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1. OBJECTIU 

Definir el procediment per calibrar el sistema de mesura de longitud d’un 

microduròmetre marca Buehler model 5114 en tots els augments de 

l’aparell. 

2. RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 

personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a configurar i calibrar un 

microduròmetre marca Buehler model 5114 en tots els augments de 

l’aparell. 
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3. DEFINICIONS 

Microduròmetre: Aparell que serveix per mesurar la duresa d’un material 

mitjançant l’aplicació d’una força de compressió generada per una massa no 

superior a 1 kg. 

4. DESCRIPCIÓ 

4.1. Material i equip 

 Microduròmetre marca Buehler model 5114. 

 Patró de longitud de 1 mm amb precisió 0,01 mm. 

4.2. Configuració inicial del microduròmetre.  

1. Retirar la funda de plàstic que protegeix el microduròmetre. 

2. Posar en marxa el microduròmetre amb l’interruptor ON/OFF (1 en 

Figura 1). 

3. Polsar el botó START de la pantalla digital (3 en Figura 1).  

4. Retirar el protector de l’ocular (1 en Figura 1). 

5. Situar el patró de longitud sobre la taula portaobjectes (5 en Figura 

12), de forma que el text que apareix sobre el regla es pugui llegir 

correctament a la posició de treball de l’operari i centrat sota la zona 

il·luminada. 

6. Girar la torreta portaobjectius (4 en Figura 2) fins a col·locar 

l’objectiu de X10 en la posició frontal (la més propera a l’operari). 

7. Observar per l’ocular i variar la distància focal mitjançant el 

comandament (2 en Figura 1) fins enfocar correctament el patró de 

longitud. 

8. Mitjançant els micròmetres (6 i 7 en Figura 2) moure la taula 

portaobjectes (5 en Figura 2) fins a centrar el patró de longitud. La 

utilització dels cercles concèntrics del propi patró pot ajudar a 

localitzar la regla del patró. 
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9. Observar per l’ocular i mitjançant els micròmetres (6 i 7 en Figura 2) 

moure la taula portaobjectes (5 en Figura 2) fins que l’extrem 

esquerre del patró quedi dins del camp visual. 

10. Observar per l’ocular i, emprant el micròmetre de moviment 

horitzontal (6 en Figura 2), desplaçar el patró de longitud i comprovar 

que la imatge de la regla graduada no es desplaça en sentit vertical. 

Si es desplaça moure manualment el patró per realinear-lo i repetir 

l’operació des del punt 8.  

4.3. Calibratge del durometre  

Calibratge del duròmetre a X10 

1. Comprovar que l’objectiu X10 muntat en la torreta portaobjectius (4 

en Figura 2) està en la posició més proper a l’usuari. En cas contrari 

fer girar la torreta fins a aconseguir-ho, tot centrant l’objectiu en la 

seva posició correcta. 

1 

3 

Figura 1. Imatge general del microduròmetre i detalls laterals. 

2 
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2. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en 

Figura 2) per ajuntar les dues línies verticals (Figura 3 a) fins deixar 

una fina línia de llum entre elles (Figura 3 b). Fixar el zero polsant la 

corresponent icona de la consola electrònica de control (Figura  c). La 

xifra de distància que surt en la consola ha de ser 0,000 mm  (Figura  

d). 

3. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en 

Figura ) per separar les dues línies verticals. 

4. Observar per l’ocular i comprovar que l’extrem esquerre el patró de 

mesura aproximadament està situat a mig camí entre el centre i 

l‘extrem esquerre de la imatge. Si no és així, moure el micròmetre de 

moviment horitzontal (6 en Figura  2) fins a aconseguir-ho. 

5. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals 

del patró que delimitin 10 μm i estiguin situades en la zona central de 

la imatge de l’ocular. 

1 

Figura 2. Imatge general del microduròmetre i detalls frontals. 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
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6. Observar per l’ocular i moure el comandament de centratge de 

l’objectiu (2 en Figura 2) fins que la part dreta de la línia vertical 

esquerre de l’objectiu coincideixi amb la part dreta de la línia 

esquerra del patró que s’ha escollit (Figura 2). 

7. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura de 

l’objectiu (3 en Figura 2) fins que la part esquerra de la línia dreta de 

l’objectiu coincideixi amb la part dreta de la línia del patró. La 

separació entre les línies de mesura correspon a la xifra que apareix 

en el dial de la consola electrònica de control (Figura  d). Anotar la 

distància nominal entre les línies de referència del patró i el resultat 

de la mesura (model 3). 

8. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals 

del patró que delimitin 20 μm i estiguin situades en la zona central de 

la imatge de l’ocular. Realitzar la mesura de la distància entre línies 

segons els punts 6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància nominal 

entre les línies de referència del patró i el resultat de la mesura 

(model 3). 

9. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals 

del patró que delimitin 30 m i estiguin situades en la zona central de 

la imatge de l’ocular. Si no fos possible, mitjançant el micròmetre de 

desplaçament horitzontal desplaçar el patró cap a l’esquerre fins que 

sigui possible. Realitzar la mesura de la distància entre les línies 

escollides segons els punts 6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància 

nominal entre les línies de referència del patró i el resultat de la 

mesura (model 3). 

10. Repetir el punt 9 escollint com a referència línies del patró que 

delimitin respectivament 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm i 

90 μm. 

11. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal, 

desplaçar el patró 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el 

procediment des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 
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12. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal, 

desplaçar el patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el 

procediment des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

13. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal, 

desplaçar el patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el 

procediment des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

14. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal, 

desplaçar el patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el 

procediment des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

Figura 3. Esquema del sistema de mesura de distàncies i icona per posar a 

zero. 

a) b) c) d) 
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Calibratge del duròmetre a X50 

1. Comprovar que l’objectiu X50 muntat en la torreta portaobjectius (4 

en Figura ) està en la posició més proper a l’usuari. En cas contrari 

fer girar la torreta fins a aconseguir-ho, tot centrant l’objectiu en la 

seva posició correcta. 

2. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en 

Figura 2) per ajuntar les dues línies verticals (Figura 3 a) fins deixar 

una fina línia de llum entre elles (Figura 3 b). Fixar el zero polsant la 

corresponent icona de la consola electrònica de control (Figura 3 c). 

La xifra de distància que surt en la consola ha de ser 0,000 mm  

(Figura 4 d). 

3. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en 

Figura 1) per separar les dues línies verticals. 

Figura 4. Esquema de les línies de distància del patró i posició de les línies del 

sistema de mesura a X10 augments. 

Línies de mesura de l’objectiu 

Línies de distància del patró 
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4. Observar per l’ocular i comprovar que l’extrem esquerre el patró de 

mesura aproximadament està situat a mig camí entre el centre i 

l‘extrem esquerre de la imatge. Si no és així, moure el micròmetre de 

moviment horitzontal (6 en Figura 2) fins a aconseguir-ho. 

5. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals 

del patró que delimitin 5 μm i estiguin situades en la zona central de 

la imatge de l’ocular. 

6. Observar per l’ocular i moure el comandament de centratge de 

l’objectiu (2 en Figura 2) fins que la part dreta de la línia vertical 

esquerre de l’objectiu coincideixi amb la part dreta de la línia 

esquerra del patró que s’ha escollit (Figura 2). 

7. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura de 

l’objectiu (3 en Figura 2) fins que la part esquerra de la línia dreta de 

l’objectiu coincideixi amb la part dreta de la línia del patró. La 

separació entre les línies de mesura correspon a la xifra que apareix 

Figura 5. Esquema de les línies de distància del patró i posició de les línies del 

sistema de mesura a X50 augments. 

