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RESUM  

El present document és un recull de totes les consideracions preses per dur a 
terme el disseny i dimensionat de un motlle de injecció de plàstic per la posterior 
fabricació de una peça sol·licitada. 

Al llarg del document s’explicaran les fases o etapes on ha estat necessari 
prendre decisions que afectarien al disseny posterior, així com quins han estat 
els criteris adoptats per prendre-les. Existeixen altres criteris, així com altres 
elements que calen tenir en compte, que en aquest model particular de motlle no 
tenien rellevància; aquests no es tractaren en aquest document. 

RESUMEN  

El presente documento es una recopilación de las consideraciones tomadas para 
realizar el diseño i dimensionada de un molde de inyección de plástico para la 
posterior fabricación de una pieza solicitada. 

A lo largo del documento se explicarán las fases o etapas donde ha sido 
necesario tomar decisiones que afectarían al diseño posterior, así como que 
criterios han sido adoptados para tomarlas. Existen otros criterios, así como 
otros elementos que es necesario tener en cuenta, que en este modelo en 
particular no tiene relevancia: estos no son tratados en este documento. 

ABSTRACT 

The present document is a recopilation of all the considerations done to make the 
design and dimensioning of an injetcion plastic model for making a requested 
piece. 

Along the document the phases or stages will be explained, an so, the criteriar 
choosen to make the decisions. Other criteria exists, as other relevant elements, 
wich have no relevance in this particular model: those won’t be treated. 
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CAPÍTOL 1: 

OBJECTIUS 

L’objecte del present projecte és el disseny i dimensionat de un motlle d’injecció 
de plàstic, per la posterior producció de una peça concreta.  

Es parteix del plànol de peça i del requisits tècnics per el seu correcte 
funcionament, així com altres exigències i condicions. 

Es pretén realitzar l’informe, pressupost i plànols del disseny. Es buscarà el 
model més eficient a través de l’estudi de les diverses variables de construcció. 

El volum de producció previst serà de 1,25 milions de peces en 3 anys. Per tal 
d’obtenir la solució més econòmica haurem de tenir en compte que: 

• La injecció de les peces es durà a terme en un taller totalment 
automatitzat. 

• Les exigències mecàniques de la peça son satisfetes per diversos tipus de 
materials termoplàstics. Caldrà escollir una alternativa. 

• Les dimensions han de ser les necessàries i suficients per encabir tots els 
elements. 
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CAPÍTOL 2: 

DESCRIPCIÓ DE LA 

PEÇA 

La peça sol·licitada és un molinet destinat a sistemes de climatització. La seva 
funció principal serà impulsar aire calent en un sistema de climatització a bord 
d’un avió de línia comercial. 

La part superior consta de una rosca per el seu ancoratge al eix que l’accionarà, 
que a l’hora farà de canalització del fluid. La part inferior presenta una obertura 
circular que servirà per possibles funcions de neteja. Durant l’ús estarà coberta 
per una tapa de goma. 

Les exigències mecàniques de la peça no són gaire elevades, així que no serà un 
discriminador per la selecció del material de fabricació. En canvi, si que és 
necessària certa resistència tèrmica, així com un pes reduït. Més endavant 
escollirem el polímer més adient. 

La única especificació tècnica concreta és que ha de ser capaç de funcionar amb 
un fluid de treball a 85º sense patir deformacions 

 

Figura 1. Perspectiva. 

 

Figura 2. Perfil. 
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Figura 3. Esquema de la peça 

Com es pot comprovar, el model presenta múltiples cavitats perpendiculars al eix 
d’extracció més obvi. Això complicarà altament el procés d’expulsió de la peça un 
cop refredada. 

Una opció molt estesa és dividir el model en diverses peces de fàcil fabricació, 
per posteriorment unir-les i formar la peça final. En aquest cas, una de les 
possibilitats seria: 

 

Figura 4. Peça fragmentada 

En aquesta opció, injectaríem el cos i la tapa, i posteriorment es soldaria, per 
exemple per ultrasons. 

Hem de descartar aquesta alternativa, tot i ser vàlida, perquè un dels requisits 
imposats era crear un motlle que es pogués injectar en un procés totalment 
automatitzat. En el cas de dividir el model, seria necessària la presència de un 
operari, o de una automatització molt especifica, per separa les colades, ajuntar 
les peces en la posició correcte i portar-les a la màquina de soldar que també 
hauria d’estar adaptada. 

Optarem per el disseny de un motlle capaç d’injectar el model en una sola peça, 
de fàcil integració en els sistemes d’injecció automatitzats ja existents. 
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CAPÍTOL 3: 

LA INJECCIÓ DE 

PLÀSTICS 

Aquest capítol pretén ser una breu definició i ressenya dels motlles de injecció, 
així com de les seves funcions i els seus principals components. L’objectiu és 
facilitar la posterior comprensió de les decisions preses. 

3.1. Injecció 
La injecció representa, actualment, el procés més important de fabricació de 
peces de plàstic. La gran majoria de les maquines de transformació de plàstics 
són maquines d’injecció, entenent-les en un procés d’injecció. el text. 

 

Figura 5. Etapes de la injecció 
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La gran avantatge que suposa la fabricació de peces per injecció és la conversió 
directe de la matèria prima en el producte final. A diferència dels processo de 
fundició de metalls o en el premsat de elastòmers o termostables, la injecció de 
plàstics resulta en una peça sense rebaves que requereix de molt pocs o de cap 
procés/os posterior. El preu de la matèria prima també és molt inferior en el cas 
dels plàstics. 

Per amortitzar el procés cal optimitzar el màxim possible el nombre de peces 
produïdes per unitat de temps. Al temps transcorregut al llarg de dos 
desemmotllaments consecutius rep el nom temps de cicle, o simplement cicle. 

La durada de cada cicle depèn en gran mesura del temps de refrigeració 
necessari per que el material recuperi les propietats mecàniques, que, a la 
vegada, depèn del gruix de les parets de la peça. 

3.2. Funció del motlle 
La funció del motlle és donar forma al material que l’hi és injectat al interior. 

El cas més senzill i més freqüent consta de dues meitats generalment fixades 
directament a les plaques de subjecció de la màquina de injecció. 

Les dues meitats, la meitat d’injecció i la meitat d’expulsió, apareixen a qualsevol 
tipus de motlle, independentment de la seva morfologia de construcció. Fent un 
símil força simplificat, els podríem entendre com el punxó i la matriu. 

Un cop finalitzat el procés de omplert i de solidificació, el motlle s’obre per la línia 
de partició, deixant generalment la peça i la colada a la meitat d’expulsió. 
Arribats a aquest punt, s’inicia el procés d’expulsió. 

Tradicionalment les maquines d’injecció aprofitaven el mateix moviment 
d’obertura del motlle per empènyer tot el mecanisme d’expulsió., que 
posteriorment havia de ser retret a la posició inicial, normalment aprofitant de 
nou el moviment de tancada. Actualment, amb les millores electròniques, les 
màquines són capaces de memoritzar programes d’execució, i realitzar les 
operacions amb actuadors independents de forma ordenada. 

Acabat el moviment de tancada, és a dir, un cop el motlle està tancat i el 
mecanisme d’expulsió es troba retret, el cicle torna a començar. 

Mitjançant una boqueta situada al costat de la cavitat del motlle s’estableix una 
connexió entre aquesta i el cilindre d’injecció, amb el que el procés de omplert 
pot començar de nou. Depenent del tipus de màquina, un èmbol o pistó 
empenyen a elevada pressió la massa plastificada a la cavitat del motlle. Acabat 
el procés d’ omplert, es manté ,durant un cert temps, la pressió residual que 
serveix per compensar la contracció del volum amb nova aportació de material. 

Amb l’inici de la fase de injecció comença també la fase de refrigeració, que dura 
fins que el material ha solidificat completament per formar una peça estable. 

3.3. Sistemes automàtics 
En el mercat actual, on la optimització econòmica és un criteri dels més 
importants, cal millorar el rendiment econòmic en totes les etapes de un procés 
de fabricació. En el cas del motlles, inclou reduccions del temps de disseny, 
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optimització màxima dels processos de mecanitzat i muntatge, disseny òptim i 
reducció dels costos en el procés de injecció. 

