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A Obtenció de paràmetres de disseny: assaig de tall. 

A.1 Objectiu. 

L’objectiu d’aquest assaig és comprovar la viabilitat de l’aplicació del mètode de tall proposat 

i a més obtenir paràmetres de tall òptims per utilitzar-los en el procés de disseny. També 

s’obtindran dades per als càlculs, com per exemple temps de tall, velocitats i forces sobre el 

fil. 

A.2 Procediment. 

Per assolir els objectius proposats es construeix una màquina per assajar el material. 

Aquesta màquina ha de permetre realitzar fàcilment rèpliques per a l’assaig de tall amb fil 

calent i cal que la seva construcció sigui el més senzilla i econòmica possible. A més, aquest 

assaig ha de realitzar-se en condicions de seguretat adients. 

A.3 Disseny de la màquina d’assaig. 

Segons els requeriments exposats i després d’uns quants dissenys a mà alçada es dissenya 

i construeix la màquina següent (Figures A-1 i A-2): 

 

 
Figura A-1. Fotografia de la màquina construïda i l’equip de mesura. 



Màquina de tallar perfils aerodinàmics en escuma de poliestirè - Annexos Pàgina 4 de 54 

 

  Jordi Ayneto Pou 

 
Figura A-2. Dibuix del model de CAD de la màquina d’assaig. 

 

Es tracta d’un braç mòbil deliberadament llarg articulat a una base que es fixa verticalment a 

una paret. A l’extrem d’aquest braç es troba el fil de tall. Aquest és un fil d’acer amb 

recobriment de níquel. El seu gruix és de 0,25 mm. És alimentat mitjançant un cable doble 

que recorre el braç fins a la base, on aquest últim és soldat a un connector femella. Per 

alimentar la màquina s’utilitza un multitransformador comercial de 220 V i 18 W de potència, 

que dona, segons la placa de característiques, un corrent màxim de 1A i unes tensions de 

1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 i 12 V. Aquestes tensions són seleccionables per l’usuari, la qual cosa 

és ideal per a la aplicació, ja que permet regular la potència que s’està transmetent al fil, i 

per tant la calor generada per efecte Joule i la temperatura. Tot i la placa de 

característiques, s’ha comprovat mitjançant un multímetre que les tensions especificades no 

són correctes. Les tensions reals mesurades són (Taula A-1): 

 
Tensió llegida al commutador (V) Tensió mesurada al multímetre (V) 

1,5 4,9 

3 6,9 

4,5 9,0 

6 11,2 

7,5 13,0 

9 14,6 

12 16,3 

Taula A-1. Tensions reals mesurades al transformador. 
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La raó per a aquestes variacions és sense cap dubte la baixa qualitat del transformador. 

A.4 Construcció. 

La màquina és construïda amb materials artesanals. S’han inclòs en la documentació 

electrònica moltes fotografies i petits vídeos tan de la màquina com de la execució de 

l’assaig. S’ha utilitzat fusta degut a que és un material molt econòmic, fàcil de treballar i a 

l’abast. Les unions s’han fet mitjançant cargols de fusta i adhesiu. El braç està format per 

dos llistons de secció (10 x 10) mm i longitud 900 mm. Es munten paral·lels i s’uneixen 

mitjançant llistons fixats amb cargols. 

 

En un extrem del braç es troba en fil de tall i 

en l’altre l’articulació amb la base. La 

solució de fixació (veure Figura A-3) 

utilitzada en el fil de tall inclou una molla 

que el tensa per absorbir dilatacions 

tèrmiques lineals durant el funcionament i 

petites deformacions que es puguin produir 

durant el tall. Aquest conjunt braç de tall 

dona a la balança un pes de 170 g, dada 

que serà útil més endavant en càlculs 

dinàmics. 

 

 

La base és una fusta de 475 mm de 

longitud i (68x18) mm2 de secció que es 

fixa mitjançant cinta adhesiva a una paret. 

A l’extrem superior es troba enganxat amb 

adhesiu un taquet que permet la articulació 

del braç a través de dos cargols llargs 

(veure Figura A-4). 

 

 

 

 

El muntatge d’assaig queda definitivament així (Figura A-5): 

 

Figura A-3. Detall de la molla que tensa el fil 
de tall. 

Figura A-4. Detall de l’articulació del braç de 
tall. 
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Figura A-5. Muntatge d’assaig. 

A.5 Material d’assaig. 

