col·loquin les 
cèl·lules de càrrega. Aquest punt és important per escollir una galga extensiomètrica que 
tingui un rang de deformació admissible lleugerament superior a la deformació de treball a la 
que estarà sotmesa la peça que es fixen les galgues. D’aquesta manera, s’obté una senyal 
de sortida amb una sensibilitat alta en front de les sol·licitacions i s’aconsegueix una bona 
resolució.  

Per aconseguir-ho s’escull la galga extensiomètrica que cal col·locar-hi en funció dels 
resultats que s’obtenen de la simulació per elements finits i dels quals se’n mostren les 
imatges en l’annex C. 

En definitiva, cal dissenyar l’element fix de tal manera que es generin esforços a flexió -tal 
com una biga empotrada- preveient l’espai lliure per poder fixar les galgues 
extensiomètriques. 

4.1.2. Sensor de posició 

El sensor de posició ha de detectar l’espai restant entre les puntes del mecanisme pinça, és 
a dir, la distància mínima a la qual la punta de la part mòbil es queda respecte la part fixa. 
Així, aquest tipus de sensor ha de disposar d’una sortida analògica de la qual es pugui llegir 
la variació de la  senyal. El temps de resposta del sensor ha de ser molt ràpida, ja que el 
tancament està previst realitzar-lo en 0,25 segons. 

Les possibilitats d’ubicació d’aquest sensor poden ser :  

La detecció de l’espai lliure romanent entre les dues puntes de la pinça.   
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Definir la posició giratòria de la part mòbil de la pinça.   

 Controlar la posició lineal de l’últim èmbol del cilindre pneumàtic o de la lleva. 

De les tres alternatives possibles, la primera seria la que tindríem una senyal més fiable ja 
que la detecció seria exactament l’objectiu de mesura. Per aquesta alternativa la situació del 
sensor és molt complicada.  

D’una banda, la col·locació del sensor en la part lateral de les puntes de la pinça és delicada. 
Encara que la visualització de la posició seria directa segons la ubicació de les puntes de la 
pinça, la possibilitat de rebre impactes alhora d’introduir la pinça en l’abraçadora serien molt 
elevades.  

Per l’altra, en la part superior de la zona de tancament cal col·locar-hi una peça de suport -
segons el que marquen les especificacions- per aconseguir un tancament totalment simètric 
de l’abraçadora. Per tant, això obstaculitza la possibilitat de posar el sensor de posició en 
aquesta regió. 

De les altres alternatives, la lectura que es pot obtenir ja no és directa, és a dir, cal fer 
extrapolacions de la senyal que es llegeixi. Per tant, la possibilitat de que puguin haver-hi 
efectes desviadors o interferències augmenta a mesura que un s’allunya del seu objectiu 
final. En aquest sentit, és millor la segona alternativa en front de la tercera, ja que existeixen 
menys elements entremitjos. 

La dificultat en la col·locació del sensor en la part mòbil de la pinça recau en el moviment 
rotatori d’aquest element. D’altra banda, el recorregut del gir és relativament més curt 
respecte el moviment lineal de l’èmbol. D’aquest punt se’n poden extreure dos visions 
diferents ja que un recorregut menor significa que el sensor de posició pot ser de dimensions 
més petites, mentre que la resolució es millora com més gran és el recorregut ja que petites 
variacions perden importància.  

Pel que fa a la disponibilitat d’espai, de forma preliminar es detecta una dificultat superior en 
el cas de col·locar el sensor en l’èmbol ja que al tenir un recorregut llarg, el sensor hauria de 
tenir unes dimensions considerables. 

En definitiva, després d’avaluar tots els avantatges i desavantatges es decideix posar el 
sensor de posició en la part mòbil de la pinça.  

Els tipus de sensors coneguts per ubicar en el capçal de la pinça poden ser : d’eix palpador, 
làser o magnètics. 

De cara a ocupar el mínim d’espai en el capçal i poder fer més resistents les peces, es busca 
un sensor miniatura. El tipus de sensor més petit que es troba és un sensor lineal d’efecte 
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Hall integrable en placa amb referència 634SS2 del proveïdor de subministres industrials  
RS. Les dimensions exteriors del sensor són : 5,3 x 7,6 x 7,5 mm. 

Aquest sensor detecta variacions de camp  magnètic en el seu centre alimentant-lo a un 
voltatge constant i de baix soroll. De petites variacions de camp magnètic en resulten petites 
variacions de voltatge en la sortida analògica diferencial del sensor.  

Per crear un camp magnètic que sigui detectable pel sensor, cal col·locar un iman en el dit 
mòbil. Com que el moviment del dit mòbil és giratori, la variació del camp magnètic induïda 
en el sensor estarà format per la direcció axial del pol de l’iman i la proximitat de l’iman 
respecte el sensor. 

Com que l’iman que es col·locarà al dit mòbil també ha de tenir unes dimensions reduïdes, el 
sensor es col·loca en un punt proper a l’eix de gir, perquè la detecció del flux magnètic estigui 
causada bàsicament per la seva orientació i així es pugui detectar tot el rang de tancament.  

Segons proves experimentals fetes amb el sensor, es comprova que amb un iman de 
Neodimi –material imantat de gran magnetisme- de φ 4 x 3 mm. de fondària és suficient per 
detectar en una àmplia zona del recorregut del dit mòbil.  

El fet de tenir variació direccional del camp magnètic implica que la sortida del sensor no 
serà lineal. Tot i això, en l’etapa de calibració del útil es mostrejaran les posicions entre 
puntes del dit respecte la lectura del camp magnètic. Seguidament es linealitzarà a traves del 
software adquirit. 

4.1.3. Elecció de l’electrovàlvula 

Amb el sistema impulsor escollit del cilindre pneumàtic en cascada, l’accionament s’haurà de 
comandar mitjançant una vàlvula elèctrica que permeti obrir el pas d’aire cap al cilindre.  

Tal com ha de funcionar, la posició per defecte de la vàlvula ha de connectar les cambres de 
pressió del cilindre pneumàtic a l’aire lliure per tal de facilitar el retorn dels èmbols, mentre 
que la connexió d’aire comprimit ha d’estar taponada.  

La posició que s’ha d’assolir quan es doni la consigna d’accionament ha de connectar el 
cilindre pneumàtic a la xarxa d’aire comprimit mentre que la sortida lliure ha d’estar taponada.  

En definitiva, cal una electrovàlvula de 3/2 vies, és a dir, 3 vies i dos posicions, normalment 
tancada, i connectant la sortida de retrocés (R) a l’aire lliure, la de pressió (P ) a la xarxa 
d’aire comprimit i la d’actuació (A) a l’entrada del cilindre pneumàtic, veure l’esquema 
pneumàtic de l’annex B.4. 
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D’altra banda, per tal assegurar una resposta ràpida del sistema es decideix integrar 
l’electrovàlvula en la part superior del cilindre, i evitar possibles problemàtiques amb les 
conduccions de l’aire. Si no fos així, podria ser que l’electrovàlvula s’hagués de disposar en 
una ubicació considerablement allunyada respecte del lloc de treball de la màquina depenent 
de la línia de producció. D’aquesta manera, les conduccions podrien afectar negativament en 
la resposta del sistema en ordenar el tancament i per aquest motiu és preferible integrar-la.  

El cas del regulador de pressió no és el mateix, ja que un cop canviada la pressió en el 
regulador la xarxa d’aire equilibra el desajust momentàniament fins a arribar a una situació 
estable on tota la conducció fins l’entrada de l’electrovàlvula roman a la pressió establerta. 

Per escollir el model de l’electrovàlvula, cal caracteritzar els paràmetres del cilindre 
pneumàtic per esbrinar quin és el caudal necessari que ha de proporcionar. El caudal es pot 
trobar en funció del volum que cal omplir en cada cambra de pressió i el temps de tancament 
establert en les especificacions.  

Tal com s’ha dimensionat el cilindre pneumàtic, el recorregut dels èmbols és de 33 mm. i el 
diàmetre de la camisa és de 40 mm. Considerant que hi ha 4 cambres de pressió i que el 
temps destinat a cobrir el recorregut del dit mòbil és de 0,25 s. tal com s’ha concretat en 
l’apartat 3.2 : 
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Aplicant factors de conversió per traduir aquest valor a l/min que és com s’expressen els 
caudals de les vàlvules pneumàtiques, resulta :  
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Com que l’electrovàlvula ha d’integrar-se en la pinça, aquesta cal que sigui compacta, és a 
dir, de reduïdes dimensions. Les vàlvules d’aquest tipus que existeixen en el mercat solen 
tenir components no estàndards, sobretot les de grandària més reduïda. De totes maneres, 
les dimensions exteriors entre vàlvules compactes no es diferencien massa en funció del 
caudal subministrat. 

Així, s’escull una electrovàlvula de 3/2 vies capaç de subministrar un caudal de 490 l/min –en 
teoria molt superior al necessari- ja que és la primera que està formada per ràcords 
estàndards i per les seves dimensions es pot introduir en la part superior de la màquina.  
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4.2. Disseny dels components  

Abans de començar dissenyar les peces cal destacar la producció anual prevista per saber 
els tipus de tecnologia de fabricació que es poden utilitzar. El client preveu que la producció 
pugui variar entre 50 i 5.000 unitats per any, ja que inicialment cal veure la resposta del 
mercat davant d’aquest nou producte, encara que les sèries es preveuen de 50 a 500 
unitats. A més, els consumidors d’aquest producte són bàsicament del sector d’automoció, o 
sigui, que cal considerar la dificultat d’aconseguir modificar-ne els processos de producció. 

Per aquests nivells de producció s’han d’utilitzar recursos de baixa producció i que no 
requereixin inversió en fabricació. Per tant, es desestima la possibilitat de crear peces de 
motlle o matrius. Les tecnologies aplicables són la mecanització de peces, la manipulació de 
xapa o també la soldadura. 