Juntament amb això, la necessitat de maquinaria de diversos tamanys per poder 
injectar peces diferents, fan cada cop més freqüent la subcontractació de serveis 
d’injecció. 

El tallers d’injecció fan el propi procés de optimització econòmica, entre altres 
coses, per oferir un preu més competitiu. Un dels mètodes més emprats és la 
automatització dels tallers, per poder estalviar despeses de personal. 

Aquesta automatització acostuma a fer servir sistemes d’alimentació continua de 
les màquines de injecció a través de cintes d’alimentació, així com de sistemes 
de transport, separat, comptat i empaquetat a la sortida del motlle, quedant 
alguns operaris relegats a funcions de control i muntatge. 
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CAPÍTOL 4: 

SELECCIÓ DEL 

MATERIAL PLÀSTIC 

Com s’ha esmentat anteriorment existeixen varies ofertes de material que són 
capaces de satisfer les especificacions tècniques. Així doncs cal trobar la 
alternativa adient més rentable. 

Els materials termoplàstics estan formats per llargues cadenes de molècules 
lineals, que sotmeses a certes condicions de pressió i temperatura son 
susceptibles a fluir. Això succeeix quan hi ha una aportació d’energia prou gran 
per vèncer les forces intermoleculars. Altrament dit, són materials que per sobre 
de una determinada temperatura tenen propietats plàstiques, i que es 
converteixen de nou en sòlids per sota d’aquesta temperatura. 

4.1. Especificacions tècniques 
Juntament amb els plànols de peça, el client també ens ha subministrar una llista 
de característiques que cal que la peça compleixi per el seu bon funcionament. 
Aquestes són: 

• Resistència tèrmica: La funció de la peça, un cop en funcionament, serà la 
de impulsar aire calent en un sistema de climatització. La peça funcionarà 
amb un fluid de treball a 85ºC, és important minimitzar les possibles 
deformacions i/o desgastos. 

• Resistència al desgast: És interessant que el material ofereixi un coeficient 
de fricció el més reduït possible, per tal d’augmentar al màxim possible la 
eficiència de tot el conjunt. 
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4.2. Selecció del plàstic 
En la següent taula es mostren les característiques citades anteriorment de una 
gamma de possibles materials. També s’hi afegeix la relació del preu per poder 
discriminar millor entre els candidats. 

És molt complicat establir un preu exacte, doncs aquest estarà sotmès  al 
proveïdor, i a les possibles ofertes. Tot i així hem establert una relació 
proporcional per poder comparar millor. 

Taula 1. Característiques dels termoplàstics 

Termoplàstics 
Res. al 
desgast 

T (ºC) 
Treball 

T (ºC) 
Injecc. 

T (ºC) 
Motlle 

Preu 

Clorur de polivinil 
rígid 

B 60-70 180-200 10-60 B 

Clorur de polivinil R 40-70 165-190 15-45 B 

Poliestirè de baixa 
densitat 

R 85-95 180-260 10-60 MB 

Poliestirè de alta 
densitat 

B 105 190-305 10-100 MB 

Polipropilè R 120-130 200-305 10-100 MB 

Poliestirè R 60-75 170-280 15-70 B 

Acetat de 
cel·lulosa 

R 60-85 185-195 10-50 MB 

ABS MB 80-100 190-250 15-70 B/R 

Polimetil-
metacrilat 

MB 70-90 180-240 40-100 D 

Policarbonat MB 110-135 290-300 85-120 D 

Poliamida MB 90-110 230-275 30-120 D 

MB: Molt Bona   B: Bona   R: Regular   D: Dolenta 

 

Podem observar a la taula 1, com els materials amb millors resistències al 
desgast, son també els més cars. S’escull l’ABS (Acrinolitil-Butadien-Stiren) per 
ser el material que, oferint una bona resistència al desgast, te el preu més baix 
amb una resistència tèrmica acceptable. També permet treballar amb unes 
condicions de motlle molt còmodes. 

4.3. Característiques del ABS 
El tipus comercial de ABS seleccionat és: “Lustran ABS H802” de Bayer, la fitxa 
de característiques complerta es troba al annexes. 

Algunes de les propietats principals són: 
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Taula 2. Característiques del Lustran ABS H802 

Propietat Unitats Valor 

Contracció % 0.4-0.7 

Taxa de fluïdesa Cm3 8 /(10min) 

Densitat g/cm 1.05 3 

Temperatura 
d’injecció 

ºC 240 

Temperatura del 
motlle 

ºC 70 

Velocitat 
d’injecció 

mm/s 240 

 

4.4. Simulació virtual 
Coneixent les dades geomètriques del model i el material del que estarà format, 
es pot dur a terme un seguit de simulacions virtuals que ofereixen informació útil 
per al posterior disseny. 

La entrada del material és un dels requisits necessaris per dur a terme la 
simulació i, alhora, una dels paràmetres dels que rebrem més informació. És 
freqüent realitzar vàries simulacions amb diferents tipus o ubicacions de les 
entrades de material. La selecció del tipus d’entrada es realitzarà més endavant, 
al capítol 6, sobretot gràcies a la informació obtinguda en les simulacions. 

En el model present s’ha establer una injecció de 4 punts que no correspon 
exactament amb la elecció final; entrada al llarg de tot el cercle. Tot i així els 
resultats seran molt propers als reals i el prendrem com a vàlids. 

 

Figura 6. Punts d'injecció 

La totalitat dels resultats es troben al Annexe 1. Resultats de simulació. Al 
llarg del document s’anirà afegint la informació que en aquella secció sigui 
rellevant.
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CAPÍTOL 5: 

MÀQUINA D’INJECCIÓ 

La gran majoria de les màquines d’injecció són models universals. La seva tasca 
principal és “la fabricació discontinua de peces a partir de masses mollejaves  de 
elevat pes molecular, amb la ajuda de pressions elevades” (definició segons DIN 
24450). 

El mercat ofereix una varietat immensa de models destinats a la injecció de 
termoplàstics, que es diferencien no tant per la seva concepció constructiva 
bàsica i condicionada pel procés, com per variants en el disseny dels seus 
elements de muntatge, així com per els sistemes d’accionament. 

Les maquines d’injecció es caracteritzen per dos components principals: La unitat 
d’injecció i la unitat de tancat. 

• La unitat de injecció inclou les parts que fan possible la càrrega, fusió i 
injecció del plàstic. 

• La unitat de tancat consta dels dispositius de col·locació, accionament i 
funcionament de les dues meitats del motlle 

 

Figura 7. Elements de la màquina de injecció 
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També existeix una tercera unitat, no tan característica, que és la de control i 
potència. Aquesta és la encarregada de gestionar i subministrar força motriu als 
diferents sistemes, podent així programar a voluntat l’ordre, el temps o la 
intensitat de cada etapa. 

5.1. Unitat d’injecció 
Com s’ha esmentat, la unitat de injecció inclou tots el elements necessaris per la 
càrrega, fusió i injecció del plàstic. A més a més, durant el procés de fusió també 
desenvolupa una tasca homogeneïtzadora per tal de que tot el material es trobi 
en el mateix estat. 

Per dur a terme la càrrega s’empra una tremuja d’alimentació. 

La fusió, homogeneïtzació i injecció es duen a terme en el mateix cilindre, que 
per una banda està connectat a la tremuja, d’ón va captant material i el va 
escalfant mentre és transportat amb un cargol cap a l’altre banda, on s’injecta. 

5.2. Unitat de tancat 
El sistema de tancat es pot compara amb una premsa que s’ocupa de subjectar 
el motlle i subministra la força necessària per mantenir-lo tancat. També és 
l’encarregat de dotar a les meitats de moviment , sent normalment la placa de la 
meitat d’injecció fixa, i la de la meitat d’expulsió mòbil. 

5.2.1. Tipus de sistemes de tancat. 

Presentem una  llista amb els sistemes més habituals per mantenir el motlle 
tancat durant la injecció. 