Línies de mesura de l’objectiu 

Línies de distància del patró 
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en el dial de la consola electrònica de control (Figura 3 d). Anotar la 

distància nominal entre les línies de referència del patró i el resultat 

de la mesura (model 5). 

8. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals 

del patró que delimitin 10 μm i estiguin situades en la zona central de 

la imatge de l’ocular. Realitzar la mesura de la distància entre línies 

segons els punts 6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància nominal 

entre les línies de referència del patró i el resultat de la mesura 

(model 5). 

9. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals 

del patró que delimitin 15 μm i estiguin situades en la zona central de 

la imatge de l’ocular. Si no fos possible, mitjançant el micròmetre de 

desplaçament horitzontal desplaçar el patró cap a l’esquerre fins que 

sigui possible. Realitzar la mesura de la distància entre les línies 

escollides segons els punts 6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància 

nominal entre les línies de referència del patró i el resultat de la 

mesura (model 5). 

10. Repetir el punt 9 escollint com a referència línies del patró que 

delimitin respectivament 20 μm, 25 μm, 30 μm, 35 μm, 40 μm i 

45 μm. 

11. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal 

desplaçar el patró 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el 

procediment des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

12. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal 

desplaçar el patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el 

procediment des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

13. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal 

desplaçar el patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el 

procediment des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

14. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal 

desplaçar el patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el 

procediment des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 
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Calibratge del duròmetre a X100 

1. Comprovar que l’objectiu X100 muntat en la torreta portaobjectius (4 

en Figura 2) està en la posició més proper a l’usuari. En cas contrari 

fer girar la torreta fins a aconseguir-ho, tot centrant l’objectiu en la 

seva posició correcta. 

2. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en 

Figura 2) per ajuntar les dues línies verticals (Figura 3 a) fins deixar 

una fina línia de llum entre elles (Figura 3 b). Fixar el zero polsant la 

corresponent icona de la consola electrònica de control (Figura 3 c). 

La xifra de distància que surt en la consola ha de ser 0,000 mm  

(Figura 3 d). 

3. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en 

Figura 1) per separar les dues línies verticals. 

4. Observar per l’ocular i comprovar que l’extrem esquerre el patró de 

mesura aproximadament està situat a mig camí entre el centre i 

l‘extrem esquerre de la imatge. Si no és així, moure el micròmetre de 

moviment horitzontal (6 en Figura 2) fins a aconseguir-ho. 

5. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals 

del patró que delimitin 5 μm i estiguin situades en la zona central de 

la imatge de l’ocular. 

6. Observar per l’ocular i moure el comandament de centratge de 

l’objectiu (2 en Figura 1) fins que la part dreta de la línia vertical 

esquerre de l’objectiu coincideixi amb la part dreta de la línia 

esquerra del patró que s’ha escollit (Figura 4). 
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7. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura de 

l’objectiu (3 en Figura 2) fins que la part esquerra de la línia dreta de 

l’objectiu coincideixi amb la part dreta de la línia del patró. La 

separació entre les línies de mesura correspon a la xifra que apareix 

en el dial de la consola electrònica de control (Figura 3 d). Anotar la 

distància nominal entre les línies de referència del patró i el resultat 

de la mesura (model 6). 

8. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals 

del patró que delimitin 10 μm i estiguin situades en la zona central de 

la imatge de l’ocular. Realitzar la mesura de la distància entre línies 

segons els punts 6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància nominal 

entre les línies de referència del patró i el resultat de la mesura 

(model 6). 

9. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals 

del patró que delimitin 15 μm i estiguin situades en la zona central de 

Figura 6. Esquema de les línies de distància del patró i posició de les línies del 

sistema de mesura a X100 augments. 

Línies de mesura de l’objectiu 

Línies de distància del patró 
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la imatge de l’ocular. Si no fos possible, mitjançant el micròmetre de 

desplaçament horitzontal desplaçar el patró cap a l’esquerre fins que 

sigui possible. Realitzar la mesura de la distància entre les línies 

escollides segons els punts 6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància 

nominal entre les línies de referència del patró i el resultat de la 

mesura (model 6). 

10. Repetir el punt 9 escollint com a referència línies del patró que 

delimitin respectivament 20 μm, 25 μm, 30 μm, 35 μm, 40 μm i 

45 μm. 

11. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 

patró 0,30 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des del 

punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

12. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 

patró uns altres 0,30 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment 

des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

13. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 

patró uns altres 0,30 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment 

des del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

4.4. Neteja i manteniment 

1. Apagar el microduròmetre accionant l’interruptor ON/OFF (1 en 

Figura 1) 

2. Retirar el patró de la taula portaobjectes amb cura de no malmetre 

cap objectiu ni el patró. Embolicar-lo amb l’embolcall d’origen i 

guardar-lo en la seva caixa. 

3. Tapar l’ocular amb el seu protector. 

4. Tapar el microduròmetre amb la seva funda protectora. 

5. REGISTRES 

Les dades obtingudes durant el procés de calibratge del sistema de mesura 

de longitud del microduròmetre es recolliran en un full de registre seguint el 

model de l’0i es lliuraran al responsable de laboratori. 
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CONTROL DE CANVIS 

Versió Canvis realitzats Data 
Arxiu 

electrònic 

    

    

    

 

CONTROL DE CÒPIES 

Còpia 

número 
Nom Càrrec Signatura Data 

     

     

     

 

 

REGISTRE DE MESURES OBTINGUDES 

 Duròmetre: 

Buehler  

 Model: 5114  

 Operari:  Data:  

 Referència 

patró: 

 Augments  

     

 Nominal  Mesura Nominal Mesura 
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1. OBJECTIU 

Definir el procediment per ajustar la càrrega d’un microduròmetre Buehler 

5114 en cadascun dels diferents augments. 

2. RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 

personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a verificar la càrrega d’un 

microduròmetre marca Buehler 5114 segons els diferents augments. 

3. DEFINICIONS 

Microduròmetre: Aparell que serveix per mesura la duresa d’un material 

desde un punt de vista microscòpic. La seva funció es indentar 

superficialment el material a examinar i mesurar-ne l’emprenta. 
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4. DESCRIPCIÓ 

4.1. Material i equip 

 Microduròmetre Buehler 5114. 

 Patró per picar dureses de 700HV. 

 Augment a escala de x100. 

4.2. Configuració del microduròmetre per a la mesura amb 

l’augment de  x100 

1. Retira la funda de plàstic que protegeix el microduròmetre. 

2. Encendre’l amb l’interruptor On/Off (fotografia. 1). Polsar el botó 

START de la pantalla digital (fotografia. 2). Treure la caputxa del 

ocular (1 en fot.4). 

3. Extreure el patró de la capsa de justa i obrir la capsa de plàstic retira 

els paperets que cobreixen la patró i netejar-ho amb aigua i sabó per 

retira la fina capa de  vaselina que el protegeix. 

Fotografía.1 Vista lateral  

del microduròmetre 

 

Interruptor 

Fotografía.2 Vista de la pantalla 

tàctil del microduròmetre 
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4. Situar el patró per picar dureses (fotografia 3) sobre la taula 

portaobjectes (2 en fot. 4), de forma que la part mes brillant (es com 

un mirall) la tinguem boca dalt. 

5. Definirem la càrrega (fotografia 4) a treballar, comencem per 1g 

després 5g ,10g ,100g i acabarem amb 500g. Col·loquem l’objectiu 

de x100. 

6. Mesurem l’emprenta de la indentació (mirà protocol de verificació de 

la duresa de la pols d’alumini). 

7. Hem de calcular per cada valor de càrrega 15 resultats de d1 i d2. 

Fotografía.3 Patró per picar dureses i capsa  

de plàstic negre per guardar-lo. 

