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Resum 

Aquest volum conté la Memòria del Projecte Final de Carrera “Comportament de xapes 

conformades en fred de secció trapezoïdal corbades per plegat”. 

Es comença detallant l’estat actual en la línia de treball, fent especial atenció a les tensions 

residuals d’aquest tipus de xapes. Es comprova com les tensions resultats no són 

menyspreables ja que són de l’odre de la tensió de límit elàstic de l’acer; especialment les 

del procés d’estampació en fred, que són les que sorgeixen per formar les emboticions a la 

xapa i donar curvatura a l’arc. 

Després es fa un estudi del procés de plegat de la xapa, tot fent diverses simulacions tot 

buscant el millor ajust possible de la deformada resultant. Els resultats de geometria i 

tensions obtinguts són els que s’utilitzen en la següent part del projecte, on es simula un arc 

de xapa nervada. 

La simulació es fa analitzant la sensibilitat del comportament i resistència de l’arc a la 

profunditat d’embotició i distància entre emboticions, i amb i sense tensions residuals. En 

aquesta línia, es pot afirmar que les tensions residuals ajuden al perfil, ja que hi ha zones 

que inicialment estan treballant a tracció i després ho fan a compressió. En tots els casos, 

però, l’embotició sempre redueix la capacitat portant de la xapa original. Quant més 

profunda i marcada és l’embotició, més és debilita la xapa; mentre que la distància entre 

emboticions és una paràmetre menys influent. Quan les emboticions estan molt properes o 

molt separades, la reducció de la resistència és lleugerament menor que quan la separació 

és intermitja. 

S’acaba la Memòria del present volum amb unes conclusions i recomanacions finals per a 

futures línies d’investigació. 
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1. Glossari 

Mpl moment resistent de la secció (moment plàstic) 

σy tensió de límit elàstic 

c amplada de la secció 

h alçada de la secció 

t gruix de la secció 

demb distància entre emboticions 

pemb profunditat d’emboticions 

ux desplaçament en direcció x 

uy desplaçament en direcció y 

uz desplaçament en direcció z 

K coeficient d’enduriment de l’acer – paràmetre corba de Swift 

n exponent d’enduriment a la deformació de referència – paràmetre corba Swift 

Ɛ0 deformació al límit elàstic 

Fap força aplicada 

Fmax càrrega màxima 

dinf desplaçament de la matriu 

dsup desplaçament del punxó 

Lx llum de l’arc 

fz fletxa de l’arc 
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2. Introducció 

2.1 Origen del projecte 

L’origen del projecte el trobem en l’estudi de xapes d’acer amb perfil trapezoïdal 

conformades en fred. Aquest estudi porta temps desenvolupant-se al departament de 

Resistència de Materials de l’ETSEIB i en concret, aquest projecte és la continuació de dos 

Projectes Finals de Carrera dins del mateix marc. 

L’origen de tot l’estudi sorgeix en l’informe sobre la determinació de la capacitat portant 

d’aquest tipus de perfils, sol�licitat per Metalperfil S.A. el maig de 2006. Aquest informe 

pretenia la justificació de la càrrega màxima dels perfils H30, H40 i H55 mitjançant el càlcul 

de les propietats eficaces de la secció. 

El problema sorgeix en que aquest informe va ésser elaborat amb una geometria 

simplificada i sense tenir en compte les tensions residuals fruit del procés de fabricació de la 

xapa. A més, després de la controvèrsia generada per diversos autors que estudien 

l’assumpte sobre la capacitat portant d’aquests perfils, es decideix duu a terme aquesta 

investigació. 

2.2 Objecte d’estudi 

El projecte se centra en l’estudi de xapes metàl�liques d’acer conformades en fred i de 

secció trapezoïdal. Un cop obtinguda la xapa plana mitjançant un procés de rolling o 

d’estampació, se li fan unes emboticions transversals per poder-la corbar. Aquest procés 

d’obtenció d’una xapa corbada a través d’una xapa plana nervada o perfil comercial tipus 

Deck és fa amb una màquina d’estampació. La Fig. 2.1 mostra el perfil objecte d’estudi 

corbat en ús en una construcció industrial i pla en forma trapezoïdal. 

  

Fig. 2.1 Fotografia d’una xapa corbada i d’un perfil comercial tipus Deck. 

Font: Projecte Final de Carrera d’Anna Floreta. [1] 

L’ús d’elements conformats en fred en construcció va començar als Estats Units i la Gran 

Bretanya al voltant de 1850, no obstant això, no va ésser amplament utilitzat fins 1940 degut 
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a l’escàs nombre de normatives i regles de disseny. El 1939 la utilització d’acer conformat en 

fred va rebre un impuls important: la AISI, American Iron and Steel Institute, coneguda 

llavors com Committee on Building Codes, amb col�laboració amb la Universitat de Cornell, 

Ithaca, Nova York, van promoure un projecte per modelar satisfactòriament aquest tipus 

d’elements. Arrel d’aquesta investigació la AISI va emetre varies edicions de Specification 

for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members, la qual pretenia accelerar i 

promoure l’ús d’acer conformat en fred a les construccions. 

Segons Wei-Wen Yu (1991), els elements estructural conformats en fred poden ser 

classificats en dues grans famílies: 

- Elements estructurals lineals en forma de barra: 

 

Fig. 2.2 Primera família d’elements estructurals conformats en fred. 

Font: Projecte Final de Carrera de Jose Antonio Muñoz. [2] 

- Xapes nervades i Mono-ones: 

 

Fig. 2.3 Segona família d’elements estructurals conformats en fred. 

