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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar un complement de control numèric (complement 

CNC) per acoblar a un torn convencional de manera que, aprofitant el torn ja existent, es 

pugui disposar dels principals avantatges de les màquines CNC. Aquest complement es pot 

construir gràcies a la documentació facilitada en aquest projecte.  

El complement CNC s’acoblarà a un dels torns del taller de fabricació del Departament 

d’Enginyeria Mecànica (DEM) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona (ETSEIB). El disseny va adreçat a un torn concret, però si les dimensions del 

complement CNC s’ajustessin correctament a un altra màquina del taller no hi hauria 

problema en situar-lo al torn que es desitgi.  

El disseny es troba molt condicionat pel fet que el complement CNC ha d’anar acoblat a 

una màquina ja existent i pel poc espai de què es disposa. Al tractar-se d’una màquina 

eina, és molt important la rigidesa, per tal d’obtenir unes deformacions petites, acceptables 

per a l’aplicació, alhora que augmentar, dintre del possible, les freqüències dels modes 

propis de vibració amb la intenció de disminuir les amplituds de vibració en cas d’excitar-los. 

Aquest procés necessita l’ajuda d’alguns programes informàtics. S’utilitza el programa de 

disseny assistit per ordinador SolidWorks, versió 2010, amb el qual es dissenyen els 

components en 3D i posteriorment es fan els plànols; i el programa d’enginyeria assistida 

per ordinador ANSYS, versió 13.0, amb el qual s’optimitzen les peces en quant a 

deformacions, tensions i vibracions mitjançant l’anàlisi per elements finits. Tot el programari 

és suportat per Windows XP, de Microsoft.  

Un cop construït el complement CNC, per posar-lo en funcionament cal disposar d’un 

programa de control numèric, la creació del qual queda exclosa d’aquest projecte.  
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Glossari 

Per tal de facilitar els posteriors processos de fabricació i muntatge del complement CNC 

dissenyat en aquest projecte, s’ha assignat una referència a cada peça i conjunt que 

formen part de la màquina. Cada peça fabricada o conjunt que consta d’elements fabricats 

s’identifica pel seu número de plànol, mentre que pels components comercials s’utilitza la 

referència proporcionada pel fabricant.  

Cada plànol té assignat una referència del tipus 8.X.Y.Z, on: 

 -  8 és el número assignat a la màquina 

 -  X és el número de cada subconjunt.  

 -  Y és el número corresponent a la fase intermèdia d’un subconjunt, és a dir, que 

no es troba en el seu estat final, com per exemple, un subconjunt soldat que després s’ha 

de mecanitzar però amb plànols de soldadura i mecanitzat separats. Si d’un mateix 

subconjunt no hi ha més d’una fase, es té Y = 0.    

 - Z és el número de peça pertanyent a un determinat subconjunt.  

El conjunt general correspon al número 8.00.00.00. La Figura 1.1 il·lustra l’anterior 

explicació:  

 
Figura 1.1. Numeració dels plànols 

Exemples de numeració:  

8.01.01.03: peça 3 del subconjunt 1; 8.01.00.00: subconjunt 1 acabat 
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Prefaci 

Origen del projecte 

El projecte té el seu origen en l’encàrrec del senyor Àlex Domínguez Fernández, tècnic de 

la secció de fabricació del Departament d’Enginyeria Mecànica (DEM). Es vol fabricar un 

complement CNC de dos eixos per acoblar a un torn convencional del laboratori de 

fabricació del DEM, de manera  que es pugui mecanitzar peces gaudint dels beneficis del 

control numèric però sense haver de comprar un nou torn de control numèric, l’adquisició 

del qual suposaria una inversió considerablement més gran.  

Motivació 

La principal motivació per realitzar aquest projecte és la creixent importància i utilització de 

les màquines de control numèric, les quals aporten nombrosos avantatges com la 

possibilitat de mecanitzar peces geomètricament complexes, una menor intervenció de 

l’operari, augment de la productivitat, etc.  

Amb un complement CNC acoblat una màquina convencional s’aconsegueixen molts dels 

avenços que ofereix el control numèric, però la principal diferència amb una màquina de 

control numèric és que no es pot tenir una velocitat de gir de la peça variable per tal de 

mantenir la velocitat de tall constant en algunes operacions de mecanitzat. S’aprofita el 

motor de la màquina convencional per fer girar la peça, i aquest té unes determinades 

velocitats.  

Actualment al mercat existeixen solucions similars al disseny objecte d’estudi; en molts 

casos es tracta de controls numèrics compactes destinats a mecanitzar materials 

relativament tous, o en el cas d’oferir majors prestacions, acostuma a ser difícil l’adaptació 

a la màquina original, quedant aprofitables poques parts d’aquesta. Precisament perquè és 

difícil que les dimensions i forma d’un complement CNC comercial s’adaptin a les d’una 

màquina concreta a l’hora que s’aprofita la majoria d’aquesta, és d’utilitat el complement 

CNC proposat en aquest projecte.  
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Introducció 

Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és el disseny d’un complement CNC i de tots els seus 

components, de manera que posteriorment es pugui construir i acoblar a un torn 

convencional ja existent.  

Aquest nou CNC s’ha d’incorporar a un dels torns del taller de fabricació del Departament 

d’Enginyeria Mecànica (DEM), on també es durà a terme la seva construcció. El personal 

del taller s’encarregarà de comprar els components comercials necessaris i de fabricar la 

resta; posteriorment es muntarà tot el conjunt seguint les indicacions donades en el 

projecte. 

Abast del projecte 

El projecte abasta el disseny mecànic del complement CNC i la selecció dels motors i 

sensors necessaris, així com la definició del muntatge de tots els elements que formen part 

del disseny.  

Cal remarcar que queda fora de l’abast del projecte tant la definició de l’electrònica de 

control del CNC com la seva programació.  

La construcció del complement CNC també està fora de l’abast del projecte, però haurà de 

ser possible gràcies als plànols i documentació que incorpora el projecte.  
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Descripció general del disseny i torn on s’ha 

d’acoblar 

Al torn on s’ha d’acoblar el disseny objecte d’estudi hi ha instal·lat un dispositiu copiador, 

que permet mecanitzar peces d’una certa complexitat geomètrica. Es tracta de substituir 

aquest copiador pel nou complement CNC.  

El CNC dissenyat consta de dos eixos, x i z; l’eix z és paral·lel a l’eix de revolució de la peça 

que es mecanitza i l’eix x és perpendicular a l’anterior, essent ambdós horitzontals. Cada 

eix és accionat per un servomotor governat per un sistema de control realimentat. La 

transmissió es realitza amb cargols de recirculació de boles . 

El complement CNC dissenyat en aquest projecte anirà collat al torn ja existent, quedant la 

majoria de l’estructura en voladís. A la Figura 4.1 es veu l’estat actual de la màquina del 

laboratori i on es situarà el dispositiu dissenyat en aquest projecte.  

 

Figura 4.1. Torn on es vol acoblar el complement CNC amb el copiador que hi ha instal·lat actualment 

Pel que fa a les dimensions del CNC a dissenyar, cal seguir algunes especificacions:  
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� La distància de la base al centre del plat de garres és de 102 mil·límetres. 

� El recorregut que ha de poder fer el CNC en direcció z ha de ser, almenys, de 200 

mil·límetres.  

� El recorregut en direcció x ha de ser d’uns 100 mil·límetres com a mínim.  

En base a les especificacions espacials esmentades i a altres que es detallaran al llarg de 

l’apartat 5, s’ha procedit a dissenyar i seleccionar els diferents elements que componen el 

complement CNC. A la figura 4.2 es mostra el disseny i s’han destacat alguns dels 

components principals.  

 

 

Figura 4.2. Complement CNC dissenyat  
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En aquest CNC, cada eix consta d’un carro accionat per un motor independent i guiat per 

dos rails amb coixinets de fricció. Les transmissions es realitzen amb cargols de recirculació 

de boles.  

El carro inferior recorre l’eix z, direcció d’avanç de l’eina de tall en operacions com el 

cilindrat i trepat. El carro superior avança en direcció x i sobre aquest va col·locada la 

torreta portaeines. L’eina de tall va recolzada directament sobre el carro superior per tal de 

guanyar espai, sinó fàcilment el punt de tall de l’eina sobrepassaria l’alçada de l’eix de 

revolució de la peça.  

A la Figura 4.3 es pot veure per on va fixada la bancada al torn del taller de fabricació.  

 

Figura 4.3. Punts De fixació de la bancada al torn ja existent  

El disseny i selecció de tots els elements ha estat condicionat per l’ajustat espai vertical del 

que es disposa; per això l’accionament, transmissió i part del guiatge de l’eix z s’ha disposat 

per sota de la base on es colla el complement CNC al torn convencional.  