 

Fotografía.4 vista del mecanisme per augmentar la 

càrrega, situat a la part superior dreta del 

microduròmetre 
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8. Amb ajuda del ordinador del laboratori SA08B i del programa Origin 

representem una gràfica on es pugui visualitzar els resultats 

obtinguts.  

9. Comprovar que els resultats estan al voltant del valor de duresa del 

patró. 

  

Imagen.5 Gràfica de verificació de la carrega del microduròmetre 

Buehler 5114. 
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4.3. Neteja i manteniment 

1. Posar vaselina al patró col·locar desprès les tapetes de cartró tot això 

ficar-ho dintre de la capsa de plàstic negra i això últim col·locar-ho 

dintre de la capsa de fusta. 

2. Posar la tapa a l’ocular del microduròmetre i la funda al voltant 

d’aquest. 

5. REGISTRES 

No s’aplica 
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1. OBJECTIU 

Aquest document pretén explicar el procediment per la fabricació de 

provetes per a assajos de microtracció 

2. RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast recau sobre la persona operaria de les 

diferents màquines, la qual ha de respectar la normativa i protocols de 

taller.  
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3. DEFINICIONS 

4. DESCRIPCIÓ 

4.1. Material i Equip 

 Lamina d’alumini AL1050 

 Cizalladora manual 

 punxó 

 Escaire 

 Retolador 

 Trepant de columna 

 Motlle de fresat 

 Motlle de trepat 

 Tapa de del motlle de 

trepat (metacrilat)  

 Proveta model 

 Fresadora copiadora 

 Variador de freqüències  

 Lupa d’augments 

 Papers de desbast 600 i 1200 

 espàtula 

4.2. Tallat de la xapa 

1. Primerament alliberi el mecanisme de seguretat de la Cizalladora 

per tenir-la llesta per l’operació de tall. 

2. Deixant de banda la Ciselladora, agafi la làmina  d’alumini i 

col·loqui-la sobre la taula de treball. 

3. A continuació situïs a l’extrem de la làmina i amb el punxó faci una 

marca longitudinal de inici a fi, paral·lela al segment de l’extrem 

que està fent servir a 8 mm de distancia o 8,5 mm per deixar mes 

marge d’error.  

Fotografia 1. Escaire posicionat per 

marcar la làmina amb el punxó. 
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4. Talli la làmina seguint la marca guia, per tal de poder centrar la 

marca col·loqui la nostre xapa de manera que la marca i la línia de 

fi de la tisora de la Cizalladora siguin coincidents per tal de tallar 

exactament la línia que hem marcat.  

5. Talli la làmina i agafi la xapa resultant. 

6. Col·loqui la xapa sobre la taula, mesuri amb l’escaire una longitud 

de 29 mm i torni a marcar una línia paral·lela a la cara altre cop  

7. Repetir el procés tantes vegades com xapes necessiti. 

NOTES: 

 Recorda de assegurar la màquina un cop acabada la 

feina 

 Neteja els residus de la xapa que hagis tallat i avoca-ho 

al contenidor d’alumini que hi ha al taller. 

 

Fotografia 2. Ciselladora 
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4.3. Trepat dels forats de la proveta 

1. Primerament agafi la xapa i la 

proveta de proves que servirà 

com a plantilla per ubicar els 

forats que penetrarà amb el 

trepant. Superposi la proveta a la 

xapa, centri les mides per tal que 

les parets de les ales de la 

proveta siguin equidistants a la 

xapa i amb el retolador pintem 

per el forat de la proveta la xapa.  

2. Un cop pintat el forat, col·loqui la 

xapa sobre el motlle de trepat de 

manera que un dels forats del 

motlle sigui coincident amb la 

marca pintada.  

3. Després tapi el muntatge amb la 

tapa de metacrilat de manera que 

encaixi el joc de forats entre el 

motlle i la tapa i bloquejant la 

posició dels punts coincidents. 

4. Bloquegi la tapa amb els braços a 

pressió ubicats als extrems del 

motlle i introdueixi els passadors 

en els forats restants per evitar 

moviments entre tapa i motlle, 

amb 3 passadors serà suficient.  

5. Col·locarem un frajolí de 2 mm en el trepant. 

6. Col·loqui la taula suport a una alçada còmode per poder girar la 

palanca a suficient alçada per que la broca pugui penetrar la xapa. 

7. Afluixi el cargol de banc de la taula de suport, col·loquem els 

utillatges de manera que el conjunt del motlle tingui una posició 

estable i estrenyem el cargol de bans per immobilitzar la peça. 

Fotografia 3. Marcat amb 

bolígraf del primer forat. 

Fotografia 4. Mordaça a pressió 

per a immobilitzar les mostres 
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8. Pot moure la taula de suport de forma radial a la columna del 

trepant afluixant la el cargol, procuri ajustar la posició de la taula 

perquè la broca pugui passar a través del forat per on perforarem la 

xapa.  

9. Per tal de poder trepar amb precisió haurà de posicionar la taula i el 

motlle acuradament, repeteixi els dos passos anteriors fins que el 

resultat sigui satisfactori. 

10. Premi el botó d’engegat del trepant i giri la palanca per començar a 

baixar el portabroques a través de la cremallera a una velocitat 

constant. Un cop la broca faci contacte amb la xapa apliqui una 

força moderada per penetrar la xapa i continuï baixant sense arribar 

a estampar el portabroques contra el metacrilat. Pugi el trepant 

sense deixar anar la palanca amb precaució. 

11. El procediment per fer el segon forat es el mateix amb la única 

diferencia que ara pot utilitzar un passador per pintar la ubicació del 

segon forat amb més seguretat, a més a més, durant el muntatge 

Fotografia 5. Trepant de sobretaula 
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del motlle pot introduir un passador a través del forat de la xapa i 

un dels forats del motlle per ajustar millor la posició de la mateixa. 

4.4. Fresa copiadora 

1. Primerament connecti el variador de freqüències i la fresa al 

variador de freqüències, col·loqui el variador sobre la taula. 

2. Obri el conjunt del motlle amb l’ajut del cargol ubica al centre del 

motlle per tal que el cargol empenyi la cara interior del motlle i 

pugui separa les dues peces. 

3. Monti la xapa trepada en el motlle preparat per fresar fent passar 

els forats de la xapa a través dels passadors enclastats al motlle, la 

xapa ha d’estar fixada en un dels 4 espais preparats per donar-l’hi 

forma. 

Fotografia 6. Variador 

de freqüències. 
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4. Per acabar el muntatge, descargoli el cargol i tanqui el motlle. 

5. Reguli la velocitat del variador a una potencia de 75 V·mA i repassi 

el contorn del motlle per la zona que interessi fresar, recordi a 

fresar en direcció contraria al gir de la fresa. 

Fotografia 7. Mordassa d'acer per a fresar la mostra. 

Fotografia 8. Espai de treball per al fresat de les 

mostres 
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6. Monti i desmunti per tal de repassar totes les cares.  

4.5. Desbast de mostres 

1. Primerament col·loca un paper sobre la base de la lupa per evitar 

embrutir la superfície de la màquina en excés. 

2. Després prepari una espàtula i enganxi un tros de paper desbast a 

la superfície plana de l’espàtula. Per començar hauria de seleccionar 

el paper de 600. 

3. Col·loqui la proveta sobre el paper de la base, engegui el llum de la 

lupa i enfoqui fins a visualitzar nítidament la proveta. Observi com 

la rebava s’ubica a les cares laterals de la proveta, totalment 

enganxada.  