El disseny de les peces es començarà a partir dels càlculs i les consideracions preliminars de 
la solució escollida des del mecanisme pinça fins al cilindre pneumàtic i el seu accionament. 

4.2.1. Disseny del capçal de la pinça 

Les peces principals que formen el capçal de la pinça són les peces del mecanisme pinça –
part o dit fixa i part o dit mòbil- i la seva subjecció respecte el sistema actuador. 

Per tal de subjectar els components, es van preveure en l’avaluació preliminar de les 
alternatives uns espais de 3 mm. per cada costat del capçal de la pinça. De fet, es preveia la 
possibilitat d’utilitzar plaques d’un gruix determinat per no generar tensions elevades en la 
peça amb un perfil adequat per cada proposta. En la solució definitiva, aquestes plaques 
poden ser rectangulars segons les dimensions disponibles.  

La separació de les plaques es pot aconseguir mitjançant peces distanciadores del gruix 
convenient i el seu empaquetament es pot realitzar a través de cargols. D’altra banda, pot 
allotjar passadors per les parts del mecanisme pinça. 

El gruix designat per la placa ha de ser suficient per suportar les reaccions que rep dels 
components que fixa. En tot cas, cal saber quin material s’ha d’utilitzar per les peces cos. En 
cas de rebre sol·licitacions baixes serà suficient amb un acer bàsic de baix cost i en cas 
contrari, es pot arribar a utilitzar un material tipus acer d’eina amb tractament posterior.  

De totes maneres, això es realitzarà un cop s’hagi dissenyat l’estructura interna del capçal i 
se sàpiguen els esforços als quals estaran sotmeses. 

Tal com s’ha comentat en fer l’anàlisi preliminar de les alternatives, no s’han considerat les 
friccions i altres efectes que poden provocar una pèrdua de potència o força. En estadis 
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preliminars no té sentit avaluar aquests efectes, ja que cal definir la geometria i el procés 
més en detall. Per exemple, cal prestar atenció a les molles que provoquin el retorn dels 
components a l’estat d’obertura total. 

Així doncs, en el disseny dels components es detallaran els càlculs incloent les forces de 
fregament en cas que aquestes puguin tenir un efecte apreciable i sinó s’aplicarà un factor 
de majoració per contemplar aquests factors. 

4.2.1.1. Dit mòbil 

La part mòbil de la pinça, que anomenarem dit mòbil per designar la peça amb nom propi, té 
una forma geomètrica definida de forma bàsica. De fet, en l’anàlisi d’alternatives l’únic punt 
de la configuració geomètrica bàsica que va quedar pendent, va ser la longitud del braç de 
palanca a.  

Per un costat, l’espai del capçal ha de ser reduït i d’això en depèn l’angle α de la ‘falca 
actuadora’. Per l’altra, les forces internes cal que no siguin excessivament elevades i la 
relació de palanques té relació de una forma exponencial amb aquesta característica. Com a 
solució de compromís s’escull la distància a = 28 mm. ja que dins d’uns marges d’angle petit 
les reaccions en els eixos queden raonablement compensades. 

La zona més sol·licitada de la peça és la zona de l’eix de gir, ja que la peça treballa de forma 
anàloga a una biga biapoiada pels extrems i amb una força puntual quasi centrada. De fet, 
segons els càlculs realitzats en l’anàlisi d’alternatives i la configuració geomètrica 
determinada l’eix rebia una reacció de 9.000 N vers els 4.000 N que s’obtenen a la punta del 
dit. 

Primerament, cal definir quin element s’utilitzarà per permetre el gir del dit mòbil. Segons la 
sol·licitació dels càlculs preliminars no es poden col·locar coixinets ja que la càrrega permesa 
per diàmetres petits de coixinet és considerablement inferior. Per tant, s’haurà de col·locar un 
eix capaç de resistir aquest nivell d’esforços i permetre la rotació de la peça. 

Llavors cal dimensionar el  diàmetre de l’eix per suportar aquesta sol·licitació tallant. Per això, 
cal considerar les propietats del material, és a dir, cal definir el material segons la 
funcionalitat de l’eix.  

El material de l’eix cal que tingui una resistència estructural molt alta perquè està sotmès a 
un gran esforç i perquè interessa poder minimitzar-ne la grandària. Addicionalment, ha de 
tenir un coeficient de fricció molt baix, ja que fa de rodament del dit mòbil. Per tant, el material 
ha de tenir un límit d’elasticitat elevat, gran resistència al desgast, una bona tenacitat per 
suportar els xocs de cada operació i una duresa alta per resistir les pressions superficials.  
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Així doncs, un material que s’adequa bé a aquests requeriments és un acer de bonificació 
com el F-1310 (Norma UNE 36.027) conegut com a acer de rodaments [5]. D’altra banda, 
caldria aplicar un tractament superficial per rebaixar el coeficient de fricció del material per 
preveure la manca de manteniment i lubricació que pugui patir. Així doncs, es decideix 
aplicar un tractament superficial basat en un recobriment de Níquel i Tefló (PTFE). 

Segons els càlculs realitzats en l’annex B.1.1, el diàmetre del passador cal que sigui de 5 
mm., és a dir, que el dit mòbil ha de tenir un allotjament del mateix diàmetre en el seu punt 
de rotació. L’eix es tornejarà,  rectificarà i posteriorment se li aplicarà el tractament. L’eix té 
dos entalles per tal de posar uns circlips que evitin la sortida de l’eix per qualsevol costat de 
les dues plaques. 

Pel que fa al dit mòbil, els requeriments del material segons la funcionalitat de la peça són  
diversos i força exigents. Si bé d’una banda, ha de tenir una duresa superficial elevada en 
l’allotjament de l’eix de gir de la peça i el de la roda que correrà sobre la lleva, per l’altre cal 
que tingui una bona tenacitat per resistir els ‘xocs’ que rep a la punta en tancar l’abraçadora -
cal recordar que els tancaments es poden considerar com xocs perquè el temps de 
tancament està establert en 0,25 segons-. A més, la sol·licitació de la peça és elevada ja que 
treballa com un biga biapoiada amb una càrrega central de 9.000 N en el cas de força 
màxima. 

En conclusió, com que es poden separar dos zones amb un comportament de treball 
diferenciat segons la duresa superficial i la tenacitat de la peça, s’utilitzarà un acer de 
cementació per aquesta aplicació amb la possibilitat de fer un tractament superficial local de 
cementació per incrementar la resistència a tensions superficials en les zones que interessi.  

Així doncs, l’acer que es de millors propietats per aquesta aplicació és l’acer de cementació 
18CrMo4 -segons Norma UNE 36.013-76-, conegut anteriorment com F-1550, de bona 
resistència al desgast i bona tenacitat en el nucli [5]. 

Llavors, com que la punta del dit mòbil pot rebre impactes segons la velocitat del tancament 
cal que aquesta zona sigui tenaç. Així doncs, s’aïllarà aquesta regió de la cementació, per tal 
de no fragilitzar-la. D’altra banda, per tenir el material estabilitzat interiorment amb millor 
capacitat resistent, es bonificarà completament per tal d’alliberar les tensions internes.   

Així doncs, per tal de dimensionar correctament la peça, es calcula quina és l’amplada 
necessària del component per tal que tingui vida infinita i no calguin recanvis. De totes 
maneres, si aquesta amplada és excessivament gran per l’espai del qual es disposa, es 
definirà la vida d’aquest element i es construiran elements de recanvi.  

La fondària del dit mòbil ha de ser lleugerament superior a 10 mm.  per complir amb l’ample 
de banda màxim de les abraçadores que és de 10 mm. i no comprometre l’espai disponible. 
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Així, es dimensiona la fondària del dit en 10,2 mm. per assegurar el pinçament de 
l’abraçadora en  tot l’ample de banda  : 

4.2.1.1.1Sent la tensió de ruptura mínima del material escollit pel dit mòbil de 1.030 MPa, la 
tensió màxima per tenir vida infinita en una proveta ha de ser inferior a la meitat de la tensió 
de ruptura del material. Es considera vida infinita a partir de 106 cicles. 

 MPaRS mprovetaf 5155,0' _ =⋅≤  (Eq.  4.2.1.1.1) 

Amb l’objectiu de comparar el resultat en concret amb el valor de referència de la proveta 
estàndard s’estableixen uns factors correctors en funció de l’acabat, les singularitats 
geomètriques, la grandària i el tipus de càrrega.   

La singularitat geomètrica en aquesta peça és deguda a l’allotjament de l’eix de gir. El factor 
de grandària considera el diàmetre de la secció equivalent, i per les dimensions de la peça 
està comprès entre 7,6 i 50 mm. Pel que fa el factor superficial, la peça es tallarà per làser 
partint de planxa d’acer, es mecanitzarà la geometria restant, es rectificarà i s’aplicaran els 
tractaments segons les  indicacions del plànol. Així doncs, la tensió equivalent de vida infinita 
és [6] : 

  provetafsdlf S
Kf

kkkS _'1
⋅⋅⋅⋅=  (Eq.  4.2.1.1.2) 

 Factor tipus de càrrega :  kl = 1  (a flexió) 

 Factor de grandària : kd  = 0,85   (7,6 < d < 50) 

 Factor superficial : ks = 0,9  (Rectificat) 

 Factor concentració de tensions : 9,0;9,1;4,0;5,0 =≅≅= qKtw
d

h
d   

 81,1)19,1(9,01)1(1 =−⋅+=−⋅+= KtqKf  (Eq.  4.2.1.1.3) 

 423,0
81,1
19,085,011

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=∑ Kf
kkkK sdli  (Eq.  4.2.1.1.4) 

Substituint aquests valors : 
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 MPaS f 218515423,0 ≅⋅=  (Eq.  4.2.1.1.5) 

Per tant, l’amplada de la peça per aconseguir vida infinita del component amb una força 
màxima hauria de ser : 

 mm
MPamm
mmN

b
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σ

 (Eq.  4.2.1.1.6) 

Aquesta amplada de peça no és possible ja que l’espai que necessita és massa elevat. 
Llavors, es comprova quin nivell de tensions existeix per 1.000 cicles i l’amplada que això 
requeriria : 

 MPaRm
Kf

SSN 51210309,0
81,1
19,013

10 =⋅⋅=⋅⋅==  (Eq.  4.2.1.1.7) 
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 (Eq.  4.2.1.1.8) 

Encara que l’amplada del dit no pot ser de 20 mm., si que pot ser superior als 13 mm. de tal 
manera que tindrem vida finita del dit mòbil a fatiga. De totes maneres, per avaluar-ne la 
vida, es realitzaran càlculs per elements finits per obtenir un resultat més exacte del valor de 
les tensions màximes que s’obté en la peça. De fet, en els càlculs de dimensionament, el 
factor de concentració de tensions s’aproxima la geometria del component a un model 
tabulat i, per tant, és difícil obtenir una exactitud correcte en aquesta assimilació.   