Al llarg de l’apartat 6 es tracta amb detall el disseny i selecció de tots els components 

d’aquest CNC. 
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5. Estudi de les operacions de mecanitzat 

5.1. Definició de prestacions 

És necessari estimar els esforços que es donen durant el mecanitzat de peces; aquests 

constitueixen un punt de partida per dimensionar els diferents components del nou 

complement CNC.  

Les prestacions de la màquina es veuen limitades pel reduït espai del que es disposa i per 

com va col·locat el CNC sobre el torn convencional (només una petita part de la bancada 

del disseny va fixada sobre la màquina original, la resta queda en voladís). Aquesta 

disposició espacial sobre el torn ja existent dificulta la rigidització del complement CNC. Es 

tracta de tenir les màximes prestacions possibles sense haver de triar components massa 

pesats o voluminosos per a aquesta aplicació. 

Es poden fer diverses operacions de mecanitzat, però per tal d’estimar el valor que tindran 

els esforços de tall, s’estudien alguns dels processos més habituals: cilindrat,  trepat, 

recapçat, segat i ranurat. També s’estudia el desplaçament en buit dels carros.  

Es considera que el nou CNC ha de ser capaç de mecanitzar un acer d’un valor mig de 

resistència a la tracció, Rm = 600 MPa; per tant, els càlculs es realitzen amb aquest valor de 

resistència.  
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5.2. Càlcul dels esforços de mecanitzat 

5.2.1. Cilindrat 

 

Figura 5.1. Esforços de tall produïts al cilindrat 

La figura 5.1 mostra les forces que actuen sobre l’eina de tall durant el cilindrat. La força F 

és la denominada força principal de tall. És la que determina la potència del motor principal, 

el que fa girar la peça. Aquest motor no s’ha de dimensionar i seleccionar en aquest 

projecte, sinó que ja està incorporat al torn on s’ha d’acoblar el nou disseny. Aquesta força 

es pot calcular segons [VIVANCOS, FERRÉ, BUJ, COSTA, 2007, p. 188 – 224]: 

                                                   m mF k R A k R a p= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅      (Eq. 5.1) 

k: factor aproximadament constant que relaciona la força específica de ruptura a la tracció 

amb la força específica de tall. És adimensional i depèn del material i geometria de la peça, 

de l’espessor de ferritja arrencada, de l’angle de posició i de la velocitat de tall. Pot oscil·lar 

entre 3 i 5:     ≈ 3  materials dúctils (materials laminats, forjats...) 

                      ≈ 5  materials fràgils (fosa...) 

En aquesta cas es tria un valor de 4, adient per a molts acers.  
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A: secció ortogonal a la velocitat de tall del material que s’està arrencant. És el producte de 

l’avanç i la profunditat de passada.  

p: és la profunditat de tall i es vol que sigui d’almenys un mil·límetre. Acostuma a oscil·lar 

entre 0,5 i 3 mil·límetres. 

a: avanç de l’eina de tall, en mil·límetres per revolució. L’ordre de magnitud usual dels 

avanços és: 

Acabat    →   0,1 – 0,2  mm per revolució 

Desbast  →   0,5 – 0,8  mm per revolució 

Es considera un cas de desbast amb un avanç de 0,6 mm. 

4 600 0,6 1,5 2160F = ⋅ ⋅ ⋅ =  N 

La força N, representada a la figura 5.1, és la força d’empenta o component normal. És 

perpendicular al fil de tall i està continguda al pla x-z. Es pot estimar com el 60% de la força 

principal de tall, F.  

                                                0,6 0,6 2160 1296N F= ⋅ = ⋅ = N           (Eq. 

5.2) 

Es pot descompondre en dos components: una força en direcció x (Nx), i una altra en 

direcció z (Nz).  

 

Figura 5.2. Esforços de tall al cilindrat compresos al pla x-z 
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                                        x sin 1296 sin8º 180N N γ= ⋅ = ⋅ = N           (Eq. 

5.3) 

                                        z cos 1296 cos8º 1283N N γ= ⋅ = ⋅ = N           (Eq. 

5.4) 

L’angle γ  és l’angle de despreniment, depèn principalment de la resistència del material de 

l’eina, de la resistència del material a mecanitzar i de l’energia calorífica desenvolupada 

durant el mecanitzat. Pot ser positiu o negatiu, i el seu valor acostuma a oscil·lar entre els -

10º i 35º. A la Taula 5.1 es poden veure els valors recomanats quan es mecanitza una peça 

d’acer: 

 
Acer 

ràpid 

Metall 

dur 

< 370 MPa 15º - 25º 8º - 15º 

370 – 500 MPa 12º- 20º 6º - 12º 

500 – 700 MPa 10º - 15º 4º - 8º 

700 – 850 MPa 10º - 15º 4º - 8º 

850 – 1000 MPa 8º - 14º 3º - 7º 

Acer 

1000 – 1200 

MPa 
5º - 10º 0º - 4º 

Taula 5.1. Angle de despreniment segons els materials de la peça a mecanitzar i l’eina de tall 

[VIVANCOS, FERRÉ, BUJ, COSTA, 2007, p. 188 – 224] 

5.2.2. Trepat 

Quan la broca penetra a la peça, es produeix una reacció en la direcció d’avanç de l’eina. 

Les forces radials es compensen entre sí.   
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Figura 5.3. Força de tall durant el trepat 

 

La força Ftal, representada a la Figura 5.3, es pot calcular de la següent forma: 

                                                              
2

b
bmtal

D
aRkF ⋅⋅⋅=              (Eq. 

5.5) 

k: és el mateix paràmetre que apareixia al cilindrat.  

Db: diàmetre de la broca  

ab: avanç de la broca en cada revolució de la peça. Acostuma a valer Db/100 

1728
2

12
12,06004 =⋅⋅⋅=talF N 

5.2.3. Recapçat i ranurat.   

Al recapçat l’eina de tall avança en direcció x. Els esforços de tall es calculen de manera 

anàloga al cilindrat.  
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Figura 5.4. Esforços de tall corresponents al recapçat (els compresos al pla x-z) 

La força principal de tall, de direcció vertical (y), es calcula segons:  

192024,06004m =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= paRkF N 

1141º8cos19206,0cosx =⋅⋅=⋅= γNN N 

3,160º8sin19206,0sinz =⋅⋅=⋅= γNN N 

Els valors d’avanç i profunditat de tall es trien segons les indicacions exposades pel 

cilindrat.  

A continuació es calculen els esforços produïts al ranurar.  

 

Figura 5.5. Força en direcció x produïda al ranurar. 

216033,06004m =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= paRkF N 

129621606,0x =⋅== NN N 

5.2.4. Desplaçament en buit 

En aquest cas, es dóna la següent força:  

                                                           NF ⋅= µb      (Eq. 5.6) 

Fb: força que es dóna quan el carro es desplaça en buit, sense mecanitzar. 

µ: coeficient de fricció entre els coixinets i el carro. Es suposa un valor de 0,1 
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N: força normal de contacte.  

Per a l’eix x, es calcula el pes del conjunt format pel carro superior i la torreta portaeines:  

La torreta té una massa de 1,8 kg. El material és acer, amb densitat 7850 kg·m-3 

El carro superior té una massa de 2,2 kg  

b 0,1 (2, 2 1,8) 9,8 3,9F = ⋅ + ⋅ = N 

Per a l’eix z, es té en compte el pes del carro inferior, superior, de la torreta i del motor que 

acciona l’eix x. El carro inferior té una massa de 23,9 kg. La massa del motor és de 4 kg 

b 0,1 (2, 2 1,8 23,9 4,0) 9,8 31,3F = ⋅ + + + ⋅ = N 

5.3. Càlcul de velocitats en el mecanitzat 

En aquest apartat es calculen les següents velocitats en l’ordre indicat:  

1. Velocitat de gir de la peça 

2. Velocitat d’avanç de l’eina de tall 

3. Velocitat de gir dels motors 

És important estimar els valors que poden adoptar les velocitats de gir del motors, ja que 

són d’utilitat pel dimensionament i selecció dels cargols de recirculació de boles. Es realitza 

el càlcul per a les operacions de mecanitzat estudiades i pel desplaçament dels carros en 

buit.  

5.3.1. Cilindrat, recapçat, ranurat 
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⋅
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                       (Eqs. 5.7 i 5.8)      

  ωp: velocitat angular de la peça 

np: velocitat de gir de la peça  

vc : velocitat de tall, que depèn principalment dels materials de l’eina de tall i de la peça a 

mecanitzar. L’eina utilitzada és de metall dur (carburs metàl·lics) i el material de la peça 

considerat és un acer amb Rm =600 MPa. Per aquestes condicions s’acostumen a triar 

velocitats de tall d’uns 150 metres per minut. 