4. A continuació passi l’espàtula amb el paper de desbast per sobre la 

proveta per eliminar el material sobrant. El moviment ha de ser 

paral·lel entre cares planes de la proveta i l’espàtula, la direcció de 

Fotografia 9. Operari desbastant una proveta 



PROCEDIMENT D’OPERACIONS DE LABORATORI 

CMEM-URGELL 

PROCESSAT DE VIDEO PER A PROVETES 

DE MICROTRACCIÓ 

Codi:  

Data d’aprovació: 
 

Substitueix a:  

Procediments relacionats:  

 

- 33 - 
 

desbast ha longitudinal a la cara allargada de la proveta. Pot passar 

endavant i enrere l’espàtula però ha de recordar de desbastar de 

punta a punta per tal de no reduir un sector de la secció de la 

proveta. Sobretot posi especial atenció a les ales de la proveta en 

aquesta primera ronda de desbast i deixi-les totalment llises. 

5. Un cop la rebava més grossa s’hagi desenganxat, es canviarà el 

paper a un de més fi per tal de no fer malbé la proveta. 

Enganxarem un paper de 1200 a l’espàtula i torni a desbastar amb 

la mateixa dinàmica la proveta. 

6. En alguns casos algunes rebaves es troben enganxades a les cares 

laterals de la proveta i caldrà amb el paper de 1200 i amb suavitat 

fer unes quantes passades. 

7. Un cop la proveta estigui totalment desbastada es llençarà el paper 

de la base, vigilant de no llençar les restes de pols del paper al 

terra. A més a més, es retirà el paper de desbast de l’espàtula i es 

llençarà ala brossa de paper 

5. REGISTRES 

No s’aplica 
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1. OBJECTIU 

Definir el procediment per l'obtenció d'imatges i agafar mesures amb el 
programa GIMP de les provetes de micro tracció un cop mecanitzades. 

2. RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest 
procediment recau sobre tot el personal (tècnic i/o 
auxiliar) que procedeixi a analitzar una proveta de 
micro tracció amb la lupa binocular. 

3. DEFINICIONS 

Proveta de micro tracció: Proveta no normalitzada 
d'assaigs de tracció de petites dimensions. 
Dimensions màximes 8x28 mm, dimensió de la zona 
paral·lela 2x6 mm (veure plànol). 

Lupa binocular: Instrument òptic que produeix una 
imatge aumentada i tenir més detall per l'observació i 

Figura 1. Proveta de 

microtracció 
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anàlisi d'aquell objecte que hagi d'ésser font d'estudi. La lupa binocular 
emprada en aquest cas es una Motic model SMZ-168 el qual porta una 
càmera incorporada que ens permetrà capturar imatges per fer l'anàlisi 

corresponent. 

Palmer: Instrument de mesura amb una precisió de l'orde de centèsimes o 
mil·lèsimes de mil·límetre el tamany d'un objecte. 

4. DESCRIPCIÓ 

4.1. Material i equip 

 Provetes mecanitzades 
 Lupa binocular Motic model SMZ-168 
 Programa GIMP 
 Micròmetre de presició Micromar 40 EXL de MAHR 

4.2. Mesurament del gruix 

1. Crear una carpeta per a cada proveta dins la carpeta del propi usuari. 

2. Nom de cada fitxer: AL1050-“Angle”-“polsos”-“freqüència”-“Num. 
Proveta”. 

3. Obrir el fitxer “plantilla de metrologia”. 

4. Mesurar el gruix de la 

canya de la proveta amb el 
Palmer (tres gruixos per 
proveta al centre i als 

laterals de la canya) i 
introduir aquests gruixos a 

la plantilla a la casella de 
gruixos. 

 

  Figura 2. Palmer 
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4.3. Captura de la imatge de la lupa binocular 

1. Engegar la lupa binocular 

2. Retirar la tapa superior del 
inocle per a roscar la càmera 

(Motic). Connectar la càmera 
a l’ordinador. 

3. Agafar un peu de rei 

analògic i posar la proveta a 
sobre, tot junt a sobre de la 

lupa 

4. Obrir el programa el 
software fotogràfic de la 

càmera. 

5. Configuració del programa: “Exposure”=”Auto”; 

“Resolution”=”512x384”, centrar la imatge, posar en paral·lel el peu 
de rei amb la proveta. Per enfocar la imatge a l’ordinador girar la 
roda negre situada a l’esquerra de la base de la lupa (per fer això, 

millor posar la resolució al màxim (2048 x 1536). 

Figura 3. Lupa amb el complement de 

càmera "Motic". 

Figura 4. Software de la càmera "Motic". 
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6. Fer balanç de blancs posant un full blanc i apretar seguidament a 
l’icona de balanç (“white balance” al programa). 

7. Col·locar la proveta sobre el peu de rei, mantenint la horitzontalitat 

d’aquest, de manera que es pugui veure les mesures del peu de rei 
sota la canya de la proveta. 

8. Posar màxima resolució i apretar a “capture”. 

9. Guardar la imatge a la carpeta de la pròpia proveta amb l’extensió 
“.tiff” a la carpeta amb el nom de la proveta. 

4.4. Mesurament de la secció de la canya (llargada i 

amplada) 

1. Orir el GIMP i introduir la imatge. Pot introduir-se arrossegant la 
imatge des de la carpeta a la finestra del programa. 

2. Agafar la icona del compàs i des d’un extrem traçar una línia entre 
una mesura del peu de rei. Apuntar aquesta mesura en píxels a la 
plantilla de metrologia. 

3. Repetir el procés per a dues mesures més. 

 

Figura 5. Calibració de la mesura de 

l'ample. 
Figura 6. Mesura de l’ample de la 

proveta. 
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4. Traçar una línia vertical al centre de la canya que englobi tot l’ample 
de la proveta. Apuntar la mesura a la plantilla. 

5. Repetir el procés per als laterals de la canya de la proveta. Els traços 

han de contenir només aquelles parts on la canya manté la seva 
horitzontalitat, per tant no poden estar sobre trams on inicia la cora. 

5. REGISTRES 

Plantilla de Metrologia Annexos 
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1. OBJECTIU 

Definir el procediment per tallar provetes de 

microtracció d'alumini nanocristal·lí. 

2. RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest 
procediment recau sobre tot el personal (tècnic i/o 

auxiliar) que procedeixi a tallar provetes de 
microtracció d'alumini nanocristal·lí. 

 

3. DEFINICIONS 

Proveta de microtracció: Proveta no normalitzada 
d'assaigs de tracció de petites dimensions. Les 
dimensions màximes son les que es mostren en la 

 
Figure 1. Proveta de  

micrtotracció 
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figura adjunta, en unitats de mil·límetres (Figura 

1). 

Utillatge: instrument dissenyat i creat per al 

desenvolupament d'una funció específica. 

Spider: unitat de digitalització d'adquisició de 

dades. 

Font d’alimentació de polsos: converteix la tensió 
alterna en contínua, generant polsos de corrent de 

determinada duració. 

 

4. DESCRIPCIÓ 

4.1. Material i equip 

 Spray negre. 

 Retolador negre permanent. 

 Provetes de microtracció d’alumini. 

 Càmera Casio Exilim EX-F1 amb lent 

de 10 diòptries, amb trípode i llum 
de leds. 

 Màquina de tracció Microtest 

EM2/20. 

 Cel·la de 500N. 

 Sistema d'adquisició de dades Spider 
i Microtest. 

 Softwares de Microtest, Catman 4.5 i 

EX-F1 Controller. 

 U negre i passador metàl·lic. 

 Mordasses AA. (Figura 2) 

 Armadura AA  per col·locar les mostres a les mordasses. (part 
esquerra de la Figura 2) 

 Cargol de banc. 

 Passador de llautó. 

 2 cargols de mètrica 2 mm. 

Figura 2. Components de la 

mordasa 
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 2 femelles de mètrica 2 mm. 

 2 volanderes per cargols de mètrica 2 mm. 

 Clau per femelles de mètrica 2 mm. 

 4 cargols de mètrica 4mm. 

 Tisores. 

