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Resum

L’objectiu del projecte que es presenta a continuació és dissenyar i construir un banc d’assaig 

que permeti obtenir dades relatives al desgast a què estan sotmesos els coixinets lineals de 

plàstic, que guien el carro de capçals en algunes impressores de gran format.

El projecte inclou el disseny mecànic del conjunt del banc, així com també el disseny en detall 

dels seus components més destacats, alguns fabricats expressament, altres seleccionats de 

catàlegs comercials, i altres recuperats de màquines en desús o provinents d’excedents de 

producció. Amb el muntatge del banc i la redacció d’un protocol d’assaig es completa aquest 

projecte, que vol ser una eina de recerca per a l’empresa, que permeti adquirir les dades 

necessàries per al disseny de nous coixinets més resistents al desgast.

El projecte comença amb un estudi de les condicions de funcionament dels coixinets, un 

estudi teòric del mecanisme de desgast en peces de plàstic sotmeses a lliscament sec, i una 

anàlisi dels mètodes d’assaig existents. Seguidament, es defineixen els requeriments de 

disseny, s’analitzen diverses alternatives conceptuals per al banc, i finalment es procedeix al 

disseny mecànic detallat dels components. El disseny del model en 3D i l’elaboració dels 

plànols s’ha realitzat amb l’ajuda del programari CoCreate One Space Designer Modeling 

2006. Les simulacions per elements finits que completen els càlculs també s’han realitzat amb 

un mòdul d’aquest programari.

Tot i que el disseny del banc s’ha centrat en un model concret de coixinet, es contemplen 

possibles modificacions per a adaptar-lo a noves geometries del coixinet. El resultat és un 

mecanisme d’assaig que permet obtenir dades simultànies de 10 provetes, pressionades de 

manera independent contra la mateixa barra que guia el carro de capçals en una impressora. 

Tant la pressió de contacte com la velocitat de lliscament poden ser prou elevades per a 

assajar, fins i tot de manera accelerada, coixinets fabricats amb materials altament resistents al 

desgast. Per altra banda, el disseny d’un aparell de mesura especial per a aquest banc permetrà 

obtenir dades prou precises per al seu tractament i anàlisi.
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1 Prefaci

El present projecte sorgeix d’un conveni de col·laboració de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona amb l’empresa Hewlett-Packard, que ha donat  a l’autor  

l’oportunitat de completar els seus estudis d’Enginyer Industrial, amb un Projecte de Fi de 

Carrera de disseny mecànic en el si d’una empresa de referència en Recerca i 

Desenvolupament de nous productes.

Aquest projecte s’emmarca dins un pla del departament de Recerca i Desenvolupament de 

Hewlett-Packard per a aprofundir en el coneixement dels seus productes, les impressores de 

gran format en aquest cas, i millorar-ne el disseny des d’un punt de vista de qualitat i de 

reducció de costos.

En l’aspecte acadèmic, aquest projecte és la culminació d’un cicle d’estudis intensos i alhora 

satisfactoris, així com una excel·lent preparació per a la inserció en el món laboral com 

enginyer industrial. 
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2 Introducció

2.1 Objectius del projecte

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar i construir un banc d’assaig que permeti obtenir 

dades relatives al desgast a què estan sotmesos els coixinets lineals de plàstic, que guien el 

carro de capçals en algunes impressores de gran format.

El disseny i la construcció d’aquest banc ha de permetre realitzar assajos de llarga durada,

amb un mode de desgast el més semblant possible al que té lloc en una impressora en 

funcionament. El banc vol ser una eina funcional i flexible, a disposició dels enginyers de 

l’empresa, que permeti assajar nous materials i noves geometries dels coixinets, per a 

millorar-ne els dissenys futurs.

2.2 Abast del projecte

El projecte inclou el disseny i la construcció del banc, el disseny i càlcul detallat de les peces 

fabricades expressament, i la selecció dels components comercials adquirits dels proveïdors 

comuns de l’empresa. També inclou un estudi dels antecedents i dels mecanismes d’assaig 

existents, i una anàlisi de les alternatives conceptuals del banc i dels seus components. El 

muntatge del banc i l’elaboració d’un protocol d’assaig completen finalment el projecte.

El disseny del banc s’ha centrat en un model concret de coixinet, que incorporen algunes de 

les màquines que l’empresa comercialitza. Igualment, el disseny del banc és prou flexible per 

a deixar oberta la possibilitat d’adaptar-lo a altres models amb una geometria diferent, amb 

una inversió econòmica raonable.
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3 Antecedents

Aquest capítol pretén ser una breu descripció del problema del qual ha sorgit el projecte de 

disseny i construcció d’aquest banc d’assaig. Per a afrontar el disseny amb garanties d’arribar 

a un resultat útil és necessari realitzar un estudi preliminar per a conèixer en profunditat la 

funció dels coixinets, el model de desgast teòric i les alternatives existents al procediment 

d’assaig utilitzat actualment.

3.1 Funció del coixinet

La funció principal del coixinet dins la impressora és guiar el carro de capçals en el seu 

moviment lineal durant la impressió. En el cas que es tracta, com en la majoria d’impressores 

de gran format, el carro és guiat mitjançant una barra i dos coixinets lineals. Un tercer punt de 

contacte restringeix la rotació del carro al voltant de l’eix de la barra. Aquest tercer punt pot 

ser un altre coixinet lliscant damunt una altra barra o, com en aquest cas, un patí lliscant sobre 

una superfície plana. A la Fig. 3.1 es pot veure el carro de capçals i la localització dels 

coixinets lineals.

Fig. 3.1  Localització dels coixinets en el carro de capçals
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Els coixinets lineals són els únics punts de contacte entre el carro i l’estructura de la màquina 

i, en conseqüència, aquests es veuen sotmesos al propi pes del carro, més les reaccions que 

apareixen en les fases d’acceleració i de frenada. 

Així, els coixinets són uns components que han de poder suportar càrregues elevades i alhora 

oferir un coeficient de fregament petit, per a permetre un moviment suau i controlat del carro, 

i per tant una bona qualitat d’impressió.

3.2 Els assajos de vida durant el disseny

Actualment, els assajos de vida realitzats per a estudiar el comportament dels coixinets

consisteixen en posar en marxa un prototip de la màquina que s’està dissenyant, i tenen una 

durada mínima igual a la vida útil del conjunt de la impressora. La durada aproximada és 

d’uns 6 mesos, funcionant ininterrompudament 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. 

En aquest temps el carro de capçals (i també els coixinets) recorre una distància aproximada 

de 9750 km al llarg de 6,5 milions de cicles (considerant 1 cicle una anada i tornada).

De vegades, quan l’assaig de vida finalitza, la màquina es troba ja en la següent fase de 

disseny i, en el pitjor dels casos, aquesta pot estar ja en producció. Les conclusions, per tant, 

arriben massa tard i la seva utilitat és sovint limitada. Per exemple, tot i que l’assaig serveix 

per a validar el component, d’aquest no se n’extreu ni el factor de seguretat ni la vida límit. 

3.3 Desgast dels coixinets

Normalment, els coixinets són els components del carro més sol·licitats. En cas de desgast 

excessiu, s’ha de canviar el carro sencer perquè el conjunt està molt integrat i es mecanitzen 

certes cares del carro un cop fet l’assemblatge. 

El PPS (Pen to Paper Spacing) ha d’estar ben controlat i ha de ser estable per a obtenir una 

bona qualitat d’impressió. Aquesta distància disminueix amb el desgast dels coixinets, 

convertint aquest desgast en un paràmetre crític per al bon funcionament de la impressora al 

llarg de la seva vida útil. En el cas que es tracta, la caiguda admissible de PPS al llarg de la 
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vida és 0,1 mm. Quan se supera aquest valor, la màquina avisa a l’usuari que ha de realitzar 

un manteniment preventiu per a garantir una bona qualitat d’impressió.

3.4 Model de desgast teòric

El desgast d’un cos es defineix com la pèrdua volumètrica de material per unitat de temps. El 

mecanisme principal de desgast, en materials plàstics sotmesos a lliscament sec, es basa en 

l’arrencament superficial de petites partícules de material per adherència amb l’altre 

superfície, especialment per a un material termoplàstic en contacte amb un metall.

La pèrdua volumètrica de material per unitat de temps, V& , es pot escriure com

vPKV ⋅⋅=& (3.1)

on v és la velocitat de lliscament entre les superfícies en contacte, K és un factor de desgast i 

P és la pressió de contacte entre les superfícies. Aquesta pressió es defineix com la càrrega, F, 

per unitat d’àrea projectada del contacte entre superfícies, A,

A
FP = (3.2)

El factor de desgast K depèn bàsicament de:

- L’àrea de contacte entre els cossos.

- Els materials dels cossos en contacte.

- La rugositat de les superfícies en contacte.

- La temperatura de les superfícies en contacte.

- La lubricació entre les superfícies en contacte.

Existeix un valor del producte P·v (d’ara endavant PV) per al qual el desgast no és lineal i 

augmenta bruscament. A aquest valor límit se’l coneix com PVlím. Així doncs, quan es desitja 

dissenyar un contacte lliscant en què el desgast és crític, cal no superar aquest valor PVlím, ni 

tampoc els valors Plím i vlím.
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Cal notar que cada fabricant de coixinets ofereix les seves taules amb el factor de desgast K i 

el producte PVlím, per a unes condicions de funcionament determinades, obtingudes 

mitjançant un assaig estàndard.

La Fig. 3.2 mostra la zona de funcionament permissible per a un material plàstic, per sota 

d’uns valors màxims Plím, vlím i PVlím.

Fig. 3.2  Zona de funcionament permissible i corba PVlím [NTN Corporation]

En el cas d’un coixinet en contacte amb una barra, que és el motiu d’aquest projecte, es 

coneix que el desgast no s’ajusta exactament al model teòric detallat més amunt. A la Fig. 3.3

es poden diferenciar dues fases del desgast que pateixen els coixinets en qüestió. Una primera 

fase de rodatge no lineal i una segona fase de comportament lineal.
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Fig. 3.3  Corba d’evolució del desgast d’un coixinet

La fase de rodatge, que pot ser més o menys accentuada segons el cas, és deguda a dos fets 

principals. Per un costat, a que el coixinet està muntat rígidament al carro i, si la col·locació 

no és prou precisa, el contacte pot ser només en un punt inicialment, i no en tota la superfície 

(Fig. 3.4).

Fig. 3.4  Imprecisió en la col·locació del coixinet

Per altra banda els contactes del coixinet no tenen exactament el radi de la barra (R = 7 mm), 

sinó que tenen un radi lleugerament superior (R = 8 mm). Han estat dissenyats d’aquesta 

Fase lineal

Fase de rodatge
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forma per tal d’assegurar que la part central del contacte sigui sempre la primera en contactar 

amb la barra (Fig. 3.5).

Fig. 3.5  La diferència dels radis del coixinet i de la barra garanteixen un contacte central

3.5 Mecanismes d’assaig existents

Prèviament a la definició de les necessitats del banc d’assaig que s’ha dissenyat, s’ha fet un 

breu estudi dels mecanismes d’assaig existents, considerant tant els assajos que es realitzen 

dins la pròpia empresa com els assajos estandarditzats, mitjançant els quals els proveïdors 

obtenen normalment les especificacions tècniques dels seus productes sotmesos a desgast.

3.5.1 Assajos de validació

Els assajos de validació es realitzen en la darrera fase del disseny i serveixen per a comprovar 

el bon funcionament de la màquina al llarg de la seva vida. Es realitzen normalment diversos 

assajos simultanis, fent funcionar les màquines de forma ininterrompuda, en diferents 

condicions de temperatura i humitat. Cal notar que el banc d’assaig projectat no pretén ser una 

alternativa a aquests assajos de validació, que sovint són imprescindibles per a passar del 

disseny a la producció.

3.5.2 Assajos de vida de components

Quan en un producte (impressora) es fa una evolució en el disseny d’alguns components o 

subsistemes, de vegades interessa fer assajos de vida únicament d’aquests components. Si la 

integració d’aquests components és alta dins la màquina, s’ha de posar tota la màquina en 

funcionament per a realitzar l’assaig.
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En el cas dels coixinets lineals del carro, en què es centra aquest treball, per a realitzar un 

assaig de vida es posa en funcionament tota la màquina i es realitza el moviment del carro 

igual al que fa quan la impressora imprimeix. L’única funció que es pot estalviar l’assaig és la 

d’impressió que, en principi no ha d’afectar al desgast dels coixinets, sempre que el carro 

estigui carregat de tinta o amb una massa equivalent.

