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C1. Càlcul de les molles discoïdals 

En el punt 7.1 de la memòria s’ha pogut veure la descripció del funcionament del tancament 
de les pinces. Com ja ha estat esmentat, cal poder assegurar la precàrrega dels rodaments 
axials quan els cilindres reculen i el plat s’obre. Del catàleg general de SKF es pot comprovar 
l’expressió de la càrrega axial mínima per a un rodament axial de ròtula, (Eq. C1.1), 
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on Fam [N], representa la precàrrega mínima, FR [N] és la carrega radial que suporta el 
rodament i n [min-1] és la velocitat de gir màxima. El factor A ve donat en les taules de 
característiques del rodaments. No obstant, pels casos en que FR és menyspreable, o 
inexistent, cal modificar l’expressió, i substituir FR per C0 [N] (capacitat de càrrega estàtica del 
rodament), tal com es mostra a (Eq. C1.2). 
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En aquest cas, donat que no es vol carregar el rodament radialment, emprarem la Eq. C1.2 
per tal de determinar la càrrega mínima. Ambdues expressions són extretes directament dels 
catàlegs proveïts pel fabricant. Emprant els valors de referència pel rodament axial 
seleccionat (292/630 EM), que podem trobar als fulls de catàleg, la càrrega mínima resulta 
en 11,8 kN. 

Aquesta força aproximada de 12 kN serà la que han de subministrar les molles de disc, per 
tal que no es perdi el contacte mínim entre els components del rodament. El motiu de fer 
servir molles de disc és per la gran quantitat de força que poden exercir aquestos elements 
en curses reduïdes. A més, donat que es vol empaquetar tot el sistema en els cossos 
hexagonals, la configuració en columnes de molles resulta senzilla conceptualment, i aporta 
una distribució homogènia de la força al llarg del perímetre del rodament. Per aquest motiu 
es decideix l’ús de 6 columnes de molles, situades cada 60º. Tot i que configuracions amb 
més columnes poden distribuir la càrrega millor, resulten també en una major complexitat a 
l’hora de muntar, i en un major nombre de molles. Es pren el compromís doncs, d’acceptar 
molles més rígides, a canvi de reduir el seu nombre, en benefici de la facilitat de muntatge. 

Determinats el nombre de punts d’esforç, cal dimensionar les molles. L’Equació (Eq. C1.3) 
[C. Riba, Disseny i càlcul de molles, Tem-UPC, 1992], ens dóna l’esforç d’una molla de disc 
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en funció dels seus paràmetres geomètrics (Figura C1.1), i la seva deformació, δ [mm]. Els 
paràmetres que intervenen en les expressions són els recollits a la Taula C1.1. 
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Segons la norma DIN – 2093, 
existeixen dues sèries de molles de 
plat, la sèrie A, amb major rigidesa, i la 
sèrie B més tova. Les seves mesures i 
els seus valors de càrrega son tabulats 
a la mencionada norma, i s’inclou a 
l’Annex B. 

Nom Símbol Unitats 
Força exercida per la molla F N 

Deformació de la molla mm δ 
Diàmetre exterior D mm 
Diàmetre interior d mm 
Gruix de la molla s mm 

Alçada de la conicitat h mm 
Mòdul d’elasticitat E MPa 

Coeficient de Poisson 

Per tal de començar la selecció de les molles, en primer lloc s’ha acotat el rang de molles 
possibles, i només s’avaluaran les de diàmetre exterior superior a 25 mm per a la sèrie A, 
però menor a 80 mm. Molles de menys de 25 mm de diàmetre són insuficients per donar la 
precàrrega de 12 000 N sempre que no s’augmentin el nombre de columnes. Per contra, 
diàmetres majors a 80 són impracticables geomètricament, donades les dimensions del 
rodament, i el conjunt on han d’anar muntades les molles. Per a la sèrie B, es començaran a 
valorar a partir de diàmetre 40 ja que donen menys esforç. 

 

Figura C1.1: Geometria de molla de disc. [Riba, C. Disseny 
i càlcul de molles. (Tem-UPC, 1992)] 

ν -  

Taula C1.1: Variables de càlcul 
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En les condicions establertes, es mostra a la Taula C1.2 els valors de treball per a les molles 
considerades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de càlcul δ ens dóna la distància de compressió mínima de les molles per tal de 
subministrar la força necessària per a mantenir la precàrrega. Així mateix, δmax ens dóna la 
màxima compressió que pot admetre la molla. 

En tots els casos que es mostren en la Taula C1.2 les deformacions de les molles són 
inferiors a 1 mm. Donades les dimensions del muntatge dels hexàgons, i el diàmetre del 
rodament a precarregar, és molt complicat mesurar i calibrar les molles amb tanta precisió. 
Efectivament, per tal d’avaluar la compressió correcta de les molles a nivell de dècimes de 
mil·límetre, cal assegurar unes superfícies de contacte i unes toleràncies de mecanitzat 
extremament fiables, que, donades les dimensions de les tapes i els anells on s’ha de 
realitzar aquest muntatge, requeririen d’operacions de mecanitzat terriblement costoses i 
complicades.  

No obstant, les molles de disc tenen una particularitat que les fa terriblement útils per 
aquestes situacions. Les molles de disc poden empaquetar-se ja sigui esquena contra 
esquena o sobreposades, de tal manera que les seves característiques mecàniques variïn. A 
la Figura C1.2 es mostra la diferència entre les diferents possibles configuracions. 

Fmax [N] 
Sèrie D 

[mm] 
d 

[mm] 
s 

[mm] 
h 

[mm] δmax= 0,75·h [mm] 
(Per 6 columnes) 

δ [mm] 4 δ [mm] 

25 12,2 1,5 0,55 0,41 18 000 0,26 1,06 
28 14,2 1,5 0,65 0,49 17 400 0,32 1,28 

31,5 16,3 1,75 0,7 0,52 24 000 0,25 0,99 
35,5 18,3 2 0,8 0,6 31 800 0,21 0,83 
40 20,4 2,25 0,9 0,67 39 000 0,18 0,74 
45 22,4 2,5 1 0,75 47 400 0,17 0,69 
50 25,4 3 1,1 0,82 75 000 0,12 0,49 
56 28,5 3 1,3 0,97 69 000 0,15 0,59 
63 31 3,5 1,4 1,05 93 000 0,12 0,49 
71 36 4 1,6 1,2 126 000 0,1 0,41 

A 

80 41 5 1,7 1,3 210 000 0,07 0,27 
40 20,4 1,5 1,15 0,86 16 200 0,57 2,29 
45 22,4 1,75 1,3 0,97 22 200 0,43 1,73 
50 25,4 2 1,4 1,05 29 400 0,35 1,39 
56 28,5 2 1,6 1,2 27 600 0,41 1,63 
63 31 2,5 1,75 1,31 44 400 0,28 1,11 
71 36 2,5 2 1,5 41 400 0,32 1,27 

B 

80 41 3 2,3 1,72 66 000 0,23 0,92 

Taula C1.2: Molles de disc. Valors geomètrics i de càlcul 
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Pel cas que estem 
considerant en aquesta 
aplicació, és necessària 
una major deformació, tot i 
exercint la mateixa força. 
D’aquesta manera, encara 
que s’accepta un major 
nombre de molles i un 
major espai de muntatge, 
es podrà calibrar millor 
l’esforç exercit per les 
molles, mesurant la seva 
deformació. Donat que una 
petita variació de la 
deformació de les molles 
resulta en una gran variació 
de l’esforç aplicat és 
especialment crítica la mesura de la deformació de les molles. Per aquest motiu es pren 
especial èmfasi en assegurar que no només és mesurable, sinó que és prou ample el rang 
per tal que la mesura sigui fiable. 

Figura C1.2: Propietats mecàniques en funció de la conFigura Cció. 
[Riba, C. Disseny i càlcul de molles, Tem-UPC, 1992] 

Així doncs, l’opció de 4 molles muntades esquena contra esquena ens dóna el mateix esforç 
global, mentre que la deformació global és 4 vegades major. Aplicant aquest factor a les 
deformacions obtingues, [δ], podem obtenir la columna [4 δ], també a la Taula C1.2, que ens 
dóna la deformació necessària per precarregar amb 12 kN el rodament, mitjançant 6 
columnes de 4 molles esquena contra esquena. 