 Tornavís pla de precisió. 

 Font d’alimentació de polsos 

 Oscil·loscopi. 

 Multímetre. 

4.2. Preparació de mostres i mordasses: 

1. Extreure una a una les mostres d'alumini de la seva bossa de 
classificació i anotar al darrera el número de mostra amb retolador 

permanent a les dues zones de subjecció. 

2. Amb guants, col·locar un cartró i les mostres a sobre en fila una sota 
l'altra. Amb un spray de pintura negre ruixar les mostres de tal forma 

que sols caigui al damunt d'aquestes un núvol de pintura, deixant 
únicament petits punts negres damunt de les provetes. 

3. Deixar reposar les mostres fins que la pintura sequi i quedi 
completament adherida (30-60 minuts aprox.). 

4. Agafar l’armadura de protecció i roscar-hi els 4 cargols mètric 4 mm. 

4.3. Preparació de màquina: 

1. A la bancada inferior de la màquina, col·locar la U negra i pel forat, 
inserir el passador metàl·lic corresponent per a fixar-ho. Cargolar la U 
cap a la dreta fins que estigui perpendicular a la bancada i fixa. 

2. A la bancada superior, col·locar la cel·la de 500N, cargolant fins a que 
estigui ben subjecte a la bancada (figura 3). 
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Figure 3. Cel·la de càrrega 

3. Muntar la càmera, col·locant-la perpendicular a la màquina mitjançant 

la manipulació del trípode (Figura 4). 

4. Connectar la font d’alimentació de polsos amb la part superior i inferior 
de la màquina de manera que els cables no interfereixin en l’assaig. 

Figure 4. Muntatge de 

la càmera 
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5. Connectar el multímetre i l’oscil·loscopi amb la font d’alimentació de 

polsos tal com mostra la Figura 5. 

4.4. Preparació del ordinadors i la càmera: 

1. Encendre els dos ordinadors. Un cop en marxa, encendre el 
transformador situat sota la pantalla del ordinador dret, el Spider amb 

el botó verd gran situat a la part frontal i el Microtest EM2/20 amb el 
botó situat a la part posterior d'aquest. Iniciar les sessions. 

2. Al ordinador 1 (ordinador de l'esquerra) obrir el “Panel de Control” 
mitjançant la icona del escriptori. Aquest ordinador ja estarà preparat 

(Figura 6). 

3. Al ordinador 2 (ordinador de la dreta) obrir el programa “Catman 4.5”. 
A la finestra emergent “Program Launcher” seleccionar el mode 

Professional, i prémer “Start” (figura 7). 

Figure 5. Oscil·loscopi, Tester i 

Font 
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4. A la pantalla que apareix del catman, prémer “OK” (figura 8). Deixar 

carregar fins que la finestra desaparegui i el programa quedi obert. 

5. Si no es el primer cop que es carrega des d'aquesta sessió el catman 

per microtracció a freqüència de 60 Hz, passar directament al pas 8 
d'aquest apartat. Si és el primer cop, seleccionar File → Open Project... 

(figura 9).  

4.5. Preparació del ordinadors i la càmera: 

1. Encendre els dos ordinadors. Un cop en marxa, encendre el 

transformador situat sota la pantalla del ordinador dret, el Spider amb 
el botó verd gran situat a la part frontal i el Microtest EM2/20 amb el 

botó situat a la part posterior d'aquest. Iniciar les sessions. 

 
Figura 6. Panell de control 

 
Figura 7. Programma Catman 

 

Figure8. Oscil·loscopi, Tester i 

Font 
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2. Al ordinador 1 (ordinador de l'esquerra) obrir el “Panel de Control” 

mitjançant la icona del escriptori. Aquest ordinador ja estarà preparat 
(Figura 6). 

3. Al ordinador 2 (ordinador de la dreta) obrir el programa “Catman 4.5”. 
A la finestra emergent “Program Launcher” seleccionar el mode 

Professional, i prémer “Start” (figura 7). 

 

4. A la pantalla que apareix del catman, prémer “OK” (figura 8). Deixar 
carregar fins que la finestra desaparegui i el programa quedi obert. 

5. Si no es el primer cop que es carrega des d'aquesta sessió el catman 
per microtracció a freqüència de 60 Hz, passar directament al pas 8 
d'aquest apartat. Si és el primer cop, seleccionar File → Open Project... 

(figura 9). 

 

 

 
Figura 9. Panell de control 

 
Figura 10. Programma Catman 

 

 
Figura 11. Pantalla d’introducció  

del Cataman 

 
Figura 12. Pestanya de fitxer  

per obrir un projecte nou 
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6. A la finestra emergent de Open Project, a la carpeta 

D\configuracions\catman seleccionar el projecte “Tracció amb càmera-
60Hz.CPJ” i prémer “OK” (figura 10). 

7. Seleccionar File→“d:\Configuracions\CA...amb càmera-60Hz.CPJ”  

 

8. Seleccionar Worksheet → I/O Definition (figura 12). Apareixerà una 
finestra on diu I/O Channels. Comprovar que aparegui una fila on hi 

digui “S9M/500N” que pertany a la cel·la de 500N (figura 13). 

9. Al menú de l'esquerra, al apartat “Device Setups” fer doble clic sobre 
“Tots-els-sensors-60Hz.s8”. Apareixerà una petita finestra emergent 

amb una barra on carreguen tots els sensors. 

 
Figura 13 

 
Figura 14 
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10. Al menú de l'esquerra obrir l'apartat “Mesuring” seleccionant el símbol 

“+” que apareix al costat, i fer doble clic sobre “Data Logger” (figura 
14). 

11. Apareixerà una altra finestra emergent. Al apartat “Visualitzation 
window” seleccionar “y(x) Real-time graph”, a “Save to database” 

marcar “Save all active channels” i a “online data export” marcar “Do 
not export”. Finalment prémer “RUN” (figura 15).  

 

12. S'obrirà una finestra amb nom “Data Logger” amb un gràfic a pantalla. 
Al damunt del gràfic a la llegenda ha de constar una línia vermella on diu 

Figure 17 Menú ubicat a 

l’esquerra del Catman 

Figura 18 Pestanya de Data logger 

 
Figura 16 

 
Figura 15 
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S9M/500N. Si no es així, clicar sobre el gràfic amb el botó dret, i al menú que 

apareix seleccionar “Data Sources...” (figura 16). 

13. Apareix una finestra emergent anomenada “Configure 2D scientific 

graph”. Al menú inferior esquerra, al apartat “Left Y Axis” apareixeràn les 
cel.les que s'estàn representant al gràfic. Seleccionar la cel·la que no es 

desitja visualitzar (en el cas de la figura, es la cel·la S9M/2KN) i prémer 
“Remove Plot” (figura 17). 

14. Si no apareix la cel·la de 500N, als apartats superiors de la finestra 

emergent, al apartat “X Data sources” seleccionar “Time Device_1” i al 
apartat “Y Data sources” la cel·la “S9M/500N”. 

15. Al apartat inferior esquerra, apareix el nom de la cel·la i una casella en 
color vermell. Si es vol  canviar el color, prémer sobre la casella i escollir el 
color desitjat. Prémer “Add Data Plot” (figura 18). 

16. Asegurar-se de que al apartat inferior esquerra sols apareix la cel·la 
“S9M/500N” i prémer “Apply”. 

17. Comprovar que la font té seleccionada la duració de pols que es vol 
fer servir. Comprovar també la freqüència de corrent en el multiímetre. 

18. A  la màquina de tracció, roscar al utillatge superior el conjunt 
armadura-mordasses  per la mordassa superior. 

  

 
Figura 20 

 

 
Figura 19 
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19. Un cop col·locada la mordassa, al ordinador 2, al data logger prémer el 

cinquè botó del menú superior amb un símbol rodó verd de “cero 
balance all active channels” o prémer directament la tecla F6. Aquest 

botó serveix per tarar la màquina considerant el pes de la mordassa. 
(figura 20). 

