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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és dur a terme un estudi exhaustiu de la força de muntatge per 

manegament entre una mangueta i un cub de roda d’automòbil en una línia de producció 

flexible 

Com a conseqüència d’uns requeriments mínims per assegurar les prestacions del vehicle 

en condicions de conducció extrema, la força de muntatge ha de superar un llindar marcat 

pel client. Amb la finalitat de complir amb aquestes especificacions, l’estudi identificarà i 

analitzarà aquells paràmetres que es considerin de potencial influència sobre la força de 

muntatge entre les parts. 

Per mitjà de dissenys d’experiments (D.O.E.), així com per l’anàlisi de les dades pròpies de la 

línia de producció, l’estudi permet quantificar la repercussió de cada paràmetre d’influència 

sobre el valor de la variable objectiu: la força de muntatge. 

Les conclusions d'aquest estudi permeten determinar la força de muntatge d'un rodament en 

una mangueta coneixent les condicions de les variables significatives d'ambdós components. 

Això ha permès en primer lloc determinar les variables més influents sobre la força de 

muntatge i fixar paràmetres de control sobre aquestes variables. En segon lloc es disposa 

d'una eina per a analitzar ràpidament qualsevol variació inesperada sobre la força de 

muntatge en la línia, que oferint una resposta ràpida que eviti un excessiu malbaratament de 

peces muntades fora dels límits de força de muntatge establerts pels clients. I en darrera 

instància permetrà en futurs projectes determinar la força de muntatge i, per tant, les 

prestacions associades del conjunt, fins i tot abans de realitzar prototipus. 
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1. Glossari 

En aquesta memòria es fa referència molt sovint a termes tècnics específics del sector de 

l’automoció i, més en concret, a la part de xassís. La majoria són en anglès i gran part 

corresponen a parts de la mangueta i del cub de roda. 

• Knuckle (KNL): Mangueta de direcció. Situada a l’extrem dels eixos de l’automòbil, 

una de les seves finalitats és la de fer de suport de la roda. 

 

• Hub Bearing Unit (HBU): Cub de roda. Peça de revolució muntada per manegament 

en el Knuckle i on es colla la roda. La seva principal finalitat és la de permetre el gir 

relatiu entre la roda i el xassís. 

 

• Knucke Assembly (KN ASSY): Conjunt. Resultat del muntatge  per manegament 

entre la mangueta i el cub de roda. 

 

• Control Arm (CA): Braç de la direcció. Part de la mangueta per on es subjecta la 

barra de la direcció de l’automòbil. 

 

• Calliper: Mordassa de fre. Part del knuckle on es colla la pinça de fre. 

 

• ABS (Anti Block System). Sistema d’antiblocatge de les rodes del vehicle. A la 

mangueta hi ha una zona mecanitzada específicament per collar el sensor de l’ABS. 

  

• Lower Ball Joint (LBJ) o Ball Joint (BJ). Entre el braç de control del xassís i la 

mangueta s’ha de permetre qualsevol rotació possible, cosa que es garanteix per 

mitjà d’una ròtula. 

 

• Outer Ring (OR). Anell exterior del rodament del cub de roda. És la part del cub de 

roda que entra en contacte amb la mangueta al muntar els dos components. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El projecte neix de l’estada en pràctiques en el departament d’enginyeria de procés a 

l’empresa METALDYNE INTERNATIONAL SPAIN, S.L., multinacional pionera en el 

subministrament de components de motor, direcció i xassís per fabricants de vehicles arreu 

del món. Com a conseqüència de la infinitat de problemes que van sorgir en l’arrencada 

d’una nova línia de producció de manguetes d’automòbil, es va plantejar la possibilitat de dur 

a terme un estudi per intentar explicar la variabilitat que es donava en les forces de muntatge 

entre mangueta i cub de roda. 

Els requeriments del client, en termes de força mínima de muntatge, i el nivell de rebuig que 

tenia la línia van fer que aquest estudi tingués una especial significació per l’empresa. Mirant 

de descobrir patrons de conducta a partir les dades de la línia de producció i estudiant 

paràmetres externs a la producció en planta s’havia d’intentar donar resposta als valors de 

força de muntatge i el conseqüent nivell de rebuig. 

 

2.2. Motivació 

La possibilitat de poder completar els estudis amb una realitat de la feina diària, i alhora 

poder posar en pràctica coneixements adquirits durant la carrera, han fet d’aquest projecte 

una immillorable manera de poder lligar els estudis amb el món laboral. 

Igualment motivant ha estat el fet de poder afrontar un problema de l’empresa que requeria 

una solució immediata i la possibilitat d’emprar una línia de producció en ple procés 

d’arrencada com a banc d’assaig. 
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3. Introducció 

El projecte consisteix en l’estudi de la força necessària per a dur a terme el muntatge per 

manegament entre una mangueta d’automòbil i el seu corresponent cub de roda en una línia 

de producció automatitzada. 

3.1. Objectius del projecte 

Fruit dels requeriments imposats pel client per preservar el funcionament del conjunt muntat 

al llarg de la vida del vehicle, la força de muntatge entre les dos parts ha de superar un valor 

llindar.  

L’objectiu principal del projecte és poder tenir un complet estudi dels paràmetres influents en 

la força de muntatge i analitzar la resposta de la variable objectiu a partir de la variabilitat de 

cadascun dels paràmetres tractats independentment. 

De la mateixa manera, també serà un objectiu del projecte permetre predir el valor de la força 

de muntatge que s’obtindrà, sabent quines condicions del procés es canviaran. Així com 

poder saber si la variació de les condicions suposarà un augment del rebuig de la línia per 

conjunts muntats amb una força per sota de la mínima exigida.  

3.2. Abast del projecte 

Alhora d’estudiar i analitzar els diferents paràmetres que puguin tenir influència en el 

muntatge caldrà diferenciar entre aquells que són modificables a la planta de METALDYNE i 

aquells que són intrínsecs del proveïdor i el seu procés. Per aquest motiu, i pel fet que la 

política d’empresa que es practica a METALDYNE és la de prioritzar el control sobre el propi 

procés, aquest projecte no tindrà en compte alguns paràmetres relacionats amb el cub de 

roda. Es considera que el proveïdor té un procés de fabricació prou robust que, sumat al fet 

que les toleràncies que se li imposen són molt estretes, garanteix que no produirà peces 

significativament diferents entre elles. 
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4. Descripció dels components del muntatge 

El muntatge dels components es duu a terme en una estació de la línia de producció. Aquí, i 

per mitjà d’un cilindre hidràulic, les dues parts de la peça final són muntades per 

manegament. Els components que formen el conjunt són: 

4.1. Mangueta (o knuckle) 

A la figura 4.1 es mostra la forma estàndard d’una mangueta. Es tracta d’una peça de fosa 

nodular, el material de la qual és GGG40. Donades les propietats d’aquest material, l’esforç 

de tall que cal fer per al seu mecanitzat és menor, mantenint un comportament òptim per a 

les condicions d’ús del vehicle. La peça correspon al tren davanter del vehicle. Existeix una 

peça simètrica per a cada extrem de l’eix i és per aquest motiu que les peces es tracten en la 

línia per parelles. 

De camí entre la fosa i la planta de producció, les 

manguetes passen pel pintor. Allà, per un procés de 

pintura en pols electrostàtica, es garanteix la protecció 

de les peces contra agents externs i se’ls confereix un 

aspecte visual adequat. 

Un cop en la línia de producció, les manguetes són 

mecanitzades per torns i centres de mecanitzat abans 

d’arribar a l’estació de muntatge. Aquest mecanitzat es 

duu a terme sota unes estretes toleràncies per poder 

garantir la seva funcionalitat en el vehicle. 

L’annex A entra en profunditat en la descripció dels components i en el mecanitzat que es 

duu a terme en la mangueta. L’annex C, per la seva banda, explica la disposició del conjunt 

muntat en el vehicle i tots els elements que l’envolten. 

Fig.  4.1. Mangueta 
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4.2. Cub de roda (o Hub Bearing Unit –HBU–) 

El cub de roda és l’element que integra el rodament i on es colla el disc de fre. D’aquesta 

manera, un cop muntat, l’anell exterior del cub de roda es fa solidari a la mangueta i permet 

el moviment  relatiu de rotació entre el cub de roda (roda) i la mangueta (xassís). La figura 

4.2 exemplifica un cub de roda, mostrant els cargols on es subjecta el disc. Al tractar-se 

d’una peça formada per múltiples elements, no cal destacar més que el material de l’anell 

exterior que, com s’ha indicat, és el vincle d’unió entre mangueta i HBU. El material en 

qüestió té la denominació DIN 1.3505. És un acer característic dels rodaments que ofereix 

una alta duresa i una excel·lent resistència a la deformació.  

A efectes del muntatge, el factor més determinant a tenir en 

compte és el gruix de que disposa l’anell exterior del 

rodament, ja que és la part del mateix que es deforma en el 

muntatge per manegament. Aquest gruix varia entre els 

25mm en els extrems i els 85mm en el tram central 

(recolzament de les boles del rodament). 

  

 

 

 

 

Fig.  4.2. Cub de roda 
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5. Muntatge 

5.1. Conjunt muntat 

A la unió dels dos components del muntatge se l’anomena conjunt muntat o knuckle 

assembly. La mangueta i el cub de roda s’uneixen per manegament de manera que el 

diàmetre exterior del rodament del cub de roda és més gran que el diàmetre del forat de l’eix 

central mecanitzat en la mangueta. La interferència existent entre ambdós diàmetres és la 

que garanteix la unió entre els dos components. Cada cop que es munta un conjunt, el valor 

de la força queda enregistrat i ajuntat amb la resta de dades de la mangueta, per tenir 

traçabilitat de les peces. A la figura 5.1 es mostra l’esquema del muntatge que es dóna en la 

línia de producció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.1. Esquema de muntatge entre mangueta i cub de roda 
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5.2. Requeriments del conjunt muntat 

Tenint present que la finalitat del projecte és l’estudi de la força de muntatge de la unió per 

manegament entre la mangueta i el cub de roda, cal entendre que la unió entre els dos 

components té imposats uns requeriments de tipus mecànic. Aquests tenen per objectiu 

evitar possibles fallades en el funcionament del vehicle i els seus dispositius. 

S’ha pogut experimentar que, en condicions extremes de  funcionament del vehicle, el cub 

de roda tendeix a patir un moviment axial respecte el knuckle, sortint del forat. Cal destacar 

que les condicions extremes de les quals es parla es donen en el pas per corba a altes 

velocitats i que es fan tests periòdics per assegurar el comportament del muntatge. El més 

significatiu de tots ells és l’anomenat Aachen Test, que es troba explicat en profunditat en 

l’annex D.  

Motivada per aquest desplaçament relatiu, existeix una primera premissa que ha de complir 

el conjunt muntat. La mangueta disposa d’un mecanitzat per a l’allotjament del sensor del 

sistema d’antiblocatge de l’automòbil (ABS). Aquest sensor llegeix la posició de la roda a 

partir d’un encoder de 40 polsos localitzat en la part del darrera del HBU, entre la pista 

exterior i la pista interior. Donat l’estret rang de detecció del sensor de l’ABS, s’ha de garantir 

que l’encoder sempre es trobi situat més proper al sensor que una distància màxima 

especificada per tal d’evitar el risc que el sistema perdi el senyal (distància D descrita en la 

figura 5.2). 

Tenint el coneixement d’aquest possible desplaçament axial entre el cub de roda i el knuckle, 

pren una importància cabdal saber el marge del qual es disposa per complir en tot moment 

amb les especificacions del sensor de l’ABS.  

La confidencialitat de les dades tractades impedeix fer constar en aquest estudi els valors 

nominals i les desviacions dels factors implicats, però sí es poden destacar els conceptes en 

els quals es basa aquest càlcul. A continuació s’especifiquen les dimensions que tenen un 

pes específic en el càlcul de la distància màxima assumible entre sensor i encoder. Cal tenir 

en compte les toleràncies de cadascuna de les dimensions per tal de poder calcular els dos 

casos més desfavorables. 
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Les característiques principals que definiran la distància entre ambdues parts són: 

• Distància entre encoder i la superfície taló de l’anell exterior. 

• Perpendicularitat del sensor de l’ABS 

• Posició del lector dins la carcassa del sensor. 

• Posició del mecanitzat del forat de l’ABS en el knuckle. 

• Perpendicularitat del mecanitzat del forat de l’ABS en el knuckle. 

• Joc possible existent entre el sensor més petit segons toleràncies de proveïdor en el 

forat més gran possible segons toleràncies de plànol. 

• Elasticitat del cub de roda i el moviment que podria suposar en la posició de 

l’encoder. 

 

 

Per tal de poder realitzar un anàlisi adequat de les dimensions exposades cal observar que 

són dues les distàncies a valorar, de manera que s’avaluïn els dos pitjors casos possibles. 

D’una banda, i resultat de la suma de les toleràncies negatives, s’obté la distància mínima 

Fig.  5.2. Distància efectiva entre sensor ABS i encoder 
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entre el sensor de l’ABS i l’encoder. Encara que el sensor no té un funcionament incorrecte 

per una proximitat excessiva entre ambdues parts, és important dissenyar el conjunt de 

manera que no pugui haver col·lisió entre les dues. D’altra banda, i com a conseqüència de 

la suma de toleràncies positives, s’obté la distància màxima admissible entre l’encoder i el 

sensor.  

De la diferència entre el valor obtingut per suma de toleràncies i el valor present en les 

especificacions del fabricant del sensor de l’ABS, es pot concloure que el cub de roda podria 

arribar a tenir un desplaçament axial de fins a 0,3mm respecte de la mangueta, abans no es 

sobrepassés el valor esmentat i no es pogués garantir el correcte funcionament del sensor 

de l’ABS. Els components que es tenen en compte per a obtenir aquest valor no depenen de 

METALDYNE. Es tracta de components que vénen donats pel client. És per aquest motiu, i 

pel fet que s’està condicionat per diferents fabricants, que el client exigeix un marge de 

tolerància tan estret, tot i haver-se demostrat el seu correcte funcionament per sobre del límit. 

Fins aquest punt s’ha tractat únicament la premissa que corresponia al sistema 

d’antiblocatge, però existeix una segona premissa que condiciona el funcionament del 

vehicle. Malgrat estar supeditada a la condició del sensor de l’ABS, de caràcter molt més 

restrictiu però que no suposa una fallada en el vehicle sinó en un dels seus sistemes, s’ha de 

valorar que per un desplaçament relatiu superior, corresponent aproximadament a 0,6mm, 

s’entra en un segon mode de fallada. En aquestes condicions, el disc de fre, solidari al cub 

de roda, entra en contacte amb la pinça de fre, provocant el fregament constant entre els dos 

elements.  

De les dues condicions anteriors la més restrictiva és la corresponent a la detecció del 

sensor de l’ABS, per la qual cosa aquesta preval i és la que s’ha de tenir en compte com a 

condició imprescindible del muntatge. Més endavant es mostra la relació que s’estableix 

entre el desplaçament axial i la força de muntatge a partir del qual es marca una força 

mínima per assegurar el valor màxim de 0,3mm en els tests i, en conseqüència, en la vida 

del vehicle. 
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5.3. Relació entre el moviment del HBU i la força mínima de 

muntatge 

El moviment axial que es dóna entre el cub de roda i el knuckle és conseqüència de les 

càrregues a les que es veu sotmès l’automòbil en condicions extremes de pas per corba. 

Com s’ha explicat en el punt anterior, el valor màxim admissible per aquest desplaçament és 

0,3mm. Per mitjà de tests periòdics marcats per un pla de control, es comprova la resposta 

del conjunt simulant el seu comportament en un banc d’assaig. Es tracta d’analitzar les 

motivacions que porten a fixar una força de muntatge mínim concreta i veure la relació que 

aquesta té amb el desplaçament relatiu entre el cub de roda i la mangueta. 
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Com es mostra a la figura 5.3, existeix una relació entre el moviment del cub de roda i la 

força de muntatge del conjunt.  