Seguint en el cas dels coixinets, aquests assajos tenen alguns inconvenients a considerar. Per 

un costat, el cost associat a l’assaig inclou necessàriament el cost de tota una màquina, a part 

de les modificacions que s’hagin de fer per a l’assaig en concret. A més, el mecanisme de 

desgast està limitat per la dinàmica del carro, de forma que les forces a què es sotmeten els 

coixinets són les pròpies del pes del carro i de les acceleracions i frenades. La velocitat 

màxima, en cas de voler accelerar l’assaig està també limitada pel motor, dimensionat per a 

un funcionament normal de la màquina.

Actualment es disposa d’una eina de mesura que, mesurant amb 4 palpadors la distància del 

carro a l’estructura, permet calcular la caiguda del PPS deguda al desgast. Amb aquesta eina, 

els resultats obtinguts tenen, de vegades, un component important de soroll.

Fig. 3.6  Eina amb 4 palpadors per a mesurar la caiguda de PPS
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3.5.3 Assaig rotacional 

L’empresa disposa d’un banc d’assaig específic per a mesurar el desgast dels coixinets d’una 

altra impressora. A diferència dels coixinets en què se centra aquest treball, són coixinets de 

bronze sinteritzat impregnats de lubricant, de característiques i geometria molt diferents.

Així i tot, és interessant veure aquest assaig com una possibilitat futura d’estudiar el desgast 

en unes altres condicions. L’assaig consisteix en col·locar 9 coixinets en línia, que són 

pressionats, per mitjà d’unes molles, contra una barra que gira al voltant del seu eix. Uns 

palpadors de precisió prenen la mesura del desgast periòdicament.

Les diferències principals amb el banc d’assaig projectat són les següents: per un costat, la 

rugositat de la barra d’acer és diferent en una direcció que en una altra ja que aquesta està 

mecanitzada, rectificada i posteriorment niquelada; i per altre costat, la barra, i també el

coixinet que està en contacte amb ella, s’escalfa considerablement més que en el 

funcionament normal d’una impressora, afectant negativament al desgast del coixinet.

3.5.4 Assajos estàndard

Existeix una gran varietat de mecanismes d’assaig que s’utilitzen per a estudiar el desgast 

entre superfícies. Normalment les dades que ofereixen el fabricants de peces de plàstic 

s’obtenen mitjançant  assajos estàndard. 

En els assajos de peces de plàstic, normalment és una proveta del material a estudiar que és 

pressionada contra una superfície d’acer. Aquesta superfície és normalment un disc giratori, 

encara que n’hi ha d’altres tipus. La Fig. 3.7 mostra algunes geometries utilitzades per a la 

realització d’aquests assajos.
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Fig. 3.7 Geometries utilitzades per a la realització d’assajos estàndard [HUTCHINGS, I. M., 1996, p. 79]
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4 Definició de les necessitats

Aquest projecte sorgeix de la necessitat d’aprofundir en el coneixement del desgast en peces 

de plàstic i, més concretament, en els coixinets lineals del carro de les impressores de gran 

format. Interessa, doncs, que les condicions d’assaig siguin el més semblants possible a les de 

funcionament d’una impressora. Tot i que aquest projecte se centra en uns coixinets en 

concret d’una impressora, cal que el disseny del banc sigui prou flexible per a poder fer 

evolucions del banc en el futur, que permetin assajar coixinets amb una altra geometria. 

En aquest capítol s’analitzen primerament les condicions de funcionament d’una impressora 

de gran format, i a continuació es fixen els requeriments de disseny del banc d’assaig.

4.1 Condicions de funcionament d’una impressora

Una impressora té molts modes de funcionament, depenent de la qualitat d’impressió 

desitjada, del tipus de paper sobre el qual imprimeix, etc. Aquí es presenta un breu resum dels 

paràmetres que afecten al desgast dels coixinets i que s’han de tenir en compte per al seu 

estudi.

Puntualment, el carro pot arribar desplaçar-se a una velocitat de 1,52 m/s, amb acceleracions i 

frenades de 12,25 m/s2. Per a simplificar, però, es prendrà com referència un mode de 

funcionament concret, on el carro es mou a una velocitat de 0,76 m/s (en ambdues direccions) 

i accelera i frena a raó de 7,36 m/s2. Aquest mode de funcionament és el que s’utilitza per a 

realitzar els assajos de vida del Scan Axis (subsistema d’una impressora encarregat del 

moviment del carro de capçals) i els assajos de validació corresponents, i és el mode de 

funcionament més utilitzat per l’usuari. La longitud de la barra que recorre el carro cada mig 

cicle (una anada o una tornada) és 1117,6 mm.
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Al gràfic de la Fig. 4.1 es compara el perfil de velocitats del carro d’una impressora en 

funcionament normal amb un perfil límit, de funcionament puntual.
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Fig. 4.1  Comparació de perfils de velocitats trapezoïdals segons el funcionament d’una impressora

La vida dels elements del Scan Axis es mesura en cicles complets (1 cicle = 1 anada + 1 

tornada) del carro. Tots els elements del subsistema han estat dimensionats per a tenir una 

vida de 6,5 milions de cicles (9750 km). Així i tot, quan s’arriba als 3 milions de cicles (4500

km), es fa un manteniment preventiu del Scan Axis per a garantir una qualitat d’impressió

òptima. És en aquest punt que se substitueix el carro, com a conseqüència del desgast excessiu 

dels coixinets lineals.

La massa del carro és variable segons el model d’impressora, és a dir segons el número de 

capçals d’impressió que aquesta tingui. En el cas que es s’està estudiant, es pren com 

referència el model amb més capçals, 6 en total. Així, el carro amb els  capçals d’impressió 

plens de tinta té una massa total de 1638 g.
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El coixinet, com es pot apreciar a la Fig. 4.2, disposa de dues àrees idèntiques de contacte 

amb la barra. Cadascuna d’aquestes àrees té 4 ranures en forma de V, la funció de les quals és 

de dipòsit de partícules de brutícia o d’excés de lubricant, permetent un lliscament net i menys 

abrasiu per damunt de la barra. Es pot apreciar també a la figura un tercer esglaó, que té 

l’única funció de retenir el carro durant el transport de la màquina i evitar que aquest surti de 

la barra. Aquesta zona no és motiu d’estudi ja que no està sotmesa a desgast.

Fig. 4.2  Geometria d’un coixinet lineal

El contacte frontal està situat a 55º respecte al pla vertical, mentre que el contacte posterior 

està situat a 65º (Fig. 4.3).

Fig. 4.3  Angles dels contactes

Es coneix, a partir del model dinàmic del carro, que les forces normals de reacció en els 

contactes oscil·len , en el mode de funcionament més exigent (v = 1,52m/s i a = 12,25 m/s2), 

entre 3 N i 19 N. Inicialment cada superfície de contacte té una àrea de 41,58 mm2 tot i que, 

degut a la seva geometria trapezoïdal, amb el desgast pot arribar a 63,64 mm2. 

65•

55•
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Per un costat, la barra sobre la qual llisquen els coixinets té un radi de 7 mm i està fabricada 

en acer AISI 12L14 o 1215, amb una capa de niquelat de gruix entre 5,1 i 7,6 µm. La Taula 

4.1 resumeix els principals paràmetres de rugositat de la barra.

Ra 0,1 ~ 0,3 µm

Rk 0,3 ~ 1,0 µm

Rpk 0,08 ~ 0,18 µm

Rpv 0,2 ~ 0,15 µm

Taula 4.1 Paràmetres de rugositat de la barra

Per altra banda els coixinets, obtinguts per injecció, són d’un material compost de 80% POM 

+ 10% PTFE + 10% Fibres d’aramida (Fig. 4.4). Amb aquestes condicions, i lubricat amb un 

oli NYE 181UV, s’ha mesurat que el coeficient de fricció entre la barra i els contactes és de 

0,13.

POM
80%

PTFE
10%

Fibres d'aramida
10%

Fig. 4.4  Composició del material dels coixinets

El valor PVlím dels coixinets, segons el fabricant, és 500 kPa·m/s, certificat segons un assaig 

estàndard on una proveta de plàstic és pressionada contra un disc giratori d’acer. La rugositat 

d’aquest disc és Ra = 0.3 ~ 0.4 µm, que és considerablement major que la de la barra  

(Ra = 0,1 ~ 0,3 µm).
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En les condicions més exigents de funcionament de la màquina, que es resumeixen en la 

Taula 4.2, el valor PV arriba a 423 kPa·m/s, un valor molt proper al valor PVlím.

F 15 N

A 54 mm2

v 1,52 m/s

PV 423 kPa·m/s

Taula 4.2 Valor de PV en les condicions més exigents

La Taula 4.3 resumeix les condicions principals de funcionament d’una impressora.

Velocitat del carro 0,76 m/s

Acceleració del carro 7,36 m/s2

Massa del carro 1638 g

Longitud 1117,6 mm

Vida estimada 6,5·106 cicles

Coeficient de fricció coixinet - barra 0,13

Material dels coixinets 80% POM + 10% PTFE + 10% Fibres d’aramida

Reaccions en els contactes 3 ~ 19 N

Area d’un contacte 41,58 ~ 63,64 mm2

Radi de la barra 7 mm

Material de la barra
Acer AISI 12L14 o 1215, amb una capa de niquelat 

de gruix entre 5,1 i 7,6 µm

Rugositat de la barra, Ra 0,1 ~ 0,3 µm

PVlím dels coixinets 500 kPa·m/s

Taula 4.3 Resum de les condicions de funcionament d’una impressora
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4.2 Requeriments de disseny

S’han fixat uns requeriments de disseny que permetin fer uns assajos que realment simulin el 

desgast dels coixinets durant el funcionament de la impressora. Els requeriments de disseny 

són el següents:

- El material de la peça a desgastar ha de ser el mateix el mateix compost dels coixinets 

lineals del carro.

- El material i la rugositat de la superfície abrasiva han de ser els mateixos que els de la 

barra sobre la que llisquen els coixinets.

- El lliscament ha de ser lineal, semblant al moviment del carro d’una impressora.

- S’han de poder obtenir dades de desgast de, com a mínim, 10 provetes en un mateix 

assaig. Així, en un sol assaig, que pot durar mesos, es podran obtenir dades 

estadísticament vàlides per a l’estudi.

- S’ha de poder fixar un valor PV, característic del desgast, per a cada proveta en un 

mateix assaig.

- El valor PV amb què es sol·licita una proveta ha de poder arribar a valors elevats, per a 

poder assajar amb materials altament resistents al desgast.

- Si es desitja s’ha de poder lubricar la barra i s’han de poder utilitzar diferents tipus de 

lubricant.

- Les provetes s’han de poder muntar i desmuntar del banc d’assaig fàcilment, per si es 

desitja inspeccionar-les durant un assaig.

- S’ha de poder mesurar el desgast de les provetes periòdicament, sense haver 

d’extreure-les del banc d’assaig. La freqüència de les mesures pot canviar d’un assaig 

a un altre. 

- S’ha d’intentar aprofitar elements de les màquines que hi ha disponibles a l’empresa 

per a reduir el cost del projecte. 
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5 Anàlisi de les alternatives conceptuals

Posteriorment a la definició de les necessitats de disseny del banc d’assaig, s’han analitzat 

algunes alternatives conceptuals, que es comenten a continuació.

Com que el lliscament dels coixinets damunt la superfície de la barra ha de ser lineal, ja es 

descarta des d’un principi l’alternativa de pressionar els coixinets contra una barra girant al 

voltant del seu eix. 

Es fa, doncs, inevitable pensar en un moviment lineal de vaivé, amb moviment relatiu del 

coixinet respecte a la barra. Hi ha doncs dues possibilitats de realitzar aquest moviment: 

1- Fixar la barra a la bancada i moure els coixinets.

2- Fixar els coixinets i moure la barra.

L’alternativa escollida per a aquest disseny és finalment la primera però, tot i així, a 

continuació s’analitzen totes dues, comentant els avantatges i inconvenients de cadascuna.