1.  Sistema de genollera: El plat mòbil es tanca mitjançant un sistema de 
palanca, accionat hidràulicament o mitjançant un servomotor en els casos 
elèctrics. Es troben sistemes de genollera simple o doble, sent preferible la 
doble per assegurar millor el paral·lelisme dels plats. El recorregut està limitat 
per la palanca del sistema, però en conseqüència és capaç de realitzar 
obertures i tancades molt ràpides i suaus. Es tracta de un sistema auto 
bloquejant. El cas (a) de la figura 6 representaria un sistema de doble 
genollera. 

2. Sistemes hidràulics: principalment existeixen tres tipus de mecanismes de 
tancament hidràulics: 

a) Pistó central: Utilitza un cilindre de doble efecte per accionar el plat mòbil. 
Algunes màquines, a més, també incorporen un pistó interior que impulsa 
el plat  durant el procés d’obertura i tancat. Cas (b) en la figura 6 

b) Pistó de dues etapes: Hi han diverses construccions amb sistemes de dues 
etapes al mercat, el tipus més usual és el que el bloqueig es realitza de 
forma mecànica, mitjançant dos cilindres hidràulics de tamany reduït que 
acciones dues mitges llunes que bloquegen l’eix central. Un cop bloquejat, 
actua un eix central que tan sols s’encarrega de acabar de bloquejar el 
sistema. 
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c) Sistema de columnes: Tant el bloqueig com el desplaçament es realitzen 
directament amb quatre columnes, que estan connectades directament a 
quatre pistons. S’ha de d’anar amb compte amb aquest sistema, doncs és 
propens al mal funcionament si rep cops.  

 

Figura 8. Sistemes de tancat 

5.2.2. Força de tancat 

Durant el procés d’omplert de la cavitat actua la anomenada “força expansiva”. 
Aquesta és la força resultant que provoca el material a elevada pressió en 
contacte amb les parets de la cavitat, i és igual a la suma de les superfícies de 
projecció de la cavitat multiplicada per la pressió interior específica en el motlle.  

Cal doncs una força igual o major per evitar que les dues meitats del motlle es 
separin. Si la maquina d’injecció no fos capaç d’oferir una força de la mateixa 
magnitud, es produirien fugues a la línea de partició, generant rebaves. 

Aleshores sabem que: 

 et FF >  (1) 

 On: 

 projectadaie APF ×= '  (2) 

A través de un programa de CAD obtenim el valor de l’àrea projectada: 

el text. 
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Figura 9. Superfície projectada 

Aquesta area és una simplificació de l’àrea projectada real, doncs no contempla 
la projecció vertical de cada fil de la rosca. Tot i així assumim que la diferència és 
menyspreable. La area projectada és de 6749 mm2

Gràcies a la simulació realitzada prèviament podem conèixer el valor ideal de la 
pressió amb la que s’haurà d’injectar el plàstic fos. 

. 

 

Figura 10. Pressió interna 

Obtenim doncs una pressió interna de 11 MPa. Cal aplicar un factor de fluides en 
funció de la viscositat del material 

 MPaFPP fii 8,88,015' =×=×=  (5) 

Així doncs, obtenim finalment la força mínima de tancament: 

 tnkgNFe 94,559402,59391 ===  (6) 

5.2.3. Capacitat d’injecció 
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Determina el volum màxim de material que és capaç de injectar de una 
embolada el mecanisme. És interessant no utilitzar la totalitat d’aquest volum, és 
recomanar treballar en un rang del 20-80%. 

Per calcular la massa de material necessària per omplir la cavitat cal conèixer el 
factor de conversió, que depèn de la densitat especifica i de la compressibilitat 
del material. 

En el cas del ABS és pràcticament igual a la densitat, que és de 1,05 g/cm3

Coneixent aquest valor, necessitem conèixer el volum de la peça. Novament amb 
el Solidworks es determina el volum. Apliquem la conversió i obtenim: 

. 

 56,602875g05,19075,53 =×=×= FCVM  (7) 

Sabem doncs que necessitarem injectar 56,60g de ABS per cada cicle de injecció. 
Ara cal saber quina capacitat de plastificació requereix. 

La capacitat de plastificació de la màquina de injecció ha de ser lleugerament 
superior a la requerida pel motlle. Una capacitat inferior implicaria un augment 
del temps de cicle, mentre que una molt més gran implicaria el risc de la 
degradació del material en espera de ser injectat. 

 sg
t
mCP

e

/67,1
34

6,56
===  (8) 

5.2.4. Cicle d’injecció 

El procés descrit com a cicle es pot veure representat en la figura 11 

Cicle: 38s

Temps expulsió; 1,5

Temps injecció; 1,5

Unitat d'injecció 
endevant; 1

Temps de tancat; 2

Temps obertura; 2

Temps refrigeració; 
30

 

Figura 11. Cicle d'injecció 

Aquest cicle esta regulat per la unitat de control de la maquina, que s’encarrega 
de repetir-lo cada cop. La durada del cicle ha de ser el més breu possible, per 
economitzar així el màxim possible el procés. 

El temps del cicle en el nostre cas serà de: 38 segons 
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Pel que respecte a l’ordre de cicle de les parts del motlle, l’ordre  d’obertura ha 
de ser: 

• Enretirar cunyes (solidaries al moviment d’obertura del motlle) 

• Desplaçar punxons 1 (Accionar pistó hidràulic) 

• Activar expulsors (Accionar expulsió) 

I per recuperar el motlle: 

• Enretirar expulsors (Accionar expulsió) 

• Tancar punxons 1 (Accionar pistó hidràulic) 

• Encaixar cunyes (Solidaries al moviment de tancat del motlle) 

Mantenir aquest ordre és important per evitar el col·lapse del motlle. 

5.2.5. Elecció de la màquina 

Havent calculat els requisits que presenta el nostre motlle, juntament amb els 
paràmetres dimensionals i el recorregut necessari, estem en situació de escollir 
un model per injectar. 

Caldrà que de cada model estudiem els diferents paràmetres que ens indicaran la 
seva viabilitat. 

1. Paràmetres dimensionals: Són aquells que limiten físicament la possibilitat de 
muntar el motlle a la màquina. Són: 

d) Dimensions de la placa porta motlles. 

e) Distància llum entre les columnes. 

f) Carrera màxima d’obertura. 

2. Paràmetres de capacitat: Són els que defineixen la capacitat de la màquina, 
que haurem de procurar que estiguin per sobre de les especificacions del 
motlle. Són: 

g) Força de tancat. 

h) Volum màxim d’injecció. 

i) Capacitat de plastificació. 

j) Pressió màxima de injecció. 

Els paràmetres de capacitat ja s’han calculat al llarg de l’apartat. Els 
dimensionals es calcularan més endavant, en el capítol 6: “Disseny del motlle”.  

Avancem les dimensions generals per poder escollir model de màquina de 
injecció. Aquestes són: 
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Taula 3. Característiques del motlle 

Dimensions generals 
Ample:346mm 

Llarg:346mm 
Gruix:313 mm 

Carrera d’obertura 150 mm  

Pressió interior 8,8 MPa 

Força de tancat 5,94 tones 

Volum d’injecció 53,9 cm

Pes injectable 

3 

56,60g 

Capacitat de plastificació 1,67 g/s 

 

Analitzat aquestes característiques recomanem l’ús del model V70-200 de Negrin 
Bossi: 

Taula 4. Característiques de la màquina d’injecció 

Característiques de la màquina d’injecció 

Fabricant  Negrin Bossi 

Model  V70-200 

Classificació Euromap   

Unitat de tancat   

Força de tancat kN 700 

Pas entre columnes H x V mm 315 

Dimensió de plats H x V mm 540x540 

Espessor de motlle ajustable de ...a... mm 120 a 400 

Carrera màxima d’obertura mm 320 

Unitat d’injecció   

Diàmetre claveguera mm 28 

Volum teòric d’injecció cm 92 3 

Pressió màxima sobre el material bar 1700 

Caudal d’injecció cm3 66 /s 

Pes màxim d’injecció g 84 

Capacitat de plastificació g/s 10 

Potencia instal·lada kW 4,5 
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CAPÍTOL 6: 

DISSENY DEL MOTLLE 

És freqüent adoptar dissenys habituals per a peces similars, modificant 
simplement els postissos que diferencies lleugerament les peces a fabricar. 