Finalment, només cal seleccionar la molla més adient. L’amplitud del moviment total de les 
columnes de molles s’ha fixat en 2 mm. Aquesta és la distància que han de recórrer els eixos 
de les columnes abans de contactar amb el rodament, abans de començar a realitzar 
l’esforç. Aplicant la configuració de 4 molles esquena contra esquena, aquestos 2 mm es 
reparteixen per igual, i representen un recorregut de 0,5 mm per molla. Tornant a la Taula 
C1.2, podem comprovar que les molles de sèrie B de 40 mm no poden absorbir aquesta 
deformació, ja que la seva deformació sota càrrega mínima ja és de 0,57 mm i el màxim 
admissible és 0,86 mm. Això només deixa una carrera útil de 0,29 mm. 

Tot i que les molles de 45 mm sí donen el rang requerit, el marge que donen és molt poc 
(menys de 0,04 mm), de manera que es decideix situar molles de 50 mm de diàmetre 
exterior. El risc potencial de trencar una molla és massa gran com per arriscar-se, i es 
prefereix assegurar que no hi hagi possibilitat de que un excés de calibrat sotmeti les molles 
a una deformació major de la assolible. Cal tenir en ment, que un trencament d’aquestes 
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molles pot suposar tenir fragments metàl·lics al interior de l’allotjament del rodament, i a més 
de ser elements molt difícils de canviar, són terriblement costosos. Així doncs, amb les 
molles de 50 mm de diàmetre tenim un marge de 0,2 mm, que tot i ser estricte, és mesurable 
i assumible pels instruments de mesura habituals als tallers de Indústries Puigjaner. 
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C2. Selecció dels rodaments principals 

Donades les característiques d’aquest equipament, la selecció dels rodaments es converteix 
en un dels punts més crítics per l’èxit del disseny, i el correcte funcionament del capçal. Així 
doncs, cal calcular de forma precisa aquests elements i assegurar la seva vida útil. 

 

Figura C2.1: Esquema de càrrega dels rodament principals

Per al càlcul precís de la vida a fatiga del rodaments, a més de les dades per calcular els 
esforços a cada recolzament, ens cal determinar un cicle aproximat de treball. A la Figura 
C2.1 es pot veure esquemàticament la distribució de forces resultant sobre l’eix principal de 
la màquina. Els valors per a cada variable es poden consultar a la Taula C2.1. 

Tots els valors de càlcul han 
estat trets de les 
característiques de màquina, i 
de les mesures obtingudes en 
el model 3D del disseny 
preliminar. 

A la Taula C2.2 s’especifiquen 
els percentatges de les 

  Variable Valor Unitats 
Revolucions màximes de treball nmax 500 min-1

Força axial per carro Fa 250 kN max

Força radial per carro Fr 250 kN max

Distància entre rodaments D 995 mm 
Distància entre rodament i pinça d 528 mm 
Distància mitja de peça en voladís E 550 mm 
Diàmetre màxim de peça Dmax 520 mm  

Taula C2.1: Valors de càlcul per la vida dels rodaments 
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diferents magnituds que cal tenir en compte al calcular la vida dels rodaments, que varien en 
funció del tipus de treball que es realitza a la màquina. 

Els cicles de altes 
revolucions i d’acabat són 
cicles curts, que no es 
realitzaran en la majoria 
de peces, però que 
explotaran les 
possibilitats de velocitat 
màxima del capçal. Per la 
seva part, el temps de 

canvi de peça, es considera en un 20% només, ja que la càrrega i descàrrega s’ha previst 
que sigui automàtica. El cicle de treball normal representa la majoria de la vida de 
l’equipament, i sotmet al capçal a unes condicions de treball elevades, però llunyanes dels 
màxims. Finalment el cicle a doble carro representa el treball realitzat emprant els dos carros 
de treball.  

Teòricament, la càrrega radial passa a ser 0 en el cas dels dos carros de treball, ja que els 
esforços es compensen, però degut a que el sincronisme perfecte entre els dos carros no és 
possible, es deixa un 5% per tal de simular les possibles càrregues no equilibrades i les 
vibracions pròpies del treball. D’altra banda, l’esforç axial s’augmenta al 125%, que és 
l’efecte estimat del treball a dos carros. Anàlogament al cas de la càrrega radial, en un cas 
ideal, la càrrega axial podria arribar a ser del 200%, és a dir, la suma dels dos carros, no 
obstant, no es realista aplicar tota la càrrega possible al llarg del procés. A més a més, la 
càrrega axial aplicable està limitada per la subjecció de les pinces sobre la peça.  

Tal com requereixen les especificacions, l’esforç de tancament de les pinces és de 550 kN., 
de forma que caldria un coeficient de frec aparent entre peça i pinça major a 0,9 per tal que 
amb aquesta força de tancament es pogués subjectar axialment una peça sotmesa a l’acció 
combinada dels dos carros en esforç axial màxim. Les dades sobre les que s’ha treballat, 
tenint en compte proves experimentals realitzades, situen el coeficient de frec aparent en 0,5, 
tenint en compte les estries realitzades a les pinces, les dues zones de subjecció, i que el tub 
a treballar és un tub en brut, sense cap tipus de acabat superficial. Així doncs l’estimació del 
125% de càrrega axial és molt més propera a la realitat. 

 

El següent pas en el càlcul consisteix en determinar les reaccions màximes en els 
recolzaments dels rodaments, Rr1 [kN], reacció radial en el rodament frontal, i Ra1 [kN], 
reacció axial. 

 % Temps % 
Velocitat 

% F. % F. Axial Radial 
Treball normal 40 70 60 70 
Treball a altes revolucions 10 90 40 50 
Treball a doble carro 20 50 125 5 
Canvis de peça 20 0 0 0 
Treball d’acabat 10 80 20 30  

Taula C2.2: Cicle de treball 
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D
EdD ++

Rr = Fr1 max ·            (Eq. C2.1) 

αRa1 = · Famax     (Eq. C2.2) 

En les parelles de rodaments radials cònics, degut a que cal muntar-los amb certa 
precàrrega, les forces axials sempre es reparteixen entre els dos rodaments, encara que 
aparentment només el rodament frontal hagi de rebre l’empenta axial. Així doncs, la càrrega 
axial a l’Equació C (Eq. C2.2) està ponderada per un factor de càrrega, que en aquest cas és 
0,85, ponderat segons el manual de càlcul de SKF. 

Anàlogament, emprant les equacions bàsiques de l’equilibri del sòlid lliure per l’eix principal 
de la màquina, trobem les expressions per les reaccions al rodament posterior, Rr2 [kN], la 
component radial, i Ra [kN], la axial. 2 

D
Ed +

Rr = Fr2 max ·                                      (Eq. C2.3) 

α  Ra2 = (1- ) · Fa                                       (Eq. C2.4) max 

Els resultats d’aplicar les equacions C2.1, C2.2, C2.3 i C2.4 a les dades de la Taula C2.1 es 
troben resumits a la Taula C2.3.  

Reacció radial frontal màxima Rr 521 kN Un cop obtinguts els valors màxims cal aplicar 
els factors de servei determinats a la Taula 
C2.4 on obtindrem els valors de càlcul per la 
fatiga dels rodaments. 

1

Reacció radial posterior màxima Rr

 

2  271 kN 
Reacció axial frontal màxima Ra 212 kN 1

Reacció axial posterior màxima Ra2 37 kN  

Taula C2.3: Reaccions màximes 

 Rr
 

% temps Velocitat [min-1] 1 Rr
[kN] 

2 Ra
[kN] 

1 Ra2 
[kN] [kN] 

Treball normal 40 350 364,6 189,6 127,5 22,5 
Treball a altes revolucions 10 450 260,5 135,5 85 15 
Treball a doble carro 20 250 26 13,5 265,6 46,9 
Canvis de peça 20 0 0 0 0 0 
Treball d’acabat 10 400 156,3 81,3 42,5 7,5  

Taula C2.4: Valors pel càlcul a fatiga 
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Per a seleccionar els rodaments per aquesta aplicació s’han consultat els catàlegs dels dos 
subministradors més importants de rodaments de corrons cònics, com són SKF i Timken. La 
majoria dels altres proveïdors de rodaments no disposen d’elements de gran diàmetre, i la 
majoria de gammes arriben fins als 450 mm de diàmetre interior. Així doncs la elecció del 
rodament es veu limitada pel factor de disponibilitat. 

S’han seleccionat 5 rodaments SKF i 6 Timken entre 600 i 900 mm de diàmetre interior, que 
és el ventall de diàmetres adient per l’aplicació al capçal. A la Taula C2.5 podem veure els 
paràmetres de disseny extrets directament dels respectius catàlegs. 

D  [mm] D  [mm] C [kN] C

El càlcul dels rodaments s’ha realitzant seguint el mètode ISO de càlcul de rodaments a 
fatiga, mitjançant l’Equació C (Eq. C2.5). 