 

20. Al mateix ordinador, obrir el programa EX-F1 Controller, mitjançant la 
icona del escriptori. El programa s'obrirà. 

21. Encendre la càmera amb el botó ON situat a la part frontal d'aquesta, 

prement aquest botó durant uns segons. S'encendrà el pilot verd. 

22. Comprovar que la bateria està al màxim i que la targeta té capacitat. 

Si no és així, formatejar la targeta i / o canviar la bateria. 

23. Connectar a la càmera el cable USB negre, i endollar-lo també al 
cable que està connectat al Spider. 

24. Connectar el cable de voltatge vermell i negre que surt de la càmera 
al cable que surt del Spider. Aquest cable sols té una posició de 

connexió (figura 21). 

25. A la regleta d'endolls situada al terra davant dels ordinadors, endollar 
el cable blanc que surt de la càmera (figura 22). 

 
Figura 21 

 
Figura 22 
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26. Al programa EX-F1 Controller apareixerà una finestra emergent 
anomenada “Connection”. Seleccionar la fila que apareix on hi diu “Device 0” i 

prémer “Connection”. Si no apareix, prémer “Refresh” (figura 23). 

27. La càmera estarà connectada. Al apartat “Mode/Movie Mode” 

seleccionar “Movie HD”. Al apartat “Exposure” seleccionar “A” (figura 24). 

 

 

28. Al menú superior prémer “Settings → Mode Setting (T)” (figura 25). A 

la finestra emergent, al apartat “Aperture” seleccionar “F2.7”, a “Quality” 
seleccionar “Fine” i a “Metering” seleccionar “Spot”. Finalment premer “Close” 

(figura 26). 

 
Figura 23 

 
Figura 24 

 
Figura 25 

 
Figura 26 
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29. Al menú superior, clicar “System (T) → Monitor Screen (PC)”. 

Apareixerà una pantalla anomenada “Monitor Window” on es visualitza 
la càmera (figura 27). 

30. Obrir la finestra del catman, encendre el botó de la regleta d'endolls i la 

llum de la càmera s'encendrà (figura 28). Clicar el botó “marxa” del 
menú superior amb un símbol d'una fletxa, i comprovar que al menú 

esquerra, al costat de “voltímetre” marca voltatge. 

 

31. Apagar el llum amb el botó de la regleta, i aturar el programa amb el 
botó al costat de la marxa, simbolitzat amb un símbol rodó vermell de 

prohibició. 

 
Figura 27 

 
Figura 28 

 
Figura 29 

 
Figura 30 
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4.6. Muntatge de la mostra: 

1. Col·locar l’armadura sobre una taula i col·locar-hi les mordasses 

superior i inferior sense fixar-les.  

2. Inserir a cadascun dels dos cargols de mètrica 2 mm dues 
volanderes. 

3. A cadascuna de les dues mordasses inserir un cargol amb la seva 
volandera i fer passar  aquests per els forats de la proveta a assajar, 

de manera que quedi a la vista la cara pintada de la proveta. 

4. Segellar el conjunt situant les dues peces de tancament sobre la 
proveta i introduint-les als respectius passadors. 

5. Fixar el conjunt armadura-mordassa roscant els 4 cargols de 4mm 
situats a una de les cares de l’armadura. Intentar separar el màxim 

possible les dues mordasses amb els dits per tal de que la canya de 
la proveta quedi el més paral·lela possible respecte l’armadura. 
(Figura 29). 

 

 

Figura 31 

 

 

6. Acabar de roscar els cargols de 2 mm amb compte. 

7. Col·locar el conjunt a la màquina de microtracció i roscar al màxim la 
mordassa superior al utillatge que està situat sota la cel·la de càrrega 

de manera que quedi ben subjectat. (Figura 31) 
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Figura 32 

 

8. Maximitzar el programa EX-F1 Controller amb la pantalla de la 

càmera. Col·locar la càmera just davant de la mostra i perpendicular 
a aquesta. Regular mitjançant els controls del trípode que la posició 
d'aquesta sigui correcta amb l'ajuda de les bombolles de regulació del 

trípode. 

9. Un cop a la pantalla del ordinador es veu la mostra, seleccionar “AF” 

(auto focus) i prémer al programa el zoom a l'apartat “zoom 
controller” amb la doble fletxa de la dreta fins al màxim. 

10. Seguir regulant la càmera movent-la a dreta, esquerra, davant o 

darrera fins a que la mostra estigui totalment enfocada i centrada 
(figura 34). 
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11. Col·locar-se darrera de la màquina. Subjectar l’armadura i 

desenroscar manualment els quatre cargols d’acer començant per la 
part inferior. 

12. Fent pressió sobre la part superior del utillatge i la mordassa superior 
per a no trencar la mostra, retirar amb molt de compte l'armadura, 
procurant que la mordassa inferior no es mogui molt per no fer malbé 

la proveta (figura 36). 

4.7. Calibratge i tracció de la proveta: 

1. Obrir la unitat T al ordinador 2, entrar a la carpeta de la mostra i 
copiar-la a la unitat D, a la carpeta PROCOMAME. 

2. Obrir l'arxiu de metrologia que està escrit amb el nom de la 
mostra.ods. A la segona pestanya “assaig”, escriure les inicials del 

operari. A l'apartat de mordaces escriure S1 i al de cel·la 0,5. 
Minimitzar la finestra (figura 37). 

3. Pujar la màquina fins que els forats de la U coincideixin amb el forat la 

mordassa inferior i posar el passador entre ells. 

4. Al ordinador 2 maximitzar el data logger, i posar en marxa el programa 

amb la icona del menú superior de la fletxa verda. La gràfica 
començarà a gravar dades. 

 
Figura 34 
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5. A l'ordinador 1, introduir una velocitat de 20 mm/min (a la figura 39 hi 
fica 0,5mm/min), activar el joystick i posar en marxa la màquina amb 

el botó giratori de la part inferior d'aquesta. Amb els botó de baixada 
de la màquina, baixar la bacada amb cura fins a que el passador entri 

en contacte amb la mordassa inferior(figura 39). 

6. Just quan el passador comenci a pujar, canviar la velocitat a l'ordinador 

a 10 mm/min i continuar. Quan el passador estigui a pocs mil·límetres 
de tocar amb el forat de la U, canviar la velocitat a 2 mm/min. Vigilar la 
gràfica del data logger, ja que quan hi hagi contacte i es comenci a 

traccionar la mostra, baixarà de zero. En el moment en que la gràfica 
marqui més valor de zero, canviar la velocitat a 0,5 mm/min. Seguir 

pujant la velocitat fins a que la gràfica marqui una força de més o 
menys entre 3 i 4,5 N (figura 40). 

 
Figura 35 
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7. Aturar el data logger i tornar a posar-lo en marxa per a poder 
visualitzar millor la gràfica. 

8. Moure la mordassa inferior endavant o endarrere amb molta cura, 
mentre s'observa la gràfica, buscant el punt on la càrrega és mínima, 

és a dir, on la mostra està menys tensada. Aquest pas es fa per a que 
durant la tracció la mostra no es re-col·loqui i els valors siguin els 

correctes (figura 41). 

9. Repetir els moviments, i quan la gràfica marqui valors molt baixos de 
tensió, tornar a carregar la mostra fins als 7 o 8N . Seguir movent la 

mordassa i carregant la mostra fins a que al moure la mordassa es 
carregui més la mostra, és a dir, fins a que el la mordassa es trobi en el 

punt mínim de càrrega i al moure'l no es recuperi. Intentar no 
sobrepassar els 12N (figura 42). 