El disseny d’aquest motlle ha estat totalment replantejat, no s’ha pogut basar en 
cap  model ja existent, doncs els més habituals no oferien cap solució que 
permetés la fabricació de la peça. 

La gran diferència amb els altres models són les correderes de desplaçament 
circular. 

6.1. Cavitat 
En molts casos, per fer el motlle més rentable, s’instal·len diverses cavitats. Això 
permet que amb un sol cicle d’injecció obtinguem vàries peces. 

El número de cavitats adient no és trivial, i cal un estudi econòmic per obtenir la 
xifra òptima. 

En el cas que ens ocupa, degut a les dimensions de la peça i la elevada 
complicació dels mecanismes de correderes, tan sols instal·larem una cavitat al 
motlle. 

Com que la morfologia de la cavitat és molt complexa, i cal que sigui mòbil, no 
estarà formada per un parell de postissos, com és general. En canvi, la cavitat 
serà el resultat de varis punxons, les correderes (circulars i de rosca) i la placa 
superior. 

Cal remarcar que les peces que formin part de la cavitat requeriran de un millor 
acabat superficial, doncs qualsevol marca o rallada quedaria copiada a la peça. 

També s’ha de tenir present la contracció del material, i ,en conseqüència, 
sobredimensionar la cavitat en la proporció necessària perquè, un cop refredada 
la peça, tingui les dimensions desitjades. 
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6.2. Sortida de gasos 
El aire present a la cavitat en el moment de la injecció ha de ser capaç de 
desplaçar-se al exterior amb facilitat, sobretot si treballem a un règim elevat de 
producció. Si el mecanisme no disposa d’una bona fuita es poden produir 
complicacions en el procés d’omplert, des de un petit retràs fins a la aparició de 
cremades al material. 

El material en estat fos també produeix gasos que cal expulsar. 

Amb les línees de separació entre les postissos i punxons serà suficient per 
evacuar l’excés de pressió, doncs és on es produiran les bosses d’aire, com 
podem comprovar en les imatges de la simulació: 

 

Figura 12. Punts de concertació d’aire 

6.3. Mecanisme de correderes 
Les correderes son elements que es desplacen, normalment durant el moviment 
d’obertura, per permetre que la peça pugi ser expulsada sense dificultats. 

L’ús d’aquests elements ve determinat per la morfologia de la peça a fabricar. 
Normalment s’empren quan existeixen cantonades, rosques, sortints o orificis 
que impedeixin el desemmotllat directe. 

La peça que ens ha estat sol·licitada presenta dues complicacions de 
desemmotllat.  

1. El sortint roscat situat a la part superior. 

2. Les cavitats internes que formen els àleps. 

Caldrà doncs dissenyar un sistema mòbil per cada cas. 

6.3.1. Sortint roscat 

Al tenir l’eix de la rosca paral·lel al sentit de desemmotllat, no serà possible 
desplaçar la cavitat directament, doncs malmetria els fils de la rosca. 
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Figura 13. Mecanismes de rosca 

Dissenyem un sistema que a mesura que es desplaci en el sentit d’obertura, vagi 
alliberant la rosca perquè, finalment, pugui sortir en la seva totalitat. 

 

 

Figura 14a. Correderes 
retretes 

 

Figura 14b. Correderes 
separades 

 

Podem comprovar com en posició tancada, és impossible el desplaçament de la 
cavitat, mentre que un cop separades les correderes, permeten perfectament el 
pas. 

Per aconseguir aquest moviment ens servim de plans inclinats que aprofiten el 
desplaçament de les correderes en el sentit de la obertura per produir un altre 
desplaçament en direcció perpendicular i alliberar així la rosca. 

6.3.2. Cavitats àleps 

Les cavitats formades per els àleps impedeixen el desemmotllat directe de la 
peça. Cal dissenyar un sistema de desplaçament dels punxons per permetre el 
lliure pas. La dificultat intrínseca a aquest desplaçament és la direcció, que no és 
rectilínia. Cal un desplaçament circular. 

Hem dissenyat el següent mecanisme: 
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Figura 15. Mecanisme d'obertura de punxons 

Les dues posicions extremes d’aquest mecanisme són: 

 

Figura 16a. Punxons 
retrets 

 

Figura 16b. Punxons 
contrets 

Per poder dotar als punxons de moviment els connectem a una corona giratòria a 
través de unes barres. Aquesta corona esta connectada al mateix temps a una 
corona dentada, que amb en interacció amb una cremallera també dentada, 
produeix moviment  circular. Per moure la cremallera ens valdrem de un pistó 
hidràulic situa al exterior del motlle.  

Cal fixar degudament la cremallera per evitar que es desengrani sense 
augmentar la força necessària per moure al sistema. Utilitzarem una platina de 
grafit model Z15W/28x10x80 per fixar-la entre la corona i la paret posterior de la 
cavitat. 
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Figura 17. Mecanisme de cremallera 

Cal dotar als punxons de guies per assegurar que segueixen la trajectòria 
desitjada i impedir que realitzin girs no desitjats. 

 

Figura 18. Detall de les guies del punxons 

Per assegurar la obertura total del sistema, calculem la longitud de cremallera 
mínima necessària. 

Amb l’ajuda del programa Solidworks calculem els graus que cal girar la corona 
exterior per desplaçar els punxons fins l’extrem d’obertura màxima. Cal un gir de 
58º. Coneixent el diàmetre primitiu de la corna dentada podem calcular la 
longitud que suposa cada grau de gir. Amb un diàmetre primitiu de 196mm 
tenim que: 

 mmDP 75,615=×= π  (9) 

 /º71,1
360 /º linealsl mmRP

==  (10) 

 mmXRl 99º/º =×  (11) 
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Així doncs, caldrà desplaçar la cremallera almenys 100 mm per obtenir un gir de 
58º. Cal que la cremallera i la cavitat puguin assumir tal desplaçament. 

La força requerida per moure el sistema serà la necessària per vèncer el pes del 
mecanisme i la força de adhesió de la peça. Com que el mateix sistema de 
corones proporciona una reducció mecànica i el cilindre hidràulic seleccionat, 
sent el més petit del catàleg, te una força molt elevada, podem assegurar el 
correcte funcionament del mecanisme.  

Taula 5. Característiques del pistó 

Dimensions 

Llarg 105 

Ample 100 

Gruix 86 

Recorregut mm 95 

Pressió de treball Bar 200 

Es dissenya un acoblament entre el pistó i la cremallera per dotar de graus de 
llibertat i evitar problemes de deformacions. 

 

Figura 19. Acoblament pistó 

Durant el procés de injecció, els punxons tendiran a obrir-se com a conseqüència 
de l’augment de la pressió. Per tal d’evitar un desplaçament no desitjat  hem 
afegit un sistema de bloqueig per perns auto centrants, que quedaran retirats 
quan el motlle s’obri i permetran el desplaçament lliure dels punxons. 

 

Figura 20a. Sistema 
bloquejat 

 

Figura 20b. Sistema 
desbloquejat 
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Degut a la complexitat del sistema no és possible fer arribar un sistema de 
refrigeració als punxons, és per això que hem triat un aliatge de coure-beril·li 
com a material de fabricació. 

El aliatge de coure-beril·li ofereix un elevada conductivitat tèrmica, transferint 
molt ràpidament la energia acumulada a altres elements en contacte. Això 
permet que dissipi ràpidament el calor que absorbeix del material. L’altre gran 
avantatge és que és capaç d’arribar a temperatures força elevades sense patir a 
penes deformacions. Això, juntament amb una bona resistència mecànica el 
converteixen en el material idoni per aquesta funció. 