D’altra banda, el dit mòbil també ha de tenir l’allotjament per l’eix de la roda que corri pel 
perfil de lleva de l’actuador i que és la causant del moviment.  

Segons els càlculs realitzats durant l’anàlisi d’alternatives –veure taula 3.1.1.3.2-, aquest eix 
ha de transmetre una força de 5.400 N  per assegurar que a la punta del dit mòbil 
s’assoleixen els 4.000 N. Llavors cal dimensionar l’espai del dit mòbil per aconseguir que no 
falli ni l’eix ni la zona dels allotjaments del dit mòbil.  

En aquest cas, s’ha de considerar que la rodeta mòbil estarà sotmesa a grans pressions 
superficials i, per tant, és convenient preveure una amplada de la rodeta màxima per millorar 
la solució de compromís d’aquest component. És a dir, es comprova que el dit mòbil no falla 
ni per estripament ni per tracció. 

D’aquesta manera, l’amplada del dit mòbil es distribueix entre el gruix de les dos ‘ales’ per 
allotjar l’eix de la roda i l’ample de la roda. Tenint en compte els aspectes comentats 
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anteriorment, es donen 2 mm. de gruix per cada costat dels allotjaments del dit i 6 mm. per la 
roda mòbil.  

Amb aquesta configuració, es comprova que la tensió resultant al dit mòbil en aquesta regió 
és admissible pel material del qual està composta la peça. 

4.2.1.2. Roda dit mòbil 

Pel que fa a la roda mòbil, un altre aspecte molt important de cara a suportar les tensions 
que es puguin generar degut a les forces de l’actuador és el seu diàmetre. Així, alhora de 
dissenyar aquest component es dóna el diàmetre màxim en funció dels factors que afecten 
en el disseny.  

La funcionalitat de la roda mòbil és transmetre el moviment al dit mòbil mentre rodola pel 
perfil de l’actuador amb un fet addicional, que pot rebre forces elevades i, per tant, està 
sotmesa a pressions molt altes. La seqüència amb la qual es poden realitzar els tancaments 
indica que el material amb el qual es fabriqui la peça cal que sigui d’una bona resistència al 
desgast. A part, cal que tingui una gran duresa per suportar els esforços sense que es piqui 
la superfície. 

En definitiva, per aquests requeriments s’escull un acer d’eina pel dit mòbil. Com que les 
operacions no estan sotmeses a temperatures elevades, el material no cal que tingui les 
propietats per treballar en calent, per tant, l’acer d’eina pot ser de treball en fred. Finalment, 
l’elecció és el F-5220 segons normativa UNE [7]. 

En el procés de fabricació de la roda es partirà de barra d’acer rodona i es tornejarà i 
rectificarà. Posteriorment es tractarà segons indicacions plànol. 

Definits tots els paràmetres del component es calcula la pressió superficial de la roda -veure 
annex B.1.4- la qual resulta molt elevada i, per tant, tindrà vida temporal.  

4.2.1.3. Molla retorn dit mòbil  

Cal incorporar una molla en el dit mòbil de tal manera que un cop finalitzada l’operació de 
tancament de l’abraçadora aquest retorni a la posició inicial d’obertura total.  

Com que el dit mòbil té un moviment giratori, el tipus de molla més adequat per aquesta 
aplicació és una helicoïdal de torsió confinada en l’eix de gir de secció circular. La utilització 
d’aquest tipus de molla implica haver de crear un rebaix en la zona de gir del dit mòbil, la 
qual cosa perjudica la resistència del dit mòbil. A més, per ser un rebaix local, té efectes 
d’entalla amb comportament a fatiga. Tot i això, aquesta és la millor opció per assegurar el 
correcte funcionament de la molla i per tant del dit mòbil.  
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Ja és conegut, que si el dit mòbil té una vida temporal segons comportament a fatiga 
treballant a màximes prestacions, s’accepta haver de disposar de recanvis d’aquest 
component. 

Tenint en compte els aspectes comentats anteriorment, cal minimitzar el rebaix que es 
mecanitzi al dit mòbil, és a dir, cal que el numero d’espires de la molla helicoïdal sigui mínim. 
Així doncs, cal que la molla tingui entre una i dos espires per poder-se agafar a l’eix del dit 
mòbil i no ocupar molt espai. El valor més indicat de numero d’espires és aproximadament 
1,5. 

Anàlogament, el diàmetre de fil de l’espira també ha de ser petit però suficient com per poder 
arrossegar el dit. Mentre que el diàmetre interior ha de ser lleugerament superior al diàmetre 
de l’eix que és de 5 mm. 

Sent el recorregut del dit mòbil de 24º, cal que la molla estigui pre-carregada quan la pinça 
estigui en posició d’obertura total, o sigui, que l’angle equivalent a la deformació torsional de 
la molla ha de ser superior als 24º. 

El material recomanat per aquest tipus de molles amb càrregues dinàmiques és el fil d’acer D 
(patentat estirat) com estableix la normativa DIN 17.223 [8]. 

S’estima un parell necessari de 90 Nmm, és a dir, que  quan el dit estigui tancat, es faci una 
força equivalent aproximada de 2,5 N a la punta del dit mòbil perquè aquest retorni. 

 radNmmNmmM
K tmàx /65,184

º28
90

º180

=
⋅

==
πθ θ

 (Eq.  4.2.1.3.1) 
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=θ  (Eq.  4.2.1.4.2) 

Així doncs, s’escull un diàmetre de fil de 0,85 mm. Llavors, el parell inicial serà :   

 NmmKM i 85,12
º180

º4184· =⋅==
πθθ  (Eq.  4.2.1.5.3) 

Seguidament, cal comprovar el comportament a fatiga de la molla segons la geometria 
definitiva i contrastar els valors obtinguts amb la bibliografia referent a la resistència a fatiga 
del material. 

Segons els càlculs realitzats -veure annex B.1.5-, encara que la tensió màxima de la molla 
està per sota de les tensions màximes admeses, els marges de tensions superior e inferior 
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no estan compresos dins del diagrama de Goodman per 107 cicles. Això implica que caldrà 
recanvis de la molla i en canviar el dit mòbil s’aconsellarà substituir la molla també. 

4.2.1.4. Dit fix 

L’element fixa de la punta de la pinça està definit geomètricament per la configuració que 
s’ha marcat al establir la col·locació del sensor de força en aquest element  compost per dos 
galgues extensiomètriques. 

Com que l’element és estàtic, la fixació es pot realitzar a través de dos passadors o cargols 
separats una longitud adequada perquè no es generin reaccions molt elevades. S’utilitzaran 
cargols-passador com a elements fixadors per aprofitar aquesta unió per fixar les plaques 
laterals. Això requereix que el dit fix tingui un regruix necessari perquè la distància entre les 
plaques no provoqui interferència amb el dit mòbil.  

Els cargols-guia tenen una forma cilíndrica calibrada -equivalent a un passador- a la part 
contigua al cap del cargol i en una longitud específica. A continuació segueix la part mètrica 
del cargol que ha de ser inferior al diàmetre del passador. En el cas d’aquesta aplicació, la 
longitud del passador ha de ser suficient perquè quedi centrat correctament entre els 
allotjaments de les plaques i la part mètrica ha de servir per compactar tot el conjunt.  

Tot i això, la fixació ha d’estar una distància separada de la punta de la pinça segons la 
longitud necessària per col·locar la galga extensiomètrica i realitzar les connexions 
corresponents. A més, aquesta part del dit cal que estigui lliure per tenir la llibertat de 
deformació necessària per la lectura de les galgues en rebre un esforç a flexió.  

L’espai necessari per la col·locació de les galgues i les connexions s’estima de 20 mm. en 
alçada i tota la fondària del dit fix, és a dir, 10 mm. De totes maneres, les connexions de  les 
galgues no cal que estiguin treballant a flexió, ja que això només és necessari en la zona de 
mesura de les galgues. 

Així doncs, es deixa un espai lliure de 20 mm des de la punta de la pinça fins al primer 
element de fixació i 20 mm. més fins al segon. Llavors, de l’equilibri estàtic en l’aplicació de la 
màxima sol·licitació s’obtenen les reaccions màximes següents : 
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  (Eq.  4.2.1.4.1) NRFRRF ABAH 000.80 =⇒+=⇒=∑

 NFRAM B 000.4
02,0

02,00)( =
⋅

=⇒=∑  (Eq.  4.2.1.4.2) 

Com que la funcionalitat del dit fix és anàloga a la del dit mòbil, s’utilitzarà el mateix material i 
es practicarà el tractament tèrmic de la mateixa manera, és a dir, es cementarà tota la peça 
per millorar-ne la duresa excepte la punta de la pinça perquè no es trenqui en els 
tancaments. 

D’altra banda, encara que el dit fix conté un parell de passadors de fixació com a 
empotrament també treballa a flexió i els punts crítics per tal de configurar i verificar el 
disseny són equivalents. Així doncs, es procedeix de la mateixa manera, o sigui, inicialment 
es dimensiona el diàmetre del passador i seguidament es comprova l’amplada necessària de 
la peça per tenir vida infinita. 