 

 
Figura 37 

 
Figura 36 
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10. Carregar de nou la mostra fins a una precàrrega de 7-8N. Al arxiu de 

metrologia a la cel·la de precàrrega, escriure el valor màxim assolit 
durant el calibratge de la mostra.  

11. Minimitzar l'arxiu de metrologia i aturar el data logger. Encendre la 
regleta de llum de la càmera i els leds de la càmera s'encendràn. 

Maximitzar el programa EX-F1 Controller i assegurar que la mostra es 
visualitza en pantalla enfocada. 

12. Canviar a “Manual Focus” en el programa i observar que la mostra 

segueix estant enfocada (figura 43). Col·locar les finestres dels 
programes tal i com es mostra a la figura 44 per a facilitar l'execució de 

la tracció. 

 

 
Figura 38 

 
Figura 39 
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13. Al ordinador 1, observar que la velocitat es de 0,5 mm/min i que està 
seleccionada la opció de baixada a la secció “Configuración 
movimiento” (segona opció de l'esquerra), on marcarà un llum verd 

(figura 45). 

14. A continuació seguir la seqüència següent: posar en marxa el data 

logger. Quan comenci l'adquisició de dades, prémer al EX-F1 Controller 
“Movie” (figura 46). 

15. La pantalla on es visualitza la mostra es tornarà gris, que indica que la 

càmera està gravant (figura 46). 

 

16. Prémer i deixar anar el botó vermell de la barra del trípode de la 
càmera, apagant i encenent el llum per fer la sincronització (figura 47). 

 
Figura 40 

 
Figura 41 

 
Figura 43 

 
Figura 42 
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Si la mostra és assajada amb corrent, encendre l’alimentador de polsos 

de corrent. 

17. Transcorreguts 5 segons aproximadament (mirar si la imatge s’ha 

estabilitzat), al ordinador 1, prémer els botons “Motor” i “Marxa” (figura 
48).  

18. La bancada de la màquina començarà a baixar i al ordinador 2 al data 

logger començarà a baixar la gràfica. Quan la mostra trenqui (figura 49), 
aturar primer la font d’alimentació de polsos i la càmera prement “Movie” 

Figura 44 Figura 45 

Figura 46 Figura 47 
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(figura 50) i després el data logger amb el símbol del menú superior rodó 

vermell. Important: abans de retirar les mordaces, curtcircuitar el circuit amb 
unes tisores o un tornavís per tal d’evitar enlectrocutaments. 

19. Apagar el llum amb la regleta, i per últim la màquina amb el botó 
“parada” del ordinador 1 (figura 51).  

 

Desar les dades: 

1. Al data logger, prémer el botó de desar, amb una icona d'un disquet. 

Apareixerà una finestra emergent. Dalt de tot escriure el nom de la 
mostra. Al segon menú seleccionar la unitat D, carpeta PROCOMAME, 

i la carpeta de la mostra. Al tercer menú marcar les caselles “Time 
Device”, “S9M/500N” corresponent a la cel·la de 500N, i “Voltímetre”. 
Al menú de l'esquerra marcar “ASCII+Channel Information” (figura 

52). 

20. Per últim marcar “OK” per desar l'arxiu .asc de forces. Revisar 

dins de la carpeta que l'arxiu asc s'hagi desat. Obrir-lo i revisar que 
hi siguin les tres columnes, corresponents a temps, força i voltatge, i 
que els valors siguin raonables (la primera columna de temps ha de 

marcar 0.00, 0.017, 0.033... ; la segona columna força ha 
d'augmentar a mesura que passa el temps; la tercera columna 

voltatge ha de començar amb valors de aproximadament 52 Volts) 
(figura 53). 

21. Obrir la carpeta Casio a la unitat D. buscar la carpeta 

pertanyent al dia i hora actuals. Dins d'aquesta s'haurà desat un 

 
Figura 48 
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video corresponent a la tracció realitzada. Canviar el nom del arxiu 

per el nom de la mostra, amb MT davant del número de mostra. 
Arrossegar el video a la carpeta de PROCOMAMME de la mostra. 

22. Per últim desar l'arxiu de metrologia, i copiar tots els arxius 
desats (video, arxiu de forces i metrologia) a la carpeta de la mostra 

de la unitat T. 

 

 

23. Treure el passador de la mordassa, descargolar les femelles de 

les mordasses i desar les dues parts de la mostra a la bossa 
corresponent. 

24. Repetir els apartats 4.5, 4.6 i 4.7 per a cadascuna de les 
traccions que es vulguin realitzar. 

25. Quan s'hagi acabat la sessió d'assaigs, apagar la màquina de 

tracció amb el botó de la màquina, tancar els programes dels 
ordinadors i tancar sessió. Desendollar la càmera, treure el cable USB 

i el de voltatges i recollir la càmera baixant la barra del trípode. 

26. Apagar primer el Spider, el Microtest i els transformadors i per 
últim apagar els ordinadors. 

5. REGISTRES 

No s’aplica. 

 

 
Figura 49 

 
Figura 50 
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1. OBJECTIU 

Aquest document pretén explicar el procediment per l’obtenció de d’imatges 

i el processat de les dades obtingudes mitjançant el programa Mathlab.  

2. RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 

La responsabilitat d’aplicació i abast recau sobre el personal tècnic 

encarregat de operar i processar les dades tenint un coneixement bàsic del 

programa Mathlab. 

3. DEFINICIONS 

4. DESCRIPCIÓ 

4.1. Material i Equip 

 Vídeo de la proveta traccionada. 

 Dades aportades per la màquina de tracció. 

 Ordinador. 

 Programa Mathlab. 

 Executable “video2foto.sh”. 
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 Rutines del processat de vídeo per al Mathlab: 

sincronitza_tracció.m, grid_generator.m, 

automate_image_mp_2014b.m, displacement.m, 

crea_corva_traccio.m. 

4.2. Extracció de fotogrames  de vídeo 

1) Localitzar el executable “video2foto.sh” i amb el boto dret del ratolí 

triar l’opció copiar. Obrir la carpeta de la proveta on tindrem totes 

les dades adjuntes de la proveta i amb el botó dret del ratolí 

engana l’arxiu. 

2) Un cop tenim l’executable  dintre de la carpeta de la proveta fer 

doble clic al per executar el terminal. 

3) Escriure el nom de la proveta dintre del terminal o també podem 

copiar i enganxar dels arxius que estan anomenats amb aquest nom 

prement la tecla F2 i fent clic. Prémer Enter un cop introduït. 

Figure 1. Finestra del programa "Video2Foto". 
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4) El programa automàticament executarà el processat de imatges. Un 

cop hagi acabat el programa es tanca sol i trobarem una carpeta 

amb el nom “processat de vídeo” on trobarem les imatges que el 

programa ha processat. 

4.3. Sincronització de fotogrames: 

1) Obrim el Mathlab. Un cop obert, haurem de d’ajudar al programa a 

trobar la informació amb la qual volem treballar, ens situarem a la 

barra superior que indica la direcció de la carpeta i buscarem la 

nostra carpeta amb el nom de les nostres provetes. 

2) Si tot el apartat anterior ha anat bé, veurem com a una finestra de 

l’esquerra (corrent folder) trobem els arxius de la carpeta 

esmentada. Havent fet la comprovació anterior, executarem la 

comanda “sincronitza_traccio”. El programa ens obrirà la carpeta de 

la proveta, allà escollirem l’arxiu “nom de la proveta.asc”. A 

Figure 2. Finestra de la rutina "sincronita_traccio". 
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continuació  apareixeran dues finestres: a la finestra grossa 

trobarem una imatge central acompanyada de dues més. Amb l’ajut 

de la finestra menú passarem imatges fins que a la imatge central 

trobem la proveta encara no fracturada i a la imatge dreta la imatge 

fracturada. Aleshores clicarem “OK” a la finestra de menú. 