Lh = 
N·60

106

  
3/10

P
C

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛      (Eq. C2.5) 

En aquesta equació, el resultat Lh ens dona la vida en hores d’un rodament funcionant 
constantment a una velocitat de gir N [min-1]. El paràmetre C depèn exclusivament del 
rodament i es tracta de la capacitat de càrrega dinàmica. Aquest valor pot ser consultat a la 
Taula C2.5. Finalment, P [kN] és la càrrega dinàmica equivalent que suporta el rodament, 
que ve donada per les següents expressions, 

P = Rr  si  Ra/Rr ≤  e    (Eq. C2.6) 

P = 0,4 · Rr + Y · Ra  si Ra/Rr  >  e    (Eq. C2.7) 

On e i Y són paràmetres geomètrics propis de cada rodament. 

   int ext 0 [kN] Y e 
609,6 812,8 1 770 4 060 1,82 0,33 EE 743240-743320 
685,8 876,3 2 350 6 320 1,44 0,42 EE 655270-655345 
711,2 914,4 2 040 5 180 1,58 0,38 EE 755280-755360 

LM 283649-LM283610 749,3 990,6 5 110 13 500 1,8 0,33 

L 183448-L183410 759,925 889 2 010 6 300 1,97 0,31 

TIMKEN 

762 889 1 340 4 370 1,58 0,38 LL 483449-LL483418 
609,9 787,4 2 010 5 060 1,6 0,37 EK-EE 649240 AS/EK-649310
660,4 939,8 3 690 8 370 1,5 0,4 EK-EE 538260/EK-649310 

BT1B 332787/HA4 680 1000 5 280 12 500 1,4 0,43 

K-EE 655270/EK-655345 685,8 876,3 1 980 5 150 1,4 0,43 

SKF 

857,25 1092,2 2 600 6 900 1,05 0,57 K-EE 157337/K-157430 

Taula C2.5: Rodaments de corrons cònics 
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Aplicant les Eq. C2.5, C2.6 i C2.7 per a cada cicle de treball de la màquina en el primer dels 
rodaments de la llista, per exemple, i aplicant les càrregues per a la posició frontal, podem 
resumir els resultats en la Taula C2.6. 

  Ra

 

 

 

 

El temps representat per LH són les hores d’ús continu que pot resistir el rodament en les 
condicions de càrrega de cada cicle. 

Per tal de ponderar la fracció de temps que correspon a cada cicle, utilitzem la Regla del 
Dany Acumulat, o  també coneguda com la Regla de Miner, que assumeix la linealitat dels 
danys, i la no dependència de l’ordre amb que s’alternen els cicles de treball [Bigordà i 
Fenollosa, La fatiga dels elements mecànics, Tem-UPC, 1992].  

LH TOTAL = 
1

k

1i Hi

i

L
T 100

−

= ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∑      (Eq. C2.8) 

Efectuant els càlculs pertinents en un full de càlcul, podem veure a la Taula C2.7 la vida 
resultant per cada un dels rodaments preseleccionats. Segons els estàndards de qualitat de 
Indústries Puigjaner, la vida de càlcul d’un rodament ha de ser de superior a les 20 000 
hores, que corresponen a 5 anys d’ús amb una jornada laboral de 16 hores (2 torns), i 250 
dies laborables a l’any. 

 

 

 

 

 

 
% Temps Velocitat [min-1 1 ] Rr1 [kN] P [kN] L  [Hores] H[kN] 

Treball normal 40 350 364,6 127,5 377,9 8 187 
Treball a altes revolucions 10 450 260,5 85 260,4 22 025 
Treball a doble carro 20 250 26 265,6 493,8 4 697 
Canvis de peça 20 0 0 0 0 - 
Treball d’acabat 10 400 156,3 42,5 156,3 136 011  

Taula C2.6: Exemple de càlcul de vida d’un rodament: EE 743240-743320 

Vida estimada 
    [Hores] 

10 340 EE 743240-743320 
37 548 EE 655270-655345 
21 261 EE 755280-755360 

LM 283649-LM283610 364 060 
L 183448-L183410 12 871 

TIMKEN 

5 238 LL 483449-LL483418 
19 940 EK-EE 649240 AS/EK-649310 

162 289 EK-EE 538260/EK-649310 
BT1B 332787/HA4 572 294 

K-EE 655270/EK-655345 21 763 

SKF 

64 571 K-EE 157337/K-157430 

Taula C2.7: Vides totals estimades en hores 
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Finalment cal esmentar que en la fase de càlcul s’ha ignorat el rodament posterior, ja que en 
totes les circumstàncies de càrrega es troba menys sol·licitat que el frontal, de manera que 
en tot cas el punt crític de fallada és el rodament frontal.  

A la llum dels resultats de vida a fatiga obtinguts, la selecció es limita a 2 rodaments, el EE 
755280-755360 de Timken, i el K-EE 655270/EK-655345 de SKF. Els rodaments que donen 
una vida inferior es consideren massa poc resistents per a la aplicació en aquest capçal, i 
aquells que donen una vida molt superior es consideren inadequats a causa del seu elevat 
cost econòmic. 

Un altre punt a tenir en compte a la hora final de prendre la decisió ha de ser el termini 
d’entrega dels rodaments. És aquest últim factor el que va decantar la decisió en favor del 
rodament de Timken. Donats els grans diàmetres de treball, i la raresa amb la que aquestos 
rodaments es demanen, es va procedir a consultar en ambdues companyies el termini 
d’entrega d’aquests elements. Sorprenentment, el rodament de SKF té un termini de 2 anys, 
donat que es tracta d’un rodament no seriat, que es demana per encàrrec directament a les 
factories d’Alemanya. Per altra part, el rodament de Timken va resultar més fàcil d’obtenir, 
amb un termini aproximant de 6 mesos. Òbviament, aquest fet va decantar la balança cap al 
rodament de Timken. El rodament seleccionat va ser el EE 755280-755360. 
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C3. Selecció dels rodaments axials 

A més a més dels rodaments principals, l’equipament objecte d’estudi ha de portar una altra 
parella de rodaments, en aquest cas axials per a absorbir l’esforç axial de tancament de les 
pinces, que s’efectua per mitjà de tres cilindres hidràulics situats a 120º en els ancoratges 
hexagonals.  

Donat que cal transmetre la força dels cilindres lineals (estàtics), al tub tirant que acciona les 
pinces (rotatiu), calen 2 rodaments axials. Treballant axialment, i donats els diàmetres de 
peça que es volen tractar, les opcions d’elecció es redueixen als rodaments axials de ròtula, 
de boles, o corrons. A la Taula C3.1 podem comparar les característiques dels diferents 
rodaments considerats. 

Els 3 cilindres hidràulics que es tracten al punt C5 d’aquest Annex, poden desenvolupar fins 
a 110 kN de força unitàriament. Donat que seran 3 els presents en el nostre muntatge, cal 
que els rodaments puguin transmetre 330 kN sense que es deteriorin per fatiga. 
Efectivament, donat que les pinces sempre han d’estar tancades per treballar la peça, estem 
en una situació molt diferent al cas dels rodaments principals, on només treballen a la 
càrrega màxima en certs punts del cicle de treball, i on poden haver cicles que no s’exploti tot 
l’esforç possible. En aquest cas, sempre que els rodaments treballen, ho fan sota les 
condicions de càrrega nominal, és a dir, 330 kN. El criteri de selecció serà doncs basat en la 
vida infinita del rodament, i per això es valorarà el paràmetre de Cfatiga . Aquest valor, donat 
pel fabricant dels rodaments, i que apareix en el catàleg general de SKF dóna un llindar de 
càrrega per sota del qual no es produeix fallada per fatiga en el rodament. 

 

 
Tipus Denominació Øint [mm] Øext 

[mm] C0 [kN] Cdin 
[kN] 

Cfatiga 
[kN] 

N

A 

màx Massa 
[min-1] [kg] 

1 800 212 26,5 17 700 12,2 510/600 F 600 650 
5 000 676 69,5 120 450 117 350769 600 800 

511/630 F 630 750 5 400 728 76,5 150 450 84 
Axial de boles 

6 700 852 91,5 230 400 105 511/670 F 670 800 
9 650 1 430 610 7,4 260 49,5 891/600 M 600 710 Axial de corrons 

11 200 1 630 695 10 240 62 891/630 M 630 750 
23 600 4 770 1 800 53 400 210 292/630 EM 630 850 Axial a ròtula 
22 800 4 200 1 660 49 380 255 292/670 670 900  

Taula C3.1: Rodaments axials disponibles 
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Comparant els valors donats a la Taula C3.1 per a la Cfatiga amb els 330 kN que es 
requereixen per l’aplicació, es pot concloure que cap dels rodaments axials de boles és 
adient, ja que les seves capacitats són molt per sota. D’altra banda, els rodaments axials de 
ròtula i de corrons, superen àmpliament aquest requeriment, però les seves velocitats de gir 
són inferiors a 500 min-1 tal com es requereix per aquest cas. 