Taula 6. Característiques del Cu-Be 

Característiques del Cu-Be 

Propietats físiques   

Densitat g/cm 8,25 3 

Punt de fusió ºC 860-1000 

Propietats mecàniques   

Allargament % <50 

Duresa Brinell  100-360 

Mòdul de elasticitat GPa 120-160 

Resistència a la tracció MPa 500-1300 

Propietats tèrmiques   

Coeficient d’expansió tèrmica (25-300ºC) K 1,7·10-1 

Conductivitat tèrmica a 23ºC 

-7 

W/m·K 60-120 

 

Cal un sincronització molt ben realitzada per que el mecanisme no es col·lapsi; Si 
intentem fer girar la corona abans que el sistema de bloqueig es pugui enretirar 
podem malmetre la corona dentada o la cremallera. Si activem els expulsors 
abans que els punxons s’enretirin, o intentem tancar el punxons abans que els 
expulsors s’enretirin, també es malmetrà el mecanisme.  

Per poder tenir un millor control del procés s’instal·len uns sensors magnètics de 
recorregut inclosos amb el pistó hidràulic. Aquests, a part de determinar la 
posició del èmbol, seran els encarregats d’impedir que un altre mecanisme 
s’activi fins que el pistó no es trobi a la seva posició correcte. Així doncs, en la 
fase de tancat, no permetran que es tanqui el motlle fins que el pistó no es trobi 
totalment retret, i en el cas de la expulsió, no permetran que el expulsors actuïn 
fins que el pistó no es trobi totalment estès. 
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Figura 21. Detall dels sensors magnètics 

6.4.  Porta motlle 
Tots els elements que forment el motlle van continguts en el porta motlle, que 
també és l’encarregat de guiar el moviment d’obertura i tancat. 

Existeix una gran oferta de porta motlles normalitzats on hi poden anar inclosos 
tots els elements, així com el mecanitzat necessari per poder-los muntar. Molts 
també inclouen els elements d’expulsió. 

Per el motlle que estem dissenyat hem seleccionat tot un conjunt normalitzat. 
Tots els processos de mecanitzat inclosos en el conjunt no es contaran en el 
pressupost. 

6.4.1. Plaques 

Un cop determinades les dimensions de la corona del sistema de correderes, 
podem determinar les dimensions mínimes que requeriran les plaques del motlle. 

Utilitzarem plaques de dimensions normalitzades, que tot i ser lleugerament més 
grans del estrictament necessari, es poden encarregar directament a algun 
proveïdor. 

Avantatges de utilitzar plaques normalitzades: 

• Estalvi a la sol·licitud de material 

• Estalvi de temps i diners de mecanitzat 

• Garantia de bons acabats dimensionals 

Aquestes plaques ja es comercialitzen amb el mecanitzat bàsic inclòs, aquest 
consta de quatre forats per les columnes i casquets de centratge i el forats per 
unir els elements amb cargols. 

En aquest cas hem seleccionat un porta motlles model 346x346 amb ; 

• 2 Plaques límit superior i inferior amb referència: K10/346x346/36/1.1730 
i K11/346x346/36/1.1730 respectivament.  

• 1 Placa injecció amb referència: K 20/346x346/42/1.1730. 

• 1 Placa intermèdia auxiliar amb referència: K16/346x346/20/1.2344. 
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• 1 Placa d’expulsió, on anirà allotjat el mecanisme de la cavitat, amb 
referència: K20/346x346/76/1.1730. 

• 1 Placa de reforç amb referència: K30/346x346/36/1.1730. 

• 1 Parell de regles per donar espai al sistema d’expulsió. Amb la comanda 
ja s’inclouen dues peces. Referència: K40/346x346/96/1.1730. 

• 1 Placa d’expulsió superior per fixar els expulsors amb referència: 
K60/346x346/17/1.1730. 

• 1 Placa inferior d’expulsió, encarregada de empènyer els expulsors, amb 
referència: K70/346x346/22/1.1730. 

6.4.2. Guiat i centratge 

Per que les plaques es puguin desplaçar i després tornar a la mateixa posició 
amb seguretat cal un sistema de guiat i centratge. 

Tot i que ja venen inclosos en el paquet de porta motlle, especifiquem quins 
models són: 

• Guiat: Es guia el motlle amb quatre columnes del tipus Z00/36/22x95 amb 
els seus corresponents casquets Z11/86/22 i Z11/20/22 

• Centratge auxiliar: Com a mesura de seguretat també instal·lem 4 brides 
centradores del tipus Z07/22/16x20 i Z17/22/16 

6.4.3. Fixació 

Per fixar els diferents elements utilitzarem el següents cargols, també 
subministrats en el paquet: 

• Unió de plaques: S’utilitzaran cargols de cabota cilíndrica alen, 
subministrats juntament amb el porta motlles; Z31/12x35 i Z31/12x140 
per les plaques normals i Z31/8x25 acompanyat de una arandela Gröber 
Z691/8x2 per les plaques d’expulsió. 

• Fixació de topalls de placa expulsora: Cargols alen avellanats Z33/4x5 

• Rodets de recolzament: Per evitar la flexió de la placa intermèdia durant la 
injecció s’instal·laran uns tacs de suport.  

Tota la cargolera serà de qualitat 10,9. 

6.5. Sistema d’injecció 
El sistema d’injecció te com a finalitat fer arribar el material termoplàstic fos, que 
prové de la màquina d’injecció, fins la cavitat. En aquest cas consta de la 
boqueta i la cavitat. 

La disposició i la forma del sistema d’alimentació són de gran importància per la 
qualitat de les peces. Influeixen de forma determinant en els factors: 

• Temps d’injecció. 
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• Reducció de desaprofitaments. 

• Estalvi de treballs d’acabat a les peces. 

El tipus de sistema d’alimentació ve determinat per el material de emmotllament, 
de forma que ha d’arribar a la cavitat amb la major rapidesa, per el camí més 
curt , sense obstacles i amb les menors pèrdues tèrmiques possibles, evitant les 
discontinuïtats de fluïdesa. 

6.5.1. Boqueta 

La boqueta, també coneguda com bevedor, és un orifici cònic que permet el pas 
del flux de material plàstic procedent de la boqueta de la màquina d’injecció cap 
a la cavitat. Una altre de les funcions es reduir el re xuclat  que es produeix amb 
la contracció del volum de la massa plàstica al refredar-se. El motiu de la 
conicitat del forat es tenir un angle de desemmotllament  per facilitar la extracció 
del material solidificat al seu interior a la obertura del motlle. L’angle ha de ser 
entre 2º i 6º. 

La superfície de contacte entre la boqueta de injecció i el bevedor té forma 
esfèrica. Això permet que la boqueta de  la màquina injectora quedi 
correctament centrada sobre la l’orifici de entrada i que el contacte quedi tancat 
hermèticament, tenint en compte que la boqueta d’injecció serà aproximadament 
0,5mm més petita que la de entrada. 

La desavantatge d’aquestes boquetes és que el material solidificat al seu interior 
es desaprofita, provocant una pèrdua econòmica.  Alguns materials permeten la 
re-fusió de les peces  de desaprofitament, però provocarà una pèrdua de la 
qualitat. 

Per solucionar aquest problema s’empren boquetes calentes, que tenen la 
avantatge de disposar resistències elèctriques al voltant del seu cos, permetent 
així mantenir-la massa plàstica fosa al seu interior, fent que es pugui aprofitar a 
la següent injecció. Tenen un cost més elevat, i requereixen de una instal·lació 
elèctrica per poder fer-les funcionar. 

En aquest cas s’empraran boquetes calentes, per optimitzar cada injecció, i 
accelerar el cicle. 

Hem seleccionat una boqueta calenta model: Z103/45x88/3/N 

6.6. Entrada de material 
Les entrades, o canals d’estrangulament, són la part del sistema de injecció que 
uneix la peça amb la boqueta. És la zona més estreta de tot el sistema 
d’alimentació. El tamany de la entrada ha de ser el més petita possible, per 
facilitar la separació de la peça de la colada. No pot ser excessivament petita, 
doncs representaria un embut per al material que hi circula, oferint una gran 
resistència de pas i originant un sobreescalfament del plàstic, cosa que el podria 
degradar. 