D: diàmetre de la peça 

r: radi de la peça 

Depenent del diàmetre de la peça que es mecanitza, s’obtenen diferents valors de velocitat 

de rotació d’aquesta:  

 

 

 

 

 

Taula 5.2. Velocitat de rotació de la peça que es mecanitza 

La velocitat d’avanç de l’eina de tall i, per tant, del carro inferior, es calcula segons: 

                                                               anv ⋅= pa  (Eq. 5.9) 

D 

[mm] 

np [min-

1] 

30 1592 

40 1193 

50 954 

60 795 

70 682 
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Taula 5.3. Velocitats 

d’avanç 

A partir d’aquestes velocitats i de la relació de transmissió del cargol de boles, es pot 

calcular la velocitat de rotació del motor que acciona cada eix en aquestes operacions. En 

el cas del cilindrat la velocitat de gir correspon al motor que acciona l’eix z i en els altres 

casos, al de l’eix x. El cargol transforma el moviment rotatori del motor en el lineal del carro. 

A cada volta que dóna el cargol, la femella d’aquest (i per tant, el carro) recorre una 

distància igual al pas de rosca, pc. Es considera un pas de 5 mm.  

                                                                  
1

c

m

a p

n

v
==τ          (Eq. 

5.10) 

τ: relació de transmissió del cargol de boles  

nm: velocitat de gir del motor  

pc: pas de rosca del cargol de boles  

                                                                      
c

a

m
p

v
n =          (Eq. 

5.11) 

Utilitzant els valors de va calculats anteriorment, s’obtenen les següents velocitats de rotació 

nm:  

 Cilindrat Recapçat Ranurat 

np [min-

1] 

va [mm·min-

1] 

va [mm·min-

1] 

va [mm·min-

1] 

1592 955 637 478 

1193 716 477 358 

954 573 382 286 

795 477 318 239 

682 409 273 205 
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Cilindrat Recapça

t 

Ranurat 

nm [min-

1] 

nm [min-1] nm [min-

1] 

191 127 95,6 

143 95,4 71,6 

115 76,4 57,2 

95,5 63,6 47,8 

81,8 54,6 41,0 

Taula 5.4. Velocitats de gir del servomotor que acciona el carro corresponent 

5.3.2. Trepat 

Pel que fa a la velocitat de rotació de la peça, es procedeix de manera similar al cas de les 

anteriors operacions de mecanitzat: 

                                     5,530
12π

100020

π

1000

b

c

p =
⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

D

v
n  min-1               (Eq. 

5.12) 

 

 

np: velocitat de gir de la peça 

vc : velocitat de tall. Es selecciona en funció del material de l’eina de tall i de la peça a 

mecanitzar. La majoria de broques són d’acer ràpid, i la peça és de l’acer esmentat 

anteriorment; en aquest cas, s’acostuma a treballar amb velocitats d’uns 20 m·min-1 

Db: diàmetre de la broca 

rb: radi de la broca 

Velocitat d’avanç de la broca: 
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                                       7,6312,05,530bpa =⋅=⋅= anv mm·min-1               (Eq. 

5.13) 

Per tal de conèixer la velocitat de gir del motor que acciona l’eix z (direcció d’avanç de la 

broca), es pot aprofitar l’expressió utilitzada per el cilindrat. 

73,12
5

7,63

c

a

m ===
p

v
n  min-1 

5.3.3. Desplaçament en buit dels carros 

Per tal d’estimar la velocitat en buit dels carros, s’imposa que recorren 200 mil·límetres 

(quasi tota la cursa del carro inferior al llarg de l’eix z) en 3 segons. Per tant:  

4000

60

3

200
a ==v mm·min-1 

800
5

4000

c

a

m ===
p

v
n min-1 

 

5.4. Possibles zones de treball 

Es poden mecanitzar diversos materials adaptant convenientment les condicions de tall, de 

manera que els esforços de mecanitzat siguin els mateixos, i per tant, també ho seran les 

deformacions i tensions a la màquina.  

L’estudi es fa amb acers de diferent resistència, però es pot estendre a qualsevol material 

que es desitgi mecanitzar.  

En el cas d’operacions de tornejat es calcula la força principal de tall a l’apartat 5.2, obtenint 

un resultat de F = 2160 N: 
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paRkF ⋅⋅⋅= m  

Per a cada acer es té:  

                                                               
m

F
a p

k R
⋅ =

⋅
         (Eq. 

5.14) 

En cada cas, es representen gràficament les possibles combinacions a – p per tal d’obtenir 

els mateixos efectes sobre la màquina. 

 

Zones de treball

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

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

a [mm]

p
 [

m
m

]

Rm 300

Rm 450

Rm 600

Rm 750

Rm 900

Rm 1200

 
Figura 5.4. Possibles combinacions de a i p obtenint els mateixos esforços. 

Els punts de la corba corresponen a un tornejat amb força principal de tall de 2160N i amb 

deformacions de carros i bancada iguals a les que es calculen al punt 6.3 d’aquest 

document. Sempre que es treballi per sota de la corba corresponent a un acer, s’obtindran 

esforços i deformacions menors als calculats.  

Pel que fa a les velocitats de tall, a la Taula 5.5 es mostra com varien les velocitats en 

funció del material que es mecanitza i del material de l’eina de tall.  
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Taula 5.5. Velocitats de tall [m·min-1] segons el tipus de material de la peça que es mecanitza 

[VIVANCOS, FERRÉ, BUJ, COSTA, 2007, p. 188 – 224] 

En el cas del trepat, per a cada acer, s’obtenen els diàmetres màxims de broca amb els 

quals es pot treballar sense obtenir una força major que la  calculada (5.2.2): 

m

tal

b

2

b

m

b

bmtal

200

2002 Rk

F
D

D
Rk

D
aRkF

⋅

⋅
=⇒⋅⋅=⋅⋅⋅=  

 

 

 

Rm acer [MPa] Db màxim [mm] Db màxim [mm] Db màxim [mm] 

Desbast Acabat 

 Acer al 

carboni 

Acer 

ràpid 

Metall 

dur 

Acer al 

carboni 

Acer 

ràpid 

Metall 

dur 

400 MPa 

 

12 

 

25 200 20 30 300 

600 MPa 10 20 150 15 25 180 
Acer 

800 MPa 8 15 100 12 20 130 

Llautó 20 30 300 32 40 400 

Bronze 12 18 200 20 25 300 

Metalls 

lleugers 

40 60-200 75-300 100 100-700 200-2000 



Disseny d’un control numèric per acoblar a un torn convencional  Pàg. 27 

 

300 20 18 17 

450 16 15 14 

600 14 13 12 

750 12 12 11 

900 11 11 10 

1200 10 9 9 

 k = 3 k = 3,5 k = 4 

Taula 5.6. Diàmetre màxim de broca segons el material, per a una determinada força de tall 
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6. Solucions constructives 

6.1. Principals components que es fabriquen 

6.1.1. Descripció dels components 

Bancada 

El complement CNC es fixa al torn a través de la bancada mitjançant quatre unions 

cargolades disponibles en el torn original. Aquesta ha de ser el més rígida possible tot i que 

es disposa de poc espai per rigiditzar l’estructura.  A la Figura 6.1 es mostra l’aspecte de la 

bancada 

 

Figura 6.1. Bancada  

Està formada per un conjunt de plaques d’acer S355 JR, un acer estructural soldable 

[RIBA, 2007, p. 86 – 87] i perfils d’acer laminat en calent soldats. Els perfils s’utilitzen per 

aportar inèrcia sense afegir massa pes. L’estructura es reforça amb plaques més gruixudes 
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i perfils tubulars allà on hi ha més espai per fer-ho, mentre que a la resta de zones 

s’aprofita al màxim l’ajustat espai del què es disposa. Al reforçar l’estructura no només es té 

en compte la minimització de deformacions sinó que també es busca augmentar les 

freqüències dels modes propis de vibració (apartat 7).  

És important tenir present la distància de la base on es colla el complement CNC al centre 

del plat de garres, la qual cosa condiciona el gruix de la zona on es troben els cargols i 

obliga a situar part del guiatge del carro inferior per sota de l’alçada de la zona de fixació.  

Un cop s’han soldat totes les peces que componen la bancada, són necessàries algunes 

operacions de mecanitzat. Es realitzen rebaixos amb fresa per allotjar les guies i els suports 

del cargol de recirculació de boles; així s’aconsegueix que aquests components estiguin a 

l’alçada desitjada i que les guies estiguin ben centrades. També és necessari un rebaix per 

centrar el servomotor que acciona l’eix z  i una sèrie de forats fets amb broca, alguns d’ells 

roscats 

Carro inferior 

El carro inferior consta de dos peces d’acer S275 JR soldades i d’una tercera peça collada 

al conjunt soldat. A la Figura 6.2 es mostra el carro inferior.  
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Figura 6.2. Carro inferior 

Després de soldar les peces corresponents del carro, es realitzen alguns mecanitzats i 

finalment es colla la tercera peça.  