En primer lloc es va intentar trobar un sistema substitutiu, o cercar components amb millors 
prestacions, però la primera opció hagués comportat un redisseny considerable, i la segona 
no va ser possible, ja que els proveïdors de rodaments d’aquestes dimensions no podien 
assegurar l’existència ni la disponibilitat de d’altres elements fora dels mencionats. Així doncs 
es van replantejar les exigències requerides de funcionament. Efectivament, la cota de 500 
min-1 no deixa de ser un límit superior, i és conegut que el procés de conformat de les 
botelles de major mesura serà al voltant de les 350 o 400 min-1. Addicionalment, es va 
consultar als proveïdors dels rodaments per conèixer l’efecte d’un excés en el règim de gir. 
Aquest excés, produeix un desgast accelerat del rodament, i accentua l’efecte de les 
càrregues sobre la vida dels rodaments. No obstant, en el cas que ens ocupa, la càrrega és 
de l’ordre de la meitat de la càrrega a vida infinita de fatiga, en el pitjor dels casos. Acceptant 
un desgast superior, i sobre la premissa que només es sotmetrà al capçal a un gir de 500 
min-1 en ocasions puntuals i sota càrregues reduïdes, es va escollir el rodament 292/630 EM.  

L’elecció es lògica tenint en compte les condicions anteriors. Apart de ser el rodament que 
pot girar a major velocitat de entre els que són capaços d’aguantar la càrrega, té prou marge 
respecte a la càrrega límit de fatiga infinita (factor de seguretat de 6), com per poder 
sotmetre’l amb seguretat a girs per sobre del límit nominal. 

Aquest rodament, al contrari que els rodaments principals, no s’ha sotmès a càlcul precís, 
per una part, perquè la seva càrrega real és molt per sota del límit de fatiga, i per l’altra, 
perquè no existeixen dades, ni teòriques, ni experimentals, que ens permetin avaluar l’efecte 
de l’excés de velocitat sobre la vida del rodament, i es confia en un factor de seguretat molt 
generós per tal d’absorbir les puntes on el rodament treballi per sobre del seu límit. 

En quant al seu cost econòmic, aquesta parella de rodaments axials es converteixen en els 
elements de compra més costosos de tot el capçal, i el seu preu unitari, ofert pels proveïdors 
habituals de Indústries Puigjaner, és de 11 000 €. De la mateixa manera que succeeix amb 
els rodaments principals, la elecció final depèn més de la disponibilitat real dels elements que 
de les seves característiques o el seu preu. La capacitat de buscar alternatives es nul·la. 
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C4. Càlcul de l’accionament principal 

El càlcul precís de la dinàmica de l’eix del capçal és un requeriment indispensable per tal de 
portar a bon terme el disseny de l’equipament. A més d’haver de calcular un motor adient per 
a les càrregues de treball i una transmissió proporcionada a aquest efecte, caldrà dissenyar 
els paràmetres exactes de la transmissió i determinar els paràmetres dinàmics finals, com 
l’acceleració màxima assolible, o el temps per assolir règim de gir estacionari. 

C4.1. Aproximació del parell resistent 

En el treball de tancament d’un tub, la força dels carros de treball actua directament sobre la 
peça de treball, mentre aquesta gira amb l’eix principal. Per acció d’aquesta força 
deformadora que actua radialment i pel frec que es produeix entre peça i eina, es genera un 
parell resistent. Aquest parell resistent es pot quantificar aproximadament mitjançant 
l’Equació C (Eq. C4.1). 

= N · FΓR R · μ · R + Γ                 (Eq. C4.1) passives

N és el nombre d’eines que treballen sobre la peça, 
FR és l’esforç radial de cada un dels carros mentre 
treballa sobre la peça i μ és el factor de fregament 
entre la peça i l’eina. Finalment, la variable R és el 
radi de la peça que es treballa i Γpassives és un terme 
genèric que acumula els frecs i les resistències al 
rodolament del propi eix.  

Donat que cap dels paràmetres es clarament definit 
en les especificacions (si ho es la FR, però només a 
nivell de cota superior, no de valor de treball 
habitual), s’ha confeccionat la Taula C4.1, per tal de 
tantejar els valors possibles. 

 ΓR
N Fr [kN] R [mm] 

C4.2. Selecció del motor 

Els motors trifàsics asíncrons solen permetre una major intensitat de la nominal, que es 
tradueix en un increment del parell subministrat. Aquest sobreesforç sobre el motor s’accepta 
sempre i quant les puntes de treball estiguin distanciades en temps, i permetin la refrigeració 
del motor entre períodes de sobreescalfament.  

μ [N·m] 
2 100 0,1 200 4 000 
2 125 0,1 200 5 000 
2 150 0,1 200 6 000 
2 175 0,1 200 7 000 
2 200 0,1 200 8 000 
1 100 0,1 150 1 500 
1 125 0,1 150 1 875 
1 150 0,1 150 2 250 
1 175 0,1 150 2 625 
1 200 0,1 150 3 000 

Taula C4.1: Tanteig del moment 
resistent 
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En aquesta aplicació, s’estima un temps de cicle complet teòric de 15 minuts, dels quals 
només 10 minuts tenen el motor principal girant, cosa que garanteix un temps de 
refredament del motor entre cicles. A més a més, durant el treball, els pics de parell només 
es requereixen en punts molt concrets de les passades de les eines de treball, no al llarg de 
tot el temps de conformació de la peça. 

Γtotal = Γtransmissió · Δ     (Eq. C4.2) 

La quantitat de sobreintensitat que pot absorbir un motor ( Δ ) ve determinada per les 
especificacions del motor, i ho ha de determinar el seu fabricant. En el cas de Indústries 
Puigjaner, el subministrador de motors es tracta de Siemens, que considera acceptable un 
150% de la intensitat nominal. De fet, els seus servomotors asíncrons poden admetre 
sobreintensitats de fins a 3 vegades el valor nominal, però els mòduls de regulació i control 
per aquestos motors, no admeten més de 1,5 vegades. 

 Directament, això implica un valor de Δ de 1.5. Substituint valors, i sol·licitant un parell total 
màxim (Γtotal) de 9 000 N·m, calen 6 000 N·m. a la sortida de la transmissió (Γtransmissió). Si 
acceptem de forma provisional la relació màxima recomanada pels fabricants de corretges, 
de 5, llavors, de forma trivial, deduïm que cal un motor que doni 1 200 N·m de parell nominal, 
per tal de satisfer el parell màxim de treball tenint en compte la sobreintensitat.  

De la mateixa manera que hem estimat de forma orientativa el parell de treball, també hem 
d’estimar la velocitat de gir del motor. El rang de gir de la peça ha d’estar entre les 100 i 500 
min-1. Anàlogament al cas anterior, acceptarem una relació de transmissió de 5, resultant en 
un rang de treball del motor entre 500 i 2 500 min-1. 

Al annex B s’adjunta còpia del full del catàleg de Siemens on es troben els servomotors 
asíncrons per a capçals de màquina eina de la sèrie 1PH7. Amb les característiques 
sol·licitades podem trobar els motors de la Taula C4.2. 

 

 

 

 

 

Tots els motors considerats arriben a 3 300 min-1 de manera que compleixen sobradament el 
requeriment màxim de 500 min-1 després de transmissió. 

 
 

Pnominal 
[kW] 

Γnominal 
[N·m] Inominal [A] Nnominal [min-1] 

Moment Nmax d’inèrcia [min-1] [kg·m2] 
1PH7 284 – D 170 1 414 314 1 150 3 300 4,2 
1PH7 286 – D 210 1 745 414 1 150 3 300 5,2 
1PH7 284 – F 225 1 228 393 1 750 3 300 4,2 
1PH7 286 – F 270 1 474 466 1 750 3 300 5,2  

Taula C4.2: Característiques de servomotors asíncrons utilitzables 
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Un altre requeriment que cal tenir en compte és el fet que, per característiques generals de la 
màquina, que podem veure a l’annex A, cal un motor amb més de 150 kW. Com podem 
veure, tots els motors seleccionats a la Taula C4.2 compleixen també. 