5.1 Carro mòbil

La primera alternativa consisteix en fixar la barra a la bancada i desplaçar els coixinets 

damunt la seva superfície. Un carro amb tots els coixinets a assajar i el mecanisme 

corresponent per a pressionar-los contra la barra es mou, guiat d’alguna manera, al llarg de la 

barra.

Avantatges:

- El principi de funcionament s’assembla al del Scan Axis d’una impressora. Es poden 

aprofitar components i el concepte resulta més familiar, és a dir, es disposa de 

coneixements de disseny i de modes de fallada.

- Es pot utilitzar una transmissió senzilla com, per exemple, per corretja.
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Inconvenients:

- El carro que porta els coixinets ha de ser robust, i per tant pesat, la qual cosa dificulta 

el seu accionament.

- La bancada ha de ser gran i ha de subjectar amb precisió la barra ja que la rectitud 

d’aquesta és un factor important per a l’assaig.

5.2 Barra mòbil

Aquesta segona alternativa consistiria en dissenyar una estructura fixa amb els coixinets a 

assajar i amb el mecanisme corresponent per a pressionar-los contra la barra i fer moure la 

barra amb un moviment de vaivé. Es consideren bàsicament 2 possibilitats per a guiar la 

barra:

A- La barra és guiada amb una estructura auxiliar solidària a ella en tota la seva longitud.

B- La barra és guiada només en la zona on hi ha els contactes. En aquest cas els extrems 

de la barra queden en voladís.

Avantatges:

- L’estructura fixa a la bancada és més petita i lleugera, i per tant més econòmica (B).

Inconvenients:

- L’estructura mòbil (A) i la barra sobresurten molt de la bancada. L’espai necessari és 

el doble de la distància lliscada pels coixinets.

- Si s’utilitza una transmissió per pinyó i cremallera (A), la cremallera ha de ser llarga i 

per tant molt costosa.

- Si els extrems queden en voladís (B), el guiatge de la barra és delicat i pot no tenir la 

precisió desitjada.
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6 Anàlisi de les prestacions

En aquest apartat s’analitzen les prestacions del banc d’assaig, el disseny del qual es detalla al 

capítol 7. Aquestes prestacions són el resultat d’un disseny final del banc que s’ajusta als 

requeriments de disseny fixats a l’apartat 4.2.

Amb el mode més exigent de funcionament, que és el que s’ha considerat per al càlcul i 

dimensionament de tots els components del banc, es poden fer assajos en les condicions que 

mostra la Taula 6.1.

Nombre de contactes N 10

Àrea del contacte A 60 mm2

Força per contacte màxima F 20 N

Coeficient de fregament màxim µ 0,2

Massa del carro mcarro 1393 g

Acceleració màxima a 9,5 m/s2

Velocitat màxima v 2,8 m/s

Longitud màxima L 1 m

Taula 6.1 Prestacions del banc d'assaig

El perfil de velocitats del moviment del carro, i per tant del lliscament entre el coixinet i la 

barra, és un perfil trapezoïdal. Tot i que el producte PV, segons les prestacions descrites 

anteriorment, pot arribar a valors puntuals de 933 kPa·m/s evoluciona també de forma 

trapezoïdal durant un cicle, igual que la velocitat. El valor mitjà màxim de la velocitat en un 

cicle és vmitjana = 1,53 m/s i, per tant, el valor mitjà màxim del producte PV és  

PVmitjà = 510 kPa·m/s.

Tot i això, es contempla la possibilitat d’aplicar més força en algun contacte en detriment 

d’algun altre. La força màxima s’ha fixat en 20 N tot i que el mecanisme de càrrega permet 
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carregar-lo fins a 40 N. En cas d’optar per la realització d’un assaig amb menys contactes 

però més carregats, la suma de les forces aplicades en els contactes no ha de superar en cap 

cas els 200 N (equivalent als 10 contactes carregats amb 20 N).

El banc està pensat per a funcionar a temperatura ambient dins les instal·lacions de l’empresa, 

entre 20 ºC i 30 ºC. Una variació de temperatura fora d’aquests límits podria afectar al 

comportament del desgast i a la precisió de les mesures preses, a causa de la dilatació dels 

materials de l’aparell de mesura.

En aquest sentit, la precisió aconseguida amb l’aparell de mesura dissenyat és de 3 µm i, 

seguint el protocol d’assaig, s’ha de fixar la referència de l’aparell abans de cada sèrie de 

mesures.

Es contempla la possibilitat d’incorporar al carro unes esponges per a l’autolubricació de la 

barra, si algun assaig ho requereix. Amb aquesta finalitat s’ha deixat espai suficient a les cares 

frontals del carro i s’han mecanitzat uns forats roscats per a la fixació de les esponges 

necessàries en cada cas.

Per últim, cal destacar que el disseny final del banc contempla possibles modificacions futures 

per a assajar nous materials o noves formes dels coixinets, amb una inversió econòmica 

mínima.
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7 Disseny

En aquest capítol s’explica en profunditat el procés de disseny del banc d’assaig, comentant 

els punts necessaris per a la comprensió del funcionament del banc, i les decisions preses 

durant el disseny, tant dels components fabricats expressament com dels components 

comercials més importants.

7.1 Generalitats del disseny

El banc d’assaig consisteix bàsicament en un carro que, guiat per dues guies, pressiona 10 

trossos de coixinet, del qual es vol fer l’assaig de desgast, contra una barra (que és la guia del 

carro de capçals en una impressora, i sobre la qual llisquen els coixinets). El moviment del 

carro és de vaivé, amb un perfil de velocitats trapezoïdal, modificable segons l’assaig que es 

realitza, semblant al perfil de velocitats del carro de capçals d’una impressora. A la Fig. 7.1 es 

pot veure una vista en perspectiva del banc d’assaig.

Fig. 7.1 Vista en perspectiva del banc d'assaig

L’aspecte més característic d’aquest banc és que permet realitzar assajos en unes condicions 

molt semblants a les d’una impressora, encara que amb càrregues variables en els contactes. 
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És a dir, dels 10  contactes pressionats contra la barra, a cadascun d’ells se li pot aplicar una 

força diferent, mitjançant una molla de rigidesa coneguda. L’única limitació és que les forces 

aplicades als contactes d’un costat de la barra han de ser les mateixes que a l’altre costat. 

D’aquesta forma s’equilibren les forces resultants en el carro i les guies sobre les quals llisca 

el carro no han de suportar forces transversals.

El mecanisme és accionat per un motor de corrent contínua que, mitjançant una politja i una 

corretja dentada, estira el carro en una direcció i en una altra. Del tensat de la corretja 

s’encarrega un mecanisme aprofitat d’una impressora, situat a l’altre extrem de la barra. Sobre 

la bancada, formada per peces d’alumini, es col·loquen tots aquests elements, i una estructura 

amb rodes permet manejar amb facilitat el banc per a situar-lo en un espai adient per a 

l’assaig.

La fabricació de les peces expressament dissenyades es fa a partir del model en 3D d’aquestes 

peces. Els plànols que acompanyen aquest document tenen una funció descriptiva i estan 

associats a un model informàtic que s’adjunta en el CD.

El muntatge del banc es fa de forma manual en les pròpies instal·lacions de l’empresa, amb 

l’ajuda d’algunes eines senzilles disponibles en el taller intern o amb una petita premsa 

manual.

A partir d’aquest punt, per a comentar o analitzar qualsevol aspecte del banc d’assaig és 

important definir uns eixos de coordenades i uns orígens de referència. A la Taula 7.1 es 

defineixen els tres eixos de coordenades principals.

Eix de coordenades Direcció Sentit positiu

X Eix de la barra Del motor cap al tensor

Y Eix del motor De l’encòder cap a la politja motriu

Z Gravetat De baix cap a dalt

Taula 7.1 Eixos de coordenades principals
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S’han definit dos orígens de coordenades: un origen absolut per al conjunt del banc i un altre 

origen per al carro i tots els elements que es mouen amb ell. Aquests dos orígens de 

coordenades s’han definit com s’indica a continuació:

Origen absolut: Intersecció de l’eix de la barra amb el pla perpendicular a aquest eix que 

conté l’eix del motor. La Fig. 7.2 mostra la posició de l’origen absolut de coordenades.

Fig. 7.2 Origen absolut de coordenades

Origen del carro: Intersecció de l’eix de la barra (amb el carro muntat correctament) amb el 

pla que conté la cara exterior de la peça A (la més propera al motor). La Fig. 7.3 mostra la 

posició de l’origen de coordenades per al carro.

Fig. 7.3 Origen de coordenades del carro
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El disseny del model en 3D i l’elaboració dels plànols adjunts s’ha realitzat amb l’ajuda del 

programari CoCreate One Space Designer Modeling 2006. Les simulacions per elements 

finits que completen els càlculs també s’han realitzat amb un mòdul d’aquest programari.

7.2 Motor

Mitjançant uns càlculs preliminars i un petit estudi de la disponibilitat dels motors dins 

l’empresa, s’han seleccionat dos motors de corrent contínua com a candidats: 

Dunkermotoren GR80X80 i GR63X55. Aquests dos motors estan disponibles a l’empresa

provinents d’excedents de producció o de màquines en desús. El fet d’aprofitar un d’aquests 

motors és una forma de reduir costos alhora que s’assegura una ràpida substitució en cas 

d’avaria. El motor seleccionat finalment és el model GR80X80 del fabricant Dunkermotoren

(Fig. 7.4).

Fig. 7.4  Motor Dunkermotoren GR80X80

7.2.1 Perfil de velocitat

El motor escollit ha de subministrar la potència necessària per a moure el carro amb les 

prestacions descrites a l’apartat 6. El perfil de velocitat és un perfil trapezoïdal, molt semblant 

al perfil del carro de capçals de les impressores. El motor, així com la resta d’elements del 

banc d’assaig, ha estat dimensionat per poder realitzar cicles ininterromputs d’anada i tornada 

del carro amb un perfil límit amb valors d’acceleració i de frenada de 9,5 m/s2, i velocitat 

màxima de 2,8 m/s. A la Fig. 7.5 es pot veure una comparació de tres perfils de velocitat: el 

perfil de funcionament límit del banc d’assaig (v = 2,8 m/s; a = 9,5 m/s2), el perfil de 
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funcionament normal d’una impressora (v = 0,76 m/s; a = 7,36 m/s2) i un perfil de 

funcionament puntual d’una impressora (v = 1,52 m/s; a = 12,25 m/s2).
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(v = 2,8 m/s; a = 9,5 m/s2)

Perfil normal d'una impressora
(v = 0,76 m/s; a = 7,36 m/s2)

Perfil puntual d'una impressora
(v = 1,52 m/s; a = 12,25 m/s2)

Fig. 7.5  Comparació dels perfils de velocitat del banc amb els d’una impressora

7.2.2 Selecció del motor

Per a seleccionar el motor entre els dos candidats s’ha analitzat el funcionament dels dos 

motors per a un cicle funcionant al límit de velocitat i acceleració. La Taula 7.2 mostra els 

paràmetres característics necessaris per al càlcul dels dos motors.
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GR80X80 GR63X55

Kt 0,12 0,105 N·m/A

Ke 0,12 0,105 V/(rad/s)

I0 0,365 0,42 A

R 0,54 1,4 Ω

Unom 40 40 V

Jmotor 320 75 kg·mm2

IN 5,95 2,2 A

Taula 7.2 Paràmetres característics dels motors Dunkermotoren GR80X80 i GR63X55

La Taula 7.3 mostra la intensitat de corrent absorbida pel motor en el tram d’acceleració, la 

tensió en borns del motor a la velocitat màxima i el valor quadràtic mitjà de la intensitat de 

corrent.

GR80X80 GR63X55

Imàx 7,07 4,73 A

Umàx 47,01 27,18 V

IRMS 4,91 2,70 A

Taula 7.3  Paràmetres elèctrics de funcionament per als motors Dunkermotoren GR80X80 i GR63X55

Es descarta la utilització del motor GR63X55 perquè la intensitat del corrent elèctric 

consumida seria més del doble del nominal en els pics d’acceleració, i també seria massa 

elevat el valor quadràtic mitjà d’un cicle (veure l’annex A).