Els materials d’assaig utilitzats van ser obtinguts de diverses fonts i es tracta d’escuma de 

poliestirè de diferents densitats, gruixos i diàmetres de cel·la. S’ha buscat material amb el 

qual fos adient aplicar la utilització de la màquina en disseny. 

Per realitzar l’assaig es van tallar mostres de material (provetes) amb una alçada concreta: 

230 mm, de manera que la longitud de l’arc tallat sigui la mateixa per cada proveta. A la 

taula següent es mostren les característiques de cada proveta assajada (Taula A-2): 

 
Provetes 

 EPS1 EPS2 

Gruix (mm) 24 9 

Alçada (mm) 230 230 

Longitud (mm) 420 486 

Pes (g) 20 10 

Densitat (Kg/m3) 8,6 10 

Taula A-2. Provetes de material utilitzades als assajos. 
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A.6 Preparació de l’assaig. 

Es va preparar el muntatge d’assaig fixant la màquina de tall verticalment a la paret 

mitjançant cinta adhesiva. Es va connectar el multitransformador a la xarxa i es van posar 

els commutadors al voltatge més baix. Es va preparar el suport adient per tal d’aixecar la 

proveta a assajar de manera que el fil entrés en contacte amb el material amb el braç en 

posició horitzontal. Amb això es pretén definir amb més facilitat les forces sobre el braç per a 

càlculs posteriors. Es va obrir el circuit que alimenta el fil i es va connectar en sèrie un 

multímetre digital amb la intenció de mesurar les intensitats de corrent durant els talls. 

A.7 Execució de l’assaig. 

En l’assaig es va prendre nota de dos paràmetres: la intensitat de corrent durant el tall i el 

temps que trigava en fer-se. Es van executar 5 mesures de temps per cada voltatge i per 

cada proveta, amb un total de 45 mesures (proves a part). 

 

Cada assaig comença amb la 

col·locació de la proveta en posició, 

comprovació del voltatge al 

multitransformador, intensitat al 

multímetre i zero al cronòmetre. 

Aleshores es deixa anar el braç de 

tall i aquest va caient, travessant el 

fil el material. L’assaig acaba quan 

el  braç arriba al final i el fil ja no 

està en contacte amb el material, 

aleshores es para el cronòmetre i es 

pren nota de les corresponents dades. 

El resultat de l’assaig és, a més de les mesures, una llesca de material (Figura A-6). 

A.8 Resultats. 

Primer es va comprovar en quines condicions de tensió i intensitat té lloc el fenomen de tall. 

Així, es va provar material amb diferents tensions i els resultats indiquen que es tenen 

condicions adients a partir de 9 V i 1,75 A (Taula A-3). 

 

 

 

 

Figura A-6. Llesques de material resultat dels talls.
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Condicions inicials de tall Comentaris 

4,9 V i 1,40 A No hi ha tall. Temperatura insuficient. 

6,9 V i 1,48 A Tall molt lent, dens, requereix força important per penetrar el fil dins el 

material. 

9 V i 1,66 A Tall lent, però es tenen condicions adients a l’aplicació. 

Taula A-3. Condicions de tall no vàlides. 
 

Un cop definits els paràmetres de tall inicials es van executar els assajos tal com s’ha 

explicat. Les taules següents recullen els resultats (taules A-4 i A-5): 

 
Proveta: EPS 1 

Tallant a (V): 11,2 Tallant a (V): 13 Tallant a (V): 14,2 Tallant a (V): 16,3 

Intensitat (A) 1,8 Intensitat (A) 1,82 Intensitat (A) 1,86 Intensitat (A) 1,92 Mesura 

Temps de tall (s) Temps de tall (s) Temps de tall (s) Temps de tall (s) 

1 31 26 24 19 

2 32 28 23 19 

3 33 29 24 20 

4 33 28 25 20 

5 33 29 26 21 

Mitjana 32,4 28 24,4 19,8 

Potència elèctrica (W) 20,16 23,66 26,41 31,29 

Taula A-4. Resultats dels assajos amb la proveta 1. 
 

Proveta: EPS 2 

Tallant a (V): 11,2 Tallant a (V): 13 Tallant a (V): 14,2 Tallant a (V): 16,3 

Intensitat (A) 1,83 Intensitat (A) 1,88 Intensitat (A) 1,88 Intensitat (A) 1,88 Mesura 

Temps de tall (s) Temps de tall (s) Temps de tall (s) Temps de tall (s) 

1 16 17 15 15 

2 16 15 16 15 

3 17 16 15 15 

4 17 16 15 15 

5 16 17 15 15 

Mitjana 16,4 16,2 15,2 15 

Potència elèctrica (W) 20,49 24,44 26,69 30,64 

Taula A-5. Resultats dels assajos amb la proveta 2. 
 