Per a la selecció definitiva del motor, i donat que tots poden treballar al rang demanat, i tots 
compleixen el parell, ens basarem en l’experiència de Indústries Puigjaner en la pràctica del 
tancament de tubs per deformació per rotació. En el tancament de tubs, es valora molt la 
rapidesa de tancament, i sobretot, la velocitat de gir de la peça, ja que una alta velocitat 
permet fer les passades de tancament a una velocitat major, i desenvolupant una força major 
sense provocar vibracions en el conjunt. Convé doncs, que el punt de velocitat nominal del 
motor estigui el més proper al punt de treball més usual de la màquina, ja que a partir de la 
velocitat nominal, el parell del motor comença a disminuir.  Els dos motors que ofereixen el 
parell a 1 150 min-1 resulten en una velocitat de gir de la peça, després de la transmissió, de 
230 min-1 -1 , mentre que els dos motors de 1 750 min treballen en el seu punt nominal a 350 
min-1 de peça. Així doncs, és millor que el capçal giri en el rang superior de voltes possibles, i 
per tant es més favorable que el punt nominal estigui el més alt de revolucions possible. 
Resulta molt més adient un punt de treball nominal de la peça de 350 min-1.  

El motor seleccionat serà el servomotor asíncron Siemens 1PH7 284 – F, ja que l’altre de la 
sèrie F supera excessivament els nostres requeriments. El cost d’aquest motor és de 7012 €. 

C4.3. Càlcul precís de la transmissió 

Un cop seleccionats els elements comercials i 
coneixent les dades de partida podem realitzar el 
càlcul per seleccionar la corretja. Com al llarg de tot el 
projecte, un cop més es seleccionaran els components 
de mercat mitjançant els subministradors habituals de 
Indústries Puigjaner. En l’annex B podem trobar els 
fulls que corresponen al catàleg de corretges 
Powergrip GT de Gates, que son les corretges 
dentades usuals. En la Taula C4.3 es resumeixen les 
dades de partida pel dimensionament de la 
transmissió. 

1 200 

En primer lloc cal analitzar de forma crítica les dades que ens dóna el catàleg. El factor 
d’acceleració, que és degut a la elevada relació de transmissió, cal sumar-lo al factor de 
servei general. D’aquesta manera, el factor combinat hauria de ser de 1,9. No obstant, 
aquest factor té sentit en els casos que motor i càrrega estan lligats directament, sense un 
control que reguli les rampes d’acceleració i desacceleració. En aquest cas, el control 

Γmotor (N·m) 
P (kW) 225 

-1Nmotor (min ) 2 500 
i 5 

-1N (min ) 500 carrega 

F  (Factor servei*) 1,5 s

F  (Factor acceleració*) 0,4 acc

* Dades tabulades segons catàleg 

Taula C4.3: Dades de la 
transmissió 
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incorporat amb el motor asíncron seleccionat permet controlar de forma precisa la forma en 
que el motor arrenca i para, fins i tot, en situacions de parada d’emergència. Aquest factor 
d’acceleració doncs, no serà tingut en compte en el càlcul de la transmissió. 

Pdisseny = P · Fs                   (Eq. C4.3) 

La potència de disseny per 
a la transmissió principal 
pot ésser determinada de 
forma senzilla emprant 
l’equació (Eq. C4.3), i 
resulta en 337,5 kW. 
Coneixent aquesta potència 
de disseny, podem 
consultar la Figura C4.1, 
que ens mostra el gràfic 
amb els passos recomanats 
en funció de la potència i 
les revolucions de la politja 
menor. Aquest gràfic 
podem trobar-lo a l’annex B 
juntament amb la 
informació de catàleg de la 
corretja. 

Com es pot apreciar en la 
gràfica, amb 2 500 min-1 a 
la politja del motor, i una 
potència de disseny de 
337,5 kW, l’aplicació està al límit de les capacitats d’aquest tipus de corretges, i cal la gamma 
de corretges de major pas, és a dir, pas 14M. 

Figura C4.1: Gràfic de selecció del pas de la corretja 

Per a la selecció de les politges, en primer lloc s’han consultat les politges de catàleg per a 
corretges de pas 14M. Per a una relació de transmissió de 5, el catàleg de politges 
normalitzades recomana 38 dents per a la petita, i 192 per a la gran, per a una relació real de 
5,05. Consultant la Figura C4.2 i creuant la politja de 38 dents amb els 2 500 min-1, la 
potència admissible resulta en 54,9 kW. Aquesta potència cal corregir-la pel factor d’amplada 
que apareix també en la Figura C4.2. Seleccionant la major amplada possible, 170 mm, la 
potència admissible resulta en 292 kW. 
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Figura C4.2: Potència admissible per corretges 14M 

Donat que la potència de disseny és de 337,5 kW., aquesta transmissió resulta insuficient, i 
cal augmentar el nombre de dents. Donat que la politja de 192 dents es la major en el 
catàleg, i volem seguir mantenint la relació de 5, un augment de la politja menor implica que 
la politja major haurà de ser fabricada sota comanda, i per tant, el seu cost serà major. No 
obstant, donat que ha d’anar muntada sobre l’eix principal de la màquina, i que pel seu 
interior ha de passar la peça a repulsar, ja es preveia inicialment que aquesta politja hauria 
de ser de realització especial. 

Tornant a la Figura C4.2, cal tantejar els valors de la potència admissible, per a politges 
superiors a 38 dents. Finalment, per a politja de 44 dents, i amplada 170 mm, la potència 
admissible resulta en 336,25 kW. Tot i ser inferior a la potència de disseny, s’accepta, ja que 
es considera que el factor de servei seleccionat és més que suficient.  
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Segons aquesta selecció, la politja major ha de ser de 220 dents, com podem deduir 
senzillament de l’equació (Eq. C4.4).  

1

2

z
zi =   (Eq. C4.4) 

On z2 són les dents de la politja major, z1 les de la menor, i i és la relació de transmissió 
desitjada. 

C4.3.1. Definició geomètrica de la corretja 

Finalment només cal acabar de definir geomètricament la corretja. Coneixent el seu pas i la 
seva amplada, cal determinar la distància entre centres. Aquesta dada es pot determinar de 
forma analítica mitjançant les expressions, 

( )
8

dDKKa
2

2
nom

pp −
−+=  [ ]mm     (Eq. C4.5) 

)dD(
84

LK pp
estàndard +

π
−= [ ]mmOn      (Eq. C4.6) 

Els paràmetres geomètrics depenen només del diàmetre primitiu de les politges, Dp [mm] i dp 
[mm] i de la longitud de la corretja, Lestàndard [mm]. Els diàmetres primitius de les politges es 
poden determinar en funció del nombre de dents, z2, i del pas P [mm],  

π
⋅

=
PzD 2

p                                                   (Eq. C4.7) 

 

 

 

 

Dp [mm] dp [mm] Pas [mm] L  [mm] K a  [mm] estàndard nom

3 150 325,4974 495,9492 
3 500 412,9974 719,0564 
3 850 500,4974 917,1542 
4 326 619,4974 1173,467 
4 578 682,4974 1306,122 
4 956 776,9974 1502,828 
5 320 867,9974 1690,509 

980,4 196,08 14 

1905,644 5 740 972,9974 

Taula C4.4: Distàncies entre centres en funció de Lestàndard
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Per tal de poder tenir accés senzill al motor principal, i per que poder-lo muntar amb certa 
facilitat, es va decidir posar el motor directament sobre la bancada, fora de la pròpia 
estructura del capçal (Figura C4.3). Cal recordar que es tracta d’un motor amb un pes 
aproximat de 1 000 kg. Amb aquesta decisió, apart de facilitar l’estructura i el muntatge, el 
motor queda més ben refrigerat.  

Donat el muntatge de la 
politja gran al centre de 
l’eix principal, és 
necessari cobrir la 
distància des del terra, 
on es situa el motor, fins 
a la politja. Per un tema 
d’especificacions 
geomètriques, cal que 
l’eix principal estigui a 
1500 mm d’alçada 
respecte el terra de la 
bancada. Això deixa fora 
de l’aplicació totes les 
corretges que resultin en 
una distància entre 
centres menor a 1 500 
mm.  Finalment s’ha seleccionat la més gran de les corretges disponibles, és a dir, la de 
5740 mm de perímetre, ja que les altres corretges implicaven situar el motor massa proper a 
l’estructura del capçal. 

 

Figura C4.3: Disposició del motor principal 

La última comprovació de la corretja, per tal de validar el disseny, és el càlcul de les dents a 
la malla (TIM: teeth in mesh), que ens dóna en nombre de dents que estan engranades en la 
politja petita. Per aquest càlcul en primer lloc cal calcular l’angle d’abraçament a la politja 
menor, 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅
−

⋅=β
C2
dDcosa2 PP                                      (Eq. C4.8) 

Aquest angle β ve determinat pels diàmetres primitius de les politges, DP i dP, i per la 
distància entre centres de les politges, C [mm]. Finalment l’expressió de les dents 
engranades, 
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360
zTIM 1 β⋅

=                                                   (Eq. C4.9) 

Per al cas avaluat, el valor de TIM resulta en 19 dents. Aquest valor es situa molt per sobre 
dels valors crítics recomanats pels fabricants de corretges, que determinen que cal aplicar 
una reducció de la potència admissible a partir de 6 o menys dents engranades.  