En el gràfic es poden veure dues poblacions diferenciades. La població en la que cal fixar-se 

és la corresponent als punts grocs. El test sobre aquests conjunts s’ha realitzat sota les 

Fig.  5.3. Relació entre moviment del cub de roda i força de muntatge 
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condicions marcades pel client i que ja són considerades extremes. Per una altra banda, es 

pot observar una segona població, punts vermells, d’utilitat per poder raonar les exigències 

del client. En aquesta segona població, els conjunts han estat testejats a unes condicions 

molt més severes, amb unes càrregues que superen les condicions extremes reals de 

funcionament del vehicle. 

Analitzant els resultats dels tests, si només es para atenció als valors obtinguts en les 

condicions normals de la prova (punts grocs, 0,9g), es pot dir que, aplicant un coeficient de 

seguretat alt, valors de força de muntatge per sobre de 10KN ja asseguren un moviment del 

cub de roda inferior a 0,3mm. Cal, però, tenir molt en consideració els resultats del test sota 

condicions encara més severes (punts vermells, 1,2g). Com es pot observar, aplicant unes 

càrregues més elevades sobre el conjunt, els valors de moviment relatiu s’incrementen de 

manera molt significativa. És per aquest motiu, que en el seu moment es va marcar el valor 

de 32KN com a llindar per assegurar valors de desplaçament relatiu inferior a 0,3mm. En 

l’apartat 5.5 es raona el càlcul teòric de la força de muntatge i es pot observar com els valors 

teòrics són superiors al mínim establert. 

 

5.4. Càlcul teòric de la força de muntatge 

En l’annex F es pot trobar el detall del càlcul teòric de la força de muntatge entre una 
mangueta i un cub de roda en una unió per interferència. En aquest càlcul es mostra la 
relació teòrica que s’estableix entre els dos paràmetres. 

Aquest càlcul fa evident que la relació entre la força de muntatge i la interferència és de 
caràcter lineal. Aquest càlcul serà d’utilitat, doncs, per poder establir el comportament de la 
força de muntatge en funció de la interferència per als valors reals obtinguts en la línia de 
producció. 

Tot i això, posteriorment es veurà que aquesta relació no es pot considerar suficient per 
explicar els valors que es donen en la producció i s’haurà de considerar com a part d’una 
equació més amplia que s’utilitzarà per explicar les particularitats del procés de muntatge a 
partir de les toleràncies de fabricació que es tenen. 
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6. Estudi dels paràmetres d’influència 

La descripció feta fins a aquest punt, així com el plantejament de la problemàtica que envolta 

tot el procés de muntatge, han servit d’introducció per poder enfocar de la millor manera 

possible els estudis a realitzar i les posteriors solucions a aplicar. Cal fer un plantejament 

dels diferents paràmetres potencialment influents sobre la força de muntatge per tal 

d’identificar i estudiar aquells que tinguin una repercussió real. La llista que es presenta a 

continuació, que és fruit d’un llarg procés d’anàlisi en equip, es troba dividida en tres 

categories en base al component que tracten: 

 

Mangueta Cub de roda Neteja 

Duresa Duresa Element netejat 

Rodonitat Rodonitat Producte neteja 

Linearitat Linearitat Procés neteja 

Rugositat Rugositat  

Gruix paret Gruix paret  

Long. mecanitzat Long. mecanitzat  

Interferència Interferència  

6.1. Definicions 

Abans de poder entrar a analitzar el comportament del diferents paràmetres que poden influir 

en el procés de muntatge, és convenient definir breument aquests paràmetres  i descriure el 

seu procediment de mesura, si s’escau, per entendre les seves possibles conseqüències 

sobre la força de muntatge. 

Taula  6.1. Factors de potencial influència sobre la força de muntatge 
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1. Rugositat  

Com a conseqüència del procés de mecanitzat, en la superfície apareixen unes 

irregularitats característiques de l’eina de tall. Aquestes irregularitats es combinen per 

donar la textura definitiva d’acabat de l’àrea mecanitzada. Aquest paràmetre és 

característic de les variables de tall, de les propietats de l’eina i de la peça, del tipus 

d’eina utilitzada i de les condicions del procés. 

2. Rodonitat 

Mesurada a partir d’una traça continua, la rodonitat dóna el valor de quant s’allunya una 

superfície circular de la circumferència ideal que se li suposa. Pot donar-se com a 

conseqüència del moviment relatiu de l’eina respecte el seu suport o per falta de 

robustesa en el sistema de subjecció de la peça, així com per l’acabat de l’eina. 

3. Linearitat 

La linearitat és la variació entre una referència coneguda al llarg de l’extrem alt i baix de 

la galga. Té el mateix efecte que la rodonitat però aplicat sobre l’eix imaginari del forat de 

la mangueta o el rodament. 

4. Duresa 

És la propietat d’un material per la qual aquest resisteix a la deformació com a 

conseqüència de forces externes. La duresa està relacionada amb la tensió mecànica, 

les propietats d’antifricció del material, el grau de trempat resultant del tractament tèrmic 

al que es sotmet la peça i de  la homogeneïtat del metall. 

 

5. Gruix de paret 

Es tracta de la quantitat de material que queda entre la superfície mecanitzada i la part 

exterior més propera a l’exterior de la peça. És a dir, el gruix que té la peça des de la part 

mecanitzada fins a la zona més propera on no hi ha peça. Com a resultat d’un gruix de 

paret més petit (gruix de la peça més petit), la peça és menys robusta i presenta menys 

resistència a la deformació. 
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6. Longitud de mecanitzat 

Expressa la llargada de la superfície de contacte entre les dues peces. La longitud de 

mecanitzat és imprescindible per traduir la pressió que s’exerceix sobre les parets de les 

peces en la força necessària pel muntatge. Suposant una pressió de contacte constant, 

al augmentar la longitud de mecanitzat es necessitarà més força per a poder muntar el 

cub de roda en la mangueta. 

7. Interferència 

La unió de les dues peces, cub de roda i mangueta, és mitjançant un manegament per 

interferència. El cub de roda (arbre) té un diàmetre superior al forat de la mangueta 

(botó), de manera que es tracta d’aplicar una força suficient sobre el cub de roda que 

permeti fer-lo entrar en el forat de la mangueta. 

 

6.2. Anàlisi dels paràmetres 

La manera de poder estudiar la influència de tots els paràmetres i les interrelacions entre ells 

seria duent a terme un disseny d’experiments (DOE). Ara bé, abans de tirar endavant la 

composició d’un disseny d’experiments amb un nombre de factors i nivells tan elevat, s’ha de 

tenir en compte que hi ha paràmetres que no serà necessari incloure. 

Cal posar l’accent als problemes que existeixen entorn als assajos que es plantegen per 

trobar els paràmetres d’influència. Per poder entendre millor aquesta problemàtica és 

necessari parar atenció a la línia de fabricació. Aquesta es troba en plena producció i malgrat 

el que pugui semblar, això té dos vessants contraposades. Pel costat negatiu, el tenir la línia 

en plena producció fa inviable realitzar proves específiques, ja que la producció prima per 

sobre de la resta. D’altra banda, això suposa que de les dades de la línia es poden fer 

estudis per veure la influència dels paràmetres que es controlen. És per aquest motiu que hi 

ha tests que no caldrà realitzar encara que hi haurà d’altres d’imprescindibles. Aquests 

assajos s’hauran de fer al marge de la línia de producció, tenint en compte les dificultats que 

això comporta i l’augment de la variabilitat que suposarà sobre els resultats, ja que 

intervindrà molt més el factor humà. 
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6.2.1. Relatius al cub de roda 

Com ja s’ha exposat anteriorment, el cub de roda entra a la línia com a producte acabat i no 

passa per cap estació prèvia al muntatge. És per aquest motiu que es considera com una 

caixa negra d’entrada en la línia. Això fa que qualsevol paràmetre mecànic relatiu al cub de 

roda sigui difícil, sinó impossible, d’assajar. 

Dur a terme un disseny d’experiments que inclogui els paràmetres relatius al cub de roda 

enumerats en l’encapçalament del punt no té sentit. Donada la garantia concertada que està 

pactada amb el proveïdor, no es realitza cap control sobre els HBU previ a la seva 

introducció a la línia. Això fa que no hi hagi dades dels paràmetres. Pel mateix motiu, no és 

factible tenir grups de peces a diferents nivells per a cada paràmetre per poder-los assajar al 

marge de la línia. 

Vist així, però, tot el que s’ha explicat no es pot considerar suficient per justificar el passar per 

alt el control dels paràmetres mecànics relatius al cub de roda. El principal motiu pel qual no 

es considera que aquests paràmetres tinguin influència és la robustesa del procés de 

producció del fabricant dels rodaments. Com a conseqüència de les estretes toleràncies que 

es permeten a les cotes així com per la provada fiabilitat que ofereix el procés, paràmetres 

com la rodonitat, la linearitat, la rugositat, l’espessor de paret i la longitud de mecanitzat de 

l’anell exterior es consideren estables i sense variacions significatives que puguin afectar 

sobre el valor de la força de muntatge. Igualment passa amb el paràmetre de la duresa de 

l’anell exterior del cub de roda, tot i ser un paràmetre cristal·logràfic. Al tractar-se d’un acer de 

forja polit i amb unes toleràncies molt rigoroses, la variabilitat d’aquest paràmetre és molt 

estreta i no afecta a la força de muntatge entre knuckle i cub de roda. 

Es pot fer un cas apart per al diàmetre exterior del rodament. Sense cap mena de dubte, 

aquest és el paràmetre més rellevant de tots els nomenats en aquest apartat i existeix una 

manera indirecta de veure la seva influència. Tot i que la seva variabilitat en la cota és molt 

estreta, combinada amb la del diàmetre del forat de la mangueta s’obté el paràmetre de la 

interferència. Intuïtivament, sembla un dels paràmetres més influents en la unió. La 

interferència entre les dues parts serà analitzada com un dels estudis dels paràmetres 

relatius a la mangueta. 
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6.2.2. Relatius a la mangueta 

Els paràmetres, tan físics com mecànics, relacionats amb el mecanitzat del knuckle tindran 

una importància sobre la força de muntatge molt més rellevant que els relatius al cub de 

roda. Les raons per realitzar aquesta afirmació són dues. D’una banda, la premissa que és 

molt més fàcil controlar el procés a la pròpia planta que el procés dut a terme pel proveïdor. 

De l’altra, la diferència en la qualitat del mecanitzat. Mentre que per l’anell exterior del 

rodament es tractava d’un rectificat fi (Rz=0,0095mm), en el cas del forat de la mangueta es 

tracta d’un tornejat entre mitjà i fi (Rz=0,0025mm) que, combinat amb el material del qual està 

composada, atorga a la mangueta una incidència remarcable sobre el comportament del 

muntatge. Un altre motiu rellevant, encara que de menys pes, és la variabilitat en el procés 

de fabricació. 

Malgrat la gran importància que prenen els paràmetres relatius a la mangueta, cal tenir 

present que es tracta d’una peça de fosa. Com l’únic procés que es duu a terme a planta és 

la seva mecanització, hi ha paràmetres relatius a la mangueta que, o bé no es podran 

determinar, o bé no es podrà estudiar la seva influència sobre la força de muntatge. Són 

aquells paràmetres propis del material i no característics del procés de mecanitzat.  

Així doncs, paràmetres com la duresa del knuckle o l’estructura cristal·lina del material, que a 

priori sembla que podrien tenir una certa influència sobre la força de muntatge, no podran ser 

assajats als nivells desitjats, sinó únicament analitzats a partir de les dades enviades pel 

proveïdor. Aquest fet provoca que siguin estudis menys fiables i no puguin ser tan metòdics. 

S’empraran valors dels lots enviats pel proveïdor, cosa que, al estar sempre dintre 

d’especificacions, pot no mostrar clarament una dependència. 

Per una altra banda es poden trobar la resta de paràmetres relacionats amb la mangueta i 

enumerats amb anterioritat: són els paràmetres mecànics. Encara que són paràmetres 

modificables a planta durant el procés de mecanitzat, no cal que siguin inclosos al disseny 

d’experiments. Amb ells es segueix un procés independent. Des de la posada en marxa de la 

línia s’han dut a terme nombroses proves i modificacions que han donat llum a la robustesa 

del procés. La metodologia que es seguirà en aquest cas és la d’analitzar dades de la línia 

que abastin un espai temporal del qual es té seguretat que no hi variació en els paràmetres 

excepte del que s’està estudiant el comportament. En l’apartat 6.4 del projecte es mostren 

els estudis realitzats per aquests paràmetres. 
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6.2.3. Relatius a la neteja 

L’experiència aportada al llarg dels mesos ha demostrat que el paràmetre de la neteja és un 

factor d’importància cabdal al parlar de la força de muntatge entre la mangueta i el cub de 

roda. És per aquest motiu que resulta imprescindible estudiar en profunditat la neteja tant de 

la superfície del rodament, com del forat de l’eix central del knuckle. Més endavant es 

comprovarà la relació existent entre el coeficient de fregament i el nivell d’oli existent entre 

les dues superfícies a muntar. 

Tant per a la mangueta com per al cub de roda existeixen unes peculiaritats concretes del 

procés de fabricació que tenen la seva repercussió en el muntatge. Pel que fa als knuckles, 

cal notar que el mecanitzat es fa refrigerat per taladrina. El problema resideix en que aquesta 

taladrina acaba dipositada sobre la superfície del forat de l’eix central de la mangueta creant 

una pel·lícula. A l’hora de parlar del cub de roda, el que cal destacar és l’últim procés de 

protecció contra la corrosió que el fabricant aplica sobre la peça. El cub de roda és impregnat 

amb oli amb la finalitat d’aguantar en perfectes condicions el transport entre plantes. 

Aquestes peculiaritats tenen una incidència marcada sobre el comportament de la força de 

muntatge. Els productes que es fan servir provoquen que el coeficient de fregament entre les 

dues superfícies disminueixi i, per tant, que la força de muntatge sigui menor.  

Com a conseqüència, resulta essencial dur a terme un disseny d’experiments (DOE) relatiu a 

la neteja de les peces, per tal de trobar totes les possibles interaccions entre els factors i el 

seu grau d’influència sobre la força de muntatge. És necessari, igualment, a causa de la falta 

d’informació de què es disposa per estudiar aquest factor i la notable influència que es 

presumeix que pot tenir sobre el comportament del muntatge en base a l’experiència.  

 

6.2.4. Càlcul del coeficient de fricció 

Com s’ha pogut observar en el càlcul teòric de la força de muntatge (apartat 5.5), aquesta es 

troba afectada per la superfície de contacte entre les dues peces, per la pressió de contacte 

que es crea entre les superfícies i pel coeficient de fregament entre els materials. En el cas 

de la unió que s’estudia, el material de la mangueta és un acer de fosa nodular (GGG40), 

amb un tornejat del forat de l’eix central entre mitjà i fi (experimentalment: Rz=0,0095mm). El 
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material de la pista exterior del rodament del cub de roda és un acer característic per 

rodaments (DIN 1.3505), amb un acabat de rectificat fi (experimentalment: R z=0,0025mm). 

A partir de taules teòriques se sap que el valor del coeficient de fregament entre dues 

superfícies metàl·liques està situat al voltant de 0,15. L’experiència que s’ha dut a terme té la 

finalitat de comprovar el valor real del coeficient de fregament. Igualment, l’experiment 

intentarà servir d’introducció per explicar perquè l’estat de neteja de les peces pot influir en el 

comportament de la força de muntatge. 

A nivell teòric, el càlcul del coeficient de fregament es realitza a partir de l’estudi del diagrama 

del sòlid lliure. El seu valor es troba al igualar la força de fricció (FR) i la component 

horitzontal del Pes (PX) tal i com es mostra en el sistema d’equacions (Eq. 6.1) corresponent 

al diagrama esquematitzat en la figura 6.1. 
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            (Eq. 6.1) 

 

 

L’expressió del coeficient de fregament que s’obté de la formulació anterior és la donada en 

l’equació següent (Eq. 6.2): 

Fig.  6.1. Diagrama del sòlid lliure 
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El procediment experimental per determinar el coeficient de fregament és troba explicat a 

l’annex E. Dels resultats obtinguts se’n desprenen dues conclusions: 

1. L’assaig no mostra una variació del coeficient de fricció per a manguetes de dues 

colades amb propietats de duresa i estructura cristal·lina diferents. Tot i que no es 

pot concloure que existeixi una relació, cal tenir en compte les característiques de 

l’assaig i les característiques del muntatge. A l’assaig s’ha intentat donar un pes 

important al rodament per a què la pressió de contacte fos significativa però malgrat 

això, aquesta pressió mai pot comparar-se amb la que s’exerceix entre les dues 

peces durant el muntatge. És en aquest moment quan la interferència que es crea 

dóna lloc a unes pressions molt més elevades que no es poden plasmar en les 

condicions d’aquesta experimentació. 