Normalment el tamany de les entrades s’ajusten durant les fases de proves del 
motlle. 
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6.6.1. Disposició i dimensions de les entrades 

La disposició de les entrades determinen la direcció del flux de massa de 
emmotllament a la cavitat. Les propietats de les peces injectades no són les 
mateixes si el sentit és longitudinal o és transversal al flux. Els valors màxims de 
resistència a la tracció i al xocs s’obtenen en la direcció del flux, mentre que de 
forma perpendicular, hem de considerar una menor resistència al esquerdat en 
virtut de la tensió i una menor tenacitat. 

Com que a la peça estarà sotmesa a esforços torçors, no podem escollir una 
direcció de treball major en els plans sagital i lateral. Així doncs és indiferent 
quina direcció es prengui. 

Per tal d’estalviar estudis de numero, tipus i tamany d’entrades, i per obtenir la 
màxima resistència a torsió s’emprarà una entrada circular al llarg de tot el fil 
interior de la rosca.  A més, els resultats de la simulació de quatre entrades són 
molt similars als que es donaran a lloc, així doncs podrem aprofitar la informació. 

 

Figura 22. Entrada de material 

6.7. Sistema d’expulsió 
Un cop injectada i refredada la peça cal extreure-la. Seria ideal que caigués per 
simple gravetat, separant-se de la cavitat, però degut a les contraccions que 
pateix el material, aquesta tendeix a quedar-se enganxada al postís. Per aquest 
motiu és necessari incorporar un sistema de expulsió per alliberar la peça. 

El sistema d’expulsió és l’encarregat de treure la peça de la cavitat i deixar el 
motlle en situació per reiniciar el cicle. 

6.7.1. Força d’expulsió 

La força de expulsió serà la mínima necessària per extreure la peça adherida a la 
cavitat i vèncer el propi pes del sistema de plaques i expulsors. 

6.7.2. Expulsió de la peça 

Al obrir-se el motlle i desplaçar-se el punxons, la peça queda des bloquejada. Cal 
un sistema que empenyi la peça per poder salvar el punxo central i caure.  
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Figura 23a. Peça 
desbloquejada. 

 

Figura 23b. Peça lliure. 

Per repartir de forma homogènia la força, es situen vuit expulsors, un sota cada 
àlep.  

 

Figura 24. Distribució dels expulsors 

Com que la colada queda junta a la peça, no és necessari un sistema de expulsió 
individualitzat. 

6.7.3. Retorn de la expulsió 

Com s’ha esmentat abans, és important sincronitzar degudament les etapes. És 
de gran importància el retorn del paquet expulsor a la seva posició d’origen. 
Tradicionalment, les plaques expulsores estaven dotades de un expulsors 
“recuperadors” que actuaven com a retorn per fer retrocedir la expulsió. 

En aquest cas, degut al caràcter mòbil del centre del motlle no s’empraran 
retorns mecànics per el moviment de retorn, i tenint en compte la importància de 
la sincronització, caldrà un accionament independent de la expulsió tant per la 
expulsió com per la recuperació. Tot i així estan inclosos al sistema, tan per 
seguretat, com per inclusió en el paquet de porta motlles. 
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6.7.4. Muntatge dels expulsors 

Els expulsors cilíndrics es guien amb una guia mínima de 15 mm i van ajustats 
amb una tolerància H7/g6. L’ajust del allotjament deixarà una folgança de dues 
dècimes. 

6.7.5. Guies de expulsió 

S’empraran quatre columnes del tipus Z011/14x120 segons el catàleg de 
HASCO, que quedaran encastades a ambdós extrems. 

Al extrem inferior cal muntar-lo encastat a la placa base amb una tolerància 
H7/g6. 

Al extrem superior de la columna es deixarà al allotjament una folgança de dues 
dècimes en el diàmetre. 

A les plaques expulsores s’empraran els corresponents casquets guia, del tipus 
Z10/17/14. Aniran ajustats a les plaques amb una tolerància H7/g6. 

6.7.6. Accionament del sistema de expulsió 

S’ha dissenyat un casquet, de material 1.1730, solidari a les plaques expulsores 
que disposa d’una rosca de mètrica fina, per poder-lo roscar al pistó hidràulic 
d’expulsió de la màquina. Mitjançant aquest pistó es regularà el sistema 
d’expulsió. 

 

Figura 25. Casquet de connexió a màquina 

6.8. Sistema de refrigeració 
El objectiu del sistema de refrigeració es el d’assolir i mantenir la temperatura 
adequada de emmotllament de forma estable. El calor generat per la injecció de 
la massa fosa, al no poder dissipar-se prou ràpid, queda acumulat al motlle,  
retardant l’intercanvi tèrmic entre aquest i el material, impedint el refredament i 
endurint la peça. 

Per aquest motiu, el refredament del motlle és de tan elevada importància per a 
la qualitat i rendibilitat, que a vegades es demana que sigui una de les primeres 
fases del disseny. En aquest cas s’ha considerat convenient no profunditzar el 
l’estudi termodinàmic per optimitzar el refredament per les següents raons: 

• Increment quantiós del temps de disseny. 
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• Experiència anterior en motlles de tamany i material similars. 

• Sobredimensionat dels canals de refrigeració. 

• Possibilitat de incrementar el caudal en el mateix sistema per augmentar o 
disminuir l’efecte refrigerador. 

• Temperatura de motlle recomanada de 70º. La refrigeració serà, vist des 
de fora del sistema, calefacció. En cas de major necessitat de dissipació, 
es pot reduir la temperatura del fluid de treball. 

És necessari, per tant, refrigerar els motlles mitjançant circulació d’aigua o oli a 
través de canals, sobretot a prop de les cavitats. 

6.8.1. Intercanvi de calor 

El intercanvi de calor entre el material i el motlle depèn de: 

• Tipus de material injectat, i tipus de material del motlle 

• La massa de material injectat 

• La diferència de temperatura entre el material injectat i la superfície del 
motlle 

Per tenir controlat aquest intercanvi, s’emprarà la circulació d’aigua per regular 
la temperatura de la superfície del motlle. També es regula la temperatura 
d’aquesta aigua amb un intercanviador de calor en una centraleta de refrigeració. 

6.8.2. Circuits de refrigeració 

Degut a la complicació de refrigerar les correderes, caldrà refrigerar degudament 
la resta del motlle. La disposició dels canals s’ha realitzat de forma que la 
absorció de calor sigui el més uniforme possible. 

Els circuits son: 

 

Figura 26. Circuit de refrigeració injecció 
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Figura 27. Circuit de refrigeració expulsió 

 

Figura 28. Circuit de refrigeració mecanisme 

 

Figura 29. Refrigeració inferior 
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Figura 30. Circuit de refrigeració interior 

6.8.3. Característiques i elements 

Notis que les sortides i les entrades estan ubicades totes a la mateixa cara del 
motlle, que és la cara oposada a la de la circuiteria elèctrica. També notis que 
totes les entrades estan a un costat i les sortides a l’altre, correctament 
anomenades. 

Per els canals que calgui tapar s’empraran taps roscats Z35/10X10. 

S’han seleccionat boquetes normalitzades HASCO del tipus Z81/13/14x1,5 de 
M10 i connexió ràpida. 

Per al circuit del punxó s’ha seleccionat una tapa model Z 965 /1,5X 10X 180 per 
la correcte fluctuació de l’aigua. 

6.8.4. Refredament correcte del motlle 

Per norma general, als alts polímers se’ls dona la primera forma en estat fos. Al 
efectuar l’ omplert, s’injecta massa fosa a elevada pressió i gran velocitat al 
motlle, la cavitat del qual te la forma de la peça desitjada. La massa s’adapta a 
la forma del motlle, havent ,aleshores, de dissipar el calor fins que solidifiqui. La 
peça tan sols es pot extreure un cop a assolit suficient rigidesa. 