C4.3.2. Fixació de la politja major 

Per tal de fixar la politja major a l’eix principal de la màquina, s’emprarà un sistema comercial 
basat en dos anells cònics tensats per una tapeta fixada per cargols a la pròpia politja, 
segons es pot veure a la Figura C4.4.  

Mitjançant els cargols a la tapa, que serveixen per tensar els cons enfrontats, es pot regular 
el parell transmissible pel conjunt. En aquest cas, i donades les dimensions del conjunt ha 
calgut contactar amb el fabricant d’aquestos elements per tal d’encarregar un element a 
mida, segons les especificacions geomètriques del muntatge. 

Aquest element ha estat íntegrament calculat pel seu fabricant, i en les seves especificacions 
d’ús accepta un parell transmissible de 21 000 N·m, sempre que la tapeta sigui fixada amb 8 
cargols M14 de qualitat 
10.9, amb un parell 
d’apretament de 190 N·m 
per cargol. Aquest parell 
transmissible és de l’ordre 
de 3 vegades superior al 
parell que es desitja 
transmetre (6.000 N·m), 
però ens donarà el factor de 
seguretat per poder 
transmetre les rampes 
d’aturada que es 
produeixen en les parades 
d’emergència. El cost 
d’aquest element es situa 
en 3 500 €. Figura C4.4: Fixació de la politja 
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C4.4. Dinàmica de l’eix principal 

Havent determinat de forma precisa l’accionament, i la seva transmissió, cal determinar de 
forma analítica el comportament de l’eix principal. El paràmetre que es desitja conèixer és el 
temps d’acceleració del capçal des del repòs fins a la velocitat màxima. En el treball de 
repulsat de botelles de gas d’aquestes dimensions, és inevitable que al llarg de les passades 
de treball, mentre les eines actuen sobre la peça, les revolucions del eix caiguin, donat al 
frec. Interessa doncs, que entre dues passades de treball consecutives l’eix sigui capaç de 
recuperar les revolucions nominals. A la Figura C4.5 podem veure el conjunt de masses que 
giren en la rotació de l’eix principal. 

 

Figura C4.5: Eix principal complet 

Per conèixer el comportament dinàmic de l’eix, en primer lloc cal determinar el seu moment 
d’inèrcia. La determinació del moment d’inèrcia de les masses en rotació pot resultar en un 
treball extremament laboriós, per la quantitat de peces amb formes no exactament regulars 
que hi participen. No obstant, el software emprat en el disseny 3D d’aquestes peces inclou 
una eina d’anàlisi que permet determinar les propietats màssiques de peces i conjunts. L’eix 
complet, incloent totes les peces en rotació del sistema de tancament de les pinces, té una 
massa de 5 560 kg i un moment d’inèrcia al voltant del seu eix de gir de 638 kg·m2.  

Per tal de calcular la inèrcia reduïda a l’eix motor, podem emprar l’expressió (Eq. C4.10). En 
aquesta expressió es relaciona la inèrcia reduïda a l’eix del motor IR [kg·m2], amb la inèrcia 
de l’eix principal, IC [kg·m2], a través de la relació de velocitats, i, i el rendiment de la 
transmissió, μ. Cal afegir a més, la pròpia inèrcia del motor IM [kg·m2]. 
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η⋅
+= 2

C
MR i

III                                               (Eq. C4.10) 

Avaluant les variables, segons la Taula C4.5 i 
emprant la Equació C4.10 podem resoldre la 
inèrcia total reduïda a l’eix motor, que resulta 
de 30,24 kg·m

Variable Valor Unitats 
Relació de transmissió (i) 5 - 

Rendiment (η) 0,98 - 2. Aquest valor de inèrcia 
reduïda podem comparar-lo amb el parell que 
subministra el motor Γ

2Inèrcia motor (I ) 4,2 kg·mm
2Inèrcia de la càrrega (I ) 638 kg·mc

M [N·m], per tal de 
determinar l’acceleració angular del conjunt 
α [rad/s2], 

α⋅=Γ−Γ RRM I                                                   (Eq. C4.11) 

En aquesta expressió ens falta determinar només el valor de ΓR, que correspon a les 
resistències passives de rodolament de l’eix. 

C4.4.1. Resistència al rodolament de l’eix principal 

La estimació dels valors dels frecs i les resistències passives sempre sol ser un pas 
complicat. Apart d’haver d’avaluar les resistències en el propi mecanisme, també cal fer 
estimacions dels frecs en elements comercials sobre els quals no es disposen dades 
directes. Els catàlegs de rodaments donen expressions aproximades o extrapolades dels 
valors de resistència a la rodadura que poden presentar, però una infinitat de condicionants 
externes, com lubricant, paràmetres geomètrics o toleràncies de forma, per exemple, poden 
alterar les expressions i no fer-les fiables. Per aquest projecte s’ha considerat l’expressió 
simplificada que recomana SKF per a la seva gamma de rodaments. En aquesta 
simplificació es considera que el rodament es suficientment lubricat, i que treballa a l’entorn 
del 10% de la seva capacitat de càrrega dinàmica (Eq. C4.12), 

dF5.0R ⋅⋅μ⋅=Γ                                                   (Eq. C4.12) 

El valor de d [mm] es el diàmetre mig del rodament considerat, F [N] es la càrrega estimada i 
μ és el coeficient de frec tabulat en el catàleg de SKF en funció del tipus de rodament. L’eix 
es suportat per dos parells de rodaments, dos rodaments de corrons cònics EE 755280-
755360 de Timken, que absorbeixen la càrrega radial i axial de treball, i dos rodaments axials 
de ròtula 292/630 EM de SKF que absorbeixen les càrregues del tancament de la pinça, tal 
com es tracta al punt C3. Com a càrregues de referència pel càlcul s’escull el valor de la 
càrrega nominal en un cicle normal pels rodaments cònics (350 kN), i tota la força de 
tancament de les pinces pels axials de ròtula (300 kN). Es pot comprovar que en el primer 

Parell motor (Γ ) m 1.200 N·m  

Taula C4.5: Variables de l’accionament 
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cas estem per sobre del 
10% de la càrrega dinàmica 
(17% en el cas dels 
rodaments cònics), però 
donarem per bona 
l’aproximació com a valor 
de compromís. 

Coneixent les forces 
estimades i els diàmetres 
mitjos dels rodaments, 
podem prendre els valors 
de μ de la Taula C4.6 per 
tal de calcular els parells de 
frec. El parell de frec 
resultant en cada rodament 
radial cònic resulta en 256 
N·m, mentre que el parell 
de frec de cada rodament axial de ròtula és de 199 N·m. 

 

Taula C4.6: Coeficients de frec per a diversos tipus de 
rodaments. Catàleg general de SKF 

C4.4.2. Temps d’acceleració 

Emprant la Equació C4.11 i les dades dels parells de frec del punt C4.4.1, reduïdes a l’eix 
motor, el valor de l’acceleració angular del rotor del motor resulta de 34,57 rad/s2. De forma 
immediata, i sabent que la velocitat màxima del motor ha de ser 2 500 min-1, podem establir 
un temps d’arrencada de 7,57 s. 

Tenint en compte que el temps de cicle complet previst està al voltant de 8 minuts, es 
considera que l’acceleració teòrica que resulta és satisfactòria per l’aplicació, i que serà 
suficient per tal de recuperar la velocitat nominal de la peça entre dues passades de treball 
consecutives, que estan distanciades entre elles entre 5 i 8 segons. Efectivament, el capçal 
no es capaç de recuperar totalment en cas que una passada de treball el freni 
completament, però una caiguda per sota de 100 min-1 ja produiria una alarma primària que 
finalitzaria el procés amb una parada d’emergència. A més a més, no es preveu el treball 
constant a 500 min-1 -1 i es considera una velocitat de règim de 350 min  que, naturalment es 
pot aconseguir amb un menor temps (5,29 s). 
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C5. Càlcul de l’accionament hidràulic de les pinces 

La força necessària per tancar les pinces amb l’esforç radial requerit de 550 kN és de 270 kN 
axials, tal com ha estat determinat al punt 6.1 de la Memòria. Com que l’esforç es distribuirà 
entre els 3 cilindres, mitjançant una senzilla expressió (Eq. C5.1), es pot determinar el 
diàmetre mínim de la cambra principal del cilindre. 