2. Donades les característiques de l’assaig, encara que no s’aprecien diferències 

significatives entre els diferents nivells de neteja de les peces, probablement pel 

mateix raonament que es dóna en el punt anterior, sí existeix una variació 

destacable quan les peces s’impregnen d’oli. La taula 6.2 mostra aquest fet.  

 

Neteja Angle µ din 
Alcohol 8º 0,141 

ARDROX 8º 0,141 

Oli 4,5º 0,079 

 

 

 

Aquests resultats permeten explicar perquè pren una importància tan gran el nivell de neteja 

de les peces quan arriben a l’estació de muntatge. Un nivell d’oli superior al normal, provoca 

Taula  6.2. Valors mitjans de µ a partir de 
l’estat dels components 
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una reducció significativa del coeficient de fregament entre els dos components i suposa que 

la força que cal fer en el muntatge sigui menor. 

 

6.3. Estudi dels paràmetres relatius a la mangueta 

Com ja s’ha introduït en apartats anteriors, els paràmetres relatius a la mangueta prenen un 

paper més important que els relatius al cub de roda. Ja sigui pel fet que el tipus de 

mecanitzat és menys fi o pel fet que són paràmetres que es poden controlar en la pròpia línia 

de producció. L’experiència adquirida des de l’arrencada de la línia porta a pensar en estudis 

particulars per a cada paràmetre basats en l’anàlisi de les dades de línia amb la finalitat 

d’aconseguir deduir relacions entre cada paràmetre i la força de muntatge. Cadascun 

d’aquests estudis tindrà en compte períodes temporals on l’únic que varia és el paràmetre en 

qüestió. A continuació es troben detallats els diferents estudis. 

 

6.3.1. Estudi 1: Força de muntatge envers Rodonitat 

La finalitat d’aquest estudi és analitzar la possible influència de la rodonitat del forat de l’eix 

central de la mangueta sobre la força de muntatge entre els dos components. El procediment 

s’ha basat en extreure dades de la línia de producció d’un període de temps acotat, en el 

qual s’ha controlat que l’únic paràmetre significativament variable fos la rodonitat. S’han 

separat les dades per intervals d’igual amplada i s’han analitzat els valors de la força de 

muntatge de les diferents poblacions, així com les diferències entre elles. 

Dades de l’estudi: 

 Inici: 19.06.2006 

 Final:  23.06.2006 

 Nombre de mostres: 5.273 peces 
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 Intervals: 

1. 0,000mm ≤ Rodonitat ≤ 0,003mm 

2. 0,003mm < Rodonitat ≤ 0,006mm 

3. 0,006mm < Rodonitat ≤ 0,009mm 

4. 0,009mm < Rodonitat ≤ 0,011mm 

 

La taula presentada a continuació (Taula 6.3) mostra els resultats estadístics obtinguts a 

partir de les poblacions establertes en la designació per intervals. Cal senyalar que en 

l’annex G (histogrames dels estudis de línia) es troben els histogrames corresponents a les 

poblacions en que es divideix cada estudi, per tal de veure les distribucions de les dades en 

la mostra. 

 

Rang [mm] 

Mín Màx 
n Pmitja [KN] Stdv [KN] Ppk 

0 0,003 121 46,76 1,8 2,74 

0,003 0,006 4456 45,6 2,08 2,18 

0,006 0,009 696 44,54 1,63 2,53 

0,009 0,011 0 No hi ha valors 

Conclusions: 

S’ha de tenir present que l’abast d’aquest estudi es limita a un rang de valors comprés entre 

0 i 0,011mm, marcat pel plànol de la peça. Qualsevol peça mecanitzada amb un valor de 

rodonitat superior és rebutjada per la línia. És per aquest motiu que l’abast de les conclusions 

s’hauria de restringir únicament a l’interval de tolerància per bé que en una zona propera als 

límits analitzats és lògic suposar que es mantindrà la tendència. En qualsevol cas, la qualitat 

del procés de mecanitzat fa que sigui  difícil arribar a trobar manguetes mecanitzades amb 

una rodonitat propera al valor màxim. Això reafirma el fet de no fer extensible aquesta relació 

més enllà dels valors de rodonitat que es troben dintre de la tolerància.  

Taula  6.3. Resum de les dades estadístiques de l’estudi 
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Partint d’aquesta premissa i a la llum dels resultats obtinguts, sembla correcte afirmar que 

existeix una relació directa entre la rodonitat i la força de muntatge entre mangueta i cub de 

roda. El gràfic següent (Fig. 6.2), mostra la tendència de les dades amb un coeficient de 

correlació per una aproximació lineal proper a la unitat (R2=0,9993).  
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La relació particular que s’estableix en aquest estudi entre la força de muntatge i la rodonitat 

del forat de la mangueta ve marcada per la següent equació (Eq. 6.3): 

Fmunt[KN] = 47,298 – 370 · Rod[mm]    (Eq. 6.3) 

Es pot apreciar com disminueix la força de muntatge al augmentar el valor de la rodonitat. En 

realitat, però, tot i veure el comportament que tindrà, no es podrà tenir en consideració el 

terme independent a l’hora d’obtenir l’equació global de la força de muntatge, ja que aquest 

estudi es dóna per unes condicions particulars. S’utilitzarà únicament el terme lineal per 

incorporar el paràmetre de la rodonitat en l’equació global (queda reflexat en l’apartat 7). El 

factor que caldrà tenir en compte en l’equació global serà (Eq. 6.4): 

 

 R [KN] = – 370 · Rod[mm]    (Eq. 6.4) 

Fig.  6.2. Gràfic Força de muntatge - Rodonitat 
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6.3.2. Estudi 2. Força de muntatge envers Rectitud 

La intenció d’aquest estudi és intentar demostrar l’existència d’una relació entre la rectitud del 

forat de l’eix central de la mangueta i la força de muntatge entre els dos components. El 

procediment per a dur a terme l’estudi segueix les mateixes directrius que el anterior.  

L’estudi s’ha realitzat a partir d’un nombre de mostres gran per tal de donar la major fiabilitat 

possible als resultats obtinguts. Com en el cas de l’estudi anterior, s’assegura l’estabilitat de 

tota la resta de paràmetres per poder donar validesa a la relació que s’obtingui. 

Es divideix les dades de l’estudi en intervals d’amplada constant que permetin trobar 

relacions directes. Malgrat que la tolerància de fabricació marca un màxim en 0,011mm, el 

procés permet assegurar que en cap cas es superarà la meitat de la tolerància. És per 

aquest motiu que els intervals en que s’ha dividit l’estudi són els exposats a continuació. 

Dades de l’estudi: 

 Inici: 24.07.2006 

 Final:  28.07.2006 

 Nombre de mostres: 4912 peces 

 Intervals: 

1. Rectitud = 0,000mm 

2. Rectitud = 0,001mm 

3. Rectitud = 0,002mm 

4. Rectitud = 0,003mm 

5. Rectitud = 0,004mm 

6. Rectitud ≥ 0,005mm 

 

La manera més adequada d’analitzar les dades de línia en funció de la rectitud que 

presenten és mirar els seus histogrames. Visualment, ajuda a entendre les dispersions 

degudes al procés i a veure de forma ràpida si existeixen diferències significatives entre les 

mitjanes. En l’apartat anterior ja s’ha exposat que els histogrames referents a cada població 

es troben en l’annex G. 
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Els resultats obtinguts es poden resumir en la taula següent (Taula 6.4): 

 

Rectitud [mm] n Fmunt [KN] Stdv [KN] Ppk 

0 993 45,74 1,43 3,21 

0,001 2085 45,73 1,51 3,03 

0,002 1732 45,79 1,49 3,09 

0,003 96 45,64 1,33 3,42 

0,004 7 45,04 2,12 2,05 

> 0,004 No hi ha dades en aquest rang de valors 

Els estudis estadístics que es duen a terme només poden ser considerats vàlids si es 

disposa d’un nombre de mostres suficient (entre 20 i 25 mostres, segons criteris). Un 

histograma amb un nombre de mostres inferior representa una rellevància percentual massa 

important. En el cas que es disposés d’un nombre de mostres suficient, qualsevol valor 

anòmal (situació fora de la normalitat) no afectaria a la capacitat del procés d’una manera 

significativa. 

 

Conclusions: 

De manera similar al que passava en l’estudi de la rodonitat, al estudiar el paràmetre de la 

rectitud es poden observar les limitacions que es pateixen. La qualitat del mecanitzat té per 

conseqüència uns valors de rectitud molt inferiors al llindar marcat per la tolerància de plànol. 

No es pot saber com es comportaria la força de muntatge per valors de rectitud entre 

0,004mm i 0,011mm. A la vista dels resultats, però, sembla adequat pensar que la tendència 

que s’observa en les dades estudiades es mantindrà. 

Taula  6.4. Resultats estadístics segons la rectitud 
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L’estudi, però, no es podrà utilitzar per extrapolar les conclusions que se’n deriven per a 

valors de rectitud superiors al límit de tolerància (0,011mm). Igualment, no tindria sentit 

estudiar aquests valors ja que el control 100% que es té a la línia assegura que qualsevol 

peça fora d’especificacions es rebutjada per la línia. 

Cal tenir present que per al valor de Rectitud=0,004mm només es disposa de 7 mostres. Per 

tant, les dades corresponents només es poden considerar per tenir una idea aproximada del 

comportament d’aquesta població, i en cap cas es pot agafar el valor de la mitjana per a 

analitzar la resposta de la força de muntatge al variar la rectitud. 
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Com mostra el gràfic anterior (Fig. 6.3), al observar el coeficient de correlació es pot 

assegurar que, per les dades de l’estudi, el valor de la rectitud no té una influència clara 

sobre la força de muntatge (R2=0,2464). Així doncs, i pensant que aquesta conclusió és 

extensible per tot l’interval de tolerància, es pot concloure que aquest paràmetre no té 

influència sobre el comportament de la força de muntatge. 

Fig.  6.3. Gràfic Força de Muntatge - Rectitud 
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6.3.3. Estudi 3. Força de muntatge envers Mecanitzat 

La finalitat de l’estudi és trobar una possible relació entre l’acabat superficial del mecanitzat 

de l’eix central de la mangueta i la força de muntatge d’aquesta amb el cub de roda. 

Principalment, aquest estudi es basa en analitzar les dades corresponents als dos torns de 

línia que mecanitzen el forat de l’eix central de la mangueta i que treballen en paral·lel: un 

amb eina amb plaquetes i l’altre amb mandrí. La convivència temporal d’ambdós processos 

assegura que els resultats obtinguts difereixen exclusivament com a conseqüència del tipus 

d’eina. En aquest cas, no s’ha dividit les dades per intervals ja que només es disposa de dos 

nivells diferents. 

Dades de l’estudi: 

 Inici: 27.06.2006 

 Final: 03.07.2006 

Nombre de mostres: 3.203 peces 

Cal realitzar unes puntualitzacions prèvies a l’estudi que permetin encaminar les conclusions 

en la direcció correcta. Pel que fa al mandrí, aquest arranca la seva vida donant un diàmetre 

proper al límit superior de tolerància i l’acaba donant un diàmetre al voltant del llindar inferior, 

havent de canviar l’eina completa al arribar a aquest límit. L’eina amb plaquetes, per la seva 

banda, té una vida molt més curta. Les plaquetes s’han d’anar canviant i el diàmetre el marca 

el control numèric, realimentat per un sistema de mesura. S’ha de filtrar les dades d’ambdós 

torns per garantir uns diàmetres de mecanitzat iguals per als dos casos, evitant així 

interaccions creuades d’altres paràmetres. 

S’ha agafat les dades amb un diàmetre comprés entre 81,865mm i 81,875mm, sempre dintre 

de les toleràncies imposades pel client. Així, s’assegura evitar incloure valors de diàmetre 

deguts a canvis de plaquetes ni errors en el sistema de realimentació dels torns. 

Com es pot observar a l’esquema adjunt (Fig. 6.4), les relacions de dependència entre la 

força de muntatge (en les ordenades de les gràfiques i expressada en [KN]) i el diàmetre de 

l’eix central de la mangueta (abscisses de les gràfiques i expressat en [mm]) queden 

anul·lades un cop es filtren les dades. Els histogrames de les poblacions després del filtratge 

es troben en l’annex G. 
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La taula 6.5 serveix per reflectir els resultats obtinguts per a les poblacions d’estudi: 

 

Mostres Diàmetre [mm] Força Muntatge [KN] 
Eina de mecanitzat 

n Ømunt Stdv Fmunt Stdv Ppk 

OP10A PLAQUETA 1363 81,8706 0,0025 47,34 1,85 2,77 

OP10M MANDRÍ 1840 81,8695 0,0027 43,80 1,47 2,69 
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Fig.  6.4. Esquemes previs i posteriors al filtratge de les dades de l’estudi 

Taula  6.5. Resum de resultats estadístics segons tipus d’eina de mecanitzat 
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Conclusions: 

A la llum dels resultats es pot observar la diferència tan marcada que existeix entre el 

mecanitzat amb plaquetes i el mecanitzat amb mandrí. De l’anàlisi de les mitjanes i les 

desviacions es fa evident un salt quantitatiu de 3,54KN en els resultats de la força de 

muntatge. Aquesta és una diferència atribuïble únicament i exclusivament al tipus de 

mecanitzat de l’eix central de la mangueta.  

Ara bé, sembla necessari aprofundir en quin és el motiu primitiu d’aquesta diferència, ja que 

parlar de diferències per tipus d’eina de tall és quedar-se a un nivell molt superflu. De les 

fotografies adjuntes en la pàgina següent (Fig. 6.5) és fàcil veure que les diferències en 

l’acabat superficial del mecanitzat són importants. 

Visualment es pot apreciar com la superfície de la peça mecanitzada amb plaquetes 

presenta un acabat uniforme, en el qual no es poden distingir, macroscòpicament, ni pics ni 

valls en el mecanitzat. Per contra, en la fotografia de la peça mecanitzada amb mandrí, es 

fan evidents discontinuïtats corresponents a diferents profunditats de la superfície. 

 

 

 

 

Plaquetes 

 

 

Mandrí 

 

 

Acabat superficial 

 

 

Fig.  6.5. Fotografies de l’acabat superficial de la mangueta amb plaquetes (esquerra) i 
amb mandrí (dreta) 
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Per tal de poder estudiar les característiques d’acabat pròpies de cadascun dels tipus de 

mecanitzat, es procedeix a realitzar un estudi a petita escala de la superfície de dos peces 

de mostra. Més endavant es presenta l’anàlisi de rugositat de cadascuna de les peces. En 

les figures s’hi troben reflectits els valors dels paràmetres més rellevants pel que fa 

referència a l’acabat superficial. Les gràfiques obtingudes amb el rugosímetre estan a 

l’apartat 3 de l’annex G.  

Al comparar els valors dels paràmetres de rugositat de cada peça no es pot observar cap 

valor que serveixi per explicar la diferència en la resposta de cada població. No sembla lògic 

no trobar diferències pel que fa als paràmetres quan a escala macroscòpica si són evidents. 

És per aquest motiu que l’explicació d’aquest salt de 3,54KN en la força de muntatge s’ha de 

plantejar com una hipòtesi. 

 

Hipòtesi d’anàlisi 

La base d’hipòtesi en la qual es troba fonamentada l’explicació és que l’acabat superficial 

resultant del mecanitzat amb mandrí podria provocar una reducció de la superfície de 

contacte. Teòricament, la proporció del nombre de crestes a aixafar i la seva amplada seria 

menor que en l’acabat amb plaquetes i, per tant, l’oposició que presentaria al manegament 

seria també menor. Al contraposar les corbes de les dues mostres (figures H.11 i H.12 de 

l’annex H), s’observa una diferència en l’amplada dels pics del mecanitzat a favor del mandrí, 

fent visible una diferència en l’aspecte superficial. 