Pel que fa al guiatge del carro, es fan forats on s’allotgen els coixinets i la femella del cargol 

de recirculació de boles. Els coixinets van fixats amb passadors, pels quals hi ha un petit 

forat al lateral dret de cada coixinet. La resta de forats són per situar cargols. Tots es 

fabriquen amb broca i es repassen amb escariador en cas que sigui necessari obtenir una 

major qualitat.  

Tots els rebaixos es realitzen amb fressa, tant els de la part inferior com els de la superior, 

on es situen els rails guia del carro superior i els suports del corresponent cargol de 

recirculació de boles.  
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Carro superior 

El carro superior consta d’una peça d’acer S275 JR i està tot ell mecanitzat. Va guiat d’igual 

forma que el carro inferior, per tant, els mecanitzats són molt similars.  

Les cares es planegen amb fresa i els quatre forats roscats que destaquen són per allotjar 

els cargols amb els quals es fixa la torreta portaeines al carro.  

 

Figura 6.3. Carro superior 

Torreta portaeines 

La torreta portaeines es dissenya tenint en compte que cal un espai per posar una eina 

perpendicular a l’eix de revolució de la peça (cilindrat, recapçat, segat...) i una paral·lela 

(trepat, mandrinat...). Es poden allotjar eines de 20x20 mm o més petites, ajustant l’alçada 

del punt de tall de forma adequada per tal que es trobi al mateix nivell que l’eix de revolució 

de la peça. Les eines de tall es fixen amb cargols, essent possible canviar d’eina afluixant-

los i tornant a cargolar.  

Un altre aspecte a considerar al dissenyar és l’ajustat espai del que es disposa, per la qual 

cosa l’eina es recolza directament sobre el carro superior. És per aquest motiu que la 
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màxima dimensió de l’eina de tall es fixa en 20x20, quan és freqüent trobar eines de, per 

exemple, 25x25 mm.  

La torreta es fixa al carro superior mitjançant 4 cargols.  

 

Figura 6.4. Torreta portaeines 

6.1.2. Anàlisi amb elements finits dels components principals 

Es calculen les deformacions en direcció x, y i z i la tensió equivalent segons la teoria de la 

màxima energia de distorsió de von Mises [AYNETO, 2006, p. 151 – 153] a la bancada, el 

carro inferior i el carro superior. Es pot aplicar el criteri de von Mises perquè els tres 

components esmentats són de material dúctil. Per a cada component que s’analitza es 

distingeixen dos estats de càrrega corresponents a dos exemples d’operacions, cilindrat i 

trepat.  

En tots els casos, el mallat es realitza amb elements 3D tetraèdrics del tipus massa 

estructural (Tet 10node187), cadascun amb 10 nodes. 

S’estudien els components la deformació dels quals pot afectar considerablement a la 

posició del punt de tall de l’eina, i per tant reduir la qualitat de la peça que es mecanitza.  

Cada component s’analitza per separat perquè d’aquesta manera és més senzill apreciar 

com i quant es deforma cada peça, i així reforçar-la convenientment. També és útil fer un 
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estudi per separat per tal de conèixer les reaccions als coixinets de fricció dels carros 

superior i inferior, les quals són necessàries per dimensionar els coixinets.  

Es parteix d’un model representatiu de la torreta on s’apliquen les forces de mecanitzat 

sobre l’eina de tall i es calculen les reaccions a les quatre unions cargolades; aquestes 

reaccions són les forces que actuen sobre al carro superior.  

A continuació el mostra l’anàlisi amb elements finits corresponent al cilindrat 

 

Figura 6.5. Model geomètric torreta portaeines amb condicions de contorn aplicades 

S’apliquen les càrregues calculades a l’apartat 5.2.1, corresponents al cilindrat: 

Fx = 1283 N 

Fy= -2160 N 

Fz= -180 N 

Es restringeixen les tres translacions x, y, z als quatre punts representatius de les unions 

cargolades i s’obtenen les següents reaccions: 

RxA= -84,4 N RyA= 125 N RzA= -471 N 

RxB= -388 N   RyB= 3887 N   RzB= -501 N 

RxC= -283 N   RyC= -2188 N   RzC= 578 N 

RxD= -528 N   RyD= 336 N    RzD= 574 N  
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Les reaccions calculades s’apliquen al carro superior canviades de signe als punts 

representatius dels cargols. A la Figura 6.6 es mostra un exemple de mallat i d’aplicació de 

condicions de contorn.  

 

Figura 6.6. Carro superior mallat i amb les restriccions de desplaçament aplicades  

Es restringeixen dues translacions (x i z) als quatre punts corresponents al centre de cada 

coixinet, i el desplaçament en y al punt representatiu de la femella del cargol de recirculació 

de boles (absorbeix càrregues axials).  

S’obtenen les següents reaccions: 

RxE= 183 N   RzE= 533 N  

RxF= 1417 N        RzF= 2332 N 

RxG= -457 N        RzG= -1247 N 

RxH= 148 N        RzH= 541 N 

    RyI= -180 N 

Estat de deformacions 

Les deformacions més grans es donen en z (vertical), direcció de la major força aplicada. 

S’assoleix un màxim de 10 µm en un dels punts d’aplicació de les càrregues. A la Figura 

6.7 es pot veure la distribució de desplaçaments en direcció vertical; les deformacions en x i 

y es poden veure a l’annex B.  
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Figura 6.7. Deformacions en direcció vertical [m] 

Estat de tensions 

El material del carro superior té un límit elàstic Re = 275 MPa i allargament a la ruptura del 

20%. Com que l’allargament a la ruptura és superior al 5% es pot considerar un material 

dúctil, i per tant és vàlid el criteri de von Mises.  

Els valors màxims es donen al voltant del punt on es produeixen les reaccions més grans. , 

En aquest estudi, les acumulacions de tensions en determinats punts es poden veure 

accentuades per les hipòtesis de forces i contacte puntual. No obstant, tota la peça està 

sol·licitada a tensions inferiors al límit elàstic del material, i s’assoleix un màxim de 45 MPa.  

La Figura 6.8 il·lustra l’estat de tensions: 
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Figura 6.8. Tensió equivalent de von Mises al carro superior [N·m-2] 

Les reaccions obtingudes a l’anàlisi del carro superior canviades de sentit són ara les 

càrregues que actuen sobre el carro inferior. Es tornen a calcular les reaccions als coixinets 

i al cargol de recirculació de boles, l’estat de tensions i el de deformacions.  

Les reaccions tenen lloc en els següent punts: 

 

Figura 6.9. Punts on es produeixen les reaccions al carro inferior 
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Es restringeixen les translacions en x i y als punts J, K, L i M i la translació en z al punt N. 

S’obtenen les següents reaccions: 

RxJ= 2287 N RyJ= 1468 N    

RxK= 746 N   RyK= 1878 N    

RxL= -1346 N   RyL= -863 N    

RxM= -1507 N   RyM= -325 N       

       RzN= -1291 N 

Estat de deformacions 

Pel que fa a deformacions, les més grans es donen en direcció z amb un màxim de 23 µm, 

el qual es troba al voltant del punt on s’han aplicat les majors càrregues. Els desplaçaments 

en direcció vertical, y, tenen un valor similar als esmentats anteriorment, assolint un màxim 

de 19 µm a la mateixa zona on es donen les deformacions més grans en z. A les Figures 

6.10 i 6.11 es mostren les deformacions en direccions z i y.  

 

Figura 6.10. Desplaçaments en direcció z al carro inferior [m] 
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Figura 6.11. Deformacions en direcció y al carro inferior [m] 

Estat de tensions 

A la figura 6.12 es mostra la distribució de la tensió de von Mises, on destaca una 

concentració de tensions a la zona on s’apliquen les majors càrregues. També es produeix 

un augment de la tensió als punts on s’han imposat les restriccions de desplaçament. Tot i 

així el valor màxim és força baix, 67 MPa. El material és també acer S275.  

 

Figura 6.12. Tensió equivalent de von Mises al carro inferior [N·m-2] 
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Finalment s’apliquen les reaccions produïdes al carro inferior sobre la bancada i es realitza 

un estudi anàleg al dels carros.  

La bancada va fixada al torn convencional mitjançant quatre cargols. Per tal de simular 

aquest tipus de fixació, al model geomètric de la bancada, s’han creat quatre petites 

superfícies que sobresurten lleugerament representatives del contacte dels cargols amb la 

base on es colla el disseny. Es restringeixen les tres translacions x, y i z a les superfícies 

esmentades.  