El gràfic següent recull les dades anteriors mostrant el descens del temps de tall amb 

l’augment de potència elèctrica alimentant el circuit de tall (Figura A-7): 
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Potència elèctrica de tall vs. Temps de tall
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Figura A-7: Gràfic de temps de tall vs. Potència elèctrica de tall. 

 

S’observa que per a un mateix augment de potència elèctrica de tall la durada del tall 

disminueix molt més ràpidament en la proveta més gruixuda que no pas en la prima. 

El gruix de la proveta afecta el temps de tall segons es mostra a la Figura A-8: 

Increment del temps de tall amb el gruix de la proveta en 
condicions de tall optimes
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Figura A-8: Gràfic de temps de tall vs. Gruix de la proveta. 
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Per als gruixos de perfil desitjat, uns 65 mm, el temps de tall obtingut per extrapolació de la 

recta anterior és (Eq. A-1): 

 

smmgsttall 3,497,965·61,07,9·61,0)( =+=+=      (Eq. A-1) 
 

Aquest valor fa referència a un tall de la longitud tallada a la proveta (233 mm) però amb un 

gruix de material de 65 mm. 

 

A més de l’assaig esmentat es va comprovar l’acabat superficial de la zona tallada. Per això 

es va comprovar com queda la superfície tallada (Figura A-9) en les “llesques” de material 

obtingudes. L’acabat és excel·lent: fi, suau i regular. També es van fer talls forçant el braç de 

manera que els temps de tall es veia reduït a 11s, però l’acabat superficial empitjorava: les 

cel·les de poliestirè s’arrencaven i la superfície es feia més irregular i menys llisa. 

 

 
Figura A-9. Acabat de la superfície tallada. 

  

Un altre aspecte que es va comprovar és el fet que el fil estigui tallant o no afecta al valor de 

la intensitat que el travessa. Això és una bona notícia, ja que el control elèctric que haurà de 

muntar la màquina a dissenyar serà més simple. 

 

Durant els assajos es produïren petites emissions de gasos provinents dels fums de fusió 

del material en contacte amb el fil. Caldrà tenir en compte aquests fums en el disseny de la 

màquina en quan a la seva toxicitat, tant per el impacte ambiental que puguin tenir com per 

el que puguin afectar a la seguretat de l’usuari. 
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Cal notar també el fet que el fil s’ennegreix ràpidament amb l’ús, però això no afecta al tall. 

Per tant el manteniment que caldrà fer al fil de la màquina es veurà reduït molt respecte un 

cas on s’hagués de netejar cada certa quantitats de talls o peces produïdes. 

 

A.9 Càlculs cinemàtics i dinàmics.  

Per determinar la velocitat lineal del fil durant el tall i la força a la qual esta sotmès 

s’utilitzaran els resultats anteriors. 

A.9.1 Força sobre el fil durant el tall. 

El diagrama de sòlid lliure del braç de tall permet obtenir les forces sobre aquest (Figura A-

10): 

 
Figura A-10: Diagrama de sòlid lliure del braç de tall. 

 

Les equacions que s’obtenen al plantejar l’equilibri per a la posició representada són (Eq. A-

2): 

 

∑
∑

−==→=

=→=

filyx

fil

FmgRRF

mgFOM

 i 00

422·880·0)(
  

NRR

NmgF

yx

fil

868,0 i 0

8,0
880
422·

==

==
  (Eq. A-2) 

   

 

En la posició final de tall del braç (inclinat 17º respecte la horitzontal) les equacions de 

equilibri inclouen aquest angle en els càlculs, però degut a que és un angle petit el valor de 

les forces no canvia de manera important i és menystenible. 
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La força que actua sobre el fil durant el tall ho fa de manera tangent a la trajectòria del fil i 

s’oposa al seu avanç, com si d’un cos immers en un fluid es tractés. 

 

Es podria trobar la força sobre el fil durant el tall, o sigui amb el braç en moviment, però 

considerant que durant el tall aquest no augmentava la seva velocitat (no accelerava), el 

valor de la força sobre el fil és el mateix que el calculat en condicions estàtiques. 