P
4

DN10013,1F
2

1 ⋅
⋅π⋅

⋅⋅= −                                         (Eq. C5.1) 

A l’expressió (Eq. C5.1), N és el nombre de cilindres, D [mm] és el diàmetre de la cambra 
principal i P [bar] és la pressió de treball del grup hidràulic. Tot i admetre pressions de 160 
bar, els grups hidràulics estàndard muntats en la maquinaria de Industries Puigjaner 
funcionen habitualment a 140 bar. Així doncs serà aquesta la pressió de treball. Finalment, F 
[N], és la força requerida per l’accionament. De forma immediata podem determinar que el 
diàmetre de treball ha de ser 89,89 mm. Donat que el diàmetre de 90 és un cilindre fet a 
mesura de forma especial i sota comanda, s’accepta posar cilindres de 100 mm, doncs al ser 
un component estandarditzat, redueix el cost i el termini de lliurament. Si a l’expressió 
anterior, (Eq. C5.1), hi introduïm el valor de 100 mm com a diàmetre de la cambra del 
cilindre, la força total resultant (F) és de 334 kN. Sabent que es poden assolir els 300 kN, 
només cal ajustar el grup hidràulic a la pressió adient, que seran 125 bar. 

A més d’assegurar la capacitat dels cilindres per realitzar l’esforç, cal comprovar que no es 
produirà vinclament. Per al càlcul de la força límit de vinclament es poden emprar dues 
expressions, depenent de si es calcula el vinclament elàstic, (Eq. C5.2) segons Euler, o si es 
realitza el càlcul elastico-plàstic, (Eq. C5.3), segons Tetmajer. 

2
K

2

L LS
IEF

⋅
⋅⋅π

=              si   λ > λg                                      (Eq. C5.2) 

S4
)315(dF

2

L ⋅
λ−⋅⋅π

=      si  λ ≤  λ        g                                (Eq. C5.3) 

d
L4 K⋅

=λ                                                           (Eq. C5.4) 

2,0
g

E
σ

⋅π=λ                                                       (Eq. C5.5) 
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Donat que el grau d’esveltesa 
és inferior al límit, cal emprar 
l’expressió de Tetmajer (Eq. 
C5.3). De forma immediata, 
utilitzant les dades dels 
cilindres seleccionats, podem 
resoldre que la força límit a 
partir de la qual es produeix el 
fenomen del vinclament és de 
198 kN per cilindre. Donat que 
es realitzen 100 kN per 
cilindre, la selecció s’accepta. 

Nom Símbol Valor Unitats 
Força límit de vinclament F 100 000 N L

Mòdul d’elasticitat E 210 000 MPa 
Moment d’inèrcia de la secció de la tija I 482 873 mm4

Diàmetre de la tija d 56 mm 
Límit elàstic del material de la tija 210000 MPa σ0,2

Longitud lliure de vinclament (*) L 470 mm K

Grau d’esveltesa 33,57 mm λ 
Grau d’esveltesa límit 99,34 mm λg

Coeficient de seguretat S 3,5 - 

* Determinat segons Figura C5.2 (Cas 2) i segons dades de catàleg 

Taula C5.1: Paràmetres de càlcul pel vinclament 

 

Figura C5.1: Esquema del cilindre seleccionat 

 

Figura C5.2: Determinació de LK en funció de la configuració 
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Els cilindres hidràulics seleccionats són els KR 100/56-90 segons ISO 6020/1. Es 
requereixen doncs, 3 unitats. Donat que segueixen normes estàndard la intercanviabilitat 
entre proveïdors està assegurada, de manera que es segueix emprant el proveïdor habitual 
d’aquestos elements a Industries Puigjaner, Glual Hidràulica SA. El cost unitari és de 850 €, 
sense tenir en compte ni el grup hidràulic, ni la instal·lació de distribució del fluid. Ambdues 
coses queden fora de l’abast d’aquest projecte. 
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C6. Càlcul dels patins  

La selecció dels patins de corrons s’ha realitzat en funció de la seva capacitat de càrrega 
estàtica. Efectivament, aquestos patins no s’han de veure sotmesos a cap càrrega de treball 
més enllà que el pes propi del conjunt. No obstant, en el hipotètic cas que els tres cilindres 
hidràulics no 
actuessin amb la 
mateixa força, o es 
quedessin travats, es 
pot donar un esforç 
puntual molt elevat 
sobre els suports. En 
qualsevol d’aquestos 
casos, la sol·licitació 
a tenir en compte és 
purament estàtica, i 
per tant, no s’ha 
realitzat una anàlisi 
de fatiga, ja que la 
carrera i la velocitat 
assolida al llarg del 
recorregut són molt 
petites, igual que les 
forces implicades en 
cas d’un ús normal i 
sense incidències. 

 

Figura C6.1: Capacitat de càrrega dels patins de corrons 

El cas extrem que cal considerar és la possibilitat que el cilindre superior doni tota la força 
possible i els cilindres laterals quedin bloquejats. Aquest cas provoca el parell més elevat 
sobre el conjunt de l’hexàgon, i és el cas que provoca majors reaccions en els patins. 
Donada l’alçada d’aplicació de la força del cilindre superior, a 1 185 mm de la base, és 
inviable situar només una parella de patins. El màxim parell admissible per a la sèrie més 
robusta de patins de corrons és de 15 760 N·m, i caldria una capacitat estàtica de 60 000 
N·m per poder resistir amb seguretat el parell generat pel cilindre amb aquest braç de 
palanca. Així doncs, cal situar els patins en tàndems dobles, per tal de descompondre les 
reaccions en forces normals de compressió i tracció. Finalment, el muntatge definitiu 
constarà de 4 patins per suport hexagonal, en dos tàndems dobles. Amb una distància entre 
els patins del tàndem de 215 mm, les reaccions normals es determinen de forma immediata i 
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resulten en un màxim de 275 600 N. Així doncs es seleccionen els patins de la mida 55, que 
poden admetre fins a 345 300 N de càrrega estàtica. 

Cal fer notar que es pot augmentar la distància entre els patins del tàndem, cosa que redueix 
la magnitud de les reaccions i podria permetre seleccionar mesures inferiors. No obstant, la 
plataforma resultant seria massa llarga, i planteja problemes d’espai en la distribució a 
l’interior del capçal. 
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C7. Càlculs estructurals 

En els càlculs estructurals de les peces de responsabilitat s’han emprat eines informàtiques 
de càlcul per mètodes d’elements finits. Les peces que han estat considerades per aquests 
càlculs han estat les pinces de subjecció de peça, el tub tirant que les acciona i el cos de la 
bancada. Els dos elements primers han estat, a més a més, calculats a fatiga, donat que 
treballen sota càrrega en cada una de les operacions de tancament i obertura. Per aquests 
elements, de geometria relativament senzilla, s’ha emprat el mòdul de càlcul que proporciona 
el CAD 3D emprat en el disseny, anomenat Pro/Mechanica. No obstant, per l’anàlisi de l’estat 
de tensions al que pot estar sotmesa la bancada s’ha emprat el ANSYS 5.4. Aquest 
programa de càlcul per mitjà d’elements finits és el software bàsic de referència en el mon 
del càlcul per elements finits, i s’ha optat per aquest programari per una qüestió de 
disponibilitat i fiabilitat. Tot i que els estudis realitzats en peces aïllades en els apartats 
anteriors han estat realitzats amb el mòdul de càlcul que incorpora el CAD 3D emprat pel 
disseny, el càlcul de la bancada és prou complex i requereix d’una potència de càlcul 
suficient com per justificar l’ús d’un software especialitzat. 

C7.1. Càlcul a fatiga de les pinces de fixació 

Amb el model 3D de la pinça (Figura C7.1) s’ha realitzat un anàlisi estructural per elements 
finits, aplicant les càrregues màximes de treball admissibles, per tal de veure la deformació 
de la peça i les tensions a les que es veurà sotmesa. Aplicant una càrrega axial de 300 kN 
(60 kN a cada pinça) repartida superficialment per l’anell on estirarà el tub tirant, podem 
veure la distribució de tensions a les Figures C7.2 i C7.3. 