 

Figura 6.13. Aplicació de condicions de contorn a la bancada  

Estat de deformacions 

Els majors desplaçaments es donen en direcció y, segons la Figura 6.14. El valor màxim de 

47 µm es dóna en un punt completament allunyat de la zona de treball de la màquina, 

concretament a una de les parets de reforç; per tant, no és massa indicatiu. A la zona de 

treball de la màquina (sobre on passa el carro inferior) s’arriba a un màxim de 39 µm de 

deformació. Les deformacions en les altres dues direccions són considerablement menors, 

arribant a valors màxims de 8 µm.  
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Figura 6.14. Deformacions de la bancada en direcció y [m] 

Estat de tensions 

El material de la bancada del complement CNC té un límit elàstic d’uns 345 MPa i 

allargament a la ruptura del 19%; donat el valor de la deformació a la ruptura es tracta d’un 

material dúctil.  

Les tensions es concentren amb especial intensitat als punts d’aplicació de les forces degut 

a la hipòtesi de contactes puntuals. Tot i així, en cap punt s’assoleix una tensió de von 

Mises superior al límit elàstic del material; el màxim és de 113 MPa. 
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Figura 6.15. Tensió equivalent de von Mises a la bancada [N·m-2] 

Es realitza el mateix anàlisi amb elements finits però amb un estat de càrrega corresponent 

al trepat.  

S’aplica a l’eina de tall una força de 1728 N en direcció x negativa (apartat 5.2.2) 

 

Figura 6.16. Càrrega aplicada sobre l’eina de tall 
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Es calculen les reaccions a A, B, C i D per tal d’aplicar-les sobre el carro superior: 

RxA= -166 N RyA= -392 N RzA= 652 N 

RxB= 1109 N   RyB= -299 N   RzB= 460 N 

RxC= -58 N   RyC= 392 N   RzC= -554 N 

RxD= 843 N   RyD= 299 N    RzD= -558 N  

Estat de deformacions 

En el carro superior es donen deformacions de valor molt similar en les tres direccions de 

l’espai; s’assoleixen desplaçaments màxims de 3 µm. A la següent imatge es pot veure un 

exemple de la distribució de deformacions al llarg del carro superior.  

 

Figura 6.17. Deformacions en direcció y [m] 

Estat de tensions 

Les tensions es troben molt concentrades als punts representatius dels coixinets de fricció, 

on s’han aplicat algunes restriccions de desplaçament. Malgrat les concentracions de 

tensions produïdes la tensió màxima és molt baixa, 32 MPa.  
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Figura 6.18. Tensió de von Mises al carro superior [N·m-2] 

Les reaccions als coixinets i al cargol de boles són les següents:  

RxE= 253 N   RzE= -321 N  

RxF= -1104 N        RzF= -336 N 

RxG= 298 N        RzG= 321 N 

RxH= -1175 N        RzH= 336 N 

    RyI= 0 N 

S’apliquen les reaccions calculades canviades de sentit sobre el carro inferior i s’obtenen 

els següents resultats:  

Estat de deformacions 

Destaquen les deformacions en z, direcció de la càrrega aplicada a l’eina de tall. Els 

desplaçaments en x i y són notablement més baixos, amb valors màxims de 7 µm; es pot 

consultar la seva distribució al llarg del carro a l’annex.  

A la zona sobre la qual circula el carro superior, on es troben les guies, les deformacions en 

z varien, aproximadament, entre 13 µm i 39 µm; van augmentant progressivament 

d’esquerra a dreta al llarg de l’eix x, ja que en l’operació de trepat el carro superior està 
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situat molt a la dreta del carro inferior, quasi al final del seu recorregut. A la Figura 6.19 es 

poden veure les esmentades deformacions.  

 

Figura 6.19. Deformacions en direcció z [m] 

Estat de tensions 

Com és habitual en aquest estudi, les màximes tensions es donen a les zones on es 

produeixen les reaccions, allà on s’apliquen restriccions de desplaçament. El valor màxim 

és de 108 MPa, considerablement inferior al límit elàstic del material, 275 MPa.  

 

Figura 6.20. Tensió de von Mises al carro inferior [N·m-2] 

Les reaccions als punts corresponents als coixinets i al cargol de boles són:  

 

 

RxJ= -2802 N  RyJ= -630 N  
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RxK= -2698 N   RyK= -813 N  

RxL= 2859 N   RyL= 640 N    

RxM= 2642 N   RyM= 803 N       

       RzN= -1728 N 

A continuació s’estudien les deformacions i tensions a la bancada durant l’operació de 

trepat.  

Estat de deformacions 

La direcció on es donen les màximes deformacions a la bancada és la vertical (eix y en 

aquest cas). En la major part de la zona de treball les deformacions no són molt altes, 

sobretot si es comparen amb el cilindrat, s’assoleixen valors màxims de desplaçament de 

12 µm. La zona crítica es troba al cargol de recirculació de boles, on les deformacions 

s’eleven fins els 39 µm degut al seu vinclament; no obstant cal tenir en compte que en 

realitat el cargol va subjectat al carro inferior a través de la femella, per tant, això impediria 

que es produís el vinclament donat al model geomètric.  

 

Figura 6.21. Deformacions de la bancada en direcció vertical [m] 

Estat de tensions 
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La distribució de tensions és molt similar a la que es dóna al cilindrat, es concentren les 

tensions allà on s’apliquen les càrregues. A més, el valor màxim és pràcticament idèntic, 

151 MPa.  

 6.3.3. Efecte de les deformacions del complement CNC en les dimensions de 

les peces a mecanitzar 

Les deformacions de la bancada i els carros provoquen un desplaçament del punt de tall de 

l’eina, que es tradueix en que les dimensions de la peça mecanitzada no siguin exactament 

les desitjades.  

La Taula 6.1 és un resum de les deformacions en cada direcció a la zona aproximada sobre 

la qual es troba l’eina de tall a les simulacions. Per tal d’estimar quant es desplaça el punt 

de tall a causa de la deformació del complement CNC, es sumen els desplaçaments de la 

bancada, carro inferior i carro superior en cadascuna de les direccions; d’aquesta manera 

s’obté una estimació aproximada del màxim que es deformarà la zona de treball de la 

màquina.  

 Cilindrat Trepat 

 x [µm] y [µm] z [µm] x [µm] y [µm] z [µm] 

Bancada -1 -10 3 3 -1 -3 

Carro Inferior -5 -19 24 5 3 -39 

Carro Superior 3 -35 3 6 11 -3 

Total -3 -64 30 14 13 -45 

Taula 6.1. Estimació dels desplaçaments de l’eina de tall 

Al rebre l’encàrrec del complement CNC van ser facilitats alguns valors orientatius de 

deformació màxima de la màquina. En un cas de desbast és preferible que el complement 

CNC no es deformi més de 0,1 mm i en un acabat, com a molt, 0,05 mm. En la simulació 

amb elements finits s’ha considerat un cas de desbast, tot i que es poden donar 

profunditats de tall i avanços majors; per tant, encara pot augmentar més algun d’aquests 

valors. En un cas d’acabat també es compleixen les expectatives, ja que només reduint 

l’avanç de l’eina que s’ha considerat al cilindrat (0,6 mm a cada revolució) a l’habitual en 
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operacions d’acabat, 0,2 mm (ó 0,1mm), la força principal de tall es redueix a una tercera 

part.   

A continuació es mostra un exemple de com pot afectar la deformació del complement 

CNC a les dimensions de la peça que es mecanitza.  

Exemple: efecte del desplaçament de l’eina de tall al radi d’una peça que es cilindra.  

 

Figura 6.22. Alteració del radi de la peça cilindrada a causa de la deformació del complement CNC. 

La Figura 6.22 il·lustra com es pot veure afectat el radi d’una peça a cilindrar degut a les 

deformacions en direcció x (dx) i y (dy).  

Així doncs, per a dx = 3 µm i dy = -64 µm:  

                                                  ( )22' dxRdyR −+=  (Eq. 6.1) 

Per exemple, per a R = 20 mm es té:  

997,19)003,020(064,0' 22 =−+=R  mm 

R-R’ = 20-19,989 = 0,0109 mm = 10,9 µm.  
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R [mm] R' [mm] R-R' [mm] R-R' [µm] 

5 4,997 0,00259 2,59 

10 9,997 0,00280 2,80 

15 14,997 0,00286 2,86 

20 19,997 0,00290 2,90 

25 24,997 0,00292 2,92 

30 29,997 0,00293 2,93 

35 34,997 0,00294 2,94 

Taula 6.2. Distorsió del radi de la peça mecanitzada  

Les dimensions de la peça es veuen afectades quasi exclusivament per la deformació en 

direcció x, força menor que la produïda en y.  

En aquest cas concret, s’obté una bona precisió, però si es desitja cilindrar amb una 

tolerància més estricta que uns 3 µm, s’hauria de recórrer a un torn més precís.  