Analitzant l’evolució de la tensió en borns i de la intensitat del corrent al llarg de mig cicle 

(una anada o una tornada del carro) es veu que, igual que la velocitat, es distingeixen 3 trams 

en el perfil (Fig. 7.6). En els trams d’acceleració i de frenada, la intensitat pren un valor 
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constant mentre que la tensió augmenta o disminueix linealment. En canvi en el tram en què 

la velocitat es manté constant, tant la intensitat com la tensió es mantenen constants.
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Fig. 7.6  Perfils velocitat, intensitat de corrent i tensió en borns per al motor Dunkermotoren GR80X80

7.3 Transmissió

El sistema de transmissió entre el motor i el carro del banc d’assaig consisteix en una politja 

acoblada a l’eix del motor i una corretja dentada. Cadascun dels extrems de la corretja és fixat 

a l’estructura del carro amb un llaç ajustable manualment. Un mecanisme tensor s’encarrega, 

mitjançant dues molles i una politja boja, de donar tensió a la corretja, i evitar així el salt de 

dents en el contacte amb la politja motriu.

La precisió en el moviment del carro no ha de ser especialment elevada però, així i tot, per la 

naturalesa del moviment, amb acceleracions elevades i frenades al límit del final de cursa, no 

és possible utilitzar una corretja sense dents, que podria lliscar damunt la politja. El control 

del moviment es fa utilitzant un encòder incremental acoblat a l’eix del motor, de forma que 

la posició del carro és només coneguda per l’angle girat pel motor i la relació de transmissió.
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Cal dir que la transmissió està basada en l’aprofitament d’excedents de producció de 

components d’impressores comercials. La substitució dels elements sotmesos a desgast, com 

per exemple la corretja, s’han de canviar periòdicament i el fet de disposar-ne a la mateixa 

empresa redueix els costos de manteniment alhora que n’assegura una disponibilitat 

immediata.

S’ha descartat l’alternativa basada en incorporar un parell d’engranatges entre el motor i la 

politja perquè la inèrcia de la transmissió (a més de l’acoblament necessari entre eixos) seria 

llavors massa elevada per al motor escollit i disponible.

7.3.1 Politja motriu

La politja motriu (Fig. 7.7), acoblada per interferència a l’eix del motor, és una politja de 

llautó, de tipus MXL amb 24 dents, de radi efectiu 7,76 mm, amplada 18,2 mm, i amb un pas 

de dent de 2,032 mm (0,080”).

Fig. 7.7  Politja motriu

La relació de transmissió del sistema politja-corretja es pot definir com la longitud 

recorreguda per la corretja (i per tant el carro) per un determinat angle girat per la politja 

motriu,

rad
mm76,7==

θ
xi (7.1)
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7.3.2 Corretja dentada

La corretja utilitzada és una corretja dentada tipus MXL, de polièster reforçat amb fibres de 

Kevlar, de 16 mm d’amplada, amb un pas de dent de 2,032 mm (0,080”). Aquesta es 

compon de 2 parts amb la mateixa secció i perfil. Com es pot veure a la Fig. 7.8, mitjançant 

una grapa inversora les dues parts de la corretja s’orienten simètricament de forma que la 

politja motriu engrani amb les dents de la corretja i, a l’altre extrem, la politja boja pugui 

guiar la corretja per mitjà dels 5 canals de què disposa a l’altra cara.

Fig. 7.8 Talls de la corretja dentada tipus MXL, d’amplada 16 mm i amb un pas de dent de 2,032 mm, 
units mitjançant una grapa inversora de la corretja

Tant els trossos de corretja com la grapa inversora s’han aprofitat d’un excedent de producció, 

i la unió s’ha fet a la cadena de muntatge, de forma que només s’han de tallar els trossos de 

corretja amb la longitud desitjada.

7.3.3 Tensor de la corretja

El mecanisme tensor de la corretja (Fig. 7.9) disposa de dues peces fabricades en xapa, amb 

dues molles helicoïdals de compressió idèntiques entremig, de rigidesa k = 9 N/mm 

cadascuna. Una de les peces de xapa està fixada a la bancada per mitjà d’un cargol allen M4 i 

de dues peces cilíndriques que li donen la referència necessària. L’altra peça de xapa és mòbil

i subjecta un eix de plàstic sobre el qual està muntada la politja. Aquesta peça permet allargar 

i comprimir la molla i és guiada mitjançant les mateixes peces cilíndriques que donen la 

referència a la peça fixa. 
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Fig. 7.9 Tensor de la corretja

Entre la politja i el seu eix hi ha muntat un petit rodament de boles que redueix el fregament 

entre aquests elements. La politja té un diàmetre exterior de 22 mm i disposa de 5 canals que 

s’ajusten a la part no dentada de la corretja i eviten que aquesta es desplaci axialment damunt 

la politja.

Durant el  muntatge s’ha d’ajustar la llargada de la corretja de forma que les molles del tensor 

tinguin una llargada, un cop comprimides, l = 16 mm (és a dir, una compressió ∆l = 9,4 mm). 

Així, cada molla exerceix una força de repulsió F = 84,6 N i la tensió que el tensor aplicada a 

la corretja és T = 2·F = 169,2 N.

Cal dir que aquest mecanisme tensor també és un element que s’ha recuperat d’una 

impressora comercial en desús, amb la qual cosa s’ha estalviat la fabricació, sempre costosa, 

d’un prototip del mecanisme.

7.3.4 Llaç de fixació de la corretja amb el carro

La força exercida per les dues molles, i per tant la tensió de la corretja, ve fixada per la pròpia 

llargada de la corretja. Aquesta llargada es regula amb precisió, en el moment del muntatge, 

mitjançant un senzill sistema de fixació (Fig. 7.10) de la corretja amb l’estructura del carro en 

ambdós costats. En aquests llaços de fixació, la corretja envolta una petita vareta de diàmetre 
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5 mm i les seves dents estan intercalades de forma que l’ajust de la llargada de la corretja es fa 

de forma discreta, podent allargar-la o escurçar-la amb increments ∆l = p/2 = 1,016 mm, on  

p = 2,032 mm és el pas de dent de la corretja.

Fig. 7.10  Llaç de fixació de la corretja amb el carro

El tros de vareta, de diàmetre 5 mm, es col·loca dins una ranura en forma de V mecanitzada a 

les peces en forma de A de l’estructura del carro. Per a evitar que, per alguna sotragada, 

aquesta vareta pugui sortir del seu emplaçament es talla una xapa d’1 mm de gruix i es colla 

amb dos cargols M3 a l’estructura del carro. La Fig. 7.11 mostra la unió del llaç amb 

l’estructura del carro i també la geometria i posició de la xapa per a evitar el desencaixament 

del llaç.

Fig. 7.11 Unió del llaç amb l’estructura del carro i tapa per a evitar que es desencaixi
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7.4 Mecanisme actuant

7.4.1 Estudi dels graus de llibertat

Per a evitar que la fase de rodatge dels coixinets (veure apartat 3.4) intervingui en l’assaig, i 

per tant retardi l’obtenció de la fase lineal de desgast, que és la que interessa estudiar, s’ha fet 

un estudi dels graus de llibertat que ha de tenir el mecanisme actuant.

S’ha cercat una solució en la qual la translació X quedi lliure i la resta de graus de llibertat 

quedin restringits. Sempre que sigui possible, aquesta restricció ve donada per la pròpia 

geometria del contacte entre el tros de coixinet i la barra (Taula 7.4).

X Lliure, controlat pel moviment del carro

Y Restricció pel desgast del coixinet i per la molla de càrrega

Z Restricció per la geometria del mecanisme actuant

θx Adaptació a la geometria del contacte coixinet-barra

θy Adaptació a la geometria del contacte coixinet-barra

θz Adaptació a la geometria del contacte coixinet-barra

Taula 7.4 Graus de llibertat del tros de coixinet

Així, per a garantir un bon contacte del tros de coixinet amb la barra, s’ha dissenyat el carro, i 

més concretament el mecanisme actuant, de forma que les tres rotacions quedin lliures. Amb 

aquesta finalitat el mecanisme incorpora una ròtula esfèrica de baixa fricció, que permet la 

rotació de la pastilla al voltant dels 3 eixos principals.

7.4.2 Funcionament del mecanisme de palanca amb molla de compressió

El subsistema que s’ha anomenat mecanisme actuant és essencialment una peça d’alumini,

que actua a mode de palanca exercint una força sobre el contacte del que es vol estudiar el 

desgast. Com es pot veure a la Fig. 7.12, aquesta palanca està articulada en la part superior 

mitjançant un passador d’acer de diàmetre 3 mm i dos coixinets antifricció comercials. A 
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l’altre extrem de la peça hi ha una molla, la longitud de la qual (i per tant la força de 

compressió) es pot regular manualment mitjançant una espiga roscada i una peça de regulació 

que també guia la molla.

Fig. 7.12  Mecanisme actuant

Entre la molla i l’articulació es troba el tros de coixinet, que és pressionat contra la barra amb 

una relació de palanca entre la molla i el contacte de 81,94 / 65,00 = 1,26. 

Com s’ha vist a l’apartat anterior, interessa que l’orientació del tros de coixinet sigui 

imposada per la pròpia geometria del contacte entre aquest i la barra. Per a permetre que 

l’orientació, respecte a la palanca, sigui lliure es munta el coixinet amb el seu suport en una 

ròtula esfèrica que allibera les 3 rotacions de la peça (Fig. 7.13).

Fig. 7.13  Tros de coixinet, amb el seu suport, muntat amb una ròtula esfèrica
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La ròtula, que es pot veure a la Fig. 7.14, és una ròtula comercial fabricada en plàstic Igubal®, 

que ofereix un coeficient de fregament petit, essent un element lleuger i autolubricant, que no 

necessita cap tipus de manteniment.

Fig. 7.14 Ròtula esfèrica Igus® EGLM-05

La peça que subjecta el tros de coixinet s’ha dissenyat especialment per a aquesta màquina i 

per a aquest coixinet (Fig. 7.15). Es tracta d’una peça mecanitzada a la fresa en acer 

inoxidable i tallada per fil en la zona on s’allotja el tros de coixinet. La peça disposa també de 

4 forats roscats, on s’hi collen 4 cargols M2 amb una volandera cadascun per a evitar que el 

tros de coixinet es desplaci o surti del seu allotjament. L’extrem de l’eix està roscat per a fixar 

la peça a la ròtula per mitjà d’una femella M5. A més, l’eix acaba amb una superfície esfèrica

de radi 24 mm i amb centre coincident amb la intersecció de l’eix de la barra (amb el contacte 

sense desgastar) i el propi eix de l’espiga. Aquesta superfície esfèrica serveix per a palpar 

amb l’estri de mesura i mesurar amb exactitud el desgast que es produeix en el contacte. 

L’esfericitat d’aquesta superfície assegura un contacte puntual amb la superfície plana del 

palpador.

Fig. 7.15 Peça suport del coixinet
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A la Fig. 7.16 es pot veure la geometria del tros de coixinet que s’obté de l’original. De cada 

coixinet se n’extreuen dos trossos, que corresponen a les dues zones de contacte amb la barra.

Fig. 7.16 Coixinet original i tros de coixinet preparat per a l’assaig

La peça que es pot veure a la Fig. 7.17 té la funció de regular la compressió de la molla de 

càrrega. Té un forat roscat M6, un nucli cilíndric per guiar la molla i un cap hexagonal de  14 

mm que permet un ajust manual utilitzant una clau estàndard. La peça és de llautó perquè, tot 

i que no és un element crític, es pot mecanitzar millor el forat roscat que no a l’acer, i no és 

convenient l’alumini ja que no és una peça fixa, sinó que s’ha de poder cargolar i descargolar 

amb facilitat. Per a evitar que es descargoli, es cargola a l’eix roscat una contrafemella, en 

contacte amb la cara exterior de la peça.