Al escollir la temperatura del motlle es tindran en compte exigències 
econòmiques i de tècnica de producció. Les temperatures elevades produeixen: 

• Bones superfícies (brillantor) 

• Bona fluïdesa 

• Reducció de la orientació i poques tensions pròpies en conseqüència 

• Poques esquerdes de tensió 

• Poca contracció 

• Elevats temps de refredament 

Les avantatges econòmiques obtingudes amb temps de refredament curts, tenen 
en conseqüència abundants desavantatges de qualitat. A més, s’ha de 
contemplar que els costos de una refrigeració amb temperatures inferiors a la 
ambiental augment progressivament a mesura que el gradient augmenta. La 
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formació d’aigua de condensació a la paret del motlle pot influir negativament a 
la qualitat de la superfície quan la temperatura és molt baixa. Així doncs, és 
important establir un compromís raonable en cada cas. 

A les especificacions del material recomana una temperatura de injecció de 
240ºC i una temperatura de motlle a 70ºC.  

Amb aquests paràmetres, i segons la nostre modelització, els temps de 
refrigeració òptims són: 

 

Figura 31. Temps de refrigeració 

La simulació estima un temps idoni de 34,01 segons. Amb objecte de disminuir el 
temps de cicle i incrementar la producció, reduirem aquest temps a 30 segons. 
Tot i això, el temps definitiu s’ajustarà durant les proves del motlle. 

6.9. Materials 
Per la elaboració de polímers per el procés d’injecció, son indispensables motlles 
de gran qualitat, amb una elaboració molt precisa, i que han de presentar una 
elevada duració. Aquests motlles es fabriquen actualment en acer, metalls no 
fèrrics i materials de colada no metàl·lics obtingut galvànicament. Possiblement 
en el futur es construeixin amb materials ceràmics. 

Les exigències que ha de satisfer un acer per la construcció de motlles destinats 
a la injecció provenen, per una part, de les condicions imposades per la peça 
finalitzada, i per l’altre, per els esforços a que es veu sotmès el motlle. D’això 
depèn que els acer hagin de complir les següents propietats: 

• Bones condicions per la elaboració; mecanitzabilitat, trempabilitat... 

• Resistències a la compressió, temperatura i abrasió. 

• Capacitat per el polit. 

• Suficient resistència a la tracció, i suficient tenacitat. 

• Tractament tèrmic senzill. 

• Deformació reduïda. 
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• Bona conductivitat tèrmica. 

• Bona resiliència. 

• Resistència als atacs químics. 

A continuació es detalla un llistat dels materials emprats per la fabricació del 
element no normalitzats: 

a) Material 1 (1.1730 700N/mm2

b) Material 2 (1.2344 X 40 Cr Mo 800N/mm

) 
2

6.9.1. Tractaments tèrmics 

) 

Per tal de millorar les característiques mecàniques d’algunes de les peces, es 
sotmetran a tractaments tèrmics. Tan sols les peces que tinguin funcions 
especials estaran sotmeses a tals tractaments. 

Aquests seran: 

• Estabilitzat: Procés per eliminar les tensions residuals durant els 
processos de mecanització. Normalment es realitzen després dels 
mecanitzats de desbast i abans del de acabat. En el cas dels motlles es 
realitzen ,sobretot, per poder dur a terme un trempat posterior sense risc 
a ruptures. 

• Trempat i revingut: Processos per obtenir un increment de la duresa 
superficial. Es realitzarà en peces que, o bé estiguin en contacte amb la 
peça o bé freguin amb altres peces. Cal haver eliminat les tensions 
residuals prèviament per evitar possible ruptures. 

• Sulfinitzat: Tractament superficial per dotar de una pel·lícula lliscant a la 
peça i disminuir la fricció. 

Així doncs, totes les peces sotmeses a trempat i revingut, seran sotmeses 
prèviament a un procés d’estabilització per eliminar les tensions residuals 
després del mecanitzat de desbast. Posteriorment es realitzarà un mecanitzat 
d’ajust, que no serà definitiu, doncs amb el procés de trempat i revingut algunes 
dimensions es poden veure afectades, i ,finalment, un  cop trempat, es realitzarà 
el mecanitzat final. 

Les peces sotmeses a aquests procediments són: 

• Placa intermèdia. 

• Postís inferior. 

• Punxó 2. 

• Corona exterior. 

Les peces sotmeses a un sulfinitzat seran: 

• Placa de mecanisme. 

6.10. Mecanitzat dels elements del motlle 
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En la elaboració dels material per a motlles es distingeixen el següents 
procediments: 

• Mecanitzat per arrencat de encenalls. 

• Elaboració per erosió elèctrica. 

• Colat. 

• Projecció de material. 

En el nostre cas, els procediments per la elaboració seran la mecanització per 
arrencat d’encenalls i la electroerosió. 

6.10.1. Mecanitzat per arrencat d’encenalls 

Aproximadament el 90% del motlles es poden obtenir per mecanització. En 
aquesta modalitat de fabricació intervenen principalment treball de torn i fresa, i 
de polit. 

Les màquines, molt freqüentment especials, han de deixar el motlles 
pràcticament acabat, de manera que tan sols segui necessari un petit repàs 
manual. Convé que aquest treball de repàs posterior quedi limitat al polit 
necessari per aconseguir una bona qualitat superficial i un ajust òptim. Amb les 
màquines eina que es troben actualment al mercat, es poden elaborar per 
mecanitzat tan el acers de nitruració, de cimentació i de trempat complert, com 
els ja bonificats en estat de subministrament amb resistències de fins a 150 
kp/mm2

Un cop finalitzat el tractament tèrmic, s’esmerilen i poleixen els motlles per 
aconseguir una bona superfície. La qualitat superficial és, en definitiva, un factor 
decisiu per la qualitat de les peces fabricades, sobretot si la funció final del 
producte requereix una bona resistència al desgast i un reduït coeficient de 
fricció. Per obtenir peces correctes, la superfície del motlle ha de ser el més llisa 
possible, i, sobre tot, estar exempta de porositats. Tot això també facilita un 
desemmotllament correcte. Així doncs, cal posar gran atenció al tractament final 
de la superfície del motlles de injecció. 

. Convé senyalar, no obstant, que els materials originen tensions de 
elaboració, o bé, n’alliberen ja presents en el tractament tèrmic.; aquestes poden 
produir  un deformació immediata, o durant el posterior tractament tèrmic. Per 
això és aconsellable efectuar un recorregut de eliminació de tensions en el 
motlle, després de desbastar-lo. En el posterior afinat, que generalment no dona 
lloc a tensions, pot compensar-se encara una deformació eventualment produïda. 

Entre les diverses fases de polit en netejaran intensament els motlles amb 
petroli, amb l’objecte de eliminar la totalitat de grans d’abrasiu  de la etapa 
anterior per poder començar una fase de gra més fi. Tan sols així es pot evitar 
un nou rascat o la formació d’estries. La direcció del esmerilat, amb els diversos 
abrasius, ha de variar 90º en cada operació, doncs d’aquesta manera es pot 
observar més fàcilment si el esmerilat precedent ha estat polit per complert. 

Hem aproximat un cost de maquina per hora de 55€ per fer els càlculs del 
pressupost i també s’inclouran els temps d’estaca aproximats en els temps de 
fabricació. 

6.10.2. Elaboració per erosió elèctrica: Electroerosió  
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La electroerosió és un procés de conformació en el que s’aprofita l’efecte de 
desgast produït per descàrregues elèctriques breus i consecutives, amb tensions 
alternes de 20 V, entre un elèctrode i el la peça, dins de un líquid dielèctric 
(aigua, hidrocarburs, benzina...) 

Mitjançant cada una de les breus descàrregues successives s’escalfa, a la 
temperatura de fusió o vaporització, un volum limitat de treball de la peça i del 
elèctrode, que es eliminat explosivament de la zona de treball mitjançant forces 
mecàniques i elèctriques. Amb això es produeixen cràters en ambdós elèctrodes, 
les dimensions dels quals depenen de la intensitat de les espurnes, i permet 
diferenciar entre desbastat (gran energia) i afinat (menor energia). La 
multiplicitat de cràters de descàrrega dona a les superfícies una estructura de 
concavitats, certa aspresa i un aspecte mat característic sense línies d’elaboració 
orientades. Les partícules separades son transportades per el líquid dielèctric cap 
a fora de la zona de treball, mitjançant un dispositiu de compressió o d’aspiració, 
quedant dipositades en el recipient del fluid. La polaritat entre la eina i la peça 
depèn dels respectius materials i es determina de manera que la peça pateixi el 
màxim desgast de volum. 