6.2. Components comercials 

6.2.1. Dimensionament i selecció dels cargols de recirculació de boles  

La transmissió es realitza amb cargols de recirculació de boles, que transformen el gir dels 

motors en el moviment lineal dels carros. Aquests presenten una sèrie d’avantatges que els 

fan adients per a màquines de control numèric: 

· Alt rendiment. Arriben a rendiments al voltant del 90% gràcies al tipus de contacte entre 

el cargol i la femella (circulació de boles). L’acabat superficial és molt bo, el que redueix 

considerablement la fricció entre les boles i el canal de rodadura. Això fa que el parell 

de gir requerit sigui, aproximadament, un terç inferior al d’un cargol convencional.  

· Eliminació dels jocs i alta rigidesa. Les màquines de control numèric requereixen 

l’eliminació dels jocs i una rigidesa elevada per tal d’evitar deformacions que 

comprometen les dimensions de les peces a mecanitzar.  
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· Elevada precisió del pas, necessària per una aplicació de control numèric.  

· Rodadura silenciosa 

Els cargols de boles es seleccionen en funció de la força axial que suporten, i a partir 

d’aquesta es calculen les capacitats de càrrega dinàmica i estàtica necessàries.  

Donat el requeriment d’espai del disseny objecte d’estudi, en la selecció dels cargols de 

boles és important tenir en compte l’espai vertical que ocupen les femelles d’aquests. S’han 

de triar el més compactes possible.  

Càlcul de la capacitat de càrrega estàtica 

Es considera la màxima càrrega axial que s’espera que actuï sobre el cargol de boles  

                                            518417283talszo
=⋅=⋅= FCC N      (Eq. 6.2) 

                                            388812963tronsox =⋅=⋅= FCC N      (Eq. 6.3) 

C0: Capacitat de càrrega estàtica necessària 

Cs: coeficient de seguretat per a vinclament. Es recomana un valor entre 2 i 4.  

Ftal: força de trepat, que és la màxima que actua sobre el cargol de l’eix z.   

Fran: força de segat o ranurat, que és la màxima que actua sobre el cargol de l’eix x.  

Càlcul de la capacitat de càrrega dinàmica  

Es consideren les següents condicions de treball, calculades al llarg de l’apartat 5:  

 

 

Eix x:  

Càrrega màxima F1 = 1296 N     Velocitat n1 = 95,6 min-1 Temps q1: 45% 

Càrrega mitjana F2 = 1141 N Velocitat n2 = 127 min-1 Temps q2: 50% 

Càrrega mínima F3 = 4,409 N Velocitat n3 = 800 min-1 Temps q3: 5% 
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Eix z:  

Càrrega màxima F1 = 1728 N     Velocitat n1 = 12,73 min-1 Temps q1: 45% 

Càrrega mitjana F2 = 1711 N Velocitat n2 = 191 min-1 Temps q2: 50% 

Càrrega mínima F3 = 31,88 N Velocitat n3 = 800 min-1 Temps q3: 5% 

Funcionament cargols: el de l’eix z 60% del temps de funcionament de la màquina i el de 

l’eix x el 40%.  

Vida esperada cargol de boles: 20000 hores de treball 

Velocitat mitjana ponderada, nm [RIBA, 2009, p. 206 – 210]:  
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6.4) 

Càrrega equivalent segons la Llei de dany acumulat de Palmgren-Miner, Fm:  
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Factor d’utilització, fu: és la proporció de temps que treballa el cargol de boles, en relació al 

temps de funcionament de la màquina. S’expressa en tant per un. 

Capacitat de càrrega necessària, C:  

( ) ( )
1 1

3 33 3
x h m m u0,01 60 0,01 20000 1087 146,5 0, 4 60 4487C L F n f= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = N 

( ) ( )
1 1

3 33 3
z h m m u0,01 60 0,01 20000 1173 141,2 0,6 60 5475C L F n f= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = N 

        (Eq. 6.7) 

Al catàleg Metric Ball Screws de Thomson (veure annex A.2) es selecciona, per a cadascun 

dels eixos,  un cargol de boles de recirculació de boles de les següents característiques:  

Diàmetre: 12 mm C0 = 6,2 kN 

Pas: 5 mm C = 5,6 kN 

Precisió: ± 52 µm/300mm 

- Comprovació de la vida amb la capacitat C real:  

Duració de vida en voltes:  66

3
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Duració de vida en hores:  hx

m u

137000000
39000

60 146,5 0,4 60

L
L

n f
= = ≅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 hores 

                                           hz

m u

109000000
21500

60 141,2 0,6 60

L
L

n f
= = ≅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 hores 

        (Eq. 6.9) 

Pel que fa als suports del cargol, es trien els models BK (extrem fix) i BF (extrem recolzat). 

Es poden veure amb detall a l’annex A.2.  
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6.1.2. Dimensionament i selecció dels motors 

El cargol de recirculació de boles de cada eix transforma el parell motor en una força axial. 

Aquesta ha de ser capaç de vèncer els esforços de mecanitzat. Per tant, a partir de la 

màxima força axial que es preveu que actuï sobre un eix, es calcula el parell motor 

necessari per generar-la.  

Igualant les potències del motor i receptor i tenint en compte un rendiment η : 

                                                          aΓ F vη ω⋅ ⋅ = ⋅            (Eq. 

6.10) 

c s
z

1512 0,005 1,5
2,0

2 π 0,9 2 π

F p C

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Γ = = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Nm 

c s
x

1296 0,005 1,5
Γ 1,7

2 π 0,9 2 π

F p C

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Nm  

η: rendiment de la transmissió 

Г: parell motor  

ω: velocitat de gir del motor  

F: força axial que es genera  

va: velocitat d’avanç del carro  

p: pas de rosca del cargol de boles  

Cs: coeficient de seguretat 

  

La força de 1728 N correspon al trepat, amb una velocitat de gir del motor de 12,73 min-1 

(apartats 5.2.2 i 5.3.2). La força de 1296 N es dóna al segat amb una velocitat de gir 

associada de 95,6 min-1.  

A més de proporcionar un parell requerit, el motor ha de ser capaç de treballar en rangs de 

velocitats amples o a molt baixa velocitat durant llargs períodes de temps sense que es 
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produeixi sobreescalfament, i la possibilitat de treballar a velocitat nul·la i generar suficient 

parell per mantenir una posició sota una càrrega. 

Donats els requeriments anteriors, s’utilitzen servomotors per accionar els dos eixos. 

Aquest tipus de motors incorporen sensors per a la realimentació del sistema de control 

(encoder o resolver) i, en general, fre per evitar moviments quan estan parats.  

Hi ha diferents tipus de servomotors, els més habituals són: 

De corrent continu d’imants permanents amb escombretes 

                            De corrent continu d’imants permanents sense escombretes 

                            De corrent altern d’imants permanents trifàsics síncrons 

En moltes aplicacions, com les màquines CNC, és força freqüent l’ús de motors de corrent 

altern. Es selecciona el motor BLS – 111 220 VAC del catàleg Mavilor Motors (annex A.1), 

capaç de proporcionar el parell requerit i de mantenir-lo a un rang molt ampli de velocitats. 

Aquest servomotor és de corrent altern, i consta de resolver i fre, les especificacions dels 

quals estan incloses al catàleg. 

 

 

 

 

 

6.4. Altres components comercials 

6.4.1. Elements de guiatge: eixos i coixinets 

El guiatge dels carros es realitza mitjançant eixos contínuament suportats amb coixinets 

oberts. Es seleccionen eixos del model Type LSR and LSR-PD 60 Case LinearRace 

Support Rails de Thomson degut a la seva compacitat i coixinets de fricció del tipus 

FluoroNyliner bushing open bearings, també de Thomson. A l’annex A.4 es poden veure les 

pàgines del catàleg corresponents als components seleccionats.  
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Les dimensions dels eixos i coixinets es determinen en funció de la càrrega estàtica que 

poden suportar els coixinets, per tant, es calcula la màxima càrrega a la que pot estar 

sotmès cadascun. A partir de les reaccions calculades a l’apartat 6.1.2, s’obté la càrrega 

total que actua sobre cada coixinet:  

 

Cilindrat Trepat 
 

x [N] y [N] z [N] Total [N] x [N] y [N] z [N] Total [N] 

E 0 533 183 564 0 321 253 409 

F 0 2332 1417 2729 0 336 1104 1154 

G 0 1247 457 1328 0 321 298 438 

H 0 541 148 561 0 336 1175 1222 

J 2287 1468 0 2718 2802 630 0 2872 

K 746 1878 0 1936 2698 813 0 2818 

L 1346 863 0 1599 2859 640 0 2930 

M 1507 325 0 1542 2642 803 0 2761 

Taula 6.3. Càrregues que actuen sobre cada coixinet durant el cilindrat i trepat.  