Com que els eixos són cargols guia, el material del qual estan compostos és en referència a 
la qualitat del cargol, la qual en cargols guia és ISO 12.9 [3]. Llavors, el diàmetre de l’eix per 
suportar aquesta sol·licitació tallant ha de ser superior als 3 mm. -veure annex B.1.6-. De 
totes maneres, es selecciona un cargol guia de diàmetre d’eix de 5 mm. i mètrica del cargol 
M4, ja que la guia ha de tenir una longitud de 18 mm. per tal de cobrir tota la longitud entre 
els extrems de les plaques. 

Sabent que el diàmetre de l’eix és de 5 mm. i que la fondària del dit és de 10,2 mm. es 
dimensiona l’amplada que cal que tingui el dit fix segons :  
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 (Eq.  4.2.1.4.3) 

El material és el mateix que el del dit mòbil i la peça es construirà de la mateixa manera, és  
a dir, es tallarà per làser partint de planxa d’acer, es mecanitzarà per deixar sobresortints, es 
rectificarà i posteriorment s’aplicaran els tractaments segons les  indicacions del plànol.  

Pel que fa els factors correctors, el de grandària és igual que el dit mòbil  i el factor d’entalla 
és provocat per l’allotjament del cargol-guia de la peça en la secció més crítica. Així doncs, la 
tensió equivalent de vida infinita és [6] : 

 Factor tipus de càrrega :  kl = 1  (a flexió) 
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 Factor de grandària : kd  = 0,85   (7,6 < d < 50) 

 Factor superficial : ks = 0,9  (Rectificat) 

 Factor concentració de tensions : 9,0;9,1;4,0;5,0 =≅≅= qKtw
d

h
d   

 81,1)19,1(9,01)1(1 =−⋅+=−⋅+= KtqKf  (Eq.  4.2.1.4.4) 

 423,0
9,1

19,085,011
=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=∑ Kf

kkkK sdli  (Eq.  4.2.1.4.5) 

Substituint aquests valors : 

  (Eq.  4.2.1.4.6) MPaS f 218515423,0 ≅⋅=

Per tant, l’amplada de la peça per aconseguir vida infinita del component amb una força 
màxima hauria de ser : 
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 (Eq.  4.2.1.4.7) 

S’avaluarà la vida del dit fix segons càlculs per elements finits un cop la geometria del capçal 
sigui definitiva per tal de comprovar si el component té vida infinita. Tot i això, el 
dimensionament del dit fix serà a una amplada pròxima al valor calculat de vida infinita, ja 
que aquest component és més crític de ser recanviable ja que allotja el sensor de força, és a 
dir, porta enganxades les galgues extensiomètriques.  

D’altra banda, s’ha de considerar  el fet que l’element ha de ser prou sensible per obtenir una 
bona resolució de les galgues i, per tant, l’amplada ha de ser suficient com perquè flecti el dit, 
és a dir, no pot ser excessivament rígid. 

4.2.1.5. Rodes fixes 

Amb la finalitat de guiar l’eix actuador, es col·loquen dos rodes fixes a la part contrària de la 
roda del dit mòbil. D’aquesta manera, es pretén evitar el gir de l’eix i assegurar que es 
transmeti tota la força amb les mínimes pèrdues mecàniques. 

Les rodes fixes estan col·locades de tal manera que ambdues estan en contacte en tot el 
recorregut de l’actuador. A més, es reparteixen la reacció de forma quasi equitativa ja que la 
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direcció de la força passa entre els dos punts de contacte amb les rodes al llarg de tot el 
recorregut. 

Les forces a les quals estan sotmeses les rodes és la que transmet la roda del dit mòbil 
sobre l’eix actuador en direcció horitzontal. Segons el que s’ha comentat anteriorment de la 
direcció d’aquesta força, es considera com a pitjor cas una repartició de la força de l’actuador 
entre les dues rodes en un 75% i un 25% respectivament. 

El diàmetre interior de les rodes és de 5 mm. perquè el seu eix sigui igual que el del dit mòbil 
i així es tinguin menys referències de peces i els costos de fabricació siguin menors.  

Les rodes fixes tenen la mateixa funcionalitat que la roda mòbil, doncs s’utilitza el mateix 
material per aquesta peça, és a dir, un acer d’eina de treball en fred d’alta duresa com és el 
F-5220 segons normativa UNE [7]. Anàlogament, el procés de fabricació de les rodes fixes 
és el mateix que el de la mòbil, és a dir, es partirà de barra d’acer rodona i es tornejarà i 
rectificarà. Posteriorment es tractarà segons indicacions plànol. 

D’altra banda, l’eix de les rodes fixes és el mateix que el del dit mòbil, amb la qual cosa 
s’aconsegueix reduir costos de fabricació. 

Finalment, es comprova que la vida de les rodes fixes serà infinita ja que la pressió 
superficial a les quals poden estar sotmeses és inferior a l’admissible pel material -veure 
annex B.1.7-.  

4.2.1.6. Suport abraçadora 

Aquesta peça és necessària perquè s’ha desplaçat el punt de gir del dit mòbil de la direcció 
radial que passa per la bisectriu del lòbul de l’orella de l’abraçadora. Així, la finalitat d’aquesta 
peça és ajudar a fer simètric el lòbul de l’orella un cop aquest s’ha tancat.  

L’angle que s’ha de donar al pla inclinat del suport per assegurar aquest requeriment el 
determina el client segons proves experimentals fetes en funció del punt de gir de l’element 
mòbil. En aquest cas, l’angle necessari és d’aproximadament 5º. 

El suport abraçadora no està sotmès a grans esforços ni requereix una duresa especial. Per 
tant, es fabricarà amb un acer convencional tractat perquè no es pugui oxidar, més 
concretament s’utilitzarà el C 45 segons normativa EN 10083-2 (UNE 36.051-2/91), també 
conegut com F-1140 [5]. 

La fixació d’aquesta peça s’aprofita per donar la separació necessària a les plaques 
d’empaquetament perquè la zona on està localitzada està envoltada d’elements lliures (dit 
mòbil i punta dit fix per mesura força). 
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El procés de fabricació consisteix en tornejar els extrems de la peça a partir de rodo de 10 
mm. de diàmetre per allotjar-los en l’interior de les plaques i posteriorment es fresa una cara i 
es perfora de forma cega un dels dos extrems. La fixació del component en els allotjaments 
cilíndrics de la placa es farà mitjançant un passador elàstic. El forat de fixació és cec per 
evitar possibles errors de muntatge. 

4.2.1.7. Plaques laterals 

Les plaques laterals estan pre-dimensionades de 3 mm. cadascuna i la forma exterior ha de 
cobrir tot l’ample dels elements que conté el capçal en la seva posició més desfavorable, ja 
sigui amb la pinça oberta o tancada.  

Tal com s’ha previst, l’amplada de les plaques cal que sigui inferior als 60 mm. màxims 
permesos pel conjunt del capçal. 

La funcionalitat de les plaques és bàsicament la unió dels elements tant els fixes com els 
mòbils, encara que sigui indirectament mitjançant eixos. D’aquesta manera, les plaques 
laterals reben les reaccions dels elements del mecanisme en tancar les abraçadores i les 
transmeten a altres elements fixes de la màquina. D’altra banda, la cara interior de les 
plaques serveix de guia per l’eix actuador i pel dit mòbil. De fet, pot estar sotmès a fregament 
durant les operacions de tancament.  

Les plaques es fabricaran a partir de planxa d’acer de 3 mm. la qual es tallarà per làser i es 
mecanitzarà. La cara interior de cada placa es rectificarà deixant un gruix de 3 mm. amb una 
tolerància inferior de 2 dècimes. Tot seguit s’aplicaran els tractaments.  

La unió de les plaques amb la resta de la màquina es realitza mitjançant dos passadors 
cilíndrics en la part superior de les plaques. La peça de fixació, el suport, té la fondària de la 
separació entre plaques, per tant, un cop muntat el conjunt queda empaquetat. 

D’altra banda, aquest empaquetament total a través de les plaques és molt útil de cara a la 
seguretat, ja que serveixen per separar tot el mecanisme respecte de l’operari.  

Per ser elements exteriors, poden ser producte d’impactes durant la manipulació de la pinça i 
per tant, és adequat que les plaques tinguin un gruix de 3 mm. per poder suportar cops. 

Segons els càlculs de les reaccions transmeses -veure annex B.1.8-, el material que s’utilitza 
per aquests components és el F-5220 (segons nomenclatura UNE) [7]. 
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4.2.1.8. Suport sensor 

Tal com s’ha comentat amb anterioritat, el sensor d’efecte Hall es col·loca al costat del dit 
mòbil on s’hi ubica un iman. Durant la rotació del dit mòbil en el tancament, varia la influència 
del camp magnètic emès pel iman respecte el sensor. Aquesta variació que es detecta és la 
que permet obtenir la senyal de posició. 

Per tenir una lectura correcte, és imprescindible que el suport del sensor tingui una posició 
fixa. La posició del sensor no ha de ser exacte en una localització perquè el sistema s’ha de 
calibrar unitàriament i és per això que el punt important és que el sensor un cop col·locat no 
pugui moure’s. 

Per aquest motiu, la placa del sensor es dissenya per tal de poder demanar al proveïdor que 
entregui el sensor integrat en una placa que tingui una certa forma i amb una longitud de 
cable de 30 mm.  

La placa del sensor ha de ser de material no conductor, per exemple, de baquelita.  La 
fixació del suport s’aconsegueix mitjançant la col·locació de cargols que es rosquen als 
laterals de les plaques del capçal. 

4.2.1.9. Passadors unió capçal 

Els passadors d’unió amb el capçal han de tenir suficient resistència per aguantar els 
esforços que es reben dels components interns del capçal i els quals es transmeten a través 
de les plaques.  