La figura que es mostra en la pàgina següent (Fig. 6.6), permet tenir una idea del raonament 

que segueix l’explicació; El procediment normal de la línia garanteix que les peces arribin a la 

zona de muntatge amb unes restes d’oli mínimes i en cap cas suficients per omplir les 

cavitats existents entre pics i valls del mecanitzat del knuckle, al muntar-hi el cub. En 

aquestes condicions, la diferència de força de muntatge quedaria explicada per la diferència 

de superfície de contacte i el menor nombre de crestes a aixafar. En el cas, però, en el què 

les peces arribessin impregnades d’oli (Fig. 6.6 - Impregnat amb oli), aquest augment del 

nivell d’oli, sense ser molt gran, comportaria una resposta força diferent i igualment 

explicable a partir de la hipòtesi de treball. 
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L’amplada significativa de certs pics de la superfície del mecanitzat amb mandrí és la 

responsable de garantir que aquesta serà la última zona que s’omplirà d’oli quan el nivell 

sigui elevat, romanent l’oli en les grans valls que presenta el perfil. D’aquesta manera, 

s’assegurarà que la peça mantindrà gran part de la superfície que contactarà amb el 

rodament, lliure d’oli durant el procés. Així, la força de muntatge es mantindrà bastant estable 

sempre que el nivell d’oli no sigui molt alt. Quant al mecanitzat amb plaquetes, però, 

l’esveltesa de les crestes suposa que per a un nivell d’oli prou alt es formi una pel·lícula. Això 

es donaria al aixafar les crestes en el muntatge del cub de roda ja que aquestes no 

oposarien tanta resistència. D’aquesta manera, el coeficient de fregament entre les dues 

superfícies disminuiria de manera significativa fent caure la força de muntatge. Es podria 

considerar que per a un nivell d’oli gran, tots dos perfils es comportarien de manera similar ja 

que s’hi crearia una pel·lícula d’oli.  

Proves en la línia de producció han corroborat aquesta hipòtesi. En elles, knuckles 

mecanitzats amb plaquetes i amb un nivell d’oli prou alt muntaven amb una força molt inferior 

a la corresponent a les condicions habituals de la línia (20,3 KN enfront als 47,3KN 

 Zona amb oli 

Poques 
restes d’oli 

Impregnat 
amb oli 

Fig.  6.6.  Disposició de les restes d’oli sobre la superfície de mecanitzat 

Plaquetes Mandrí 

Plaquetes Mandrí 
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habituals). Per contra, knuckles mecanitzats amb mandrí aconseguien unes forces de 

muntatge que tot i ser insuficients, eren molt superiors a les obtingudes amb plaquetes (30,5 

KN enfront als 43,80KN habituals). 

La realitat de la línia de producció, encara que en un futur es desmentís la hipòtesi 

plantejada, és que existeix un salt en valor de la força de muntatge en funció de l’eina de tall 

utilitzada per mecanitzar el forat de l’eix central de la mangueta i s’ha de considerar com un 

paràmetre d’influència en el comportament del muntatge. El paràmetre queda identificat com 

un factor  (Mec) que es trobarà multiplicant a l’equació general de la força de muntatge. 

S’han realitzat unes altres proves en aquest sentit i han demostrat que per valors de 

muntatge superiors, el salt augmentava i que per valors lleugerament inferiors, el salt es feia 

més petit. El factor a aplicar serà: 

Escariador       0,925 Mec
Plaquetes              1  Mec

→=
→=

 

 

6.3.4. Estudi 4: Força de muntatge envers Estructura del material 

L’estudi neix de la necessitat d’explicar una realitat de la línia de producció de la qual l’únic 

que se’n coneixien eren les conseqüències: un augment significatiu en la força de muntatge. 

En un espai temporal molt estret, l’evolució de la força de muntatge entre els components va 

experimentar un salt des de 37KN de mitjana diària fins a 44KN i una reducció de la dispersió 

del voltant del 25% (els histogrames corresponents es troben en l’annex G). 

La principal problemàtica d’aquesta situació és la d’esbrinar el motiu d’aquesta diferència per 

poder posar els mitjans necessaris per evitar que es produeixi a la inversa. Encara que tot fa 

indicar que el responsable d’aquest salt va ser el canvi de producte en la rentadora de les 

manguetes, durant el període van existir altres paràmetres que podrien haver influït i que 

caldrà analitzar en aquest estudi.   

Per tal d’intentar identificar l’arrel del problema s’han dut a terme diferents estudis secundaris 

que queden englobats en el que s’ha anomenat “estructura cristal·lina”. Aquests estudis són 

els de la duresa de la mangueta, l’estructura cristal·lina del material de la mangueta i l’estat 

de neteja en que arriben els cubs a la línia. 
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Duresa i Estructura cristal·lina: 

Hi ha dos punts claus que donen una idea de que podria existir una relació entre alguns 

d’aquests factors i la força de muntatge. D’una banda, en el mecanitzat de l’eix central de les 

manguetes es va observar un acabat molt més brillant que el que es venia produint. Això 

dóna peu a pensar en una possible influència de les característiques del material. D’altra 

banda, es va notar una reducció de la vida de les plaquetes que mecanitzaven les diferents 

zones de la mangueta. Encara que aquesta última podria ser conseqüència de les 

condicions d’arrancada per fases de la línia amb l’entrada en funcionament progressiva de 

les màquines.  

Per tal de poder establir una finestra temporal per a l’anàlisi de les dades, ha estat necessari 

fer un estudi de la traçabilitat de les manguetes des del dia en que es va fer la colada fins al 

dia en que es van muntar a la línia per les peces corresponents als extrems de l’espai de 

temps tractat. Cal recordar que les peces passen per un procés de pintura extern que rep les 

manguetes directament de la fosa i que un segon transport fa el trajecte fins a la planta.  

La conclusió d’aquest estudi mostra que les peces es van fondre un mes abans del seu 

muntatge a la línia. A partir de les mostres de totes les colades es pot veure si existeix 

alguna diferència apreciable tant per la duresa com per a l’estructura cristal·lina.  

1. Duresa per a les manguetes de mà dreta (Fig. 6.7): 

 

 

 

Fig.  6.7. Evolució de la duresa per manguetes dretes (8001) 
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2. Duresa per a les manguetes de mà esquerra (Fig.6.8): 

 

 

 

3. Estructura cristal·lina tan per manguetes dretes com esquerres (Fig. 6.9) 

 

 

Fig.  6.8. Evolució de la duresa per manguetes esquerres (8000) 

Fig.  6.9. Evolució de la proporció de perlita en l’estructura cristal·lina 
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Observant les dues figures corresponents a la duresa de la mangueta (Fig. 6.7 i Fig. 6.8, mà 

dreta i mà esquerra respectivament) es pot apreciar que la duresa no té influència sobre la 

força de muntatge ja que en tota la vida de la línia (que és l’escala temporal que té el gràfic) 

el paràmetre de la duresa s’ha mantingut constant, per totes dues mans i sempre dintre de 

les toleràncies de fabricació. 

Pel que fa a l’estructura cristal·lina, es coneix que la composició del material es composa 

únicament de perlita (percentatge petit) i ferrita (percentatge alt). La gràfica del percentatge 

de perlita (Fig. 6.9), mostrava un salt significatiu en els valors coincidint amb les dates 

corresponents al salt en les forces de muntatge. En un primer moment, podria semblar que 

l’estructura del material tindria influència en el comportament del muntatge ja que no es 

disposava de dades històriques relacionades amb els pics anteriors de la gràfica. Al mirar les 

últimes dades de la gràfica, però, s’observa com en dates posteriors al període d’estudi, es 

va tornar a tenir percentatges de perlita iguals als que es tenien abans, sense que això 

suposés una variació en les forces de muntatge. El paràmetre de l’estructura cristal·lina no 

té, doncs, cap influència sobre el resultat de la força de muntatge. 

D’aquesta manera, ha quedat demostrat que tant el paràmetre de la duresa del knuckle com 

el de la seva estructura cristal·lina no tenen cap influència en la força de muntatge i no 

serveixen per descriure el problema aparegut. Tot i això, no es pot descartar que en un rang 

de variació més gran del valor dels paràmetres (trobant-se fora de toleràncies, p.e.), aquests 

puguin tenir influència sobre el muntatge i sobre la resta del procés de tractament de les 

manguetes. 

Cal puntualitzar que el percentatge de perlita del material de la mangueta sí podria haver 

estat la causa dels canvis que es van observar a la línia i van induir a l’estudi d’aquest 

paràmetres, malgrat que només pugui plantejar-se com una hipòtesi. Tant el nivell de 

brillantor del mecanitzat com l’escurçament de la vida de les plaquetes van tornar a l’estat en 

què es trobaven abans de les dates d’estudi, coincidint amb un nou decrement del 

percentatge de perlita. 

 

6.3.5. Estudi 5: Força de muntatge envers Interferència 

La unió de la mangueta i el cub de roda es fa mitjançant un manegament per interferència. 

Aquesta unió es basa en què l’anell exterior del rodament és d’un diàmetre més gran que el 
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diàmetre del forat de l’eix central de la mangueta. L’estudi en qüestió, doncs, relaciona els 

diàmetres tant de la mangueta com del rodament del cub de roda, amb la força de muntatge. 

Cal tenir en compte que, com s’ha explicat en punts anteriors, el diàmetre de l’anell exterior 

del rodament no pateix variacions apreciables que puguin ser d’influència en aquest estudi. 

Això és degut a unes toleràncies de fabricació molt estretes, a una qualitat de procés que 

assegura una gran estabilitat dimensional i al tipus de material utilitzat. És per aquest motiu 

que en l’estudi es pot suposar un diàmetre del rodament constant i, per tant, estudiar el 

paràmetre de la interferència a partir del diàmetre del forat de la mangueta. Resultat de 

diferents proves sobre múltiples rodaments, el valor que es pren com a diàmetre del l’anell 

exterior és (Eq. 6.5): 

ØHBU = 81,993mm     (Eq. 6.5) 

 

Per estudiar la influència de la interferència de la unió en la força de muntatge es segueix 

una metodologia paral·lela a l’emprada en alguns dels altres estudis. A partir de les dades de 

línia d’un període temporal acotat, aquestes es divideixen en diferents intervals per rangs 

d’amplada fixa i igual a 0,011mm. 

 

 Incís 

L’equip de mesura de l’eix central de la mangueta pren valors a tres profunditats diferents 

(separades 10mm entre elles) per tal de donar una dada el més fiable possible del 

mecanitzat. Igualment, l’equip obté els valors de les rodonitats a aquestes tres alçades. 

Per tal d’evitar errors de mesura derivats de possibles llimadures entre l’útil i la peça, s’ha 

eliminat de les dades d’estudi totes aquelles amb una rodonitat superior a la màxima 

permesa. Això s’ha pogut fer com a conseqüència de la repetibilitat contrastada de la 

màquina i la bona capacitat del procés, que fa que sigui pràcticament impossible l’existència 

d’una peça dolenta de rodonitat. 
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Dades de l’estudi: 

 Inici: 13.02.2006 

 Final: 05.05.2006 

Nombre de mostres: 20.248 peces 

A continuació es mostra una taula (Taula 6.6), on queden especificats els rangs de valors en 

els quals es divideixen les dades de l’estudi. En ella estan s’especifiquen tant els diàmetres 

del forat de la mangueta com la interferència corresponent de cadascun dels límits de 

l’interval. 

 

 Ømín [mm] Ømàx [mm] Intmín [mm] Intmàx [mm] 

A 81,894 - - 0,099 

B 81,883 81,894 0,099 0,110 

C 81,872 81,883 0,110 0,121 

D 81,861 81,872 0,121 0,132 

E 81,850 81,861 0,132 0,143 

F - 81,850 0,143 - 

Tot i seguir la mateixa metodologia que per als dos primers estudis, el procediment que es 

segueix difereix lleugerament dels anteriors alhora de plantejar els resultats. L’explicació 

d’aquest fet és que en el període de temps en que es va dur a terme la recollida de dades, 

s’obtenien nombroses peces dolentes com a conseqüència de forces de muntatge per sota 

d’especificacions. Calia identificar la causa d’aquest rebuig i d’aquí la motivació d’aquest 

estudi. Aquesta manera de procedir no s’ha estès a la resta d’estudis ja que en el període en 

que es van realitzar, la línia de producció havia assolit una robustesa suficient com per a no 

fabricar peces dolentes a causa de la força de muntatge. Els resultats es mostren en la Taula 

6.7, que apareix en la pàgina següent. 

Taula  6.6. Definició dels límits segons la població 
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Vist això, es plantegen dues maneres d’analitzar les dades. Per una banda, l’anàlisi a partir 

del nombre de peces dolentes que s’obtenen per cada interval d’estudi. Per l’altra, analitzant 

la mitjana i la desviació estàndard de cadascuna de les poblacions tractades. A continuació 

de la taula de resultats per peces dolentes es mostra una taula (Taula 6.8) amb els resultats 

de la mitjana i la desviació de les diferents poblacions. 

 

  Pcs NOK % NOK % NOK/total Pcs total % pcs 

A 1 1,14% 33,33% 3 0,01% 

B 30 34,09% 11,76% 255 1,26% 

C 41 46,59% 0,45% 9200 45,44% 

D 15 17,05% 0,14% 10489 51,80% 

E 1 1,14% 0,34% 293 1,45% 

F 0 0,00% 0,00% 8 0,04% 

 88   20248  

 

  Fmunt [KN] Std Dev [KN] 

A 36,44 8,47 

B 37,58 9,79 

C 39,25 8,63 

D 40,72 9,74 

E 44,92 12,82 

F 50,19 18,71 

 

 
Taula  6.8. Resultats estadístics segons poblacions 

Taula  6.7. Resultats per peces dolentes 



Estudi de la pressió d’ensamblatge d’un cub de roda en una mangueta Pág. 45 

 

Ambdues taules estan interrelacionades i d’ambdues se’n poden extreure conclusions 

similars. És fàcil apreciar que existeix un influència clara de la interferència sobre la força de 

muntatge però, és important fer un cop d’ull a les desviacions abans d’intentar extreure 

alguna conclusió. Es pot observar que les desviacions tenen valors extremadament elevats 

que poden arribar a falsejar els resultats obtinguts. Aquestes desviacions tan grans són 

degudes al procés de neteja dels rodaments. En la finestra temporal de l’estudi, la neteja 

dels cubs de roda es realitzava manualment, i es té constància de què històricament el factor 

humà que hi intervé provoca una variabilitat molt gran. 

Amb la intenció de reduir significativament aquestes desviacions i poder equiparar les 

poblacions, donant validesa a l’anàlisi, s’aplica un filtre sobre les dades de la línia. Es 

considera adient eliminar totes aquelles dades amb una força de muntatge superior als 

70KN. Es pot assegurar que conjunts muntats a una força més gran de 70KN són deguts 

únicament a una neteja excessiva del rodament del cub de roda. Les taules següents (Taula 

6.9 i taula 6.10) mostren els resultats, tant en peces dolentes com en dades estadístiques 

per poblacions, per forces inferiors a la marcada com a llindar. 

 

  Pcs NOK % NOK % NOK/total Pcs total % pzs 

A 1 1,14% 33,33% 3 0,01% 

B 30 34,09% 12,00% 250 1,23% 

C 41 46,59% 0,45% 9035 44,62% 

D 15 17,05% 0,15% 10258 50,66% 

E 1 1,14% 0,36% 279 1,38% 

F 0 0,00% 0,00% 7 0,03% 

 88   19832  

 

 

Taula  6.9. Resultats per peces dolentes (Fmunt<70KN) 
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  Mitjana (KN) Desviació (KN) 

A 36,44 8,47 

B 36,46 5,24 

C 38,31 4,63 

D 39,55 4,92 

E 42,47 6,02 

F 43,91 3,58 

 

Es pot observar com després de filtrar les dades s’obtenen unes desviacions molt més 

estretes. Tot i això, per tal de poder analitzar les dades d’aquest estudi i poder extreure unes 

conclusions el més fiables possible, cal tenir present que: 

• La població A, amb interferències màximes de 0,099mm, conta només amb tres 

mostres. El nombre és del tot insuficient per poder prendre en consideració aquesta 

població a l’hora de extreure conclusions. 