3) Si l’ordinador ha executat bé les ordres hauríem de trobar a la 

capeta de la proveta els següents documents: “nom de la 

proveta_sincro” i un altre dintre la carpeta de processat de vídeo 

“filenamelist”.  

4) Executem la comanda “grid_generator”. Seguidament apareixerà 

una finestra que ens pregunta si volem carregar la malla anterior, 

trieu  la opció “NO”. A la finestre de diàleg trieu la opció 

“RECTANGULAR”. Seleccioneu l’àrea de la malla amb un click a la 

imatge per triar el punt d’inici del triangle i un segon click per triar 

el final. Altre cop apareixerà una finestra anomenada “Input for grid 

creation”, en aquesta pestanya posarem el valor 50 tant per els 

Figure 3. Finestra de la rutina "grid_generator". 
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dons eixos (X,Y). Després confirmarem que volem utilitzar aquesta 

malla si creiem que hem procedit amb adequació en els punts 

anteriors i finalitzarem amb “END”.  

5) Després de seguir totes les instruccions anteriors processarem les 

imatges a partir de la malla. Executarem el 

“automate_image_mp_2014b”. A la pantalla apareixerà una 

pantalla amb una barra de progrés i el seguiment de la deformació 

de la proveta en referència a la malla creada. 

Ja acabant introduirem la comanda “displacement” que ens obrirà un menú amb 

diverses opcions. Abans de tot eliminarem els punts de posiciól que no ens interessin. 

Cliquem sobre “delete multible makers (Position)” i eliminarem els punts amb les 

següents instruccions: Es tracte de generar una àrea quadrada, per tant ens fixarem en 

el número de punts que trobem en una recta de punts de l’eix vertical perquè serà el 

nombre de punts que haurem de deixar per als límits horitzontals del quadrat que 

generarem. Intentarem que hi hagi una simetria entre la zona per on trenca la proveta 

i els punts que hi ha a esquerra i dreta de la zona, eliminant-los de manera que a dreta 

i a esquerra d’aquesta zona hi hagin els mateixos punts.  

Figure 4. Barra de progrés de la rutina 

"automa_image_mp_2014b" 
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6) Un cop eliminats els punts, ja podem fer els primers càlculs de 

elongació de la proveta. Cliquem sobre “1D average Strain 

Measurament”, li direm “NO” a la creació de vídeo i un cop hagi 

processat guardarem les dades amb el nom “deformacioX.txt”, 

fixeu-vos de incloure el format “txt”. Segon canviarem els eixos  

amb “rotate orientation (Exchange x and y) i tornem a clicar sobre 

“1D average Strain Measurament” però ara guardarem l’arxiu com 

“deformacioY.txt”. Aquests arxius els trobarem a la carpeta de 

processat de vídeo.  

Figure 5. Finestra de selecció de punts que es volen eliminar de la 

rutina "delete múltible makers”. 
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7) Finalment executarem la comanda “crea_corva_traccio”. Aquesta 

comanda predeterminadament et demanarà que obris la 

“deformacio-X”, després la “deformacio-Y” i  finalment quant 

demani obrir el document CATMAN obrirem el arxiu 

“nom_proveta.asc”. Després haurem de introduir l’àrea de la 

proveta que trobarem en el document de metrologia i la força de 

inici d’assaig que trobarem al arxiu “sincro”. Un cop haguem 

complert les demandes de la rutina ens crearà un document text on 

trobarem les deformacions de x, deformacions de y, les tensions de 

l’assaig  i el temps. 

5. REGISTRES 

No s’aplica 

 

Figure 6. Finestra de càlcul de la rutina "1D 

average Strain Measurament”. 
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PRESSUPOST 

COSTOS DELS PROFESSIONALS 

La següent taula conte la informació sobre el cost dels perfils professionals 

implicats en aquest projecte i a més a més informació relativa al càlcul del 

costos dels professionals: 

Taula 1. Taula del cost dels perfils professionals 

Perfils Professionals 

Salari 
anual 

Salari 
Cost final 

treballador 

€ /any € /h € /h 

Eng. Junior 22000 12,2 34,3 

Eng. Senior 40000 22,2 62,4 

Tècnic 18000 10,0 28,1 
 

Dades relacionades amb el càlcul dels costos finals dels treballadors: 

Taula 2. Taula de dades relacionades amb el càlcul del perfils professionals 

Conveni Metall 1800 h/any 

Seguretat social 30 % salari 

Despeses generales 60 
% del cost del 

treballador 

Benefici 35 
% benefici per 

l'empresa 

 

Equacions per al càlcul dels costos dels perfils professionals: 

 

𝐶𝑇 =

(

  
 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖
𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙

⁄

)

  
 
(1 + 𝑆𝐺) · (1 + 𝐺𝐺) · (1 + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖) (1) 
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On; 

 SG és l’impost de la seguretat social. 

 GG són les despeses generals que paga l’empresa per el treballador. 

 

S’entén com a despeses generals les despeses per dur a terme una 

activitat. En aquest terme s’inclouen: Lloguer, impostos, electricitat, 

assegurances, entre altres. 
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COSTOS DE LES OPERACIONS 

La següent taula conté els costos relacionats amb les diferents operacions que s’han dut a terme en el projecte: 

 

Taula 3. Costos de les operacions 

Operacions  unitats 
cost maquina temps operacio operari 

COST 
(€ /h) h/unitat e. junior e.senior tècnic 

Microindentacio 
Vickers 

3 0,5 0,3 0,9 0,1   33,9 

Mecanitzat 64 0,5 1,0     1 1829,1 

Metrologia 64 0,2 0,4 1     724,0 

Assajos a tracció 64 3,5 0,75   0,2 0,8 1845,3 

Processat de dades 64 15 1,5 0,9 0,05   1739,5 

SUBTOTAL: Operacions 7380,7 

 

Al cost del subtotal de les operacions de la taula (3) se l’hi a sumat el cost total dels materials de la taula (4). 
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La següent taula conté els costos del material utilitzat en aquest projecte: 

Taula 4. Taula de materials 

Costos material Preu € 

Alumini 400,0 

mordasses 804,9 

cargols 2,0 

femelles 2,0 

Total 1208,9 

 

L’equació utilitzada per a calcular els costos de les operacions és la següent: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó = (𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 · 𝐶𝑚 · 𝑇𝑜) + ∑ (𝑃𝑜(1%) · 𝑇𝑜 · 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 · 𝐶𝑡)1
𝑖→ 3  (2) 

 

On; 

 Cm és el cost de la màquina. 

 To és el cost d’operació. 

 Po és la participació del operari. 

 Ct és el cost del treballador. 
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COSTOS DE LA DOCUMENTACIÓ 

A la següent taula s’han inclòs els costos provinents de les hores requerides 

per a la investigació; i elaboració de la memòria i presentació: 

Taula 5. Taula de costos de la documentació 

Operació Temps (h) Operari Costos (€ ) 

Investigació 40 Eng. Junior 1372,8 

Elaboració 
memòria 

200 Eng. Junior 6864,0 

Elaboració 
presentació 

50 Eng.Junior 1716,0 

SUBTOTAL: documentació 9952,8 

 

 

COSTOS TOTALS DEL PROJECTE 

La última taula conté la suma dels subtotals dels pressupostos afegint al cost final l’I.V.A: 

Taula 6. Taula de costos del projecte 

Descripció de costos COST (€)  

SUBTOTAL: Treball de camp 7380,7 

SUBTOTAL: Documentació 9952,8 

TOTAL 17333,6 

IVA (21 %) 3640,1 

TOTAL + IVA 20973,6 

 