Els passadors cilíndrics han de confinar el conjunt de forma fixa, o sigui que el muntatge i 
desmuntatge s’ha de fer a cops de martell. Com que l’ajust de tolerància dels passadors és 
m6, els allotjaments de les plaques i el suport s’hauran de deixar a H7 [3]. 

Segons els càlculs realitzats a l’annex B.1.8, els diàmetres dels passadors han de ser de 5 
mm. D’altra banda, també es pot comprovar que es poden col·locar passadors que no 
sobresurtin de les plaques, ja que amb una interferència de 1 mm. entre el passador i la 
placa és suficient per la resistència dels passadors. 

Aquests passadors cilíndrics es compraran directament a proveïdor ja que es troben al 
mercat en mides normalitzades segons la normativa DIN 6325. En aquest cas, la longitud 
normalitzada més adequada és la de 16mm., doncs es posaran passadors de φ5x16. 
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4.2.1.10. Suport 

Aquesta peça és la que uneix el capçal del cilindre pneumàtic mitjançant passadors que 
s’allotgen entre el suport i les plaques laterals. 

La unió amb el capçal cal que sigui desmuntable per poder reparar o  substituir components 
de forma més àgil. Així doncs, els allotjaments tenen el marge de toleràncies adequades per 
poder treure els passadors a cops de martell. 

Per l’interior del suport es mou l’eix actuador i s’allotja la molla de retorn dels èmbols del 
cilindre. L’allotjament de l’eix actuador no ha d’estar ajustat ja que són les rodes fixes del 
capçal les que guien l’eix actuador i n’eviten la rotació. Mentre que el forat al qual es 
comprimeix la molla ha de tenir una amplada suficient perquè quan la molla creixi de 
diàmetre en aixafar-se no es quedi travada dins el suport. 

D’altra banda, aquesta peça es dissenya de tal manera que el capçal es pugui orientar 
lliurement respecte del cilindre pneumàtic en els 360º. Això s’aconsegueix col·locant aquesta 
peça com un gruix diametral que es comprimeix amb la camisa del cilindre al roscar la tapa 
inferior del cilindre. 

De la mateixa manera que les plaques, el suport rep la reacció dels passadors amb la qual 
cosa, la zona d’aquesta unió pot ser crítica. D’aquesta manera, es comprova que la unió 
resisteixi a tracció i a estripament. 

Com que el material cal que tingui una resistència elevada i un bon comportament a desgast 
pel fregament de l’eix actuador s’utilitza l’acer d’eina F-5220 (segons nomenclatura UNE) [7]. 

La peça s’obté de mecanització partint de rodó de 45 mm. i s’ha de tornejar, fresar i tractar. 

4.2.1.11. Protector i guia cables  

Aquestes dos peces tenen la funcionalitat de protegir i guiar els cables elèctrics que s’han 
d’extreure del capçal de la pinça. Com que el capçal és una zona sensible de rebre impactes, 
els cables es podrien trencar o pelar perdent les senyals per això es fabriquen aquestes 
peces. 

Pel fet que existeix la possibilitat de rebre impactes i haver de cobrir unes formes especials, 
les peces es fabricaran de xapa d’acer inoxidable plegada. El fet d’escollir acer inoxidable 
s’escau per ser un element exterior i per evitar la corrosió. D’aquesta manera, el material que 
s’utilitza és AISI 304 -F-3504 segons normativa UNE 36.016-89-. A més, per motius estètics, 
aquestes peces es xorrejaran.  
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El protector cables es fabrica amb un gruix de 1,5 mm. per donar-li certa rigidesa  perquè ha 
de suportar el connector de muntatge en panell, i aquest pot ser objecte d’estrebades per 
part del cable o de l’operari. A més, les seccions del plegat no són molt grans i això debilita el 
conjunt. 

D’altra banda, aquesta peça s’allarga per cobrir la zona on estan enganxades les galgues per 
protegir-les de possibles impactes que les podrien trencar.  

Pel que fa a la guia cables, protegeix el sensor d’efecte Hall davant d’impactes conjuntament 
amb el suport del sensor però no suporta cap connector. Per això, amb un gruix d’1 mm. és 
suficient. 

4.2.2. Disseny cilindre pneumàtic 

Un cop dissenyat el conjunt de peces que formen el capçal es pot aprofundir en el disseny 
del cilindre pneumàtic per acabar el disseny de la màquina. 

Inicialment, cal verificar quina és la força que ha de transmetre el cilindre pneumàtic a l’eix 
actuador considerant el fregament existent entre l’eix actuador i la roda del dit mòbil. 

El conjunt de peces que tenen moviment relatiu ha d’estar degudament lubricat ja que així 
s’especificarà en les instruccions de manteniment de la màquina. Llavors, sabent que tant 
l’eix actuador com les rodes del capçal són d’acer, el coeficient de fregament estàtic que es 
pren entre aquests components és de 0,15 [7]. 

Respecte els càlculs preliminars, l’angle de l’actuador necessari es considerava directament 
l’angle a i en la força necessària no es contemplava la fricció entre components. En 
conseqüència, l’angle a definitiu ha de ser menor per evitar problemes d’espai i d’ergonomia 
en el capçal i el cilindre respectivament i per tant, la força necessària en l’actuador ha de ser 
superior -veure annex B.2-. 

Llavors, la solució de compromís entre la força i l’angle α es conclou escollint un angle de 
l’actuador de 17º i una força útil de 2.400 N.  

D’altra banda, tal com es pot veure en els resultats de les simulacions en la figura C.2 de 
l’annex C, l’eix actuador es desplaça 1,5mm. per culpa de les deformacions acumulades en 
els components del mecanisme de pinçament.  

Per compensar aquests efectes, s’adopta una postura conservadora i es majora la cursa 
necessària de l’eix actuador calculada en l’Eq. 3.18 fins a 33mm. considerant tant la 
deformació acumulada de components com l’acumulació de les desviacions en les 
toleràncies. En conseqüència, cal un cilindre en cascada de 4 èmbols i el recorregut resultant 
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per cadascun d’ells és de 33 mm. Per retornar els pistons de l’èmbol es dissenya una molla 
capaç de poder-se comprimir a l’interior de l’allotjament del suport –veure annex B.2-. 

4.2.2.1. Camisa del cilindre 

Per motius ergonòmics, el cilindre té un diàmetre exterior limitat perquè és el lloc de 
subjecció de la màquina pels operaris. Per tant, segons les dimensions dels tubs 
estandarditzats els diàmetres de camisa que s’utilitza és de 45 x 40 mm. 

Per ser un element exterior i de subjecció cal que tingui molt bon comportament a l’oxidació, 
mentre que la resistència mecànica del material també és important però el gruix de paret és 
considerable respecte els requeriments. De fet, com que la camisa del cilindre és subjectada 
per l’operari, les forces transmeses no provoquen reaccions estàtiques elevades, ja que la 
subjecció de l’operari permetrà el moviment de la màquina. 

Així doncs, s’escull l’alumini com a material, en concret, Al 6060 segons normativa UNE L-
3441,  amb tractament tèrmic T6 i anoditzat per millorar-ne la resistència a la corrosió [9]. 

Com que el cilindre és en cascada, interiorment s’han de col·locar les guies dels èmbols les 
quals han d’anar fixades a la camisa. Per aquest motiu, s’ha de mecanitzar l’interior de la 
camisa per fer allotjaments de circlips tant en la part superior com inferior del gruix de la guia 
èmbol.  

D’altra banda, cal tenir sortida d’aire a l’exterior en les cambres del cilindre perquè no hi hagi 
pèrdua de treball en compressió d’aire. D’aquesta manera es fan quatre forats al final de 
cadascuna de les cambres al voltant del perímetre de l’èmbol. Aquests forats han de tenir un 
diàmetre suficient per no oposar resistència al moviment de l’èmbol per això se’ls dimensiona 
amb un diàmetre de 3 mm. D’aquesta manera, el conjunt dels 4 forats de sortida equival a 
una secció circular de 6 mm. de diàmetre, que és superior a la secció de sortida inferior que 
tenen els èmbols.  

Amb la finalitat de tapar el cilindre en la part superior i inferior es rosca la paret exterior de la 
camisa amb mètrica 45 i rosca fina de pas 1 mm. per no debilitar la paret del cilindre. La 
rosca té una longitud considerable per aconseguir més filets de rosca. 

El procés de fabricació s’inicia sobre un cilindre rectificat de φext 45x φint 40 i una longitud de 
210 mm., es ranuren les regates interiors i finalment es perforen els forats exteriors i es 
rosquen els extrems. 
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4.2.2.2. Tapa cilindre inferior 

La tapa inferior del cilindre és la peça que comprimeix la peça suport amb la camisa i, per 
tant, és la que transmet les forces a la camisa del cilindre a través de la rosca.  

Com que l’àrea restant en la peça suport per tal que es pugui aguantar amb la tapa inferior 
del cilindre no és gaire gran, el material de la tapa cal que tingui una resistència superior al 
de la camisa. Tot i això, les característiques del material han de ser equivalents a les del 
cilindre pel que fa a les condicions externes. 

En definitiva la peça es construeix de duralumini 2011 (segons normativa UNE L-3192) amb 
tractament tèrmic T6 i posterior anoditzat [9]. 

4.2.2.3. Guia èmbol 

La guia èmbol és la peça s’utilitza per separar les cambres de cadascun dels cilindres que 
composen el cilindre en cascada i addicionalment guia l’èmbol a través del seu eix. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, aquestes peces es fixen dins de la camisa del cilindre 
mitjançant segers que es col·loquen en les ranures que es mecanitzen en l’interior del 
cilindre. 

Per aconseguir tenir les cambres pneumàtiques totalment aïllades entre si es col·loquen 
juntes tòriques en la part exterior de les guies i juntes de tija en el seu interior. El fabricant 
indica com s’han de mecanitzar les peces en cada cas en funció del diàmetre objectiu i 
l’amplada de la junta. La guia èmbol s’obtindrà directament del torn. 