• La població F, rang d’interferències màximes, conta igualment amb un nombre de 

dades insuficient (n=7) per incloure’l en l’estudi del muntatge. Amb les dades de que 

es disposa, l’únic que aporta analitzar-les és tenir una idea de la tendència que 

seguirà la força de muntatge per la població en qüestió. Una població mínima a partir 

de la qual es consideraria apte el seu estudi constaria d’entre 20 i 25 mostres. 

A partir d’aquestes puntualitzacions se’n deriva que els grups representatius d’estudi són: B, 

C, D i E. En l’annex G estan representats els histogrames de cadascuna d’aquestes 

poblacions. 

 

 

Taula  6.10.  Resultats estadístics segons  
   poblacions (Fmunt<70KN)  
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Conclusions: 

Malgrat la millora aconseguida amb el filtratge de les dades i la considerable disminució del 

valor de les desviacions, es pot observar a les gràfiques que existeix un gran nombre de 

peces allunyades de la campana de Gauss, fruit de la dispersió que provoca la neteja 

manual del rodament. 

La conclusió més rellevant que s’extreu a partir de l’anàlisi de les dades és l’existència d’una 

relació entre la interferència de la unió entre la mangueta i el cub de roda, i la força de 

muntatge entre els dos components. A la figura 6.10 estan graficats els punts corresponents 

a les mitjanes de les diferents poblacions analitzades.  
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Un cop realitzat l’estudi teòric del càlcul de la força de muntatge (apartat 5.5), és sabut que la 

línia de tendència que cal emprar per ajustar els punts de l’estudi a de ser una recta. Partint 

d’aquesta premissa, es pot deduir de la gràfica l’expressió que servirà per relacionar la 

interferència i la força de muntatge. Tot i la bona aproximació que s’obté amb l’equació de la 

recta per als valors experimentals, existeix un conflicte entre la teoria i aquesta recta 

experimental. Més endavant es mostra l’equació i en ella es pot observar l’existència d’un 

terme independent de grau zero. Conceptualment, és fàcil entendre que quan no existeixi 

interferència (int = 0mm), la força que es requerirà per fer entrar el rodament en el forat de la 

mangueta serà inexistent ja que no hi haurà contacte, ni força de fregament que s’oposi al 

Fig.  6.10. Gràfica Força de muntatge envers Interferència 
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muntatge. Per tant, l’equació que obtinguem hauria d’incloure el (0,0) com a punt de pas i, en 

conseqüència, no tenir terme independent. Cal tenir present, però, que la relació que s’està 

intentant trobar ha de servir exclusivament per al rang de valors en els que es mou el 

muntatge. És per aquest motiu que, tot i tenir terme independent, és dóna per bona l’equació 

obtinguda acotada per al rang de valors dintre de toleràncies i un entorn proper a aquests 

valors.  

A la figura 6.10 es mostra la línia de tendència d’ordre lineal que aproxima els punts 

experimentals de l’estudi. Es pot apreciar com la recta ajustar amb suficiència els punts com 

per donar significació a la dependència entre les variables. El seu coeficient de correlació és 

R2=0,9713. 

Malgrat l’excel·lent correlació obtinguda, cal recordar quins són els límits de la tolerància de 

fabricació per al diàmetre del forat de la mangueta, ja que com s’ha explicat anteriorment, 

l’equació deixa de tenir validesa a l’allunyar-se del interval de toleràncies marcat. Per 

especificacions de plànol, s’ha de complir amb un diàmetre màxim de 81,883mm i un 

diàmetre mínim de 81,861mm que, sota les premisses d’aquest estudi (diàmetre del 

rodament constant), correspondria a un rang d’interferències entre 0,110mm i 0,132mm. Això 

correspon al tram comprés entre els punts B i C i els punts D i E de la gràfica de la figura 

6.29 (especificats els extrems de l’interval), ja que cadascun d’ells corresponen a una mitja 

entre els límits de l’interval. 

És important saber que, actualment, qualsevol peça fora de la tolerància de plànol és 

rebutjada automàticament pel procés, cosa que assegura que no es munta cap knuckle amb 

un diàmetre fora d’especificacions. D’aquesta manera, s’assegura que la correlació lineal 

obtinguda ajusta a la perfecció tots els valors que es puguin donar en el muntatge.  

Vista la línia de tendència, la validesa de la relació obtinguda es podria estendre i abastar 

tots els diàmetres del forat de la mangueta compresos entre 81,850mm i 81,894mm 

(interferències entre 0,099mm i 0,143mm), encara que correspongui a valors que, per 

qualitat del procés, no s’haurien d’arribar a donar mai. Tot i això, no és viable aplicar la 

relació fora d’aquests rangs, ja que no es disposa de dades per a que pugui ser validada. De 

totes maneres, s’ha pogut comprovar peces amb interferències fora dels límits marcats i s’ha 

constatat que l’equació trobada pot servir per explicar el seu comportament, donada la 

coincidència entre els valor teòrics i els reals. Aquesta comprovació es duu a terme en 

l’annex I. 
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Com ja s’ha exposat, en cap cas existiran valors d’interferència per sobre de 0,132mm o, 

com a cas extrem encara que no factible en l’actualitat, per sobre de 0,143mm, donat el 

control del procés. És important tenir present, però, la repercussió que tindria tenir diàmetres 

del forat de la mangueta molt petits. Una interferència molt per sobre de la especificada 

suposaria aplicar unes pressions inadmissibles sobre la superfície del rodament. Aquest 

excés de pressió produiria la deformació de la pista interior del rodament i el conseqüent  

escurçament de la seva vida. 

En base als comentaris fets anteriorment, la relació que s’estableix entre la força de 

muntatge i la interferència, per a l’interval de toleràncies que inclou els punts B, C, D i E, es 

mostra en la següent equació (Eq. 6.6): 

Fmunt [KN] = 18 + 248,81 · Int [mm]   (Eq.6.6)  

De l’equació anterior, però, el terme que pren una significació més important per a l’estudi 

global és el que es troba afectat per la interferència, ja que igual que s’havia exposat en 

l’estudi de la rodonitat, el terme independent depèn de les condicions de muntatge. A 

l’apartat 7 s’explica la influència de cada factor en l’equació general. Es pot apreciar com 

l’augment de la interferència en la unió provoca un augment en la força de muntatge. El 

factor que caldrà tenir en compte més endavant serà (Eq. 6.7): 

 I [KN] = + 248,81 · Int[mm]    (Eq. 6.7) 

 

6.4. Estudi del factor de la neteja en els components 

Per l’estudi relatiu a la neteja dels components del muntatge es recorre a un disseny 

d’experiments (DOE). El disseny d’experiments selecciona una combinació representativa 

d’experiments on tots els factors són independents els uns dels altres, tots i ser modificats 

simultàniament. El resultat que s’obté és un model predictiu que mostra la importància de 

tots els factors i les seves interaccions. D’aquesta manera es pot determinar quins són els 

factors més influents sobre la força de muntatge i en quin rang de valors. 

En el disseny d’experiments s’han de definir, d’un banda, els factors sobre els que s’ha 

d’incidir en l’estudi i, de l’altra, els nivells que poden prendre aquests factors. En l’estudi de la 
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neteja dels components, els factors són el knuckle i el cub de roda. Els seus nivells queden 

definits a continuació: 

 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

alcohol
taladrina

línia rentadora
oli

Knuckle    
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

retén
alcohol

oli
HBU  

 

Els quatre nivells corresponents a la mangueta són els que es contempla que podria 

presentar a la línia de producció. El primer d’ells, “oli”, representa la situació en què les 

manguetes arribessin a la zona de muntatge sense que intervingués l’acció de la rentadora 

de línia, cosa que es podria donar per algun malfuncionament del procés. El nivell amb la 

denominació de “rentadora línia”, suposa el funcionament normal de la línia, aplicant el 

producte ARDROX que es tracta d’un producte de protecció no basat en oli. La “taladrina” 

suposa l’ús de la rentadora aplicant taladrina per a la neteja enlloc del producte habitual. 

Aquest procediment s’ha donat durant força temps en la línia, i podria suposar una 

possibilitat real. “Alcohol” respon a la possibilitat de que a les manguetes se’ls apliqués una 

neteja de l’eix central amb algun producte químic que ataqués la base d’oli que duen les 

peces. Es tracta d’una possibilitat complicada de donar per la seva difícil automatització, però 

una opció a tenir en compte. 

Quant al cub de roda, es presenten tres possibles nivells. El nivell “oli” correspon a 

rodaments impregnats amb oli provinents del fabricant i sense un procés de neteja previ a la 

seva introducció a la línia. El nivell “alcohol” té el mateix significat que en el cas del knuckle. 

Es basa en la neteja manual del rodament del cub de roda. “Retén” és l’últim dels nivells a 

tenir en consideració. És de gran importància considerar aquest nivell ja que és el actual 

sistema de neteja de la línia de producció. El procediment es triba en fer passar el rodament 

per un retén del mateix diàmetre, de manera que la neteja es produeix per arrossegament de 

l’oli i les impureses. En aquest cas, no s’aplica cap producte sobre el rodament, tractant-se 

d’un procediment purament mecànic. 

Donada la complexitat de no tenir el mateix nombre de nivells en cadascun dels factors, però 

al mateix temps, la senzillesa de comptar només amb dos factors, el disseny d’experiments 

es podrà simplificar a la suma de 4 dissenys d’experiments factorials de 22. D’aquesta 
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manera s’assegura que s’assagen totes les situacions possibles.  A continuació es mostra un 

resum dels experiments que es duran a terme i els nivells que els formen (Fig. 6.11). 

 

 

 

A la vista dels dissenys escollits, s’ha pogut determinar que existirà un conflicte a l’hora 

d’ajuntar i comparar els resultats de tots quatre. És per aquest motiu que cal estudiar un 

cinquè disseny d’experiments que permeti relacionar els DOEs 1 i 3 amb els DOEs 2 i 4. 

Aquest ha d’incloure nivells comuns a cadascun dels dos grups de dissenys d’experiments 

mencionats. S’ha decidit que el DOE 5 tingui que els factors tinguin els següents nivells (Fig. 

6.12): 

 

DOE 5 

Knuckle:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Alcohol1
(ARDROX) Rentadora1

  HBU:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Oli1
Retén1

 

 

 

Fig.  6.11. Plantejament dels dissenys d’experiments a realitzar 

Fig.  6.12. Plantejament del disseny d’experiments 5 
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Independentment d’aquest cinquè disseny, fer els quatre dissenys d’experiments 

paral·lelament entre ells implicaria haver de duplicar alguns assajos. En lloc d’estudiar els 

quatre dissenys com punts separats, primer es procedeix a avaluar les coincidències per 

evitar repetir combinacions. A la taula següent (Taula 6.11), es presenten tots els 

experiments a realitzar i s’hi especifica quins d’ells estan repetits. 

 

Exp DOE Factor 1 Nivell A Factor 2 Nivell B Comentaris 

1 1 Knuckle Oli (+1) HBU Oli (+1)   

2 1 Knuckle Oli (+1) HBU Alcohol ( -1)   

3 1 Knuckle Rentadora línia (-1) HBU Oli (+1)   

4 1 Knuckle Rentadora línia (-1) HBU Alcohol ( -1)   

5 2 Knuckle Oli (+1) HBU Oli (+1) Experiment repetit 

6 2 Knuckle Oli (+1) HBU Retén ( -1)   

7 2 Knuckle Rentadora línia (-1) HBU Oli (+1) Experiment repetit 

8 2 Knuckle Rentadora línia (-1) HBU Retén ( -1)   

9 3 Knuckle Taladrina (+1) HBU Oli (+1)   

10 3 Knuckle Taladrina (+1) HBU Alcohol ( -1)   

11 3 Knuckle Alcohol (-1) HBU Oli (+1)   

12 3 Knuckle Alcohol (-1) HBU Alcohol ( -1)   

13 4 Knuckle Taladrina (+1) HBU Oli (+1) Experiment repetit 

14 4 Knuckle Taladrina (+1) HBU Retén ( -1)   

15 4 Knuckle Alcohol (-1) HBU Oli (+1) Experiment repetit 

16 4 Knuckle Alcohol (-1) HBU Retén ( -1)   

 

 

Taula.  6.11. Experiments a realitzar en els 4 DOEs 
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Els experiments que figuren com a “Experiment repetit” a la taula anterior no s’hauran de 

realitzar. Ja es disposa de la informació d’aquests assajos. Així doncs, el nombre 

d’experiments que s’han de dur a terme és de 12 ( = 424 2 −⋅ ). 

Per tal que els valors obtinguts siguin significatius i no conseqüència d’un error puntual en el 

procediment d’experimentació o de la variabilitat pròpia d’un procés manual, s’utilitzen cinc 

mostres per experiment, sent el nombre total de conjunts muntats de seixanta. Cada disseny 

d’experiments té, doncs, cinc rèpliques, corresponents a les cinc repeticions que es fan de 

cada muntatge, amb la finalitat de donar robustesa a l’assaig.  A part del cinquè disseny, per 

tal que els resultats que s’obtinguin dels quatre dissenys d’experiments, i dels de cadascun 

en particular tinguin validesa, s’han de considerar unes certes premisses. 

Les peces amb les quals s’ha dut a terme l’experimentació tenien unes característiques 

desiguals entre elles. S’ha mirat d’agrupar les manguetes en grups de cinc unitats de 

característiques iguals per tal que els resultats entre les cinc rèpliques no tinguessin cap 

discrepància entre elles. Entre els diferents experiments, però, les propietats dels grups no 

són iguals. És per aquest motiu que, després d’haver pogut estudiar la influència dels 

paràmetres relatius a la mangueta, es poden aplicar uns factors correctors sobre els resultats 

obtinguts per tal de poder comparar poblacions. 

En les condicions de l’assaig, els paràmetres que tindran un factor a aplicar són: rodonitat, 

interferència i acabat superficial. Per a cadascun d’aquest paràmetres caldrà aplicar el factor 

de correcció corresponent calculat en els estudis d’aquests paràmetres. Les modificacions 

de les forces de muntatge obtingudes es realitzaran a partir d’una població base. Aquest 

grup correspon a la situació actual que es dóna a la línia (neteja de la mangueta amb 

rentadora (ARDROX) i neteja del rodament amb retén), i de la qual es té coneixement dels 

seus resultats. Les correccions que s’aplicaran seran, doncs, en funció de la diferència dels 

paràmetres respecte la població base. 

En l’annex H, es poden trobar tots els resultats dels cinc dissenys d’experiments, amb els 

valors obtinguts en cada cas i les característiques representatives de cada assaig. Igualment, 

es mostren també les correccions a aplicar i els valors de força de muntatge un cop aplicada 

la corresponent correcció. A això cal afegir que s’inclouen les gràfiques de la força de 

muntatge envers el desplaçament de cada experiment. 
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 En cadascun dels estudis que s’exposen a continuació s’acabarà expressant el 

comportament de la força de muntatge a partir d’una expressió que dependrà dels efectes 

principals. Els estudis basaran aquesta expressió en una premissa. Tot i que l’equació de la 

que s’està parlant només hauria de considerar els efectes més significatius, donat el baix 

nombre d’efectes (n=3; neteja knuckle, neteja rodament, combinació dels dos), s’agafarà la 

seva totalitat per analitzar el comportament de la força de muntatge. Aquest esforç es fa per 

garantir uns resultats sense més variabilitat que la pròpia de l’experimentació.  

