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Resum 

El conformat de xapa metàl·lica a altes temperatures ha estat guanyant molta 

importància en els últims anys, especialment, en la industria de l’automòbil. Els 

principals objectius d’aquesta han estat l’alleugeriment de pes, la reducció del consum 

de combustible, la reducció de l’emissió de gasos CO2 a l’atmosfera i l’increment de la 

seguretat en els xocs. Tot això, acompanyat d’una producció de components 

estructurals amb una qualitat final més acurada tan pel que fa a geometria com a les 

propietats mecàniques. Tots aquests requeriments han portat a una recerca forçada de 

nous processos industrials per a obtenir nous productes amb unes prestacions 

mecàniques molt més elevades i, a la vegada, obtenir un alleugeriment de pes 

considerable. 

Els principals materials metàl·lics utilitzats per a la producció de components 

estructurals en la industria de l’automòbil han estat els diferents aliatges existents 

d’alumini i d’acer, però la introducció dels acers d’ultra alta resistència mecànica va 

suposar una gran solució innovadora que va poder fer front als requeriments de pes i 

resistència. No obstant, el conformat d’aquests acers a temperatura ambient comporta 

grans limitacions en la geometria i, a més a més, fenòmens com l’springback el fan 

gairebé inviable. Per això, el conformat en calent de xapa va anar guanyant tant de 

protagonisme. 

En el procés de conformat de xapa per estampació en calent l’acer s’escalfa fins a la 

temperatura d’austenització, posteriorment es transporta fins a la premsa on, en una 

sola acció, les matrius s’encarreguen de deformar la xapa donant-li la forma esperada 

a la vegada que es produeix una velocitat de refredament prou alta com per trempar la 

peça i obtenir així, una estructura completament martensítica. Aquest procés aporta a 

l’acer unes propietats mecàniques molt elevades, amb resistències de fins a 1600 

MPa, per això, l’espessor de la xapa es pot reduir i obtenir així, ràtios de propietats 

mecàniques – pes molt elevades. 

En comparació amb les tradicionals operacions de conformat, el disseny del procés 

d’estampació en calent requereix un coneixement profund dels fenòmens tèrmics, 

mecànics i metal·lúrgics que s’hi produeixen. Per tal de realitzar l’estudi i disseny de 

l’equip de conformat és imprescindible l’eina de simulació per elements finits. Aquesta 

eina permet estudiar l’eficiència de tots els components de l’equip pel que fa als 

fenòmens tèrmics, mecànics, metal·lúrgics, etc. Entre d’altres coses, permet estudiar 

l’eficiència dels circuits de refrigeració, dels materials de les matrius, la qualitat final del 
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producte, les seves propietats mecàniques finals, etc. No obstant això, la representació 

d’un model termo – mecànic - metal·lúrgic en el mètode dels elements finits no resulta 

trivial. S’han de conèixer tots els paràmetres del procés, tan els tèrmics com els 

mecànics, a més a més de l’evolució de les diferents fases del material en el 

refredament. Aquesta eina resulta molt útil a fi d’obtenir un resultat molt acurat en el 

disseny del procés sempre i quan hi hagi hagut una bona modelització i simulació del 

procés. És clar però, que no resulta senzill obtenir tots els paràmetres necessaris per a 

modelitzar correctament el procés, per això, moltes vegades s’ha de recórrer a les 

proves i validacions experimentals i a l’obtenció dels paràmetres per enginyeria 

inversa.  

La principal problemàtica existent recau en el control i determinació dels paràmetres 

de transferència de calor del contacte tèrmic entre les eines i la xapa. Cal estudiar 

quina influència tenen les diferents variables de procés en la qualitat del contacte i, per 

tant, en la velocitat de refredament de la xapa. Variables com la temperatura, la 

pressió, la rugositat i els ajusts entre les eines. Per això, cal dissenyar i ajustar un 

equip d’estampació en calent de xapa que sigui capaç de determinar la conductància 

tèrmica de contacte en funció de la temperatura i pressió. Aquest és doncs, l’objectiu 

principal d’aquest projecte.  