Encara que la funcionalitat d’aquesta peça no requereixi una complicació especial, la guia de 
l’èmbol es fabricarà en duralumini 2011 T6 (segons normativa UNE L-3192) [9] per evitar 
problemes de dilatacions tèrmiques amb els èmbols i la camisa i per aconseguir un cos del 
cilindre lleuger. 

4.2.2.4. Èmbols 

Els èmbols es caracteritzen per transmetre la força de l’un a l’altre i comunicar les cambres 
de pressió d’aire. D’aquesta manera, la tija de l’èmbol és foradat interiorment i en el seu 
extrem es fresen les puntes per combinar el pas de l’aire a la següent cambra amb la 
transmissió de la força mitjançant l’eix. 

El diàmetre del forat interior és de 6 mm. amb la qual cosa s’aconsegueix una secció de pas 
de 28 mm2. D’altra banda, els forats que permeten la comunicació entre cambres de pressió 
formen una secció efectiva de 20 mm2, la qual equival a un diàmetre de 5 mm.  
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D’aquesta manera, les àrees efectives de pas de l’aire són considerablement superiors a la 
secció efectiva que té l’electrovàlvula que és de 9 mm2. Per tant, els èmbols provocaran una 
resistència al pas de l’aire petita. 

En la part superior, es col·loca una junta d’èmbol per evitar pèrdues pneumàtiques entre les 
cambres de pressió i de buit. 

Per la funcionalitat de l’èmbol s’utilitza alumini per tenir una solució de compromís entre la 
resistència de la peça i la inèrcia que se’n deriva del seu moviment. Així doncs, el material 
escollit és el duralumini 2011 T6 (segons normativa UNE L-3192) [9]. 

Els èmbols es fabricaran a partir de rodó de 40 mm. que inicialment es tornejarà 
exteriorment. Llavors es perforarà l’interior i finalment es fresaran els extrems de la tija. 

La longitud de la tija és prou important com per plantejar-se el fet de separar la tija respecte 
l’èmbol en si en dos peces per optimitzar els sobrants de material i el temps de mecanització. 
En aquest cas, com que les series no són molt elevades i és important evitar que hi hagin 
pèrdues pneumàtiques s’han dissenyat d’una sola peça.  

De fet, en cas de separar en dos peces roscant entre elles es complicaria el muntatge ja que 
caldria afegir un additiu o un component addicional com juntes planes per assegurar 
l’estanqueïtat i s’incrementaria el número d’etapes de muntatge. De totes maneres, es 
comenta com una possible millora a implementar per reducció de costos ja que es fabriquen 
tres peces per cada màquina, doncs amb una sèrie elevada, el cost de fabricació d’aquesta 
peça tindria un pes important. 

La diferència entre l’èmbol de l’eix actuador i la resta és que aquest no ha de deixar passar 
l’aire sinó que ha de subjectar l’eix actuador. D’aquesta manera, la forma geomètrica és 
idèntica a la dels altres èmbols eliminant a tija.  

Per aconseguir la subjecció de l’actuador amb l’èmbol  de forma centrada es fa un rebaix 
cilíndric en la superfície inferior de l’èmbol i es col·loca un cargol de mètrica 6 de cap 
avellanat perquè quedi enrasat amb la superfície de l’èmbol.    

4.2.2.5. Eix actuador 

L’eix actuador és la peça que s’empra per transmetre el moviment lineal del cilindre al 
moviment rotatiu del dit mòbil. Això s’aconsegueix mitjançant el perfil inclinat de l’eix actuador 
i la roda del dit mòbil. 
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Segons la seva funcionalitat, l’actuador està sotmès a grans pressions superficials, a un 
desgast elevat i a forces importants, per això s’utilitza acer de rodaments F-1310 (Norma 
UNE 36.027) per la seva fabricació [5]. 

L’eix actuador és el component del cilindre pneumàtic que s’endinsa en el capçal de la pinça 
pneumàtica i per tant la fondària màxima pot ser l’equivalent a la separació de les plaques 
laterals. Segons l’amplada necessària pel recorregut del dit mòbil i el fet que interessa tenir 
una línia de contacte amb les rodes de longitud màxima la forma geomètrica més adequada 
de la seva secció ha de ser rectangular. 

Tal com s’ha comentat en l’anterior apartat, l’actuador es centra amb el seu èmbol de forma 
cilíndrica, mentre que es suporta amb la base rectangular de la secció. El roscat superior és 
per fixar-hi el cargol que els uneix. 

Així doncs, per la fabricació d’aquesta peça es partirà de placa d’acer de 11mm. -com a 
mínim- que es tallarà per làser. Seguidament es fresen els laterals i es fan els xamfrans, es 
torneja i es forada la part superior en la mateixa operació i finalment es rosca el forat. 

Tallant per làser el perfil de l’actuador, se li poden donar perfils diferents a la superfície de 
contacte amb la roda, així, aquest es pot adaptar per aconseguir que la força de tancament 
de l’abraçadora sigui constant. 

4.2.2.6. Tapa cilindre superior 

La tapa superior del cilindre serveix per suportar l’electrovàlvula i el sistema de la palanca 
d’accionament.  

L’electrovàlvula es suporta directament sobre aquesta peça mitjançant la col·locació d’un 
ràcord mascle-mascle. La finalitat d’aquest sistema és disminuir el volum de la màquina, per 
temes estètics ja que es tracta d’un útil manual. 

D’altra banda, aquesta peça s’uneix la tapa de la vàlvula, la qual es fixa amb cargols a la 
tapa superior del cilindre. Per evitar problemes d’estanqueïtat els forats roscats per collar-hi 
els cargols es fan cecs, amb la qual cosa, el gruix de paret ha de ser gran. Com que els 
esforços en aquesta part són petits, es dóna un gruix per assegurar que tindrem 3 filets de 
rosca units. 

En definitiva, per analogia amb la tapa inferior, la peça es construeix de duralumini 2011 
(segons normativa UNE L-3192) amb tractament tèrmic T6 i posterior anoditzat [9]. 
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4.2.2.7. Carcassa vàlvula 

La carcassa de la vàlvula serveix d’una banda per tapar la vàlvula i les seves connexions 
elèctriques i de l’altra per suportar el conjunt que conté la palanca. 

Com que és un element exterior, cal que no es pugui oxidar i que sigui estèticament vistós. A 
més, com que cal que tingui una resistència important per suportar el conjunt de la palanca, 
s’escull l’acer inoxidable AISI 304 –F-3504 segons normativa UNE 36.016-89- [5]. 

La peça es dissenya perquè pugui ser fabricada a partir de xapa de 1,5 mm. tallada per làser 
i posteriorment  doblada, ja que aquest és un procés econòmic de fabricació. 

4.2.3. Disseny sistema d’accionament 

El sistema d’accionament és un subconjunt del muntatge de la màquina molt vinculat al 
cilindre pneumàtic. Bàsicament està format pel mecanisme que acciona l’interruptor per 
iniciar les operacions. Elèctricament aquest subconjunt està unit amb l’electrovàlvula per 
mitjà del connector de 4 vies localitzat en la tapa superior. 

El sistema d’accionament ha de contemplar aspectes ergonòmics en funció de la subjecció 
de la màquina. Per això, el punt de comanda es trasllada a mitja alçada respecte la longitud 
del cilindre pneumàtic mitjançant la inclusió d’una palanca d’accionament. Per retornar la 
palanca es dissenya una molla que tingui una obertura inicial petita per no dificultar el 
muntatge de la palanca. 

4.2.3.1. Tapa superior 

La tapa superior uneix la peça suport palanca respecte el cilindre, ja que es fixa a la tapa de 
la vàlvula per mitjà de dos cargols. 

La tapa superior no té cap funcionalitat especial però ha de suportar les reaccions de 
l’accionament de la palanca sense que es detecti una deformació del conjunt. D’altra banda, 
és una peça exterior i, per tant, cal contemplar tant la corrosió com l’estètica. Per això, es 
designa el material AISI 304 –F-3504 segons normativa UNE 36.016-89- per fabricar la peça 
[5]. 

La tapa superior està dissenyada per fabricar-se per mitjà de planxa d’acer inoxidable de 
gruix 2 mm., amb la qual cosa, es pot retallar per làser i posteriorment doblar. Per estètica, la 
peça es xorrejarà al final del procés de fabricació. 

La tapa superior té forats en la part superior central per poder col·locar el silenciador i el 
ràcord de connexió. Els altres dos forats de la part superior serveixen per col·locar-hi el 
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connector elèctric mascle de 4 vies de muntatge en panell i per guiar el cable elèctric que 
connecta el capçal. 

La peça suport palanca es fixa mitjançant 3 cargols guia que tenen la longitud de la guia 
equivalent a la separació entre cares de referència entre peces. Així, la peça queda fixada en 
tots els sentits.  

4.2.3.2. Suport palanca 

Tal com indica el seu nom, aquesta peça té com a funció principal la de suportar l’eix de la 
palanca. De totes maneres, en el suport palanca es fixa l’interruptor per detectar el senyal de 
consigna i el cargol que subjecta l’extrem de la molla. 

Aquesta peça no requereix un tractament estètic ja que no és visible un cop la màquina està 
muntada. Per tant, s’escull un material de cost més econòmic per fabricar aquesta peça però 
capaç de donar una rigidesa suficient al material. Finalment, es decideix emprar el C 45 
segons normativa EN 10083-2 (UNE 36.051-2/91), també conegut com F-1140 [5]. 

El disseny definitiu de la peça permet fabricar-la per mitjà de xapa d’acer de gruix de 2 mm. 
tallada per làser i doblant posteriorment, encara que en aquest cas es podria mecanitzar 
sencera directament ja que s’ha de passa obligatòriament per aquesta etapa per ajustar 
l’allotjament del passador sobre el qual gira la palanca.  