 

6.4.1. DOE 1 

Aquest disseny d’experiments enfronta dos nivells de neteja del knuckle amb dos nivells de 

neteja del cub de roda. Es tracta d’un disseny factorial de dos factors amb dos nivells per 

cada factor. Els factors són el Knuckle i el HBU, mentre que els seus nivells es troben 

esquematitzats a continuació: 

 Knuckle:  
⎩
⎨
⎧
+
−

)(Taladrina Rentadora1
(ARDROX) Rentadora1

  HBU:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Alcohol1
Oli1

 

 

L’objectiu d’aquesta experimentació és trobar les diferències existents en el comportament 

de la força de muntatge degudes al canvi del producte utilitzat en la rentadora de les 

manguetes. Simultàniament s’intenta relacionar amb aquestes condicions de la mangueta, 

dos estats significatius en què pot trobar-se el cub de roda, de manera que es puguin 

determinar les relacions creuades existents entre la neteja d’ambdós components. 

Els estats de la mangueta que s’estudien en aquest disseny d’experiments són en base a la 

rentadora de línia existent. La denominació “Rentadora (ARDROX)” representa l’ús d’un 

producte de protecció amb base no oliosa. La seva fulla tècnica es pot trobar en l’annex L. 

Es considera que aquest és el procediment habitual de la línia per a les manguetes. 

Igualment, però, es podria utilitzar en la rentadora la taladrina com a element de neteja i 

protecció. Aquest va ser el procediment anterior a l’actual i és per aquest motiu que si es 

donés el cas, podria tornar-se al seu ús. La denominació que s’empra en aquestes 

condicions és “Rentadora (Taladrina)”.  Quant als estats del cub de roda que s’estudien en 

aquest punt, es contempla l’opció que el rodament estigui impregnat d’oli o que estigui 



Estudi de la pressió d’ensamblatge d’un cub de roda en una mangueta Pág. 55 

 

netejat amb alcohol. Aquestes són dues possibilitats reals de la línia. El rodament impregnat 

d’oli és una opció extrema de l’estat en que podrien arribar els cubs de roda procedents del 

proveïdor i si no se’ls apliqués cap tractament. El rodament netejat amb alcohol és igualment 

significatiu ja que durant el període en que la càrrega de cubs a la línia era manual, aquests 

es netejaven amb alcohol prèviament. L’alcohol ataca químicament les restes d’oli, 

minimitzant-les de cara al muntatge.  

Tot seguit es mostra la taula dels valors de força de muntatge obtinguts a partir del disseny 

d’experiments en qüestió (Taula 6.12). En ella s’especifiquen els nivells per a cadascun dels 

dos factors i l’ordre d’experimentació. 

 

StdOrder RunOrder KNL HBU Fmunt 
5 1 -1 -1 46,61 

20 2 1 1 48,05 
2 3 1 -1 47,91 
3 4 -1 1 59,53 
6 5 1 -1 48,91 
8 6 1 1 49,05 

19 7 -1 1 59,53 
9 8 -1 -1 47,15 
7 9 -1 1 62,78 

14 10 1 -1 47,91 
16 11 1 1 47,55 
10 12 1 -1 45,41 
17 13 -1 -1 47,15 
11 14 -1 1 58,99 
15 15 -1 1 57,37 
13 16 -1 -1 47,69 
18 17 1 -1 49,91 
12 18 1 1 50,05 
4 19 1 1 48,05 
1 20 -1 -1 46,61 

 

 

Les dades de l’estudi ofereixen la següent resposta dels efectes a tenir en compte. Es pot 

apreciar, com a punts més destacables, la quantificació de l’efecte, així com el coeficient que 

té sobre la força de muntatge: 

Taula  6.12. Resultats obtinguts en el DOE 1 
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Analitzant els resultats del DOE (que es troben en l’annex H), es representa el diagrama de 

Pareto del efectes (Fig. 6.13). Amb aquest gràfic es pot observar la magnitud d’influència 

dels efectes. El diagrama s’obté a partir d’un paràmetre alpha, corresponent al nivell de 

fiabilitat que es vol tenir en la significació dels efectes. Es considera el paràmetre alpha = 

0,05, la qual cosa assegura que l’efecte serà representatiu amb un probabilitat del 95%.  
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Els gràfics que es mostren tot seguit mostren tant els efectes principals per a la força de 

muntatge (Fig.6.14) com les interaccions que es donen entre aquests efectes (Fig. 6.15). Un 

cop es disposa d’aquesta informació, ja s’està en condicions de decidir quins són els efectes 

significatius. 
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Fig.  6.13. Diagrama de Pareto dels efectes del DOE 1 

Fig.  6.14. Gràfic d’efectes principals - DOE 1 
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Conclusions: 

Tot i que una premissa dels estudis era tenir en compte tots els efectes independentment del 

seu grau de significació, en aquest cas és evident que els tres efectes haurien de ser tinguts 

en consideració. A partir dels coeficients corresponents a cada efecte s’obté la següent 

expressió (Eq. 6.8) 

Fmunt [KN] = 50,811 – 2,531·KNL + 3,284·HBU – 3,015·KNL·HBU    (Eq. 6.8) 

 

A l’observar els gràfics es pot veure el nivell d’incidència que suposa canviar el producte amb 

que es neteja el knuckle. Analitzant independentment la neteja de la mangueta i la del 

rodament, es veu que totes dues tenen una influència prou significativa en la força resultant 

del muntatge. Pel que fa a la mangueta, l’òptim per aquest estudi estaria netejant amb el 

producte ARDROX, obtenint unes forces de muntatge de l’ordre de 5KN superior al rentat 

amb taladrina. Pel que fa al rodament, la diferència entre l’alcohol i l’oli està al voltant dels 

7KN superior per la neteja amb alcohol. Al mirar la interacció dels efectes, però, es pot veure 

com la neteja del rodament només és significativa quan la neteja del knuckle es duu a terme 

amb el producte ARDROX. 

Fig.  6.15. Gràfic d’interaccions entre efectes - DOE 1 
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Tot i aquest anàlisi, més que una interpretació per als casos d’aquest disseny en particular, la 

finalitat es trobar l’expressió exposada. L’objectiu és ajuntar les equacions que s’obtinguin de 

tots els dissenys. Així, s’aconseguirà una expressió general, incloent tots els casos de neteja 

que es plantejaven en la introducció d’aquests estudis. 

 

6.4.2. DOE 2 

En aquest cas, es tracta d’enfrontar dos nivells de neteja del knuckle amb dos nivells de 

neteja del cub de roda tal i com es descriu a continuació: 

 Knuckle:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Alcohol1
Oli1

  HBU:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Alcohol1
Oli1

 

 

Amb aquest disseny s’intenta representar dos nivells de l’estat del knuckle totalment 

contraposats. El nivell “Oli” intenta representar el que suposaria una fallada de la rentadora 

de la línia en la que, tot i passar els pallets pel seu interior, la màquina no estigués en 

funcionament, de manera que la mangueta arribaria al muntatge plena de l’oli del mecanitzat. 

El nivell “Alcohol”, per la seva banda, és fictici ja que no és viable aplicar aquest producte en 

la neteja. És important, però, tenir aquest nivell present com a estat oposat al “Oli”, ja que 

mostrarà els dos extrems de la finestra de valors en els quals es mourà l’estudi. El cub de 

roda, per la seva banda, i igual que passava en el DOE 1, presenta un nivell amb el 

rodament impregnat d’oli contra un nivell on el rodament es troba netejat amb alcohol. 

A continuació es troba la taula dels valors de força de muntatge obtinguts a partir del disseny 

d’experiments que s’està tractant (Taula 6.13), amb l’ordre d’experimentació i nivells dels 

factors. 

  

StdOrder RunOrder KNL HBU Fmunt 
4 1 1 1 58,05 

12 2 1 1 54,55 
10 3 1 -1 46,23 
1 4 -1 -1 25,54 
7 5 -1 1 36,74 

15 6 -1 1 42,15 
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3 7 -1 1 44,85 
20 8 1 1 52,05 
14 9 1 -1 52,23 
9 10 -1 -1 25,00 

11 11 -1 1 41,07 
2 12 1 -1 47,23 
5 13 -1 -1 26,08 

17 14 -1 -1 23,38 
19 15 -1 1 42,15 
13 16 -1 -1 25,00 
6 17 1 -1 49,23 

16 18 1 1 60,55 
18 19 1 -1 49,73 
8 20 1 1 60,55 

 

 

El diagrama de Pareto dels efectes que es mostra a continuació (Fig. 6.16) permet observar 

el grau d’influència que té cadascun dels efectes sobre la força de muntatge. El diagrama 

considera un coeficient alpha =0,05, ressenyant els efectes representatius amb una 

probabilitat del 95%. Tal i com s’ha especificat en el apartat anterior i que es fa extensiu a la 

resta de DOEs, els resultats del disseny d’experiment figuren a l’annex H. 
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Taula  6.13.  Resultats obtinguts en el DOE 2 

Fig.  6.16. Diagrama de Pareto dels efectes del DOE 2 
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Els gràfics corresponents a les figures següents permeten comprovar visualment tant els 

efectes principals en el comportament del muntatge (Fig. 6.17), com les interaccions entre 

aquests efectes (Fig. 6.18).  
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Conclusions: 

Fig.  6.17. Gràfic d’efectes principals - DOE 2 

Fig.  6.18. Gràfic d’interaccions entre efectes - DOE 2 
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A la vista dels diagrames obtinguts i dels resultats exposats, igual que passava al DOE1 

encara que no constés com una premissa, caldria incloure tots els efectes en l’anàlisi ja que 

tots ells són prou significatius. Agafant els coeficients corresponents a cada efecte, s’obté la 

següent expressió (Eq. 6.9) 

Fmunt [KN] = 43,118 + 9,922·KNL + 6,153·HBU – 2,043·KNL·HBU   (Eq. 6.9) 

 

Com ja s’ha explicat en el DOE 1, aquesta equació és el principal objectiu de l’estudi, per tal 

de poder aconseguir una equació global per a tots els estats de neteja tant de cub de roda 

com de mangueta.  

Concretant per aquest estudi, i observant les gràfiques, es pot veure com les diferències en 

la neteja de la mangueta entre alcohol i oli són properes als 20KN. De la mateixa manera, la 

neteja del cub de roda suposa també unes diferències força grans i de l’ordre de 12KN a 

favor de l’alcohol. Del gràfic de les interaccions es pot veure com, tot i no ser línies 

paral·leles, el comportament és bastant assimilable, observant un salt quantitatiu 

considerable en funció de la neteja de la mangueta. 

 

6.4.3. DOE 3 

L’estudi d’aquest tercer disseny d’experiment tria els següents nivells per a la mangueta i el 

cub de roda: 

 Knuckle:  
⎩
⎨
⎧
+
−

)(Taladrina Rentadora1
(ARDROX) Rentadora1

  HBU:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Oli1
Retén1

 

 

Aquest cop, l’objectiu és representar els dos nivells de la mangueta que ja s’havien estudiat 

en el DOE1, on un dels dos és el procediment real de la línia de producció: 

Rentadora(ARDROX), i variar els nivells corresponents a la neteja del cub de roda. Cal notar 

que l’experiment amb els dos nivells a -1, és a dir, la mangueta rentada a la rentadora de 

línia amb el producte ARDROX i el rodament passat per un retén, representa el procediment 

actual de la línia. D’aquesta manera, s’intenta comparar el procediment actual amb el que 
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suposaria no actuar sobre els cubs de roda quan aquests arribessin impregnats de l’oli que 

utilitza el proveïdor per a la seva protecció. 

La taula següent (Taula 6.14) mostra els valors de la força de muntatge obtinguts a partir 

d’aquest disseny d’experiments: 

 

StdOrder RunOrder KNL HBU Fmunt 
14 1 1 -1 43,28 
19 2 -1 1 46,61 
16 3 1 1 47,91 
4 4 1 1 48,91 
5 5 -1 -1 47,03 
8 6 1 1 47,91 

12 7 1 1 45,41 
20 8 1 1 49,91 
3 9 -1 1 47,15 

15 10 -1 1 47,15 
1 11 -1 -1 47,57 
7 12 -1 1 47,69 

17 13 -1 -1 44,86 
13 14 -1 -1 47,03 
6 15 1 -1 45,78 

18 16 1 -1 45,78 
10 17 1 -1 44,78 
11 18 -1 1 46,61 
2 19 1 -1 46,28 
9 20 -1 -1 46,49 

  

 

Seguidament es mostra el diagrama de Pareto (Fig. 6.19). A partir d’aquest diagrama és més 

fàcil poder contrastar la repercussió de cada efecte sobre el comportament del muntatge. Els 

coeficients dels efectes, així com tots els resultats del disseny d’experiments, es troben a 

l’annex H. 

 

Taula  6.14. Resultats obtinguts en el DOE 3 
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Els gràfics dels efectes principals (Fig. 6.20) i d’interaccions entre efectes (Fig. 6.21) 

permeten entendre, de manera visual, la relació que existeix entre els efectes a partir dels 

diferents nivells dels factors.  
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Fig.  6.19. Diagrama de Pareto dels efectes del DOE 3 

Fig.  6.20. Gràfic d’efectes principals - DOE 3 
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Conclusions: 

Aquest estudi reflexa la poca influència dels nivells que aquí s’interpreten, tant individualment 

com de les interaccions que existeixen entre ells. En aquest cas, l’efecte corresponent a la 

neteja del rodament no és massa significatiu i menysprear-lo no portaria a error. En qualsevol 

cas, i tal com s’ha expressat en la introducció, es consideren tots els efectes per tal de evitar 

variabilitat addicional. L’expressió que caldrà tenir en compte en aquest estudi és (Eq. 6.10): 

Fmunt [KN] = 46,707 – 0,112·KNL + 0,819·HBU + 0,596·KNL·HBU           (Eq. 6.10) 

 

6.4.4. DOE 4 

Aquest últim estudi té per finalitat comparar els següents nivells pel que fa a mangueta i cub 

de roda: 

 Knuckle:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Alcohol1
Oli1

  HBU:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Oli1
Retén1

 

Fig.  6.21. Gràfic d’interaccions entre efectes - DOE 3 
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Com en el cas del segon disseny d’experiments, els dos nivells de la mangueta que 

s’estudien són els més contraposats dels quatre possibles, impregnant amb oli la superfície 

exterior del rodament o bé netejant-la amb alcohol. Aquests nivells s’assajaran amb uns 

nivells del cub de roda que intenten plasmar de la millor manera possible la realitat de la línia. 

Al netejar amb retén el rodament, s’està reproduint fidelment el procediment actual del 

muntatge de la línia, mentre els rodaments impregnats d’oli intenten representar un cas 

extrem en que els cubs de roda arribessin en les pitjors condicions possibles. 

La taula següent (Taula 6.15) mostra els valors de la força de muntatge obtinguts a partir del 

disseny d’experiments d’aquest apartat, a partir dels nivells dels factors. 

 

StdOrder RunOrder KNL HBU Fmunt 
5 1 -1 -1 33,73 

16 2 1 1 46,23 
10 3 1 -1 50,05 
6 4 1 -1 48,05 
7 5 -1 1 25,54 
1 6 -1 -1 33,73 

18 7 1 -1 47,55 
11 8 -1 1 25,00 
9 9 -1 -1 24,73 

19 10 -1 1 26,08 
2 11 1 -1 49,05 
3 12 -1 1 23,38 
8 13 1 1 52,23 
4 14 1 1 47,23 

17 15 -1 -1 31,23 
15 16 -1 1 25,00 
20 17 1 1 49,23 
14 18 1 -1 47,05 
12 19 1 1 49,73 
13 20 -1 -1 23,23 

  

 

Com en els casos anteriors, El diagrama de Pareto dels efectes (Fig. 6.22) permet 

determinar el nivell d’importància que pren cadascun d’ells en l’equació del disseny 

d’experiments. 