 

Figura C7.1: Model 3D pinça final 
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En la Figura C7.3 podem apreciar la zona més crítica de tota la peça, que es situa en l’encaix 
on el tub tirant acciona la pinça. En aquest punt, s’assoleixen càrregues de l’ordre de 35 
MPa, donat l’efecte d’amplificació de les tensions per la geometria de la peça.  El límit a 
fatiga del material [S 6

f], calculada a 10  cicles (vida infinita per l’acer) ve donada per l’Equació 
C 3.1 [Bigordà, J. i Fenollosa, J., Fatiga dels elements mecànics, Tem-UPC, 1993]. 

fK
1

Sf = kl · kd · ks · · Sf’           (Eq. C7.1) 

Tal com es tracta a l’obra 
mencionada, la determinació 
precisa dels coeficients és un 
problema complex per sí 
mateix. A la Taula C7.1 es 
mostren els valors 
seleccionats per al càlcul, tot 
seguint les indicacions i criteris 
establerts. 

Determinant el límit de fatiga [Sf] en les condicions establertes, resulta en 105 MPa, que 
comparat amb el màxim assolit per la peça, que es de 35 MPa, resulta en un coeficient de 
seguretat de 3. 

Figura C7.2: Anàlisi per elements finits de la pinça (Superior) 

Símbol   Valor 
Coeficient de tipus de càrrega k 0,7 l

Coeficient de grandària k 0,75 d

Coeficient d’ acabat superficial k 0,9 s

Coeficient de concentració de tensions K  = K 2,6 f T

Límit a fatiga de la proveta standard Sf’ 580 MPa  

Taula C7.2: Coeficients de fatiga per la pinça 
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Figura C7.3: Anàlisi per elements finits de la pinça (Inferior) 

C7.2. Càlcul a fatiga del tub tirant 

De forma anàloga al cas de les pinces, mitjançant el model 3D del tub tirant s’ha realitzat un 
càlcul estructural per elements finits. En aquest cas s’ha aplicat a un extrem del tub la suma 
de forces que apliquen els tres cilindres hidràulics. En aquest cas, en favor de la seguretat, 
s’ha calculat la força màxima assolible pels cilindres, tot i que en funcionament aplicaran una 
força lleugerament inferior, ja que el grup hidràulic anirà una mica per sota del màxim (125 
bar enlloc de 140). Així doncs, la força aplicada a l’extrem del tub serà de 334 kN. 

La Figura C7.4 mostra els resultats de l’anàlisi. Tant la distribució de tensions, de l’ordre de 
45 MPa com a màxim, com les deformacions assolides, de l’ordre de 10-4 mm, són 
perfectament acceptables. 

El límit de ruptura d’aquest 
material es situa entre 750 i 
810 MPa, (tub d’acer 
microaleat de qualitat superior 
al St-52), i per tant, de forma 
anàloga al punt anterior, 
podem determinar la seva 
resistència a fatiga, emprant la 
Eq. C7.1. El coeficient de 

Símbol   Valor 
Coeficient de tipus de càrrega k 0,9 l

Coeficient de grandària k 0,75 d

Coeficient d’ acabat superficial k 0,8 s

Coeficient de concentració de tensions K  = K 2,2 f T

Límit a fatiga de la proveta standard Sf’ 390 MPa  

Taula C7.2: Coeficients de fatiga pel tub tirant 
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seguretat per la fatiga determinat de forma anàloga al cas anterior (però seleccionant de nou 
els coeficients de forma adient a aquest cas), resulta de 2,12, que es considera adient per 
l’aplicació i s’accepta. 

Figura C7.4: Anàlisi per elements finits del tub tirant 

C7.3. Càlcul estructural de la bancada 

Donades les dimensions de la bancada i la complexitat dels seus elements i les seves 
interaccions, per tal de tenir un temps d’anàlisi raonable, s’ha creat el model de closca (shell 
model) dels elements de la bancada. Enlloc d’utilitzar elements sòlids, que incrementen el 
nombre de elements cúbicament (en volum), els elements s’han assimilat a superfícies, 
centrades en el pla principal de cada peça. Aquesta hipòtesi es vàlida, donades les 
geometries existents en totes les peces (plaques planes de gruix molt menor a les altres 
dues dimensions), i el software directament té en compte les propietats del material i el seu 
gruix. 

Per a l’estat de càrregues s’ha considerat el mateix cas considerat en l’estudi dels 
rodaments, és a dir, s’han aplicat les reaccions calculades als rodaments en els seus 
allotjaments. A més a més, s’ha aproximat el pes de tot el tub principal, mitjançant la funció 
d’estimació de massa del CAD 3D. Així doncs, en l’allotjament del primer rodament, el frontal, 
s’ha aplicat una càrrega radial de 521 kN, una càrrega axial de 400 kN i una component 
addicional deguda al pes propi de 20 kN (40 kN total, 20 al anterior, i 20 al posterior) .  Es 
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considera el pes del conjunt principal centrat, es a dir, uniformement repartit entre els dos 
suports.  

Cal fer notar que el càlcul dels rodament s’ha fet per 271 kN d’empenta axial, per al rodament 
davanter, i 37 kN pel posterior. No obstant, s’han aplicat els 400 kN al frontal per l’anàlisi 
d’ANSYS, per tal de calcular el cas límit més desfavorable, és a dir, el cas que tot el sistema 
es clavés, i tot l’esforç possible es transmetés a la bancada. S’ha pres aquesta decisió per la 
gran distància en voladís que hi ha en la bancada que justifica assegurar que no existeix el 
risc de trencar el bloc de subjecció de l’eix en un esforç crític. D’aquesta manera sotmetem a 
majors tensions la part que ens pot donar el major moment flector. A efectes pràctics es vol 
simular el cas en que els rodaments es deteriorin, o fins i tot, es destrueixin. Pel que fa al 
allotjament posterior, a més del pes propi del tub principal, de 20 kN, s’han aplicat 271 kN 
radials. La única restricció aplicada al model ha estat la condició d’encastament de la base 
de la bancada amb el terra. 

Finalment, comentar que el pes propi de propi tub a mecanitzar s’ha menyspreat, donat que 
en el cas més desfavorable (tub de majors dimensions), no arriba a 600 kg de pes, és a dir, 6 
kN. 

 

Figura C7.5: Anàlisi de tensions a la bancada. Frontal 
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Figura C7.6: Anàlisi de tensions a la bancada. Posterior 

Com es pot concloure de les Figures C7.5 i C7.6, i al detall de la Figura C7.7, preses del 
postprocessador d’ANSYS, les tensions (MPa) més elevades es donen a les unions dels 
nervis que donen rigidesa a l’estructura amb les planxes que formen l’esquelet de la 
bancada. Tot i arribar a gairebé 100 MPa, tots els punts estan en la zona de seguretat.  

Figura C7.7: Anàlisi de tensions a la bancada. Detalls 
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Cal esmentar que és necessari sotmetre a rigorosos controls la soldadura de l’anell frontal 
que ha de ser el punt de suport del rodament anterior. Aquesta soldadura de l’anell amb la 
carcassa és el punt crític de l’estructura, i el lloc que és sotmès a majors tensions 
globalment. 

Cal també esmentar que, encara que en les condicions normals d’ús, l’esquelet de barres 
rectangulars que forma la base de la bancada no està sotmès a esforç considerable, s’ha 
preferit emprar una estructura rígida i robusta per que no doni problemes i no es deformi. 

Pel que fa a l’estudi de les deformacions que pateix el capçal, el cas més crític és que només 
actuï un dels dos carros deformadors, ja que a més de força axial, tenim un parell que ens fa 
girar el “nas” de la bancada. Per aquest motiu l’anàlisi de deformacions mostra aquesta 
asimetria en les deformacions. Tot i això, els desplaçaments totals en l’estructura en cap cas 
superen les 0,8 mil·lèsimes de mil·límetre. Les Figures C7.8 i C7.9 ens mostren els resultats 
obtinguts on les unitats representades en l’escala de colors són mil·límetres. 

 

Figura C7.8: Anàlisi de deformacions a la bancada. Frontal 
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Figura C7.9: Anàlisi de deformacions a la bancada. Posterior  

 

A la llum dels resultats es pot pensar que la bancada ha estat sobredimensionada. Les 
tensions que s’acumulen en els punts crítics, tot i aplicant esforços extrems, són relativament 
petites, de l’ordre de 100 MPa. D’altra banda, les deformacions que es produeixen són 
gairebé negligibles, de l’ordre de 10-3 mm. No obstant, cal tenir molt present el que s’està 
dissenyant. Es tracta d’una bancada de màquina eina que ha de suportar càrregues 
variables de forma repetitiva amb possibilitat de vibracions i, fins i tot, impactes. A més, cal 
que la deformació de la bancada sigui almenys 2 ordres de magnitud inferior a la precisió 
final de la peça a treballar, i que en cap cas la forma i dimensions de la peça final quedin 
compromeses per flexions o deformacions de la estructura de la màquina eina. Per tant, el 
disseny es considera vàlid i s’accepta. 
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