Fig. 7.17  Regulador de la compressió de la molla de càrrega, fabricat en llautó.
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La peça que actua de palanca (Fig. 7.18) està mecanitzada en alumini per arrencament de 

ferritja i té 3 forats: en primer lloc, un forat passant de diàmetre 5 mm, per dins del qual hi 

passa el passador d’acer a mode d’articulació, amb un coixinet de plàstic entremig. Un segon 

forat passant de diàmetre 14 mm, en el que s’hi ajusta la ròtula esfèrica, disposa d’un petit 

esglaó per impedir que aquesta ròtula es desplaci cap a l’exterior. Per últim, dins un forat cec 

de diàmetre 15,9 mm i 4 mm de profunditat es col·loca l’extrem de  la molla de càrrega, que 

s’hi ajusta amb un joc de 0,66 mm.

Fig. 7.18 Palanca, fabricada en alumini

Tot i que la rotació de la palanca és mínima amb la màquina en funcionament, per a reduir el 

parell de fricció en el contacte i per a evitar un desgast excessiu de les superfícies, es 

col·loquen 2 coixinets antifricció Igus® JFM-0304-05 (Fig. 7.19) entre el passador d’acer i la 

peça palanca d’alumini. Aquest coixinet, junt amb una volandera flexible, també coaxial al 

passador, fa de topall per a eliminar el joc axial que la palanca pogués tenir, amb el carro en 

moviment.

Fig. 7.19 Coixinet antifricció Igus® JFM-0304-05
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7.4.3 Molla de càrrega

La molla seleccionada per a carregar els contactes és una molla comercial LC 045H 08 del 

proveïdor Lee Spring®. Les seves característiques principals es poden veure a la Taula 7.5.

Diàmetre mitjà d’espira D 14,1 mm

Diàmetre de fil d 1,14 mm

Nombre d’espires N 7,26

Longitud natural L0 50,8 mm 

Rigidesa k 0,83 N/mm

Taula 7.5 Característiques de la molla de càrrega LC 045H 08 de Lee Spring®

En el procés de selecció de la molla, així com en el disseny de la palanca, s’ha seguit el 

següent procediment de càlcul (veure l’apartat A.9 de l’annex A): 

1- Estimació de la rigidesa aparent, kap, desitjada en el punt de contacte, de forma que la 

variació de força aplicada no disminueixi més d’un 2,5 % degut al propi desgast en el 

contacte.

2- Disseny del mecanisme de palanca per a minimitzar la deriva vertical en el punt de 

contacte degut al propi desgast

3- Càlcul de les característiques de la molla desitjada i selecció d’una molla comercial 

per a aconseguir una rigidesa la més baixa possible i una força màxima resultant 

suficient en el contacte suficient.
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7.5 Carro

El carro és un element mòbil del banc d’assaig, la funció del qual és pressionar 10 trossos de 

coixinet contra la barra, i alhora fer que aquests llisquin sobre la seva superfície. El carro es 

composa, per un costat, d’una estructura de peces d’alumini unides per cargols de cap Allen

M4, i per altre costat, de 10 mecanismes de palanca (veure apartat 7.4) encarregats de 

subjectar i pressionar els contactes contra la barra. A la Fig. 7.20 es pot veure el carro muntat 

sobre les guies, amb l’estructura del banc i la corretja, amb els seus dos llaços d’unió amb el 

carro.

Fig. 7.20 Carro

Amb aquest disseny del carro, la direcció de la força de càrrega aplicada als contactes és 

horitzontal i ortogonal a la direcció de lliscament i d’avanç del carro. Així s’assegura un 

contacte superficial en tot moment, i les acceleracions i frenades del carro no afecten a la 

força de càrrega aplicada als contactes.

El punt d’unió amb la corretja s’ha situat el més baix possible, i per tant més proper al centre 

de masses del carro. Les coordenades del centre de masses, respecte a l’origen del carro, són 

les que apareixen a la Taula 7.6.
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X 88,98 mm

Y 0,03 mm

Z 3,00 mm

Taula 7.6 Coordenades del centre de masses del carro, respecte a l’origen del carro

7.5.1 Sistema de guiatge

El sistema de guiatge del carro ha estat dissenyat de forma isostàtica. Dos patins alineats 

restringeixen tots els graus de llibertat excepte la translació X i la rotació al voltant de l’eix X. 

Un tercer patí, amb un joc de 0,5 mm el la direcció Y, restringeix la rotació al voltant de  

l’eix X (Fig. 7.21).

Fig. 7.21  Patins i guies del sistema de guiatge del carro

S’han seleccionat unes guies i patins de la sèrie DryLin N, del proveïdor Igus, de perfil baix 

i construïts en alumini anoditzat  i en un polímer, Iglide J, d’excel·lent resistència al desgast i 

un coeficient de fricció baix. No necessiten lubricació ni de manteniment, essent les peces de 

plàstic del patí intercanviables i amb una massa de només 12,5 g. A més, permeten 

acceleracions elevades i velocitats de fins a 15 m/s. Les guies tenen una longitud de 1260 mm 

i, per a orientar-les correctament respecte a la bancada s’hi mecanitzen dos forats a 60 mm 

dels extrems, un circular i un altre oblong, en què s’hi encaixen dues clavilles de diàmetre 6 

X

Y
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mm fixades a la base. A la Fig. 7.22 es pot veure una imatge en perspectiva d’un extrem de la 

guia amb un patí muntat.

Fig. 7.22 Perspectiva del patí i l’extrem de la guia d’Igus, on es veu la ranura per a ajustar una clavilla

El coeficient de fregament entre els patins i les guies és, en el pitjor dels casos, segons dades 

del fabricant, de 0,18. Per altre costat, el desgast del polímer Iglide J dels patins és tan baix 

que es pot considerar nul. La força màxima que suporta un patí, sobre una superfície d’àrea A

= 561,44 mm2, és F = 15 N. Per tant, la pressió exercida és 

psi3,88kPa7,26 ===
A
FP (7.2)

Com es pot veure a la Fig. 7.23, corresponent al desgast del polímer Iglide J per a baixes 

pressions, el desgast per a una pressió de 3,88 psi no arriba 0,1 µm/km.

Fig. 7.23  Corbes de desgast dels polímers Iglide per a baixes pressions

[IGUS. Iglide Catalogue. 2008, p. 4.1]



Disseny i construcció d’un banc d’assaig de desgast de coixinets lineals de plàstic Pàg. 51

Pel que fa a les alternatives del sistema de guiatge, es descarta la possibilitat d’utilitzar patins 

de recirculació de boles pels següents motius:

- Generaria nivells de soroll més alts.

- Seria més pesat, i per tant hi hauria més massa mòbil.

- El seu cost seria més elevat.

7.5.2 Estructura del carro

L’estructura del carro (Fig. 7.24) està formada bàsicament per 5 peces d’alumini unides per 

mitjà de cargols de cap Allen M4, i 5 peces idèntiques en forma de X suporten l’eix, que fa 

d’articulació del mecanisme de palanca, descrit a l’apartat 7.4.2. Per a assegurar que el 

contacte entre els trossos de coixinet de l’assaig i la barra és correcte, s’ha dissenyat 

l’estructura del carro amb una rigidesa elevada, especialment per a rotacions al voltant de 

l’eix Y, que provocaria la força exercida per la corretja. 

Fig. 7.24  Estructura del carro

Totes les peces estan mecanitzades a la fresa en blocs d’alumini i, per assegurar una 

col·locació relativa precisa entre elles, la unió es fa, a més dels cargols, amb clavilles i forats 

de muntatge de toleràncies g6 – H7. Per a aconseguir una bona referència entre peces a totes 

les unions, s’insereixen als forats corresponents (H7), manualment o amb l’ajuda d’un martell,

2 clavilles estàndard de ferreteria (g6). L’altra peça disposa també de dos forats, un circular i 
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un altre oblong, com mostra la Fig. 7.25, en línia amb el centre de l’altre forat. Així 

s’aconsegueix una unió isostàtica i precisa entre les peces que conformen l’estructura del 

carro.

Fig. 7.25 Detall d'una unió entre peces mitjançant cargols de cap Allen M4 i clavilles estàndard de 
diàmetre 3 mm

Les 2 peces idèntiques anomenades “Carro – A” (Fig. 7.26) tenen una geometria en forma 

d’A i un gruix de 8 mm. En cadascuna d’elles es mecanitzen 8 forats per als cargols M4, 4 

forats per ajustar-hi les clavilles de 3 mm, 2 forats per a les clavilles de 2 mm, i 8 forats 

roscats M3 per a fixar sobre la peça la xapa per a evitar que el llaç de la corretja es desencaixi,

i per a poder fixar dues esponges a la cara exterior per lubricar la barra contínuament, si 

l’assaig ho requereix, amb el propi moviment del carro. 

Fig. 7.26 Peça “Carro - A”

El forat de retorn de la corretja està centrat i amb els cantells aixamfranats per a no danyar les 

dents de la corretja en cas que aquesta arribi a tocar els cantells. A més, s’ha deixat prou 



Disseny i construcció d’un banc d’assaig de desgast de coixinets lineals de plàstic Pàg. 53

espai, tant vertical com horitzontal, per a assegurar que amb les vibracions de la corretja 

aquesta no arribi a tocar la peça.

Les dues peces de l’estructura on es fixen els patins de les guies i on es cargolen els eixos 

roscats per a comprimir les molles de càrrega s’han anomenat “Carro – L1” (Fig. 7.27) i 

“Carro – L2” (Fig. 7.28). Aquestes tenen un perfil en forma de L amb un gruix de 8 mm. A 

cadascuna d’elles, s’hi mecanitzen 6 forats roscats M4 en els extrems per a unir amb les peces 

“Carro - A” i 5 forats roscats M6 per a fixar les espigues roscades, que permeten regular la 

compressió de les molles de càrrega. També es mecanitzen els forats per a fixar correctament 

els patins de les guies de forma que els caps dels cargols de cap Allen no sobresurtin 

excessivament de la peça i que hi hagi un cert joc en el moment del muntatge, per a eliminar 

tensions residuals.

Fig. 7.27 Peça “Carro – L1”

Fig. 7.28 Peça “Carro – L2”
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Una cinquena peça (Fig. 7.29), també de 8 mm de gruix, acaba de donar la rigidesa necessària 

a l’estructura del carro. És una peça col·locada verticalment, en la qual es mecanitzen a cada 

extrem 2 forats roscats M4 i 2 de diàmetre 2 mm, per a ajustar-hi les clavilles i per a unir-la 

amb la peça “Carro - A”. A la cara superior es mecanitzen 6 forats roscats M4 per a fixar les 6 

peces anomenades “Carro - X”, i 10 forats de diàmetre 3 mm per a ajustar-hi les clavilles que 

donen a aquestes peces una orientació precisa.

Fig. 7.29 Peça “Carro - I”

La Fig. 7.30 mostra una de les 6 peces idèntiques, en forma de X, anomenades “Carro - X”. 

Aquesta peça, amb un gruix de 8 mm, té la funció de subjectar l’eix de 3 mm, que és 

l’articulació de la palanca. L’eix es fa passar manualment, o amb l’ajuda d’un martell, per 

dins de dos forats de diàmetre 3 mm. Cadascuna d’aquestes peces té una cara plana de 

contacte amb les del costat, de forma que ajustant també les clavilles en els forats oblongs

adients, les 6 peces en conjunt tinguin una bona referència respecte a la resta de l’estructura 

del carro. Finalment, es cargolen aquestes peces a la peça “Carro - I” mitjançant 6 cargols de 

cap Allen M4.

Fig. 7.30 Peça Estr_X



Disseny i construcció d’un banc d’assaig de desgast de coixinets lineals de plàstic Pàg. 55

7.6 Bancada

La bancada és el conjunt de peces del banc que fan de suport per a altres peces que intervenen 

en l’assaig, i totes elles, mecanitzades en alumini per arrencament de ferritja, estan rígidament 

unides per mitjà de cargols, i orientades amb precisió amb dues clavilles per a cada peça. La 

base de la bancada és una xapa gruixuda d’alumini de 25 mm, amb la cara superior 

rectificada, que a més de donar rigidesa a la bancada, ha de tenir una bona planor en aquesta 

cara per a donar a les guies i al suport de la barra una bona rectitud. A la Fig. 7.31 es pot 

veure una imatge en perspectiva del conjunt de la bancada.

Fig. 7.31 Bancada

El suport de la barra (Fig. 7.32) té la particularitat que és la peça que dóna la rectitud a la 

pròpia barra i, per tant, s’especifica que en el procés de mecanitzat les dues cares que formen 

un angle en V de 120º, i que tenen contacte amb la barra, han de ser mecanitzades després de 

fixar aquesta peça a la base. 