Taula  6.15. Resultats obtinguts en el DOE 4 
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És igualment important ressenyar els gràfics dels efectes principals (Fig. 6.23) i les seves 

interaccions (Fig. 6.24), per permetre visualitzar les interrelacions entre els factors. 
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Fig.  6.22. Diagrama de Pareto dels efectes del DOE 4 

Fig.  6.23. Gràfic d’efectes principals - DOE 4 
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Conclusions: 

Cal remarcar que dels possibles efectes sobre la força de muntatge, destaca per sobre de la 

resta com a més significatiu, la neteja del knuckle. Tot i això, s’haurà de tenir en compte tots 

els efectes amb els seus corresponents coeficients. Sota aquest punt de vista i per a aquest 

estudi, l’equació que representa la força de muntatge (Eq. 6.11) és la següent: 

Fmunt [KN] = 37,903 + 10,738·KNL – 0,938·HBU +1,228·KNL·HBU          (Eq. 6.11) 

 

Mirant els gràfics i l’equació, es pot observar com quasi tota la influència l’aporta la neteja de 

la mangueta, amb una diferència entre els nivells d’uns 22KN superior per la neteja amb 

alcohol. Malgrat que les diferències quant a neteja del rodament no són comparables i 

independentment no sembla tenir influència, al fixar-se en la gràfica de les interaccions es 

pot veure que les dues rectes no són paral·leles. D’aquesta manera es posa de manifest la 

influència que té i el fet que s’hagi de tenir en compte. 

 

Fig.  6.24. Gràfic d’interaccions entre efectes - DOE 4 
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6.4.5. DOE 5 

Com s’ha exposat amb anterioritat, cal dur a terme un disseny d’experiments alternatiu, 

barrejant nivells dels dissenys estudiats amb la finalitat de poder relacionar-los entre ells i 

poder extreure una única relació vàlida per la totalitat dels nivells de neteja estudiats. 

La problemàtica parteix del fet que en els dissenys 1 i 3 es tenen dos nivells en la neteja de 

la mangueta que cap d’ells coincideix amb els corresponents als dissenys 2 i 4. És necessari 

per tant, trobar un nou estudi que inclogui un nivell dels dissenys 1 i 3 i un nivell dels 

dissenys 2 i 4. D’aquesta manera, el DOE que es duu a terme té els següents nivells: 

Knuckle:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Alcohol1
(ARDROX) Rentadora1

  HBU:  
⎩
⎨
⎧
+
−

Oli1
Retén1

 

 

La taula següent (Taula 6.16) mostra els valors que s’obtenen amb aquesta experimentació: 

  

StdOrder RunOrder KNL HBU Fmunt 
9 1 -1 -1 47,03 

12 2 1 1 46,23 
3 3 -1 1 46,61 
4 4 1 1 52,23 
7 5 -1 1 47,15 

19 6 -1 1 47,15 
11 7 -1 1 47,69 
17 8 -1 -1 47,57 
10 9 1 -1 47,05 
13 10 -1 -1 44,86 
18 11 1 -1 49,05 
16 12 1 1 47,23 
15 13 -1 1 46,61 
8 14 1 1 49,23 
6 15 1 -1 47,55 
5 16 -1 -1 47,03 
2 17 1 -1 48,05 

20 18 1 1 49,73 
1 19 -1 -1 46,49 

14 20 1 -1 50,05 

 
Taula  6.16.  Resultats obtinguts en el DOE 5 
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Com en els anteriors estudis dels dissenys d’experiments, a part de les dades exposades, 

serveixen d’ajuda visual els següents gràfics, per poder determinar quins són els efectes més 

significatius. El primer gràfic, el diagrama de Pareto dels efectes (Fig. 6.25), permet avaluar 

quantitativament la repercussió de cada efecte sobre el comportament de la força de 

muntatge. Per la seva banda, els dos gràfic posteriors (Fig. 6.26 i Fig. 6.27), serveixen per 

veure gràficament les interaccions que es donen entre els diferents nivells dels factors de 

neteja. 
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Fig.  6.25. Diagrama de Pareto dels efectes del DOE 5 

Fig.  6.26. Gràfic d’efectes principals - DOE 5 
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Conclusions: 

La interpretació dels resultats d’aquest estudi és semblant a la dels resultats que s’extreien 

del DOE 4, tot i tractar-se d’un ordre de magnitud més petit. En ambdós casos la força de 

muntatge depèn únicament d’un efecte (i més clarament en aquest estudi), ja que les dues 

rectes del gràfic de les interaccions són paral·leles i pràcticament planes. L’efecte de la 

neteja del knuckle seria l’únic prou significatiu capaç d’explicar la diferència en el 

comportament entre els nivells dels factors. En qualsevol cas, s’agafen tots els efectes 

independentment del seu nivell de significació alhora de fer l’estudi conjunt. La força de 

muntatge es representa, doncs, per la següent equació (Eq. 6.12): 

Fmunt [KN] = 47,730 + 0,911·KNL + 0,257·HBU + 0,034·KNL·HBU            (Eq. 6.12) 

 

6.4.6. Anàlisi conjunt dels dissenys d’experiments 

A partir de les equacions obtingudes en cadascun dels 5 dissenys i tenint presents els nivells 

que té cada factor en les equacions, l’objectiu és aconseguir expressar la força de muntatge 

per mitjà d’una única equació que englobi els resultats de tots els experiments. A continuació 

es mostra un resum que serveix de partida per a trobar aquesta expressió (Taula 6.17): 

Fig.  6.27. Gràfic d’interaccions entre efectes - DOE 5 
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 factor nivell ( -1) nivell (+1) Equació 
KNL ARDROX Taladrina DOE 

1 HBU Oli Alcohol 
F1 = 50,811-2,531·KNL+3,284·HBU-3,015·KNL·HBU 

KNL ARDROX Taladrina DOE 
3 HBU Retén Oli 

F3 = 46,707-0,112·KNL+0,819·HBU+0,596·KNL·HBU 

KNL Oli Alcohol DOE 
2 HBU Oli Alcohol 

F2 = 43,118-9,922·KNL+6,153·HBU-2,043·KNL·HBU 

KNL Oli Alcohol DOE 
4 HBU Retén Oli 

F4 = 37,903+10,738·KNL-0,938·HBU+1,228·KNL·HBU 

KNL ARDROX Alcohol DOE 
5 HBU Retén Oli 

F5 = 47,730+0,911·KNL+0,257·HBU+0,034·KNL·HBU 

 

 

Es pot observar com, a partir dels seus nivells, es poden formar tres grups amb els DOEs 

analitzats ja que existeixen coincidències entre els seus nivells. Per una banda, es pot 

agrupar el DOE 1 amb el DOE 3, i per l’altra, el DOE 2 i el DOE 4. El tercer grup el formaria 

únicament el DOE 5. S’ha buscat una combinació de factors i nivells de manera que 

existeixin coincidències amb el primer grup i el segon, i poder-los relacionar tots. 

L’equació objectiu de l’estudi de la neteja dels components estarà composada per un terme 

independent i una variable que prendrà el seu valor en funció dels paràmetres de neteja que 

intervinguin en el muntatge. 

El procediment seguit és el següent: 

DOE 1 + DOE 3 

1. Avaluar les dues expressions per als nivells de coincidència amb l’objectiu de veure 

que donen una força de muntatge igual (Eq. 6.13): 

    F1|ardrox,oli = F3|ardrox,oli              (Eq. 6.13) 

2. Partir d’una de les dues equacions (F1 o F3) i analitzar com afecten els diferents 

nivells en el comportament de la força de muntatge. En aquest cas, i partint de 

l’equació del DOE 1, l’equació (Eq. 6.14) que s’obté és: 

    F13 = 50,811 + X13 + Y13 + Z13                (Eq. 6.14) 

Taula  6.17.  Resum d’equacions dels 5 dissenys d’experiments 
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 On els valors de X13, Y13 i Z13, corresponents als termes que acompanyen a KNL, 

HBU i KNL·HBU respectivament, són: 
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,

 

Els valors obtinguts per a cada cas surten d’aplicar directament les expressions 

(casos directes del DOE 1), o de comparar el nivell a estudi amb el de coincidència 

en l’equació del DOE 1. Per exemple: 

a)   Z13 = +3,015  Rent(ARDROX) + Alcohol. El valor s’obté a partir del coeficient que 

acompanya l’efecte combinat (KNL·HBU) per als nivells expressats (HBU=+1,  KNL= 

-1). Com el coeficient de l’equació és -3,015, aleshores el valor que pren la variable 

és: Z13 = (-1)·(+1)·(-3,015) = +3,015. 

 b)   Z13 = +1,823  Rent(Taladrina) + Retén. Aquest nivell només es troba en el 

 DOE3. És per això que cal partir del valor base del DOE 1 corresponent a 

 Rent(Taladrina) + Oli, i passar posteriorment a comparar entre els nivells 

 Rent(Taladrina) + Oli (igual que el del DOE1) i Rent(Taladrina) + Retén, ambdós en 

 el DOE3. El valor és, doncs: Z13 = +3,015 - 2·0,596 = 1,823. 

3. Comprovar la validesa de l’equació trobada per a totes les combinacions que 

engloba. Cal comparar, per totes les condicions de neteja, que el valor de la funció 

trobada (F13) i el valor de la funció del DOE corresponent a aquesta combinació (F1, 

F3 o les dues, segons la combinació que es doni). 
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DOE 2 + DOE 4 

El procediment és el mateix que s’aplica en el cas dels DOEs 1 i 3. D’aquesta manera, 

l’equació resultant de la unió del DOE 2 i el DOE 4 és (Eq. 6.15): 

    F24 = 43,118 + X24 + Y24 + Z24                (Eq. 6.15) 

On els valors de X24, Y24 i Z24, són: 
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DOE 5 

El DOE 5 com a tal té la seva pròpia expressió. Aquesta serà la que s’utilitzarà de lligam per 

ajuntar les equacions F13 i F24. El procediment és el mateix que ja s’ha explicat pels casos 

anteriors i, com aquests, es troba explicat més profundament en l’apartat 2 de l’annex H. 

El que s’ha fet ha estat unir les expressions de DOE 1 + DOE 3 i de DOE 5 per tal que el 

resultat que s’obté es pugui ajuntar amb l’expressió del DOE 2 + DOE 4. Un cop obtinguda 

l’equació final i arreglada per tal que tant X, Y com Z es puguin reduir a una sola variable 

(W), el resultat és el següent (Eq. 6.16): 

FG = 50,811 + A1 + A2 + W     (Eq. 6.16) 
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On W és un paràmetre, el valor del qual depèn de la neteja aplicada sobre cadascun dels 

dos components del muntatge; knuckle i cub de roda. A1 i A2 són dos valors constants 

resultants de traslladar el terme independent a uns nivells fixats de rodonitat i interferència, 

de manera que l’equació depengui de les característiques de la població base. El paràmetre 

W està quantificat en la taula següent (Taula 6.18): 
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X 

(KNL) 
-2,531 -2,531 -2,531 +2,531 +2,531 +2,531 +4,353 +4,353 +4,353 -15,491 -15,491 -15,491 

Y 

(HBU) 
-4,922 -3,284 +3,284 -4,922 -3,284 +3,284 -4,922 -3,284 +3,284 -4,922 -3,284 +3,284 

Z 

(KNL·HBU) 
+1,823 +3,015 -3,015 -1,823 -3,015 +3,015 -1,891 -2,947 -1,298 -1,065 -7,033 +2,788 

W 

[KN] 
-5,630 -2,800 -2,262 -4,214 -3,768 +8,830 -2,460 -1,878 +6,339 -21,478 -25,808 -9,419 

 

 

Tal i com s’ha introduït, aquesta equació està expressada a partir d’una població base 

(Rentadora(ARDROX) + Retén), utilitzada com a punt de partida per poder comparar els 

resultats de cada disseny. És per aquest motiu que cal prendre les dades de la població base 

pel que fa als factors correctors que s’havien aplicat (rodonitat, interferència i tipus de 

mecanitzat), per tal d’aconseguir una equació independent d’aquest paràmetres. Les 

característiques de la població base són: 

1. Eina de mecanitzat: Plaquetes 

 Com es tracta del procés de fabricació habitual de la línia, es pren el mecanitzat 

 amb plaquetes com a base de treball i, per tant, el factor a aplicar sobre la força de 

 muntatge és 1.   

Taula  6.18. Taula de valors de W (expressats en [KN]) 
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2. Interferència: Øm=81,864mm → Int = 0,129mm 

A partir de l’equació que s’havia trobat per a la influència de la interferència  sobre la 

força de muntatge, F=18 + 175,18·Int[mm], caldrà aplicar un factor  corrector sobre 

el terme independent de l’equació general de (Eq. 6.17): 

A1 = (18 + 175,18·Int(81,861))-(18 + 175,18·Int(Øm)) = 0,526 [KN]       (Eq. 6.17) 

3. Rodonitat: Rm=0,006mm 

De l’equació trobada en l’apartat de la influència de la rodonitat sobre el 

comportament de la força de muntatge, F=47,298 – 370·R[mm], es coneix el nivell de 

repercussió del paràmetre. El factor corrector sumant sobre el terme independent de 

l’equació general és (Eq. 6.18): 

A2 = 370·(R(base)-R(0)) = 370·(0,006 – 0,000) = 2,220 [KN]  (Eq. 6.18) 

 

Un cop coneguts els valors d’aquestes constants, l’equació general queda com es mostra a 

continuació (Eq. 6.19), mantenint la taula de valors per al paràmetre W. 

F = 53,557 + W  [KN]    (Eq. 6.19) 
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7. Equació de la força de muntatge 

L’equació global de la força de muntatge es determinarà al sobreposar les influències de tots 

els paràmetres que s’ha pogut contrastar que tenien una repercussió marcada sobre el 

comportament del muntatge. Partint de l’equació obtinguda per al factor de la neteja que es 

prendrà com a base, caldrà anar afegint les relacions de cada factor d’influència sobre la 

força de muntatge. L’equació i les influències a tenir en  compten seran, doncs: 

1. Neteja. Equació base (Eq. 7.1): 

   Fmunt [KN] = 53,557 + W [KN]     (Eq. 7.1) 

 Mantenint la mateixa taula de valors de W determinada en l’apartat anterior. 

2. Tipus de mecanitzat. Influència: 

 Es tracta d’un factor que, experimentalment, s’ha determinat que afecta 

 multiplicant a l’expressió sencera de la força de muntatge en funció de si l’eix central 

 de la mangueta s’ha mecanitzat amb plaquetes o amb mandrí. 

  Mec = 1   →  Plaquetes 

  Mec = 0,925   →  Mandrí 

3. Rodonitat. Influència: 

 Com s’ha exposat en l’apartat 6.3.1, la rodonitat té una influència directa sobre la 

 força de muntatge. Es tracta d’un factor que afectarà en forma de sumand en 

 l’equació de la força: 

  R [KN] = – 370 · Rod[mm]     (Eq. 7.2) 

4. Interferència. Influència: 

 Com en el cas de la rodonitat, la interferència té una influència força marcada en el 

 comportament del muntatge. Explicat en l’apartat 6.3.5, la seva implicació en 

 l’equació de la força s’expressa com a un sumand (Eq. 7.3): 

  I [KN] = + 248,81 · (Int[mm] – 0,132)    (Eq. 7.3) 
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 El valor de 0,132 correspon a la interferència que s’ha pres com a base per a 

 l’equació del factor de la neteja. 

En el cas de la interferència i la rodonitat, a l’hora d’ajuntar ambdues equacions amb la 

general, cal tenir en compte que es corresponen a períodes de temps diferents respecte a 

l’equació general, en que l’únic paràmetre del que es pot tenir certesa és el propi d’estudi. 

Partint d’aquest raonament es pot entendre que els valors de les forces estiguin desfasats. 

D’aquesta manera, és indiferent el terme independent de les dues equacions parcials, 

valorant únicament el terme lineal. Només interessarà veure la manera com afecta cada 

paràmetre sobre el comportament del muntatge. A partir d’aquestes consideracions, 

l’equació general per a la força de muntatge restringida als rangs d’aplicació de la línia de 

producció és la següent (Eq. 7.4): 

 

Fmunt[KN] =Mec·(53,557+W[KN]–370·Rod[mm]+248,81·(Int[mm]–0,132)) (Eq. 7.4) 

 

On: 

Mec = 1 si mecanitzat amb plaquetes 

Mec = 0,925 si mecanitzat amb mandrí 

Rod = [0,000mm ÷ 0,011mm] : Rodonitat 

Int = [0,102mm ÷ 0,139mm] : Interferència 

  Valors de W en funció de la neteja: 

 
Neteja KNL Neteja HBU W [KN] 

Rent(Taladrina) Retén -5,630 
Rent(Taladrina) Oli -2,800 
Rent(Taladrina) Alcohol -2,262 
Rent(ARDROX) Retén -4,214 
Rent(ARDROX) Oli -3,768 
Rent(ARDROX) Alcohol +8,830 

Alcohol Retén -2,460 
Alcohol Oli -1,878 
Alcohol Alcohol +6,339 

Oli Retén -21,478 
Oli Oli -25,808 
Oli Alcohol -9,419  

 Taula  7.1. Valors de W [KN] 
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8. Influència percentual dels paràmetres 

Un cop trobada l’equació que descriu el comportament de la força de muntatge, l’objectiu 

principal passa a ser la determinació de la influència percentual de cada paràmetre. 