4.2.3.3. Palanca 

La palanca ha de ser suficientment llarga per permetre l’accionament del cilindre des d’una 
posició còmode de subjecció. Com que és important poder tenir bona maniobrabilitat amb 
l’útil manual respecte la zona de tancament, és millor subjectar la màquina des de la part 
central-inferior de la camisa del cilindre pneumàtic.  

De fet, la millor forma d’accionar el mecanisme és subjectant la camisa amb tota la mà i 
alliberant l’índex per polsar la palanca. D’aquesta manera, en cas d’aguantar la màquina per 
la part inferior del cilindre, l’índex roman al centre de la camisa aproximadament. En 
conclusió, la palanca ha de ser suficientment llarga com per arribar al centre de la longitud de 
la camisa, és a dir, ha de tenir una llargada aproximada de 100 mm. 

D’altra banda, la palanca no pot estar molt allunyada del diàmetre exterior de la camisa del 
cilindre en la seva posició natural, ja que l’accés amb l’índex està limitat segons les 
dimensions de les mans dels operaris. 

En definitiva, la palanca ha d’arribar a tocar el cilindre quan estigui accionada i per fer-la més 
rígida se li fan dos plecs petits a cada costat.  
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Segons la sèrie de fabricació es pot fer una matriu senzilla per produccions més elevades o 
bé es pot retallar per làser deixant els plecs més llargs i posteriorment fresar-los.  

Per ser un element exterior que ha de ser un rígid s’escull el material AISI 304 –F-3504 
segons normativa UNE 36.016-89- per fabricar la peça [5].  
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5. Descripció procés de muntatge 

En aquest apartat es descriuen les etapes de muntatge a seguir dels components mecànics, 
els elèctrics i els pneumàtics que estan inclosos dins del conjunta de la pinça pneumàtica. 

5.1. Muntatge mecànic  

El muntatge mecànic de la pinça es pot realitzar separant el subconjunt del capçal respecte 
el subconjunt del cilindre pneumàtic i l’actuador. 

5.1.1. Muntatge del capçal 

En primer lloc, cal muntar el dit mòbil amb la roda i l’iman. Un cop aquest subconjunt està 
llest, cal procedir a col·locar el cargol que subjecta la molla del dit mòbil en la placa lateral 
corresponent. Llavors, la molla es col·loca a l’eix del dit mòbil i es munta el subconjunt a la 
placa lateral dreta. És important seguir aquest primer pas d’aquesta manera ja que com que 
la molla està precarregada en el subconjunt, no es pot muntar el dit mòbil un cop les plaques 
estan empaquetades. 

Seguidament, es situen les rodes fixes i el suport de l’abraçadora sobre la placa dreta amb 
els corresponents eixos encarats. És el moment de posar el passador elàstic al suport per 
evitar que pugui rotar lliurement. Com que la placa està col·locada sobre una base, els eixos 
no cauran. En aquest estat és important, engrassar/lubricar els components que tenen 
moviment relatiu com poden ser els eixos, les rodes, i la part corresponent de les plaques. 

En tancar el capçal, cal pressionar lleugerament perquè els eixos s’endinsin en la placa 
esquerra, i un cop aconseguit es gira 90º el capçal per acabar d’entrar els eixos  posar els 
circlips de subjecció a cada banda. Llavors, es pot muntar el distanciador que al estar en un 
extrem es pot subjectar pels costats mentre s’introdueix el cargol que empaqueta les 
plaques.  

En aquest punt s’està en disposició de muntar el dit fix, el qual té fixades les galgues 
extensiomètriques. Les galgues ja tenen el pont de Wheatstone connectat amb el connector 
que surt del capçal i el qual ja està fixat en el protector cables. A més, el connector té les 
connexions del sensor de posició el qual ja està fixat en el seu suport. En resum, tota la 
connexió elèctrica del capçal està conjunta al dit fix i el protector cables. 

El dit fix s’introdueix per l’espai de separació entre plaques i es passen els cargols guia que 
el fixen. Llavors s’introdueix el protector cables en els cargols i s’empaqueta el conjunt al 
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roscar les femelles. Finalment, es passa el sensor de posició integrat en el suport i es 
col·loquen els cargols que el fixen contra les plaques del capçal. 

D’aquesta manera, el capçal queda a punt per muntar amb el cilindre pneumàtic mitjançant 
els passadors cilíndrics. Aquest assemblatge es farà abans de posar la peça  guia cable, ja 
que així queda lliure la zona per col·locar els passadors i verificar que queden ben fixats. 

Així doncs, la peça guia cable es col·locarà al final de tot el procés. A més, la peça cal 
introduir-la un cop el cable del sensor de posició ja ha estat prèviament posicionat pel camí 
que ha de seguir. El moviment de col·locació de la peça és rectilini, ja que cobreix d’una 
placa a l’altre. La fixació d’aquesta peça es realitza amb cargols. 

5.1.2. Muntatge del cilindre pneumàtic 

En el muntatge del cilindre pneumàtic és imprescindible comença per muntar els 
components que van a l’interior de la camisa: segers, guies èmbols, èmbols i les 
corresponents juntes. 

Abans de res, cal muntar els les juntes d’èmbol en els èmbols i les tòriques i les juntes de la 
tija en les guies dels èmbols. El procés de muntatge es basa en posar el seger que està 
situat a la part allunyada de la guia èmbol que es vol posar, introduir la guia i col·locar l’altre 
seger. Seguidament, cal col·locar l’èmbol fent passar la tija per l’interior de la guia. Aquest 
procés s’ha de completar tres vegades fins a tenir l’interior de la camisa muntat. 

A l’hora de muntar el cilindre, cal prestar especial atenció a la ubicació dels forats de les 
cambres lliures, ja que és l’únic element que indica quin ha de ser el sentit de muntatge dels 
èmbols.  

Posteriorment, es deixarà finalitzada la part inferior del cilindre pneumàtic. Per això, cal 
muntar l’èmbol de l’eix actuador amb l’actuador, col·locant la junta estanqueïtat i fixant amb el 
cargol avellanat. Llavors, cal ubicar el suport a l’interior de la tapa inferior del cilindre i posar 
la molla retorn en el suport. Per muntar aquest subconjunt en la camisa del cilindre s’ha de 
fer força suficient per comprimir la molla i roscar la tapa inferior. Aquest procés s’ha de fer 
amb precaució per evitar que la rosca de la camisa no s’aixafi. 

Per tapar el cilindre per la part superior, cal posar la junta pneumàtica plana i seguidament la 
tapa superior del cilindre. Llavors cal col·locar l’electrovàlvula per mitjà del ràcord mascle-
mascle.   

En roscar l’electrovàlvula, cal estar atent a deixar-la inclinada de tal manera que els forats 
colissos de la tapa vàlvula quedin aproximadament en l’eix perpendicular del cos de la 
vàlvula. Això cal fer-ho quan es detecti que el component ja està ben fixat, però mai es pot 
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gira en sentit contrari ja que sinó trencaríem el tefló que allotja la rosca del ràcord per 
aconseguir l’estanqueïtat.  

A continuació, cal muntar la tapa de la vàlvula posant els cargols amb arandel·les als forats 
colissos d’aquesta peça. La resta de peces formen un subconjunt que es munta a part i que 
s’ha d’ajuntar un cop el cilindre està en l’estat que s’ha deixat en aquests moments. 

5.1.3. Muntatge del sistema d’accionament 

La peça base d’aquest subconjunt és el suport palanca ja que sobre ella es munten la resta 
de peces i finalment es col·loca amb la tapa superior per completar el muntatge de la 
màquina. 

Inicialment, cal agafar el suport palanca per muntar-hi l’interruptor per mitjà de dos cargols de 
mètrica 2. Un cop resta fixat l’interruptor, cal roscar el cargol que fixa la molla de la palanca, 
ja que així en muntar-la queda posicionada i precarregada. Seguidament, cal encarar l’eix de 
la palanca passant la molla i el seu topall i la maneta d’accionament.  

En aquest estat, l’eix està en una posició inestable, és a dir, el subconjunt podria alliberar-se 
ja que l’eix no és fixador sinó guia. El sistema no queda empaquetat de forma estable fins 
que es posiciona aquest subconjunt dins de la tapa superior. Llavors, l’eix ja no pot escapar-
se ja que les ales laterals de la tapa li ho impedeixen. Finalment, cal col·locar els cargols-guia 
entre la tapa i el suport palanca i posar el connector de l’interruptor. 

El punt final del muntatge s’escau en fixar el mecanisme d’accionament al cilindre per mitjà 
de les peces tapa superior i carcassa vàlvula, la qual cosa s’aconsegueix comprimint les 
xapes amb dos cargols M4 i les seves corresponents femelles. 

5.2. Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica en la pinça està composta per la connexió de les galgues, el sensor 
de posició, l’interruptor i l’electrovàlvula. 

Tal com s’ha descrit en el muntatge elèctric, les galgues i el sensor de posició es connecten 
en el mateix connectors en la part superior del capçal. D’aquesta manera s’aconsegueix 
aïllar la part elèctrica del capçal de la del cilindre. 

Les galgues extensiomètriques requereixen dos cables per l’excitació del pont  i dos per la 
sortida, mentre que el sensor de posició també necessita dos cables per l’alimentació i dos 
per la sortida analògica diferencial. Per tant, es necessita un connector de 8 vies com a 
mínim ja que l’alimentació de les galgues i la del sensor són diferents, ja que les galgues 
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s’alimenten a 5 V. mentre que les galgues es connecten a un amplificador que té una sortida 
de 10 V.  

Pel que fa a la part superior, cal recordar que s’ha de configurar el temps d’aplicació 
independentment de l’acció de l’operari. O sigui, que s’ha de detectar l’interruptor 
electrònicament i posteriorment donar la consigna a l’electrovàlvula amb un temporitzador. 
En definitiva, cal un connector de 4 vies, dues pel circuit de l’interruptor i dues per tancar el 
circuit de consigna de l’electrovàlvula. 