 

La màxima sol·licitació es dóna al coixinet L del carro inferior, que suporta una força de 

2930 N durant el trepat. Es trien coixinets de diàmetre interior 12,7 mm (0,5 polsades) i 

capacitat de càrrega estàtica 4315 N; els eixos són, per tant, de diàmetre 12,7 mm (0,5 

polsades). Les guies són les mateixes per ambdós carros.  

6.4.2. Acoblaments  

La unió de l’eix de cada motor amb el corresponent cargol de recirculació de boles es 

realitza mitjançant un acoblament elàstic. Es selecciona el model DELTEX S-KN A 19 

Torsionally Flexible Shaft Coupling with Clamping Hub, donada la seva flexibilitat en quant a 

dimensions, les especificacions del qual es poden trobar a l’annex A.3.  
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A cada extrem de l’acoblament es pot allotjar un eix de diàmetre comprès entre 6 i 24 mm i 

es pot triar entre dos possibles dissenys, segons si l’eix porta xaveta o no. En aquest cas, 

l’eix del motor és de 19 mm i porta xaveta, mentre que l’extrem del cargol de boles és de 8 

mm i no porta xaveta.  

6.4.3. Sensors final de carrera 

És necessari detectar quan els carros arriben al final del seu recorregut de manera que el 

servomotor que acciona el carro en qüestió es detingui i, si escau, inverteixi el sentit de gir.  

Per aconseguir això s’instal·len sensors final de carrera als dos punts finals del recorregut 

de cada carro. En fer contacte el carro amb el sensor, aquest envia un senyal a l’electrònica 

de control del servomotor corresponent.  

La selecció de l’interruptor final de carrera està condicionada per l’espai del què es disposa 

per a la seva instal·lació i pel mode de subjecció. Es selecciona un model compacte i de 

fàcil fixació, concretament Slim Type de Omron (annex A.5); cada sensor va collat amb dos 

petits cargols sobre una superfície horitzontal. Els dos que han de fer contacte amb el carro 

inferior es col·loquen a la bancada i els de final de trajecte del carro superior es collen al 

carro inferior; a la Figura 6.23 es pot veure la seva aparença i on van situats.  
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Figura 6.23. Disposició dels sensors final de carrera al complement CNC; a la part inferior dreta es 

veu amb més detall el model de sensor escollit. 
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7. Anàlisi de vibracions 

Durant el funcionament de la màquina cal evitar treballar amb velocitats que tinguin  

freqüències associades properes a les dels modes propis de vibració del complement CNC 

collat degudament a la màquina. En cas d’existir aquesta proximitat de freqüències, es pot 

produir el fenomen de ressonància, donant lloc a amplituds del moviment no desitjables.  

Es calculen els modes propis del complement CNC mitjançant el programa d’anàlisi per 

elements finits ANSYS 13.0. En aquest cas, s’utilitza un model representatiu de tot el 

conjunt del complement CNC, ja que interessa conèixer els modes propis del conjunt, els 

quals no són fàcilment estimables a partir dels de cada component.  

A la Figura 7.1 es mostra el model geomètric del disseny mallat a l’ANSYS. Per mallar s’ha 

utilitzat el mateix tipus d’element que a l’anàlisi de deformacions i tensions  

 
Figura 7.1. Model mallat a l’ANSYS 
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Es restringeixen les translacions en direcció x, y, i z en cadascun dels punts on el 

complement CNC va fixat al torn convencional mitjançant cargols. Aquestes restriccions 

s’imposen a les quatre superfícies que sobresurten de la figura 7.2.  

 

Figura 7.2. Vista inferior del disseny CNC 

Es realitza un anàlisi modal on s’extreuen les primeres freqüències pròpies del sistema: 

1 – 124 Hz 

2 – 191 Hz 

3 – 275 Hz 

4 – 378 Hz 

5 – 449 Hz 
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A les taula 7.1 es mostren les freqüències de gir de les principals operacions de mecanitzat. 

Es calculen a partir de les velocitats de gir calculades a l’apartat 5.3. La Taula 7.1 conté les 

freqüències de gir de la peça, que és accionada pel motor principal (el del torn 

convencional); no s’inclouen les freqüències de gir dels servomotors perquè giren a 

velocitats molt baixes en relació a la del motor que fa girar la peça.  

 

FREQÜÈNCIES DE GIR DE LA PEÇA 

[Hz] 

Cilindrat Recapçat Ranurat Trepat 

27 

20 

16 

13 

11 

16 

12 

10 

8 

7 

11 

8 

6 

5 

5 

8 

Taula 7.1. Freqüències de gir dels servomotors que accionen els carros 

Les freqüències de gir donades amb les condicions de mecanitzat estudiades estan molt 

per sota de la freqüència del primer mode propi, 124 Hz. Així, pel que s’observa a la taula, 

si es dona una excitació dels modes propis del conjunt, aquesta estarà causada per 

harmònics de les freqüències indicades que, en general, acostumen a ser de més baixa 

amplitud i, per tant, es preveu que afectin menys la precisió en el mecanitzat.   
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8. Muntatge 

Bancada: construcció i fixació 

La bancada del complement CNC es composa d’un conjunt de peces soldades, les quals 

s’han de soldar en un determinat ordre que es detalla a continuació.  

Es parteix de set plaques d’acer i de dos perfils comercials d’acer laminat en calent.  

En primer lloc es solda el conjunt que es mostra a la Figura 8.1, format per les peces B1, 

B2, B3, B4 i P1. Les línies que destaquen indiquen on van situats els cordons de soldadura.  

 
Figura 8.1. Posicions dels cordons de soldadura a un grup de peces de la bancada.  

A continuació es solden la resta de components de la bancada en el següent ordre: B6, B5, 

B7 i P2.  

A la Figura 8.2 es mostra l’ordre de soldadura de les peces; la distribució dels cordons de 

soldadura es pot consultar al plànol 8.01.01.00, a l’annex C.  
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Figura 8.2. Ordre de soldadura de les peces B5, B6, B7, P2. 

Després es mecanitza i es colla al torn convencional on ha d’anar acoblat el CNC.  

Preparació del carro inferior 

Pel que fa al carro inferior, es solden les peces C1 i C2. Un cop realitzats els mecanitzats 

necessaris es colla la brida del motor, després el motor, i finalment també es colla la peça 

C3. A la Figura 8.3 es veuen els components esmentats: 

 

Figura 8.3. Components del carro inferior i motor 

Muntatge carro superior i fixació sobre el carro inferior 

Es colla la torreta al carro superior, s’introdueixen els coixinets i es fixen amb els 

corresponents passadors; es col·loquen els rails i el cargol de boles amb la seva femella.  
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Aquest conjunt es situa sobre el carro inferior, encaixant els rails a les ranures allargades 

que s’han mecanitzat a la peça C2 del carro. Una de les ranures és més ampla que l’altra i 

amb els forats on es colla el rail lleugerament allargats; això és per disposar d’un cert joc 

durant el muntatge fins que els dos rails quedin paral·lels i el carro llisqui correctament. Un 

cop s’aconsegueix que el carro es desplaci correctament es fixa el rail que anava amb joc.  

També es col·loquen sobre el carro inferior els suports del cargol de recirculació de boles i 

l’acoblament que uneix l’eix del motor amb l’extrem del cargol.  

Un cop està tot posicionat es collen el rails (primer el que queda ajustat i en segon lloc, el 

que té joc), els suports, i s’ajusta o es fixa convenientment el cargol de boles i l’acoblament.  

 

Figura 8.4. Muntatge dels carros superior i inferior 

Fixació del conjunt de carros sobre la bancada 

S’introdueixen els coixinets als corresponents forats del carro inferior i es fixen amb 

passadors; després es col·loquen els rails i el cargol de recirculació de boles amb la 

femella. Es situa el conjunt sobre la bancada, encaixant els rails a les ranures 

corresponents. Es procedeix de manera anàloga a la fixació del carro superior sobre 

l’inferior.  
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Figura 8.5. Col·locació dels carros sobre la bancada 
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9. Manteniment 

9.1. Cargols de recirculació de boles 

Els cargols de recirculació de boles han de funcionar sempre lubricats per mantenir baix el 

coeficient de fricció i evitar l’oxidació. El lubricant pot ser oli o greix, tot i que l’oli perquè 

ajuda a extreure l’energia calorífica produïda. L’aportació necessària en cas d’utilitzar oli és 

d’uns 20 cm3/hora i si es tracta de greix, es recomana lubricar cada 500 – 600 hores de 

treball  

En cas d’utilitzar greix, són preferibles els greixos de base de sabó de liti i en cap cas 

lubricants que continguin additius de bisulfur de molibdè o grafit, ja que resulten abrasius i 

produeixen desgast. A la Taula 9.1 es dóna una orientació sobre la viscositat del greix a 

utilitzar: 

 
Taula 9.1. Viscositat del greix lubricant en funció de la velocitat 
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10. PRESSUPOST 

El pressupost del complement CNC es divideix en tres parts, on es calcula per separat el 

cost de les peces que es fabriquen, dels components comercials, i del disseny. Finalment 

es sumen els tres costos calculats i s’obté el preu total previst.  