Cadascun d’ells tindrà un grau d’influència diferent sobre el muntatge i quantificar aquesta 

repercussió servirà per saber sobre quin paràmetre cal incidir per aconseguir millorar els 

resultats. S’ha de tenir en compte que es considera millorar tot el que suposi un augment de 

la força de muntatge. En base a aquests resultats, es podran aplicar uns controls de qualitat 

sobre la línia de producció per tal d’assegurar que es compleix amb els requeriments del 

client quant a força de muntatge. 

A continuació es detallen els diferents paràmetres que tenen una influència demostrada 

sobre la força de muntatge. Controlar aquests factors permetrà preveure el comportament 

del muntatge. 

 

1. Interferència 

 Donades les especificacions imposades pel client i les especificacions imposades al

 proveïdor, la interferència variarà des de 0,102mm fins a 0,139mm. Aquests casos 

 corresponen les combinacions de diàmetre de mangueta màxim amb diàmetre de 

 rodament mínim (81,985mm – 81,883mm) i diàmetre de mangueta mínim amb 

 diàmetre de rodament màxim (82,000mm – 81,861mm). Per aquest interval de 

 tolerància, la diferència de força de muntatge entre els seus límits ve determinada 

 per l’equació següent (Eq. 8.1): 

ΔF = | 175,18 · 0,139 – 175,18 · 0,102 | =6,48 [KN]   (Eq. 8.1) 

Per comprovar la influència percentual que suposa aquesta variació en la força de 

muntatge es considerarà un estat de referència quant a la neteja del muntatge i a la 

força de referència. Aquesta referència serà una força de muntatge de 47KN per una 

neteja del knuckle amb la rentadora amb producte ARDROX i el rodament passat pel 

retén. Aquesta combinació servirà per al càlcul dels percentatges de la totalitat dels 

paràmetres. 
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 Per als paràmetres de neteja indicats, el valor de la força de muntatge oscil·larà 

 entre 44,09KN i 50,7KN, tal i com es mostra en el gràfic (Fig. 8.1): 
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 La seva influència percentual és la que és mostra (Eq. 8.2): 

Infint[%] = 6,48 / 47,00 = 13,8 %     (Eq. 8.2) 

 

2. Rodonitat 

 En el cas de la rodonitat, aquesta ha de complir amb les especificacions de plànol. 

 La tolerància de mecanitzat de la rodonitat marca un màxim de 0,011mm. 

 D’aquesta manera, la influència de la rodonitat sobre la força de muntatge pot 

 arribar a ser la que es veu en l’equació 8.3: 

ΔF = | 370 · 0,011 – 0 | = 4,07 [KN]    (Eq. 8.3) 

 Per calcular la influència en percentatge sobre la força de muntatge, s’aplica el 

 mateix criteri que en el cas de la interferència, agafant la combinació de neteja 

 actual de la línia de producció que suposa una mitjana de la força de 47KN. 

Fig.  8.1. Influència de la interferència 
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 La seva influència percentual és (Eq. 8.4) a partir de les dades de la figura anterior 

 (Fig.8.2): 

Infrod[%] = 4,07 / 47,00 = 8,7 %     (Eq. 8.4) 

 

3. Mecanitzat 

 La influència percentual del mecanitzat es pot extreure directament ja que 

 empíricament s’ha demostrat que es tracta d’un factor que afecta a l’equació 

 multiplicant. D’aquesta manera, la seva influència percentual és la que es mostra 

 (Eq. 8.5): 

Infmec[%] = 1 – 0,925 = 7,5%     (Eq. 8.5) 

 

4. Neteja rodament 

 Seguint el mateix raonament que en els casos anteriors, per al càlcul percentual de 

 la influència de la neteja del rodament, s’utilitzarà la referència del knuckle passat 

 per la rentadora amb ARDROX, l’estat fixa per determinar la variació de la neteja 

 del rodament. D’aquesta manera, l’interval en el que estaran els valors de la força 

Fig.  8.2. Influència de la rodonitat 
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 de muntatge és el comprés entre 49,343KN i 62,387KN (valors corresponents a la 

 diferència entre netejar el rodament amb retén i fer-ho amb alcohol). La variació 

 serà, doncs, l’expressada a continuació (Eq. 8.6): 

ΔF = màx(49,343; 49,789; 62,387) – mín(49,343; 49,789; 62,387) =13,004 [KN] (Eq. 8.6) 
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 Tal i com es veu en el gràfic anterior (Fig. 8.3), la influència és la que es dedueix 

 de la següent equació a partir de la referència de 47KN (Eq. 8.7): 

InfHBU[%] = 13,044 / 47,00 = 27,8 %     (Eq. 8.7) 

 

5. Neteja mangueta 

 La manera de comprovar la influència que té el factor de la neteja de la mangueta 

 serà la mateixa que per la neteja del cub de roda. Es fixarà el paràmetre de la 

 neteja del rodament a partir de les condicions actuals de la línia. Així doncs, es 

 calcula la variació de la força de muntatge (Eq. 8.8) per als diferents processos de 

 neteja del knuckle i considerant que el rodament es passa pel retén. 

  ΔF = màx(47,927; 49,343; 51,097; 32,079) –  

           mín(47,927; 49,343; 51,097; 32,079) =19,018 [KN]             (Eq. 8.8) 

Fig.  8.3. Influència de la neteja del rodament 
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 Al gràfic següent (Fig.8.4) es troben exposats els valors corresponents a cada 

 procés i permet avaluar posteriorment el percentatge d’influència de la neteja de la 

 mangueta sobre la força de muntatge a partir de la força de muntatge de referència 

 (Eq. 8.9). 
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InfKNL[%] = 19,018 / 47,00 = 40,5 %    (Eq. 8.9) 

 

En la taula de la pàgina següent (Taula 8.1) es resumeix de manera ordenada la influència 

en forma de percentatge de cada paràmetre. Aquests valors percentuals serviran, en un 

futur, com a ordre de procediment per aconseguir augmentar la força de muntatge en cas 

que aquesta es trobi per sota dels objectius. 

 

 

 

Fig.  8.4. Influència de la neteja de la mangueta 
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Factor 
Influència 

[%] 
Nivell baix 
[KN] 

Nivell Alt 
[KN] Dif [KN] 

Referència 
[KN] 

Neteja KNL 40,5% 32,079 51,097 19,018 47,000 
Neteja HBU 27,8% 49,343 62,387 13,044 47,000 
Interferència 13,8% 44,090 50,570 6,480 47,000 
Rodonitat 8,7% 45,270 49,340 4,070 47,000 
Mecanitzat 7,5% 43,475 47,000 3,525 47,000 
      
Neteja KNL * 36,7% 32,079 49,343 17,264 47,000 
Neteja HBU * 0,9% 49,343 49,789 0,446 47,000 
* sense tenir en compte la utilització del alcohol 

 

 

De les dades anteriors se’n desprèn un ordre d’aplicació d’accions per contrarestar una 

possible caiguda de les forces de muntatge en la línia de producció. D’aquesta manera, en 

cas de ser necessari, s’intervindria en la neteja de les peces i, més especialment, en la de la 

mangueta, ja que la seva influència és molt superior a la resta de factors. Tal i com s’explica 

en el proper apartat, és necessari aplicar uns controls sobre el mecanitzat de les superfícies 

per garantir l’estabilitat dels paràmetres en les condicions de muntatge donades. 

Cal notar que en la taula anterior (Taula 8.1), s’hi ha fet constar la influència del paràmetres 

de neteja de la mangueta sense tenir en compte el nivell corresponent a l’alcohol. Tot i que 

s’hagi inclòs l’alcohol en l’estudi, s’ha tractat més de buscar quin seria el comportament òptim 

del muntatge (el que donaria forces més altes) que no pas tenir en compte aquells nivells 

que realment poguessin automatitzar-se en la línia. L’alcohol no és un producte que es pugui 

utilitzar en la rentadora de la línia i menys intentar simular una neteja manual amb drap del 

forat de l’eix central de la mangueta. És per això que, tot i que es poden veure les 

repercussions de la neteja amb aquest producte, no s’hauria de tenir en compte com una 

opció de neteja de les manguetes.  

 

 

Taula  8.1. Resum de les influències en percentatge 
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9. Controls sobre la línia de producció 

Conseqüentment amb tot el que s’ha exposat, caldrà imposar uns controls sobre tots els 

paràmetres que s’han determinat com a influents sobre la força de muntatge. Aquests 

controls tindran dues finalitats. Per una banda, els controls ha de servir per garantir que els 

valors que s’obtinguin a la línia han d’estar dintre de l’interval de confiança per al que s’ha 

considerat vàlida l’equació trobada. Per l’altra, els controls han de permetre mantenir 

constants les condicions del procés de treball per tal que no es produeixin desviacions de les 

que no es conegui la causa. A partir d’aquestes dues premisses, els controls a aplicar per 

cadascun dels factors d’influència són els següents: 

 

Interferència 

Es tracta d’un paràmetre força delicat i que, com s’ha pogut veure, té una incidència 

remarcable en l’estudi realitzat. En aquest cas, caldrà garantir que el valor de la interferència 

es trobi dintre de les especificacions del client. Per tenir present quin control cal exercir sobre 

la interferència entre mangueta i rodament, s’ha d’analitzar els dos components per separat. 

Per un costat, el proveïdor del cub de roda garanteix, per qualitat concertada, que el diàmetre 

del rodament complirà amb els requeriments. D’aquesta manera, el control que caldrà dur a 

terme a la planta és el del diàmetre de la mangueta. A la línia de producció hi ha instal·lada 

una estació que mesura el 100% de les peces que posteriorment es munten. Aquest sistema 

pren, després d’aquest estudi, una gran rellevància per poder determinar els motius de les 

variacions de la força de muntatge.  

 

Rodonitat 

De la mateixa manera que en el cas de la interferència, la mateixa estació que mesura el 

diàmetre de la mangueta mesura la seva rodonitat, controlant el 100% de la producció. Així, 

s’assegura que no es munta cap mangueta amb una rodonitat superior a la tolerància 

imposada. Es considera, per tant, que el sistema existent és l’adient per controlar aquest 

paràmetre. 
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Mecanitzat 

Pel que fa al mecanitzat, es tracta de diferenciar entre el mecanitzat amb plaquetes i el 

mecanitzat amb mandrí. Per aquest motiu, no és necessari cap control sobre el tipus de 

mecanitzat, ja que l’eina de tall es fabrica en funció d’un plànol i les condicions de la màquina 

són constants al llarg de la seva vida, corresponents a les òptimes de funcionament. Només 

s’haurà de tenir present que un canvi de mecanitzat suposarà un davallada de les forces de 

muntatge. 

 

Neteja de la mangueta 

Tal i com s’ha pogut observar en l’estudi d’influència percentual (apartat X), la neteja de la 

mangueta té una importància cabdal en el comportament del muntatge. Caldrà aplicar un 

control molt acurat de les condicions en les que es neteja la mangueta per tal que el procés 

no pateixi cap variació significativa que pugui provocar canvis en el muntatge. 

Donades les característiques de la línia, el procediment més adequat és netejar les peces 

amb producte ARDROX (la seva fitxa tècnica es troba en l’annex L). Tot i que la situació 

òptima seria netejar l’eix central de les manguetes amb alcohol, és totalment inviable donat 

que la seva aplicació hauria de ser de tipus manual. És per aquest motiu que només es 

consideren tres situacions, que suposen que la peça passa automàticament per la rentadora. 

D’aquestes, la que dóna unes forces de muntatge superiors és la que utilitza el producte 

ARDROX i és, per tant, l’habitual de la línia. 

Els controls que caldrà aplicar sobre la rentadora inclouen des de les concentracions del 

producte fins a les temperatures d’assecat. L’experiència ha permès comprovar que, a uns 

nivells determinats de concentració del producte, les peces mantenen les seves propietats 

estables. Per això es marquen aquests valors llindar en un pla de control que estipula unes 

pautes de procés. Igualment, està marcada una freqüència de canvi dels banys de la 

rentadora per evitar l’atac de bacteris que puguin tenir repercussió en la força de muntatge. 

D’altra banda, també caldrà controlar les temperatures d’assecat de les peces. És 

imprescindible que les peces no arribin molles a la zona de muntatge, però alhora cal que la 

temperatura amb la que surten de l’assecat sigui prou baixa com per evitar dilatacions de la 

peça. Aquestes suposarien una caiguda de les forces de muntatge com a conseqüència de 

la pèrdua d’interferència. 
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Neteja del cub de roda 

Un punt previ a tenir en compte per als controls de la neteja del cub de roda són els 

procediments que s’ha determinat que s’aplicarien. Dels tres procediments (oli, retén, 

alcohol) hi ha un que no s’haurà de valorar. La neteja del rodament amb alcohol va quedar 

obsolet un cop es va concloure aquest estudi, ja que un estudi paral·lel va demostrar que 

l’alcohol reduïa el nivell de greix que protegia el rodament al reaccionar químicament i 

escurçava la seva vida. 

Per aquest motiu, la neteja del cub de roda queda reduïda a l’opció d’utilitzar un retén o 

d’introduir els rodaments en el mateix estat en el que arriben a la línia. El procediment actual 

inclou la neteja mitjançant el retén. S’aprofita el moviment d’un dels manipuladors de la 

premsa. S’introdueix una seqüència al programa perquè faci entrar el rodament dins el retén 

dos cops abans de dipositar-lo en un dels carrils de model (el funcionament de la premsa de 

línia està explicat en l’annex B). Al ser un moviment programat i responsabilitat d’un 

manipulador, es té la certesa que tots els cubs de roda que es munten passen per la neteja. 

El que sí caldrà controlar és l’estat del retén, ja que aquest sofreix un desgast progressiu i 

perd la seva funcionalitat. Així doncs, el pla de control de la neteja del rodament ha d’incloure 

una freqüència de canvi d’aquest retén. 

 

 



Pág. 88  Memòria 

 



Estudi de la pressió d’ensamblatge d’un cub de roda en una mangueta Pág. 89 

 

10. Conclusions 

 El projecte ha servit per determinar la influència de possibles variables sobre el 

procés de muntatge entre una mangueta i un cub de roda. 

 S’ha analitzat un gran nombre de paràmetres, relacionats amb els dos components, 

que s’ha considerat que podien afectar sobre la força de muntatge.  

 Ha quedat descartada la influència de la rectitud de l’eix central de la mangueta, la 

microestructura del material de la mangueta i la duresa de la mangueta. 

 S’ha identificat la influència important de: la interferència, la rodonitat, el tipus de 

mecanitzat de l’eix central de la mangueta i el coeficient de fricció entre ambdós 

components segons la neteja aplicada abans del muntatge.  

 L’estudi ha permès crear, per unes condicions donades i dintre de les toleràncies de 

cada paràmetre, la següent equació per determinar la força de muntatge resultant: 

 Fmunt[KN] =Mec·(53,557+W[KN]–370·Rod[mm]+248,81·(Int[mm]–0,132))   

  

Aquesta equació permet explicar, per una banda, els valors de muntatge que 

s’obtenen i la seva variabilitat. I de l’altra, permet predir en quin rang de valors es 

mouria el muntatge al canviar les condicions. 

 S’han establert controls en la línia de producció per assegurar l’estabilitat del procés, 

mesurant al 100% el diàmetre i la rodonitat de l’eix central de la mangueta, el 

diàmetre del rodament, i amb controls periòdics dels banys de la rentadora de les 

manguetes. 

 Es disposa d’una eina de disseny que permet determinar la força de muntatge i, per 

tant, les prestacions de la unió, sense necessitat de testejar prototipus. 
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