El connector i el cable que van al capçal ha de ser molt petit per no ocupar molt espai, però 
com que els connectors que es coneixen més petits són de 12, 6 i 4 vies, es posa el de 12 
vies i s’aprofita per passar el cable que connecti els terres entre la pinça i la caixa elèctrica. 
Llavors, el cable entre el capçal i la caixa elèctrica s’agafarà de 10 vies. 

En definitiva, es faran dos cables un de 4 vies amb els corresponents connectors als extrems 
per l’accionament i un de 10 vies amb connectors de 12 pel capçal. 

D’altra banda, l’armari elèctric ha d’estar format per una font d’alimentació de 5 V. pel sensor 
de posició, una de 24 V. per l’electrovàlvula i un amplificador que té una senyal d’excitació de 
10 V. En el cas d’instal·lació en línia de producció s’haurà de connectar un PLC en xarxa per 
poder emmagatzemar les dades de la producció (Cp’s i Cpk’s) i uns botons que mostrin els 
resultats de cada tancament a l’operari. 

En el cas del prototip, cal insertar una placa borns a la caixa elèctrica per connectar-hi les 
senyals que es volen adquirir i controlar amb el software per mitjà de la tarja d’adquisició de 
dades especial per portàtil. D’una banda, cal adquirir la senyal de la força un cop amplificada 
i la del sensor de posició, de l’altre cal estar pendent de veure quan es tanca l’interruptor per 
l’acció de l’operari, per a continuació donar la consigna a l’electrovàlvula.  

5.3. Instal·lació pneumàtica 

Part de la instal·lació pneumàtica es realitza al muntar els components mecànics que formen 
el cilindre en cascada. Sabent que ja s’ha descrit el muntatge del cilindre, es descriu a partir 
de la connexió de l’electrovàlvula.  

L’electrovàlvula es rosca amb un ràcord mascle-mascle. Primer el ràcord es rosca a 
l’electrovàlvula i posteriorment es rosca a la tapa superior del cilindre girant conjuntament 
amb l’electrovàlvula. Un cop acabat el muntatge mecànic, es rosquen el silenciador i el 
ràcord de connexió ràpida de l’electrovàlvula. D’aquesta manera, queda completada la part 
pneumàtica que afecta internament a la màquina. 
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Externament, cal connectar-se a la xarxa d’aire comprimit i instal·lar-hi la unitat de 
manteniment, la qual inclou el regulador de pressió. Això significa, que aquesta unitat cal que 
estigui al abast de l’operari per si calgués variar la força dels tancaments. En principi, un cop 
a la línea de producció, no ha de ser necessari variar la força de tancaments en un període 
llarg de producció, per tant, no caldria tenir-ho en una zona molt propera a la zona de treball.  

Finalment, la connexió entre la unitat de manteniment i la pinça pneumàtica es realitzarà amb 
tub pneumàtic flexible de la llargada necessària el qual es connecta directament al ràcord 
ràpid col·locat a l’electrovàlvula. Segons indicacions del proveïdor, un diàmetre de tub de 6 
mm. és suficient per aconseguir una bona resposta amb aquesta electrovàlvula. 
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6. Interacció amb l’entorn  

En la interacció amb l’entorn de la màquina es contempla la relació de la màquina amb 
l’entorn tant des del punt de vista del medi ambient com de la seguretat laboral. 

6.1. Anàlisi ambiental 

Durant el disseny de la màquina s’han contemplat aspectes relacionats amb el  medi ambient 
com poden ser la minimització de retalls i de viruta. Pel que fa al reciclatge, les peces que 
poden tenir una vida temporal -no infinita- no indueixen la substitució d’altres peces, sinó que 
es poden recanviar fàcilment només aquells components susceptibles de trencar-se. 

Durant el servei de la màquina, és imprescindible utilitzar petites quantitats de lubricants en 
períodes de manteniment per conservar un funcionament correcte de la màquina. 

L’aspecte més important durant el funcionament de la màquina és el soroll que s’emet degut 
al moviment de l’aire comprimit en accionar el cilindre. En aquest sentit, s’ha ubicat un 
silenciador en la sortida de l’aire quan els èmbols retornen per efecte de la molla, però no és 
possible utilitzar aquest mateix sistema per les sortides de les cambres lliures del cilindre en 
cascada. 

A més, en tancar les abraçadores amb una potència elevada s’emeten sorolls per impactes 
dels èmbols amb els topalls de final de cursa i dels dits entre ells quan es tanca sense cap 
objecte elàstic intermedi. 

En definitiva, com que la màquina emet contaminació acústica i no es pot evitar, és necessari 
que l’operari es col·loqui cascos mentre treballi amb la màquina. 

6.2. Seguretat laboral  

La seguretat d’operació en aquesta màquina és un aspecte molt important ja que es tracta 
d’una màquina manual de gran potència. Concretament, la força amb la qual poden tancar 
els dits és de 4.000 N, que equivalen a 400 kg.  

Aquesta força de tancament es compensa internament amb les reaccions dels components 
fins a arribar al braç de l’operari. Per aquest motiu, durant el disseny s’ha analitzat el camí 
que segueixen les reaccions i s’ha assegurat que no es puguin trencar components que 
puguin ocasionar lesions a un operari. 
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D’altra banda, la màquina està completament tapada com a sistema de protecció per impedir 
l’accés al mecanisme i al sistema d’accionament a excepció de la punta on s’ha de posar 
l’abraçadora.  A més, la palanca d’accionament està allunyada del punt de tancament de les 
pinces. 

Pel que fa a la part elèctrica, els components interns a la màquina estan alimentats a un 
voltatge igual o inferior als 24 V i tot el circuit elèctric compleix la normativa de baixa tensió. 

Finalment, cal considerar que aquesta màquina és manual i, per tant, com tots els útils, eines 
i màquines d’accionament manual l’atenció de l’operari és especialment important per evitar 
tot tipus d’incidents. De fet, tal com ha estat concebuda la màquina, no és possible imaginar-
se el motiu d’un accident que no sigui una negligència de l’usuari. 
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7. Pressupost 

 

Recursos humans Quantitat (h) Cost unitari (€/h) Cost total (€)
Anàlisi alternatives 75 30 € 2.250 €
Disseny components 200 30 € 6.000 €
Plànols 150 30 € 4.500 €
Memòria 100 30 € 3.000 €
Simulació per elements finits 60 50 € 3.000 €
Modificacions segons prototipus 150 30 € 4.500 €

Subtotal (1) = 23.250 €

Recursos humans Quantitat (h) Cost unitari (€/h) Cost total (€)
Muntatge peces mecàniques 50 20 € 1.000 €
Muntatge connexions pneumàtiques 10 20 € 200 €
Muntatge connexions elèctriques 25 20 € 500 €

Aparells i equips Quantitat Cost unitari (€) Cost total (€)
Ordenador portàtil 1 1.200 € 1.200 €
Tarja adquisició de dades (per portàtil) 1 900 € 900 €

Materials Quantitat Cost unitari (€) Cost total (€)
Components pneumàtica :
unitat de manteniment amb regulador de pressió,
electrovàlvula 3/2, tub i racords

1 400 € 400 €

Components elèctrics : 
interruptor, sensor posició, connectors i cables

1 100 € 100 €

Varis : cargols, juntes, circlips, retens 1 100 € 100 €

2. CONSTRUCCIÓ PROTOTIPUS

1. DISSENY DE LA MÀQUINA
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Subcontractació Quantitat Cost unitari (€) Cost total (€)

Col·locació galgues extensiomètriques 4 350 € 1.400 €
Fabricació peces 1 2.300 € 2.300 €
Construcció caixa elèctrica 1 2.200 € 2.200 €
Software 1 2.500 € 2.500 €

Subtotal (2) = 12.800 €

SUBTOTAL (1+2) : 36.050 €

Imprevistos (15%) 5.408 €

Base imposable : 41.458 €

IVA (16%) 6.633 €

TOTAL 48.091 €
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Conclusions 

En el desenvolupament d’aquest projecte s’ha dissenyat una pinça pel tancament 
d’abraçadores del tipus “O” i s‘ha construït un prototip funcional de la màquina segons les 
especificacions demanades pel client. 

Tal com s’ha desenvolupat aquest producte, no es requereixen grans inversions per fabricar 
sèries curtes de la màquina la qual cosa afavoreix la capacitat de continuació del projecte a 
mesura que l’útil es pugui anar introduint en el mercat. 

De les proves de funcionalitat realitzades amb el prototip es pot determinar que tant la 
proposta alternativa del mecanisme de pinçament com la del sistema actuador han estat 
escollides correctament. De fet, s’aconsegueix regular la força entre els 2.000 i 4.000 N en el 
rang de pressió de 2 a 5 bar aproximadament, mentre que la resposta del sistema és prou 
ràpida com per realitzar l’operació en un temps inferior als 2 segons. A més, la força de 
tancament es manté gairebé constant en tot el recorregut tal com s’exigia a les 
especificacions amb una variació màxima del 2%.  

De totes maneres, tal com mostren les simulacions per elements finits, el dit mòbil està 
massa sol·licitat en cas d’utilitzar la màquina permanentment a màxima potència i caldria 
substituir-lo freqüentment. Tot i això, la geometria definitiva inclou millores respecte el model 
analitzat i caldria veure el nivell de vida de la peça segons aquesta configuració.  A més, 
segons especificacions del client, això és admissible ja que caldria canviar un subconjunt 
fàcilment desmuntable. 

En tot cas, en les següents etapes del projecte caldria verificar la vida a fatiga dels 
components fent un assaig a fatiga d’una màquina sencera, analitzant les possibles 
desviacions respecte els resultats obtinguts en la simulació. Finalment, també caldria insistir 
en l’optimització de peces i processos de muntatge de la màquina tenint en compte els 
costos de fabricació d’aquesta i els guanys potencials. 

En conclusió, el disseny és adequat per l’aplicació requerida pel client complint totes les 
especificacions de producte encara que seria susceptible de ser millorat segons els resultats 
obtinguts i els anàlisis realitzats en el prototip. 
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