A.9.2 Velocitat de tall. 

Tenint en compte la geometria mostrada a la Figura A-10 la velocitat angular del braç depèn 

del temps que triga en fer-se el tall segons (Eq. A-3): 

 

º360
2·º17 π

tall
braç t
w =         (Eq. A-3) 

 

Com s’ha vist anteriorment, el temps de tall depén del gruix g del material a tallar segons la 

aproximació per mínims quadrats de l’equació 1, de manera que la velocitat lineal de tall és 

(Eq. A-4): 

880,0·
360
2·

7,9·61,0
º17880,0· ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

==
π

g
wv braçtall     (Eq. A-4) 

 

Per al gruix desitjat de perfil de g=65 mm el valor de la velocitat de tall és (Eq. A-5): 

 

smvtall /10·3,5 3
65,

−=         (Eq. A-5) 

 

Aquesta velocitat serà utilitzada en el disseny i càlcul del motor i la transmissió. 

A.10 Conclusions. 

Després de l’assaig es poden respondre les preguntes plantejades al inici i concloure que: 

 

• El mètode de tall per fil calent és perfectament vàlid per a l’aplicació. 
• Els paràmetres elèctrics de tall òptim són (Taula A-6): 
 

Paràmetres elèctrics de tall 

Tensió 15 V 

Intensitat 2 A 

Taula A-6: Paràmetres elèctrics. 
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• Els paràmetres cinemàtics i dinàmics de tall són (Taula A-7): 
 

Paràmetres dinàmics de tall 

Velocitat de tall ]/[
3492][·6,219

94 sm
mmg

vtall +
=  

Velocitat de tall per g=65mm smvtall /10·3,5 3
65,

−=  

Força sobre el fil 0,8 N 

Taula A-7: Paràmetres cinemàtics resultants. 

A.10.1 Observacions. 

Cal recordar alguns detalls que han sorgit durant l’assaig: 

 

• La intensitat elèctrica no depèn de si el fil està tallant o no. 

• Cal tenir en compte la generació de fums durant el tall i la seva possible toxicitat 

durant el disseny de la màquina, trobant solucions adients. 

• Augmentar la velocitat de tall sense augmentar també la potència elèctrica empitjora 

la qualitat del tall obtingut. 

• En un ús normal, sense fallades, el fil de tall no es deteriora ràpidament, simplement 

s’ennegreix. 

• Durant el tall i per sota de la velocitat esmentada més a dalt el fil no arriba a tocar el 

material. La calor emesa per radiació és suficient per provocar la fusió. Per tant, no 

s’està exercint cap força sobre el fil. 
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B Selecció i càlcul de les molles del sistema palpador. 
Tal com s’ha dissenyat el palpador és necessari un element que garanteixi el contacte entre 

la matriu de tall i els rodaments del palpador. Una molla és l’element ideal per a aquesta 

funció. Es seleccionaran molles segons els següents criteris: 

 

• força que hagin de fer. 

• posició en la que hauran de treballar. 

• espai que ocuparan. 

• desplaçament útil necessari. 

 

Per a la selecció i càlcul s’utilitzarà un catàleg de fabricant de molles, Lesjofors, inclòs a 

l’annex, i es seguirà un procés iteratiu de cerca i comprovació. 

 

Les molles seleccionades seran helicoïdals cilíndriques amb fil de secció rodona, amb el 

material treballant a torsió i la molla a compressió [2]. En tot moment la molla estarà 

comprimida, ja que es desitja que faci força en qualsevol posició. 

B.1 Molla del sistema palpador superior. 

 

Aquesta molla ha de complir els següents requeriments: 

 

i. Ha de fer una força tal que permeti al palpador estar en contacte permanent amb la 

matriu de tall. Cal observar que, teòricament, per a aquest cas no és necessària la 

utilització de cap molla, ja que el palpador es troba sotmès al seu propi pes i cau de 

forma natural. Tot i això, es dissenyarà una molla que faci un mínim de força per 

garantir-ne el contacte. 

ii. La molla treballarà guiada per l’interior pels braços del palpador i en un espai reduït. 

iii. El desplaçament útil de la molla un cop muntada i treballant ha de ser tal que permeti 

la funció del sistema. Això vol dir que no és vàlida una molla que no permeti un 

recorregut superior als 2,5 cm, ja que aleshores no seria capaç de treballar sobre 

perfils aerodinàmics particularment gruixuts.  

 

 

 