Fig. 7.32 Suport de la barra
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La fixació a la base es realitza amb 26 cargols de cap Allen M4 i s’orienta amb dues clavilles,

una a cada extrem. La unió de la barra amb aquesta peça es fa amb 13 cargols M2,5, 

coincidents amb els forats roscats de la barra, als que s’hi accedeix per sota, amb uns forats 

d’accés mecanitzats a la base horitzontal. Cal recordar que la barra és un dels elements 

recuperats d’un excedent de producció i, per tant, els punts d’ancoratge vénen imposats pel 

propi disseny de la barra. L’única modificació que es fa a la barra és acurçar-ne la llargada a 

1240 mm i aixamfranar-ne les arestes.

Del suport del motor (Fig. 7.33), mecanitzat a la fresa a partir d’un bloc d’alumini, cal 

destacar la importància de la seva orientació, i la del propi motor que s’hi ajusta. L’eix del 

motor ha de tenir un bon paral·lelisme amb l’eix Y de coordenades per a assegurar que la 

corretja dentada està centrada respecte a la politja motriu i que la força exercida per la corretja 

és perpendicular a l’eix. Per a aconseguir una bona referència, aquesta peça està fixada a la 

base horitzontal per 4 cargols de cap Allen M6, als quals s’accedeix també per sota, i per dues 

clavilles de diàmetre 5 mm ajustades a dos forats, un circular i un oblong.

Fig. 7.33 Suport del motor

La peça en forma de T invertida, que es pot veure a la Fig. 7.34, és el suport del mecanisme 

tensor de la corretja. Aquesta peça també és important que estigui ben alineada amb la 

direcció d’avanç del carro, tot i que aquest factor no és tan crític com en el suport del motor. 

Igualment, la unió es fa amb dos cargols de cap Allen M6 i dues clavilles de diàmetre 5 mm. 

Com s’ha vist al subapartat 7.3.3, la part mòbil del tensor és guiada per dos passadors d’acer 
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de diàmetre 6 mm, que s’encaixen en els dos forats cilíndrics mecanitzats a la peça. Entremig 

d’aquests dos forats n’hi ha un altre per on es fa passar el cargol M4 que subjecta el tensor.

Fig. 7.34 Suport del tensor de la corretja

Per a fer més ergonòmiques les tasques de manipulació, ajustaments, mesura, etc. del banc 

d’assaig, aquest es col·loca damunt una senzilla estructura amb rodes. Aquesta estructura s’ha 

aprofitat d’una màquina en desús de l’empresa. La unió al banc es realitza amb 4 cargols M5, 

2 a cada punt de recolzament, i la distància entre aquests punts és 1233 mm. La Fig. 7.35

mostra una imatge d’aquesta estructura amb rodes.

Fig. 7.35  Estructura amb rodes sobre la que es col·loca el banc d’assaig
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7.6.1 Fletxa de la bancada deguda al propi pes

En el dimensionament de la base horitzontal el criteri principal de disseny és poder 

minimitzar la fletxa de la base, que condiciona la rectitud de les guies i de la barra, deguda al 

seu propi pes. Per a l’estudi no es consideren altres forces que el propi pes de la base 

horitzontal i del suport de la barra, que és la més notable en la direcció de l’eix Z.

La Fig. 7.36 mostra el resultat d’una anàlisi per elements finits de la fletxa vertical (en la 

direcció de l’eix Z). Per a l’anàlisi s’han considerat els recolzaments com dues línies, una amb 

totes les translacions restringides i l’altra amb la translació X lliure. D’aquesta forma el 

problema es converteix en un problema isostàtic, vàlid en aquest cas ja que, per la baixa 

rigidesa de l’estructura en comparació amb la bancada, no es pot considerar que els

recolzaments en restringeixin la rotació.

Fig. 7.36  Resultats de l’anàlisi per elements finits de la fletxa vertical de la bancada deguda al propi pes

Com es pot veure en els resultats de l’anàlisi, la fletxa vertical màxima no supera en cap cas 

els 0,08 mm, un valor acceptable per al bon funcionament del banc d’assaig.
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7.7 Aparell de mesura

Per la naturalesa dels assajos que s’han de realitzar en aquest banc, cal prendre periòdicament 

la mesura del desgast. Amb aquest fi s’ha dissenyat un aparell, manual encara que precís, que 

permet mesurar el desgast del contacte sense haver de desmuntar-lo.

L’aparell de mesura en qüestió és un comparador digital, model ID-S112 de Mitutoyo

[MITUTOYO. Digimatic Indicators Catalogue. 2007, p. F-2], amb una precisió de 3 µm

(Fig. 7.37). A l’extrem del palpador s’hi enrosquen un allargador de 25 mm i a continuació

una punta de contacte plana.

Fig. 7.37 Comparador digital Mitutoyo ID-S112

La peça que suporta el tros de coixinet s’ha dissenyat de forma que l’eix roscat acabi amb una 

superfície esfèrica, de radi 24 mm, amb centre coincident amb la intersecció de l’eix de la 

barra (amb el contacte sense desgastar) i el propi eix de la peça. Així, el contacte de la punta 

del palpador (superfície plana) amb l’extrem de l’eix del suport del tros de coixinet (superfície 

esfèrica) és puntual i assegura que la mesura realment correspon al desgast del contacte. La 

Fig. 7.38 mostra el detall del contacte de la punta del palpador amb el suport del tros de 

coixinet.

Fig. 7.38 Detall del contacte puntual del palpador amb el suport del tros de coixinet
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Per a mesurar el desgast del contacte es pren com referència el centre de la barra, de forma 

que la diferència entre dues mesures correspongui directament al desgast del contacte. La 

peça que suporta el comparador té forma de forquilla i els extrems formen una V de 90º que 

recolza damunt la barra, com mostra la Fig. 7.39. 

Fig. 7.39 Aparell de mesura en la posició correcta per a mesurar el desgast

La translació X està restringida per la peça palanca, que s’hi ajusta amb un joc d’1 mm. Per a 

fixar la rotació al voltant de l’eix X de l’estri de mesura es mecanitza sobre aquesta peça una 

petita zona per a fer contacte amb la peça L2 de l’estructura del carro. L’estri queda ben 

encaixat gràcies a aquestes restriccions comentades i a dues làmines d’acer que actuen a mode 

de molla de flexió.

S’ha dissenyat també una eina que permet fixar el zero relatiu del comparador per a cada sèrie 

de mesures. Tot i que el comparador permet guardar en memòria un zero absolut, la llarga 

durada dels assajos fa necessari disposar d’una alternativa física. 

Aquesta eina, que es pot veure a la Fig. 7.40, disposa d’una peça d’acer inoxidable, igual que 

el suport del tros de coixinet, unida a la barra, i amb una superfície cilíndrica on el palpador fa 

contacte i es fixa el zero absolut de la mesura. El fet que aquesta peça sigui també d’acer 

inoxidable, amb el mateix coeficient d’expansió tèrmica, contribueix a disminuir la desviació 

en la mesura deguda als canvis de temperatura.
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Fig. 7.40 Eina per a fixar l’origen del comparador

7.8 Dispositius de seguretat

En aquest apartat es comenten els aspectes més destacats del disseny dels dispositius de 

seguretat que incorpora el banc d’assaig, tant per a garantir la seguretat de les persones com 

del propi banc i l’entorn on estigui emplaçat.

7.8.1 Coberta de seguretat

Durant un assaig el carro es desplaça a velocitats de fins a 2,8 m/s, la qual cosa fa necessari 

incorporar en el disseny del banc algun dispositiu de seguretat que eviti qualsevol 

interferència del carro en moviment amb objectes o persones presents a l’entorn. Amb aquesta 

finalitat s’ha dissenyat una coberta de policarbonat, que es pot veure a la Fig. 7.41, que 

cobreix tota la llargada del banc, i per tant tota la cursa del carro.

Fig. 7.41 Coberta de seguretat del banc d'assaig

La coberta consisteix en una planxa de policarbonat doblegada en forma de U. S’ha 

seleccionat aquest tipus de material transparent perquè permet veure l’evolució de l’assaig 

sense haver de treure la coberta. A la planxa de policarbonat es tallen 4 petites ranures en els 
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costats per poder-la posar i treure amb facilitat, per a prendre periòdicament les mesures de 

desgast. La coberta recolza, per mitjà d’aquestes ranures, damunt la tija de 4 cargols M6 que 

s’han de cargolar quan es deixi un assaig en marxa sense vigilància.

7.8.2 Detector de final de cursa

Cada vegada que es reiniciï l’assaig, a causa d’una aturada per a mesurar, per manteniment, 

per avaria, etc., s’ha de reiniciar el control del moviment del carro. S’instal·larà un detector 

de final de cursa, on el control haurà de detectar que el carro està situat a la posició inicial, a 

punt per a reprendre el moviment. Els encòders incrementals no enregistren la posició 

absoluta i, si el control es reinicia, es podria perdre la referència. 

7.8.3 Dispositius elèctrics de seguretat

Tots els dispositius que consumeixen energia elèctrica s’instal·laran de forma correcta segons 

la normativa vigent i es connectaran en sèrie amb almenys un interruptor diferencial i un 

interruptor magnetotèrmic general. 

7.9 Control

Per al control del moviment del carro es preveu la instal·lació i programació d’un controlador 

PID comercial, PIC-SERVO SC 3PH de Jeffrey Kerr. Aquest controlador compara el senyal 

enviat per un generador de senyals trapezoïdals, amb el perfil corresponent al perfil de 

velocitats desitjat, amb el senyal generat per l’encòder lineal acoblat a l’eix del motor. A la 

Taula 7.7 es detallen la tensió màxima i les intensitats de corrent màximes que pot 

subministrar el controlador.

Tensió màxima Umàx 48 V

Intensitat contínua màxima Icont. màx 6 A

Intensitat de pic màxima Ipic màx. 7 A

Taula 7.7 Tensió i intensitats màximes del PIC-SERVO SC 3PH
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Cal comentar que el disseny del banc d’assaig i el dimensionament dels seus components s’ha 

fet pensant en la utilització d’aquest controlador, per ser una solució senzilla de programar i 

econòmicament viable. 

A més del controlador es preveu instal·lar en el banc un comptador de cicles del carro, de 

consulta imprescindible a l’hora de prendre les mesures de desgast, per a conèixer la distància 

recorreguda pel carro. També es preveu instal·lar un termòmetre en contacte amb el motor per 

a tenir controlada la seva temperatura i, en cas de sobreescalfament, prendre les mesures 

corresponents.
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8 Anàlisi Modal de Fallada i Efectes (AMFE)

L’AMFE (Anàlisi Modal de Fallada i Efectes) és un procés sistemàtic per a avaluar els modes 

de fallada, i les causes associades, en els processos de disseny i fabricació d’un nou producte.

Consisteix en elaborar una llista de possibles modes de fallada de cada component o 

subsistema, i a cada mode se li assigna un valor numèric per a la freqüència d’ocurrència, la 

gravetat i la detectabilitat (Taula 8.1). Finalment, aquests tres valors es multipliquen per a 

obtenir el RPN (Risk Priority Number), que s’utilitza per a centrar els esforços en el disseny 

dels punts més crítics. L’AMFE serveix també per a documentar els esforços realitzats en la 

prevenció de fallades, cosa que pot ser útil i necessari en futures revisions o millores del 

disseny.

Probabilitat Codi

Remota 1

Baixa 2

Moderada 3

Alta 4

Molt alta 5

Gravetat Codi

Lleu 1

Baixa 2

Moderada 3

Alta 4

Molt alta 5

Detectabilitat Codi

Molt alta 1

Alta 2

Moderada 3

Baixa 4

Remota 5

Taula 8.1 Codis de l’AMFE
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A la Taula 8.2 es pot veure una llista de possibles modes de fallada, els seus efectes i les 

possibles causes, així com les accions que s’han de prendre. Aquesta taula es pot anar 

actualitzant a mesura que es tinguin més coneixements experimentals del funcionament del 

banc d’assaig.