Com a materials per elèctrodes s’empren; el grafit, coure electrolític o aliatge de 
coure-tungstè . 

La avantatge especial d’aquest procés recau en que amb ell es poden treballar 
tots els materials conductors, independentment de la seva resistència mecànica. 

 

Figura 32. Principi de la electroerosió 

També existeix una altre modalitat de electroerosió que utilitza un fil com a 
elèctrode. Permet fer perfilats tan exteriors com interiors a més de oferir una 
precisió i qualitat superficial molt bones. 

Els avantatges de fer servir el fil com a elèctrode són: 

• No cal un mecanitzat previ del elèctrode. 

• Es tracta de un procés de elevada precisió. 

• Es poden aconseguir geometries molt complexes. 

• Resultats constants. 

• Es pot arribar a dotar de angularitat al sistema per fer talls inclinats 
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• Al igual que la electroerosió bàsica, permet treballar quasi qualsevol 
material conductor independentment del seu tractament tèrmic op duresa 
superficial 

El funcionament és molt similar al procediment anterior, però en aquest cas les 
descàrregues no seran intermitents, si no que el mateix elèctrode anirà 
desplaçant-se, provocant la fusió del material, i el conseqüent tall. Si al mateix 
moment es desplaça la peça en les direccions necessàries , obtenim un tall de 
geometria desitjada. 

 

Figura 33. Electroerosió per fil 

Estimem un costos de preu per hora de màquina de: 70€/h per les dues opcions. 
En els temps de electroerosió convencional també han estat comptats els temps 
de mecanització aproximat dels elèctrodes , i en els dos casos, els temps 
d’estacada. 

 



 Disseny d’un motlle d’injecció de plàstic 

 - 45 - 

 

CAPÍTOL 7: 

LLISTA DE MATERIALS 

En aquest capítol presentem una llista de les peces emprades per la construcció 
del motlle.  

També s’indiquen els processos de mecanització emprats per la fabricació final 
de la peça. 

N Nom Q Ref. Material Arr. Electro. Fil 
1 Placa superior 1 K10/346x346/36/1.730 1.1730 Si - Si 
2 Placa Injecció 1 K20/346x346/42/1.730 1.1730 Si Si Si 
3 Placa intermèdia 1 K16/346x346/20/1.730 1.2344 Si Si Si 
4 Placa expulsió 1 K20/346x346/76/1.730 1.1730 Si Si Si 
5 Placa reforç 1 K30/346x346/36/1.730 1.1730 Si Si - 
6 Regles 2 K40/346x346/96/1.730 1.1730 Si - - 
7 Placa base 1 K11/346x346/36/1.730 1.1730 Si - - 
8 Placa expulsió inferior 1 K70/346x346/22/1.730 1.1730 Si - - 

9 
Placa expulsió 

superior 1 K60/346x346/17/1.730 1.1730 Si - - 
10 Postís inferior 1 - 1.2344 Si - - 
11 Punxo 2 1 - 1.2344 Si Si Si 
12 Correderes rosca 1 - Cu-Be Si Si Si 
13 Porta corredera rosca 2 - 1.1730 Si Si Si 
14 Postís d'injecció 1 - 1.1730 Si - Si 
15 Punxo 1 8 - Cu-Be Si Si Si 
16 Corona exterior 1 - 1.2344 Si Si - 
17 Placa recorregut 1 - 1.2344 Si - Si 
18 Base corona 1 - 1.1730 Si - Si 
19 Corona dentada 1 - 1.1730 Si - Si 
20 Cremallera 1 Z1540/28x800/2,5 1.7225 Si - - 
21 Tapa Guies 1 - 1.1730 Si - - 
22 Suport pistó 1 - 1.1730 Si - - 
23 Pota 3 - 1.1730 Si Si - 
24 Tirador 8 - 1.1730 Si - - 
25 Acoblament màquina 1 - 1.1730 Si - - 
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26 Cunya 8 - 1.1730 Si Si - 
27 Xapeta 1 - 1.1730 Si - - 
28 Expulsor 6 8 Z40/6x160 1.2516 Si - - 
29 Expulsor 14 4 Z40/14x160 1.2516 Si - - 
30 Acoblament pistó 1 - 1.1730 Si - Si 
31 Protector 1 - 1.1730 - - - 
32 Columna guiat 4 Z00/36/22x95 1.0401/720HV30 - - - 
33 Casquet guiat curt 4 Z11/20/22 1.0401 - - - 
34 Casquet guiat llarg 4 Z11/86/22 1.0401 - - - 
35 Màniga guiat 4 Z20/30x120 1.0401 - - - 

36 
Columna guiat 

expulsió 4 Z011/14x120 1.0401/720HV30 - - - 
37 Casquet guia expulsió 4 Z10/17/14 1.0401 - - - 
38 Tac suport 4 Z57/50x96 1.1730 - - - 
39 Centratge superior 4 Z07/22/16x20 1.7131/580+40HV30 - - - 
40 Centratge inferior 4 Z17/22/16 1.7131/700+60HV30 - - - 

41 Pistó hidràulic 1 
H-VSM-M 28 MS 3 N 100 D 

2 - - - - 
42 Platina grafit 1 Z15W/28x10x80 2.0492/180 HB - - - 
43 Centrador 1 K107/5x12 1.1730 - - - 
44 Cancam 2 Z71/8 1.0401 - - - 
45 Cancam gran 1 Z71/10 1.0401 - - - 
46 Boqueta Calenta 1 Z103/45x88/3/N - - - - 
47 Xaveta pistó 1 Z1558/14x9x80 1.730 - - - 
48 Connector petit 1 MD 09 20 010 2812 - - - - 
49 Connector gran 1 MD 09 20 010 0291 - - - - 
50 Distribuïdor aigua 1 Z 965 /1,5X 10X 180 PA - - - 
51 Boqueta refrigeració 8 Z81/13/16x1,5 2.0401 - - - 
52 Tap refrigeració 7 Z94/10x1 2.0400 - - - 
53 Obturador refrigeració 2 Z942/10 2.0401 - - - 
54 Tap oli 1 Z94/10x1 2.0401 - - - 
55 Boqueta oli 2 Z81/13/16x1,5 2.0401 - - - 
56 Separador Expulsió 4 Z55/18x3 1.730 - - - 
57 Junta tòrica 2 Z98/19,3/2,4 - - - - 
58 Passador 8x25 4 Z25/8x24 1.730 - - - 
59 Passador 8x35 16 Z25/8x36 1.730 - - - 
60 Passador 8x60 4 Z25/8x60 1.730 - - - 
61 Passador 10x32 1 Z25/10x35 1.730 - - - 
62 Grober 8 4 Z691/8x2 - - - - 
63 Grober 12 8 Z691/12x2 - - - - 
64 Brida 4 - - - - - 
65 M4x5 Avellanat 4 Z33/4x8 10.9/1000N/mm2 - - - 
66 M4x8 6 Z31/4x8 10.9/1000N/mm2 - - - 
67 M4x10 12 Z31/4x10 10.9/1000N/mm2 - - - 
68 M6x12 4 Z31/6x12 10.9/1000N/mm2 - - - 
69 M6x25 16 Z31/6x25 10.9/1000N/mm2 - - - 
70 M8x16 12 Z31/8x16 10.9/1000N/mm2 - - - 
71 M8x20 4 Z31/8x20 10.9/1000N/mm2 - - - 
72 M8x25 8 Z31/8x25 10.9/1000N/mm2 - - - 
73 M8x60 4 Z31/8x60 10.9/1000N/mm2 - - - 
74 M10x10 4 Z31/10x10 10.9/1000N/mm2 - - - 
75 M10x35 7 Z31/10x35 10.9/1000N/mm2 - - - 
76 M12x35 4 Z31/12x35 10.9/1000N/mm2 - - - 
77 M12x140 4 Z31/12x140 10.9/1000N/mm2 - - - 
78 Topall 2 Z 36 / 6X14 1.0718 - - - 
79 Cable 1 1 - - - - - 
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