10.1. Cost dels elements que es fabriquen 

Tots els components que es fabriquen estan fets d’acer i requereixen mecanitzats. Es 

parteix de plaques, blocs o perfils d’acer que es compren ja tallats de les dimensions 

desitjades i posteriorment  es realitzen les soldadures i operacions de mecanitzat 

necessaris.  

El complement CNC es fabricarà de manera unitària, ja que és un disseny adreçat a una 

màquina concreta; per tant, pot resultar poc rentable recórrer a màquines de control 

numèric pels mecanitzats i per l’estimació dels preus es consideren mecanitzats 

convencionals.  

A continuació s’estima el preu de cada peça fabricada i cada conjunt desglossat en cost del 

material (inclou tall), cost de mecanitzats ,de soldadura i muntatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 66  Memòria 

 

 

PECES 

Mecanitzat 
Nom peça Material [€] 

Preu[€/h] Temps[min] 

B1 144,0 10 

B2 216,0 13 

B3 158,4 20 

B4 62,4 7 

B5 178,0 12 

B6 155,0 13 

B7 115,0 7 

P1 22,1 8 

P2 28,0 8 

C1 77,9 15 

C2 111,8 8 

C3 85,6 12 

Carro superior 36,1 35 

Torreta portaeines 34,1 15 

Brida motor 32,6 

40 

10 

Taula 10.1. Cost de material i mecanitzat de peces 

 

CONJUNTS 

Mecanitzat Soldadura Muntatge 

Nom Preu 

[€/h] 

Temps 

[min] 

Preu 

[€/h] 

Temps 

[min] 

Preu 

[€/h] 

Temps 

[min] 

Bancada 40 50   

Carro inferior 
40 

50 
35 

2   

Conjunt complement CNC     30 45 

Taula 10.2. Cost de mecanitzat, soldadura i muntatge de conjunts de peces 
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COST TOTAL DE FABRICACIÓ 

Mecanitzat Soldadura Muntatge Total  
Material 

[€] 
Preu 

[€/h] 

Temps 

[h] 

Preu 

[€] 

Preu 

[€/h] 

Temps 

[h] 

Preu 

[€] 

Preu 

[€/h] 

Temps 

[h] 

Preu 

[€] 

Preu 

[€] 

1457,0 40 4,7 188 35 0,87 30,3 30 0,75 22,5 1697,8 

Taula 10.3. Cost total de fabricació 

10.2. Cost dels components que es compren 

A la següent taula es mostra el preu i quantitat de components que es compren, les dades 

dels fabricants es poden veure a l’annex. 
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Component Quantita
t 

Preu unitari 
[€] 

Subtotal [€] 

Eix contínuament suportat 400mm 4 115 460 

Coixinets oberts diàmetre 0,5’’ 6 14 84 

Cargol de recirculació de boles, eix L1 1 125 125 

Cargol de recirculació de boles, eix L2 1 121 121 

Cargol de recirculació de boles, femella 2 122 244 

Cargol de recirculació de boles, suport extrem 
fix 

2 192 384 

Cargol de recirculació de boles, suport extrem 
recolzat 

2 115 230 

Acoblament elàstic 2 87 174 

Servomotor 2 525 1050 

Xaveta (ve en un pack de 10 unitats) 1 5 5 

Cargol Allen Cap baix M12x25 (pack de 10 
unitats) 

1 6 6 

Cargol Allen #6-32x1-1/2’’ (pack de 25 unitats) 1 10,5 10,5 

Cargol Allen #6-32x1’’ (pack de 50 unitats) 1 8 8 

Cargol Allen #6-32x3/4’’ (pack de 50 unitats) 1 7 7 

Cargol Allen M6x40 (pack de 25 unitats) 1 10,5 10,5 

Cargol Hexagonal M4x20 (pack de 100 unitats) 1 5 5 

Cargol Hexagonal M8x16 (pack de 25 unitats) 1 3,5 3,5 

Cargol Allen M8x30 (pack de 25 unitats) 1 5 5 

Cargol Hexagonal M8x25 (pack de 50 unitats) 1 7 7 

Cargol Allen Cap Baix M6x16 (pack de 50 
unitats) 

1 7 7 

Cargol Allen Avellanat M8x16 (pack de 10 
unitats) 

1 5 5 

Sensor final de carrera  4 400 1600 

TOTAL   4551,5 
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10.3. Cost del disseny 

El disseny del complement CNC requereix un enginyer projectista, encarregat de 

desenvolupar el disseny i signar la conformitat de la màquina; i un delineant, encarregat de 

dibuixar els plànols.  

 

 
Preu 

[€/h] 

Temps 

[h] 

Preu 

[€] 

Delineant 30 18 540 

Enginyer 

Industrial 
45 130 5850 

TOTAL DISSENY 6390 

 

10.4. Cost total 

Finalment, es sumen els costos de fabricació, components comercials i disseny:  

Cost total = 1697,8 + 4551,5 + 6390 = 12.639,3 € 
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11. Consideracions ambientals 

11.1. Fase de construcció 

La gran majoria de components del complement CNC són metàl·lics i s’obtenen a partir 

d’operacions de tall amb aigua i d’operacions de mecanitzat amb arrencament de ferritja. El 

material sobrant de les operacions esmentades s’haurà de classificar en funció del tipus de 

material per ser tractat en un procés de reciclatge.  

Com a conseqüència de les operacions de soldadura, l’operari es troba exposat a gasos i 

fums de soldadura que poden contenir diversos contaminants nocius per la salut. L’origen 

d’aquests es troba en el material d’origen, el material aportat, i l’aire que constitueix l’entorn 

de la zona de soldadura (gasos nitrosos, ozó, monòxid de carboni).  

Per tal d’allunyar els contaminants de les vies respiratòries de l’operari, cal disposar d’un 

sistema d’extracció localitzada o ventilació general adequat. L’extracció localitzada 

consisteix en la captació per aspiració dels contaminats el més a prop possible del focus 

d’emissió, evitant així la seva difusió a l’ambient i que siguin inhalats. Hi ha diversos 

sistemes d’extracció localitzada, com taules amb extracció, boques d’aspiració 

desplaçables, extracció incorporada a la pistola de soldadura, etc.  

Un cop captats els contaminats, en funció dels requisits mediambientals, poden filtrar-se 

abans de ser emesos a l’atmosfera.  

11.2. Fase de funcionament 

Els residus de material de les peces que es mecanitzen s’han de classificar segons el tipus 

de material per ser tractats posteriorment en un procés de reciclatge.  

A les operacions de mecanitzat és habitual utilitzar fluids de tall a fi de lubricar i reduir 

l’energia calorífica produïda en l’arrencament de ferritja. Aquests fluids poden ser olis de tall 

o taladrines, ambdós classificats com a residus tòxics perillosos (RTP) i requereixen una 

gestió especial. Per tant, es podria contractar un gestor de RTP.   
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Si durant el funcionament de la màquina es deteriora algun component i cal substituir-lo, 

s’haurà de classificar segons el material i portar-lo a la deixalleria o centre de gestió de 

residus per tal de ser reciclat.  

11.3. Fase de desballestament 

Quan la màquina arribi al final del seu cicle de vida, s’haurà de desmuntar peça per peça, 

intentant reutilitzar aquelles que estiguin en bon estat. Els components que no es puguin 

aprofitar es classificaran per materials i es portaran a la deixalleria o al centre de gestió de 

residus.  
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Conclusions 

Amb el projecte finalitzat s’han complert les expectatives inicials, s’ha dissenyat un 

complement de control numèric capaç de realitzar diverses operacions de mecanitzat amb 

una qualitat acceptable. Com ja estava previst, el nou disseny s’acoblarà a un dels torns 

convencionals del taller de fabricació del DEM, i gràcies a ell es podran mecanitzar peces 

amb geometries complexes i amb una intervenció de l’operari molt menor, la qual cosa no 

era possible anteriorment.  

La màquina dissenyada permet la mecanització de diversos materials ajustant de 

convenientment les condicions de tall, però hi ha unes limitacions imposades pel reduït 

espai del que es disposa; és a dir, per a mecanitzats més exigents que els que es 

plantegen en aquest document cal recórrer a una altra màquina eina capaç de garantir una 

major precisió.  

Tot el disseny s’ha realitzant tenint en compte la posterior construcció del complement 

CNC, que serà possible gràcies a la documentació facilitada en aquest projecte.  
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