Id. Part Mode de 
fallada Efecte de fallada Causes

G
ra

ve
ta

t
Fr

eq
üè

nc
ia

D
et

ec
ta

bi
lit

at

RPN Accions a prendre

1 Corretja Trencament de 
la corretja

El carro no es mou o pot topar 
amb el suport del motor o el 
suport del tensor.

Sobrecàrrega o final 
de la vida útil.

3 2 3 18 Revisar periòdicament 
l'estat de la corretja

2 Corretja Desgast 
d'algunes dents 
de la corretja

La corretja patina damunt la 
politja

Final de la vida útil. 3 2 3 18 Revisar periòdicament 
l'estat de la corretja

3 Motor Desgast de les 
escombretes 
del motor

El motor es para Final de la vida útil. 2 1 5 10 Proveir-se d'un nou motor 
per a una ràpida substitució 
en cas d'avaria

4 Carro Desgast 
excessiu dels 
patins de les 
guies

El carro té joc en el seu 
desplaçament.

Final de la vida útil. 1 3 2 6 Revisar periòdicament 
l'estat dels patins i proveir-
se de patins de substitució 
per a canviar-los ràpidament 
en cas d'avaria

5 Motor Pèrdua de 
comptes de 
l'encòder

El carro pot topar amb el 
suport del motor o el suport 
del tensor.

Brutícia a l'ambient 4 1 4 16 Mantenir un ambient net al 
voltant del banc

6 Motor Escalfament 
excessiu del 
motor

S'ha de parar el motor o es pot 
arribar a cremar

Sobrecàrrega o poca 
pausa de repòs entre 
cicles.

3 2 2 12 Controlar la temperatura del 
motor

7 Molla 
de 
càrrega

Afluixament 
de la femella 
de càrrega

Disminueix la pressió del 
contacte i canvien els 
paràmetres d'assaig

Vibracions 2 3 1 6 Revisar periòdicament que 
la unió és correcta

8 Corretja Afluixament 
del nus de la 
corretja

El carro no es mou o pot topar 
amb el suport del motor o el 
suport del tensor.

Vibracions 3 3 2 18 Revisar periòdicament que 
els cargols del nus estan ben 
collats

Taula 8.2 Anàlisi Modal de Fallada i Efectes
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9 Protocol d’assaig

Per a la correcta utilització del banc d’assaig s’ha establert un protocol d’assaig. Aquí es 

detallen alguns aspectes de compliment necessari per a la posada en marxa d’un assaig, per a 

la mesura correcta del desgast, i per a la correcta regulació dels paràmetres d’assaig.

9.1 Posada en marxa d’un assaig

El procediment a seguir per a la posada en marxa d’un assaig és el següent:

1- Assegurar-se que la font d’alimentació del motor està desconnectada.

2- Accedir al codi de control del motor i modificar els paràmetres desitjats per al nou 

assaig (velocitat, acceleració, longitud de cursa, temps de repòs, etc.).

3- Verificar el bon estat de les dents de la corretja dentada i el desgast dels patins del 

carro (si s’aprecia manualment que hi ha joc entre els patins i les guies s’han de 

substituir els patins per uns de nous).

4- Inserir els trossos de coixinet dins la ranura del suport i collar els cargols de subjecció.

5- Col·locar les 10 molles de compressió i fixar la compressió de cada parella de molles 

(cal recordar que cada molla ha de tenir la mateixa compressió que la que té en 

oposició amb la barra, i que la suma de les forces de tots els contactes no ha de ser en 

cap cas superior a 200 N).

6- Ajustar les femelles i contrafemelles de les tiges de compressió de les molles.

7- Fer pressió amb el dit a la palanca per a assegurar un contacte central inicial del tros 

de coixinet amb la barra.

8- Lubricar la barra manualment, amb l’ajuda d’una esponja, segons les necessitats de 

l’assaig.

9- Moure el carro manualment fins al topall del costat del motor.

10- Prendre la mesura inicial de desgast dels 10 contactes i anotar-les a la taula 

corresponent.

11- Anotar a la taula corresponent la lectura del comptador de cicles, la data, l’hora, la 

compressió de cada contacte, etc.
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12- Col·locar la coberta de seguretat i collar els 4 cargols que la subjecten.

13- Connectar la font d’alimentació.

14- Inicialitzar el control del motor i començar l’assaig.

9.2 Mesura del desgast dels contactes

El procediment a seguir per a prendre la mesura del desgast dels contactes és el següent:

1- Aturar l’assaig i desconnectar la font d’alimentació del motor.

2- Afluixar els cargols de la coberta i descobrir el banc.

3- Anotar a la taula corresponent l’hora, la data i la lectura del comptador de cicles.

4- Moure el carro manualment fins al topall del costat del motor.

5- Encaixar l’aparell de mesura en l’eina per a fixar l’origen de les mesures i anotar la 

lectura de referència.

6- Encaixar cuidadosament l’aparell de mesura en el carro, amb el carro situat a l’extrem 

de la guia, en contacte amb el topall,  per a cadascun dels 10 contactes. Anotar les 10 

lectures obtingudes.

7- Si l’assaig ho requereix, lubricar manualment la barra amb l’ajuda d’una esponja.

8- Col·locar la coberta de seguretat i collar els 4 cargols que la subjecten.

9- Connectar la font d’alimentació.

10- Inicialitzar el control del motor i començar l’assaig.

9.3 Regulació de la pressió de contacte

Coneguda la rigidesa de la molla de càrrega i la relació de palanca entre aquesta i el contacte, 

per a determinar la força exercida en el contacte, i per tant la pressió de contacte, és suficient 

conèixer una distància relacionada amb la compressió de la molla.
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A la Fig. 9.1 es veu la distància, d, que s’ha de mesurar per a conèixer la força exercida. S’ha 

escollit aquesta cota ja que és accessible i fàcil de mesurar amb un peu de rei manual.

Fig. 9.1 Distància a mesurar, d, per a conèixer la càrrega del contacte

La molla té una longitud natural L0 = 50,8 mm i una rigidesa k = 0,83 N/mm. Amb una relació 

de palanca entre la força exercida per la molla i la força aplicada al contacte r = 1,26 i una 

àrea de contacte del tros de coixinet A = 60 mm2, es pot consultar a la Taula 9.1 la relació 

entre la força aplicada en el contacte, Fc, la pressió del contacte, Pc, i la distància mesurada, d.

Fc [N] Pc [kPa] d [mm]
0 0 16,20
1 17 17,16
2 33 18,11
3 50 19,07
4 67 20,02
5 83 20,98
6 100 21,94
7 117 22,89
8 133 23,85
9 150 24,81
10 167 25,76
11 183 26,72
12 200 27,67
13 217 28,63

Fc [N] Pc [kPa] d [mm]
14 233 29,59
15 250 30,54
16 267 31,50
17 283 32,46
18 300 33,41
19 317 34,37
20 333 35,32
21 350 36,28
22 367 37,24
23 383 38,19
24 400 39,15
25 417 40,11
26 433 41,06
27 450 42,02

Fc [N] Pc [kPa] d [mm]
28 467 42,97
29 483 43,93
30 500 44,89
31 517 45,84
32 533 46,80
33 550 47,75
34 567 48,71
35 583 49,67
36 600 50,62
37 617 51,58
38 633 52,54
39 650 53,49
40 667 54,45

Taula 9.1 Relació entre la força aplicada al contacte, la pressió i la distància mesurada

d
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9.4 Velocitat mitjana del carro i producte PV

Una dada important a conèixer en la realització d’un assaig de desgast és el producte PV (P·v) 

al que està sotmès cada contacte. Igual que la velocitat, aquest producte té una evolució 

trapezoïdal en cada anada i tornada del carro (mig cicle). La pressió és constant i coneguda 

(veure l’apartat 9.3) però cal conèixer la mitjana de la velocitat, quan el carro està en 

moviment, és a dir, sense incloure a la mitjana el temps de repòs en el canvi de sentit.

El temps que triga el carro en recórrer la longitud L és, per a un perfil trapezoïdal simètric 

d’acceleració a i velocitat v, 

v
a
vL

a
vt

2

2 −
+

⋅
= (9.1)

Així, la velocitat mitjana, en funció d’aquests tres paràmetres, és:

v
a
vL

a
v

L
t
Lvmitjana 2

2 −
+

⋅

== (9.2)

Aquesta expressió només és vàlida si L
a
v

<
2

, és a dir, si el moviment del carro segueix un 

perfil de velocitats trapezoïdal simètric. Llavors, el valor del producte PV mitjà és, per a cada 

contacte,

mitjanaiimitjà vPPV ⋅= (9.3)

A la Taula 9.2 es pot llegir el valor de la velocitat mitjana, per a uns valors coneguts de 

velocitat i acceleració, i per a una longitud de cursa L = 1 m.
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a [m/s2]

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5

0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,2 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

0,3 0,25 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

0,4 0,30 0,34 0,36 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

0,5 0,40 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49

0,6 0,44 0,48 0,51 0,52 0,54 0,54 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58

0,7 0,47 0,53 0,56 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,67

0,8 0,49 0,56 0,61 0,64 0,66 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75

0,9 0,50 0,58 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83

1 0,60 0,67 0,71 0,75 0,78 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90

1,1 0,61 0,69 0,74 0,78 0,82 0,84 0,87 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98

1,2 0,61 0,70 0,76 0,81 0,85 0,88 0,91 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04

1,3 0,61 0,70 0,78 0,83 0,88 0,91 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10

1,4 0,61 0,71 0,78 0,85 0,90 0,94 0,98 1,01 1,03 1,06 1,08 1,09 1,11 1,12 1,14 1,15 1,16

1,5 0,71 0,79 0,86 0,91 0,96 1,00 1,03 1,06 1,09 1,11 1,14 1,15 1,17 1,19 1,20 1,21

1,6 0,70 0,79 0,86 0,92 0,98 1,02 1,06 1,09 1,12 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,26

1,7 0,70 0,79 0,87 0,93 0,99 1,04 1,08 1,11 1,15 1,18 1,20 1,23 1,25 1,27 1,29 1,30

1,8 0,69 0,78 0,87 0,93 0,99 1,05 1,09 1,13 1,17 1,20 1,23 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34

1,9 0,68 0,78 0,86 0,94 1,00 1,05 1,10 1,15 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,33 1,36 1,38

2 0,77 0,86 0,93 1,00 1,06 1,11 1,16 1,20 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,38 1,41

2,1 0,76 0,85 0,93 1,00 1,06 1,12 1,17 1,21 1,25 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41 1,43

2,2 0,75 0,84 0,92 1,00 1,06 1,12 1,17 1,22 1,26 1,30 1,34 1,37 1,40 1,43 1,46

2,3 0,74 0,83 0,92 0,99 1,06 1,12 1,17 1,22 1,27 1,31 1,35 1,38 1,42 1,45 1,48

2,4 0,73 0,82 0,91 0,98 1,05 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,36 1,40 1,43 1,46 1,49

2,5 0,81 0,90 0,98 1,05 1,11 1,17 1,22 1,27 1,32 1,36 1,40 1,44 1,48 1,51

2,6 0,80 0,89 0,97 1,04 1,11 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,41 1,45 1,48 1,52

2,7 0,79 0,88 0,96 1,03 1,10 1,16 1,22 1,27 1,32 1,37 1,41 1,45 1,49 1,53

v[
m

/s
]

2,8 0,77 0,86 0,95 1,02 1,09 1,15 1,21 1,27 1,32 1,37 1,41 1,46 1,50 1,53

Taula 9.2 Valors de la velocitat mitjana del carro [m/s] per a un perfil trapezoïdal simètric i una longitud 
de cursa L = 1 m
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10 Estudi d’impacte ambiental

El banc d’assaig objecte d’aquest projecte és un prototip, un estri per a la investigació, del

qual no es preveu cap procés de reproducció en cadena, comercialització ni transport.

L’impacte ambiental del banc d’assaig és, doncs, molt limitat però, així i tot, es considera 

necessari comentar algunes generalitats i les diferents fases del projecte.

10.1 Generalitats

Aquest projecte sorgeix d’un pla de l’empresa per a aprofundir en el coneixement dels seus 

productes, i en concret del desgast dels coixinets lineals del carro, per a millorar-ne el disseny 

i allargar la seva vida. Ja s’ha comentat que el problema més important associat al desgast 

dels coixinets del carro de les impressores és que a mitja vida de la impressora s’ha de fer un 

manteniment preventiu, en què es canvia el carro sencer per a garantir una bona qualitat 

d’impressió.