Primerament, s’ha realitzat un estudi dels fenòmens de transferència de calor existents 

en el procés i s’ha determinat un mètode d’obtenció del paràmetre objecte d’estudi. Se 

sap que en un contacte tèrmic la transferència de calor es dona mitjançant els tres 

fenòmens; conducció, radiació i convecció, degut a l’existència de rugositat en les 

superfícies. En la figura següent es veu en detall un contacte tèrmic entre sòlids. 

 

 

 

 

 

Per tal d’englobar els diferents fenòmens de transferència de calor que es donen en un 

contacte, es defineix el paràmetre de conductància tèrmica. Aquest es regeix per la 

formula de flux de calor equivalent en un contacte tèrmic. Aquesta, es troba definida a 

continuació. 
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No obstant, com s’observa en la figura adjunta al final d’aquest paràgraf, si les 

temperatures T1 i T2 són desconegudes i el flux de calor també, és impossible 

determinar el valor de conductància tèrmica de contacte.  

 

 

 

 

 

 

Per això, la solució adoptada per a al disseny de l’equip experimental s’ha basat en 

control de l’evolució de la temperatura tant de les eines com de la xapa. Es tracta de 

controlar el flux de calor d’entrada i de sortida d’un sistema. El control de la 

temperatura a una alçada “x” de la matriu i el control de la temperatura de la xapa en 

funció del temps és suficient per trobar el paràmetre de conductància tèrmica pel 

mètode d’enginyeria inversa. Tan sols cal trobar una eina de càlcul de la transferència 

de calor del procés i iterar per diferents valors del paràmetre usant les corbes 

experimentals per tal de validar els resultats. 

Amb aquests objectius i requeriments s’ha dissenyat i ajustat un equip experimental 

per a la determinació d’aquest paràmetre. L’equip s’ha sensoritzat adequadament per 

tal d’obtenir les corbes d’evolució de la temperatura i la pressió en funció del temps. El 

fet d’incorporar la lectura de càrrega ha permès introduir una variable més per poder 

estudiar així, la influència de la pressió i la temperatura en el paràmetre de 

conductància. Per a la sensorització de temperatures s’han utilitzat termoparells tipus 

N i per a la sensorització de la càrrega de pressió aplicada s’ha utilitzat un transductor 

de força. Un mòdul i un software d’adquisició de dades han permès extreure els valors 

de força i temperatura per ordinador. 
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El resultat final de l’equip experimental s’ha assolit amb èxit. A continuació se n’adjunta 

una imatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, no obstant quedava fora de l’abast i/o objectiu principal del projecte, s’han 

aconseguit realitzar alguns assaigs per diferents pressions. S’han obtingut les corbes 

d’evolució de temperatura i càrrega en funció del temps, amb la qual cosa s’han pogut 

extreure les corbes de velocitat de refredament en funció del temps i també de la 

temperatura. S’han realitzat assaigs per 2, 5, 8 i 15MPa. Amb aquestes corbes s’ha 

realitzat un disseny d’experiment per tal de quantificar la influència de la temperatura i 

la pressió en la velocitat de refredament de la xapa i, per tant, en la qualitat del 

contacte. També s’ha quantificat la influència que té el mal ajustatge en les matrius pel 
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que fa a l’offset. D’aquest estudi s’ha conclòs que la temperatura té una influència 

major que la pressió en el valor de conductància tèrmica de contacte i que és 

necessari tenir un ajust òptim d’offset entre matriu i punxó en l’equip d’estampació en 

calent. Cal tenir en compte que, a partir d’offsets de contacte xapa – eina majors a 

0.15mm, les velocitats de refredament s’acosten a la crítica de tremp, la qual cosa 

augmenta el temps òptim per a l’obtenció de l’estructura metal·lúrgica desitjada i fins i 

tot, perilla l’existència de zones amb propietats mecàniques no desitjades.  

Per últim, s’han aconseguit unes primeres aproximacions dels valors de la 

conductància tèrmica de contacte en funció de la temperatura i la pressió. S’ha utilitzat 

el programa de simulació numèrica per elements finits anomenat Abaqus69EF2 com a 

eina de càlcul i les corbes experimentals com a eina de validació aplicant l’enginyeria 

inversa i iterant amb diferents valors de conductància fins aconseguir l’ajust òptim. A 

continuació s’exposen els resultats obtinguts. 
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