Des d’un punt de vista mediambiental, el banc d’assaig projectat hauria de contribuir en 

millorar el disseny del producte, i eliminar la necessitat de canviar el carro a mitja vida. Sense 

aquest canvi, s’estalviaria 1,012 kg de compost (85%  Policarbonat + 15% Fibres de carboni) 

del carro, residus no reutilitzables però sí reciclables, degut a la precisió necessària en la 

integració dels coixinets.

Un altre aspecte en què el banc pot contribuir positivament és que es podran assajar nous 

materials, amb menys desgast i menys fricció, amb l’objectiu de reduir o eliminar la 

lubricació de la barra, sobre la qual llisquen els coixinets del carro de les impressores.

Els assajos en aquest banc substituiran els assajos concrets de coixinets que es realitzen 

utilitzant tota una impressora, que no es pot reutilitzar ja que, per la durada dels assajos, 

elements com la corretja, el motor, els coixinets, etc. arriben al final de la seva vida útil.
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10.2 Fase de disseny

Durant el disseny del banc d’assaig s’ha pensat en tot moment aprofitar el màxim nombre 

d’elements disponibles a la mateixa empresa, ja siguin excedents de producció com peces 

recuperades de màquines (impressores) en desús.

Essent aquest projecte el d’un prototip l’optimització de material no ha estat un criteri 

principal que s’ha seguit durant el disseny. Així i tot, les peces per a ser fabricades per 

arrencament de ferritja s’han dissenyat minimitzant la pèrdua de material.

Les peces comprades a proveïdors externs, concretament les guies i els patins del carro i els 

coixinets antifricció de l’articulació del mecanisme actuant, són d’un material autolubricant, 

amb la qual cosa es pot prescindir de lubricar amb oli aquest elements.

10.3 Fases de fabricació i muntatge

Les peces fabricades expressament són d’alumini (excepte el regulador de la compressió de la 

molla, que és de llautó) i s’han fabricat per arrencament de ferritja. El proveïdor d’aquestes 

peces garanteix un control dels olis i altres substàncies utilitzades en aquest procés, així com 

el tractament adequat dels residus segons indica la normativa del Catàleg Europeu de Residus.

El muntatge del banc s’ha realitzat en els tallers de la pròpia empresa utilitzant cargols 

estàndards i altres elements de ferreteria disponibles i s’han acoblat  les peces (per mitjà de 

clavelles) manualment, amb martell o amb premsa manual. Per tant, no s’ha consumit energia 

elèctrica ni s’han generat residus durant la fase de muntatge.

10.4 Fase d’utilització

Durant la fase d’utilització el banc d’assaig no genera residus directes i l’energia elèctrica 

consumida pel motor no supera els 240 W. L’aspecte més important a considerar en aquesta 

fase és l’impacte acústic en el seu entorn. El banc és mòbil (està dotat de 4 petites rodes) i, 

encara que es preveu que els assajos es portin a terme en una sala aïllada de qualsevol entorn 
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de treball, puntualment o durant les proves prèvies al començament de l’assaig pot ser útil 

situar-lo en un lloc més proper al lloc de treball. Així, els sorolls i les vibracions que es 

produeixen amb la màquina en funcionament s’han limitat al soroll del motor i del fregament 

entre el carro i els elements fixes a la bancada.

És enormement recomanable fer una bona difusió dels resultats obtinguts en un assaig dins 

l’àmbit de l’empresa per a evitar que es repeteixin assajos, amb la inversió de temps i energia 

que això suposaria.

10.5 Final del cicle de vida

Un cop finalitzat el cicle de vida del banc d’assaig, no cal prendre mesures de caràcter 

mediambientals especials. La màquina es desmuntarà i s’aprofitaran, igual que s’ha fet en 

aquest projecte, tots els elements possibles (cargols, molles, etc.). Amb els components que 

degut al seu desgast no puguin ser recuperats es procedirà al seu reciclatge o abocament 

controlat segons la normativa vigent.

Pel que fa a les peces mecanitzades d’alumini, la seva qualitat no disminueix amb el temps i, 

per tant, poden servir de matèria primera per a fabricar noves peces.
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11 Estudi econòmic

En aquest apartat es presenta l’estudi econòmic del projecte d’aquest banc d’assaig, 

contemplant les fases de disseny, construcció i muntatge del mateix. A la Taula 11.1 es 

resumeixen els costos del projecte, dividits en tres partides.

Concepte Cost [€]

Cost de les peces fabricades 4.850,00

Cost dels components comercials 782,73

Cost d’enginyeria 7.840,00

TOTAL 13.472,73

Taula 11.1 Cost total del banc d’assaig

Aquest banc d’assaig és únic, per a un ús intern de l’empresa, i no es té la intenció de 

comercialitzar-lo ni de reproduir-lo en sèrie. Per tant no té sentit avaluar la rendibilitat del 

projecte des d’un punt de vista econòmic.

11.1.1 Cost de les peces fabricades

S’inclouen en aquest apartat de l’estudi econòmic totes les peces fabricades expressament per 

al banc d’assaig dissenyat. La fabricació de totes aquestes peces ha estat encomanada a un 

taller extern, col·laborador de l’empresa.
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Els costos per peça, així com la tecnologia de fabricació utilitzada, es detallen a la Taula 11.2.

Denominació Tecnologia de fabricació Referència Quantitat Cost unitari [€] Cost [€]

Base banc Mecanitzat en Al-5083 BDC-01-001 1 775 775

Suport barra Mecanitzat en Al-6082 BDC-01-002 1 565 565

Suport motor Mecanitzat en Al-6082 BDC-01-003 1 290 290

Suport tensor Mecanitzat en Al-6082 BDC-01-004 1 145 145

Carro – A Mecanitzat en Al-6082 BDC-02-012 2 190 380

Carro – L1 Mecanitzat en Al-6082 BDC-02-121 1 80 80

Carro – L2 Mecanitzat en Al-6082 BDC-02-131 1 85 85

Carro – X Mecanitzat en Al-6082 BDC-02-155 6 60 360

Suport 

coixinet

Mecanitzat-electroerosió

en acer AISI 316
BDC-02-212 10 95 950

Palanca Mecanitzat en Al-6082 BDC-02-213 10 46 460

Regulador 

compressió
Mecanitzat en llautó BDC-02-214 10 25 250

Forquilla 

comparador
Mecanitzat en Al-6082 BDC-04-110 1 100 100

Estri

referència 

comparador

Mecanitzat en Al-6082 BDC-04-200 1 100 100

Molla de 

flexió

Doblegament de xapa

d’acer per a molles al C
BDC-04-121 2 30 60

Coberta
Tall i doblegament de 

planxa de policarbonat
BDC-05-001 1 250 250

TOTAL 4.850

Taula 11.2 Cost de les peces fabricades
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11.1.2 Cost dels components comercials

S’agrupen en aquest apartat tots els components del banc d’assaig comprats, per mitjà de 

proveïdors o directament al fabricant. Els components que, tot i ser comercials, provenen de la 

recuperació d’un excedent de producció o de màquines en desús no es consideren, perquè ja 

han estat amortitzats per l’empresa.

Tots els elements de ferreteria utilitzats per al muntatge del banc (cargols, femelles, 

volanderes, clavilles, etc.) s’agrupen en un mateix concepte i se n’estima un cost aproximat.

A la Taula 11.3 es detallen els costos dels elements comercials que inclou el banc d’assaig.

Concepte Proveïdor Referència Quantitat Cost unitari [€] Cost [€]

Guia 1260 mm IGUS NK01-27-0-1260 2 32,75 65,49

Patí LLZ IGUS NW-02-27 LL 3 3,72 11,17

Molla Lee Spring LC 045H 08 (S316) 10 4,77 47,70

Coixinet IGUS JFM-0304-05 20 0,69 13,86

Ròtula IGUS EGLM-05 20 1,64 32,76

Comparador UNCETA (Mitutoyo) D3 3120 (543-690B) 1 268,50 268,50

Allargador 

25mm
UNCETA (Mitutoyo)

D3 3415 

(21AAA259B)
1 4,15 4,15

Punt de contacte UNCETA (Mitutoyo) D3 3420(120042) 1 28,50 28,50

Presoner 

comparador
MISUMI KQM-8 1 12,60 12,60

Control Jeffrey Kerr PIC-SERVO SC 3PH 1 238,00 238,00

Material de 

ferreteria
60,00

TOTAL 782,73

Taula 11.3 Cost dels components comercials
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11.1.3 Cost d’enginyeria

En aquest apartat es considera el temps dedicat pel projectista, estudiant en pràctiques en 

aquest cas, en les diverses tasques del projecte: estudi preliminar, documentació, càlculs, 

disseny, muntatge i elaboració de documents. El temps dedicat al projecte es divideix en 

jornades de treball de 8 hores a dedicació exclusiva durant 7 mesos.

No es consideren els costos associats als recursos materials utilitzats com llicències de 

software, ordinadors o material d’oficina ja que es fa difícil calcular-ne els costos per a una 

gran empresa que adquireix aquests recursos a gran escala.

A la Taula 11.4 es detallen les hores invertides en la realització d’aquest projecte.

Servei Temps [h] Cost unitari [€/h] Cost [€]

Estudiant d'enginyeria industrial en pràctiques 1.120 7 7.840

Taula 11.4 Cost d'enginyeria

11.1.4 Cost de l’adaptació a un nou model de coixinet

Es preveu que una possible adaptació del banc per a realitzar assajos amb un nou model de 

coixinet, amb una geometria raonablement semblant, suposaria una inversió aproximada de 

1.090 € (Taula 11.5).

Mecanitzat de 10 nous suports adaptats al nou coixinet 950 €

20 hores de disseny d’una adaptació del suport del coixinet i muntatge 

de les noves peces, realitzat per un estudiant en pràctiques

140 €

Cost total de l’adaptació 1.090 €

Taula 11.5 Cost de l’adaptació a un nou model de coixinet
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12 Planificació

La Fig. 12.1 mostra la planificació del present projecte, desenvolupat entre abril i novembre 

de 2008.

Fig. 12.1 Planificació del projecte



Pàg. 82 Memòria



Disseny i construcció d’un banc d’assaig de desgast de coixinets lineals de plàstic Pàg. 83

Conclusions

Amb el disseny i la construcció d’aquest banc d’assaig s’han complert els objectius marcats al 

començament del projecte. El resultat és un banc que permetrà obtenir dades estadísticament 

vàlides en un sol assaig, útils per a la recerca de nous materials i el disseny de nous coixinets.

Amb un mecanisme de desgast prou semblant al que té lloc en una impressora en 

funcionament, cadascun dels 10 coixinets de l’assaig podrà ser pressionat contra la barra de 

manera independent. Tant la pressió com la velocitat de lliscament podran ser suficientment 

elevades per a poder assajar, fins i tot de manera accelerada, coixinets fabricats amb materials 

altament resistents al desgast.

El mecanisme de càrrega del coixinet s’ha dissenyat de manera que el guiat del carro és 

independent d’aquest mecanisme. Així, les acceleracions i frenades del carro no afecten a la 

pressió aplicada al coixinet, i es minimitza la duració de la fase de rodatge gràcies a 

l’adaptació de la geometria del coixinet a la de la barra.

La precisió de les mesures aconseguida amb l’aparell dissenyat expressament és prou bona 

per al tractament dels resultats, i un estri de referència permet reduir-ne considerablement la 

desviació deguda a les variacions de temperatura de l’entorn.

Tot i que el aquest projecte s’ha centrat en un model concret de coixinet, el banc és flexible, 

en el sentit que es contemplen possibles evolucions en el disseny. Per exemple, l’adaptació 

del banc a un nou disseny dels coixinets implicaria per a l’empresa una inversió addicional 

molt reduïda. Per altra banda, s’ha deixat el carro preparat per a poder incorporar un sistema 

d’autolubricació, que pot ser especialment dissenyat per a cada tipus d’assaig, si aquest ho 

requereix.

En els aspectes econòmics i mediambientals, la reutilització de components de màquines en 

desús o provinents d’excedents de producció permet reduir-ne el cost i alhora es considera un 

impacte mediambiental positiu.
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