Font: Projecte de Tesis de Pedro Casariego Vales [3] 
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El nostre perfil d’estudi està en la segona família, 

El procés de producció d’acer conformat en fred comença normalment amb el 

subministrament a fàbrica d’una bobina d’acer. 

prèviament i laminat per poder

a 1200mm i uns gruixos de 0,05 a 3,5mm.

Font: Projecte de Tesis de Pedro C

Una vegada a temperatura ambient, l’acer es va desenrotllant poc a poc per tal de 

conformar-lo en fred i donar

dels casos, mitjançant un laminat

estampació (amb un punxó i una matriu)

Fig. 

Font: Projecte de Tesis de Pedro Casariego Vales 

Un cop obtinguda la xapa nervada o perfil comercial tipus Deck només faltarà fer

emboticions transversals per poder

marcarà la llum i el radi de curvatura de l’arc. En aquest sentit, caldrà 

de fabricació d’estampació 

presents després en el perfil, marcarà la geometria del perfil: 

com l’aspecte circumflex de l’arc.

d’estampació d’aquestes emboticions.
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El nostre perfil d’estudi està en la segona família, Fig. 2.3 tipus “l” ribbed panels

El procés de producció d’acer conformat en fred comença normalment amb el 

subministrament a fàbrica d’una bobina d’acer. Usualment l’acer ha estat 

prèviament i laminat per poder-lo enrotllar en una bobina, les quals poden tenir amples de

a 1200mm i uns gruixos de 0,05 a 3,5mm. La Fig. 2.4 mostra una bobina d’acer

 

Fig. 2.4 Fotografia de bobines d’acer. 

Font: Projecte de Tesis de Pedro Casariego Vales [3] 

Una vegada a temperatura ambient, l’acer es va desenrotllant poc a poc per tal de 

lo en fred i donar-li la forma desitjada. Aquest conformat es fa

mitjançant un laminat (seqüència de corrons que van doblegant la xapa)

(amb un punxó i una matriu) o un plegat. 

Fig. 2.5 Màquina de laminat i procés d’estampació. 

Font: Projecte de Tesis de Pedro Casariego Vales [3] 

la xapa nervada o perfil comercial tipus Deck només faltarà fer

emboticions transversals per poder-lo corbar. La distància entre emboticions i la profunditat 

marcarà la llum i el radi de curvatura de l’arc. En aquest sentit, caldrà parar atenció a

d’estampació ja que, a més de provocar l’aparició de 

en el perfil, marcarà la geometria del perfil: fixant tant 

com l’aspecte circumflex de l’arc. La Fig. 2.6 mostra unes imatges de la màquina 

d’estampació d’aquestes emboticions. 
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ibbed panels. 

El procés de producció d’acer conformat en fred comença normalment amb el 

’acer ha estat produït en calent 

oden tenir amples de 50 

mostra una bobina d’acer. 

 

Una vegada a temperatura ambient, l’acer es va desenrotllant poc a poc per tal de 

li la forma desitjada. Aquest conformat es fa, en un gran nombre 

an doblegant la xapa), una 

 

 

la xapa nervada o perfil comercial tipus Deck només faltarà fer-li les 

emboticions i la profunditat 

parar atenció al procés 

provocar l’aparició de tensions residuals 

fixant tant la forma de la secció 

mostra unes imatges de la màquina 
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Fig. 2.6 Fotografia general i detallada d’una màquina d’estampació. 

Font: Projecte de Tesis de Pedro Casariego Vales [3] 

Aquestes xapes metàl�liques a més són autoportants, per tant permeten fer de cobriment i 

d’estructura a la vegada. D’aquesta manera, es podran construir naus industrials més 

ràpidament ja que hi haurà menys elements de sustentació i així el cost econòmic serà més 

baix. Això és un avantatge fonamental en la tendència cap a la prefabricació en la 

construcció industrial actual. 

2.3 Objectius del projecte 

Tenint en compte la problemàtica esmentada i sumant-li el col�lapse que han patit aquestes 

xapes darrerament, cal un estudi acurat de la matèria que determini com afecten les 

corrugues transversals a la resistència última de les xapes. Tot i el reiterat col�lapse d’aquest 

element estructural, no s’han deixat de fabricar i utilitzar ja que suposen un percentatge baix 

dintre de totes les xapes instal�lades. 

D’aquesta manera es marquen els objectius del projecte dins un àmbit resistent. En aquest 

sentit, caldrà tenir en compte tant les tensions residuals com la geometria final obtinguda 

fruït del procés d’estampació. 

Així doncs, es faran diferents anàlisi tot variant els paràmetres geomètrics; fonamentalment 

es vol esbrinar quina és la influència de la distància entre emboticions ja que hi ha 

investigadors que afirmen que aquestes corrugues ajuden el perfil mentre que n’hi ha 

d’altres que diuen tot el contrari: que les emboticions disminueixen la capacitat portant de 

l’arc. Tal com afirma Xuewei, (2001), [4], “les corrugues fan decréixer la capacitat portant de 

l’estructura, cosa que es pot apreciar en la computació realitzada”.  

Aprofundir en aquest àmbit és també un dels objectius del projecte, així com estudiar la 

sensibilitat de la profunditat d’emboticions, de la distància entre emboticions i d’incorporar o 

no les tensions residuals. 
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2.4 Situació actual de l’efecte de les corrugues 

Abans d’entrar en l’efecte de les corrugues sobre els perfils hem de saber que el sector 

industrial ha introduït en el mercat un sistema estructural amb una capacitat portant que 

encara no ha estat determinada amb exactitud i que la investigació va molt pel darrera del 

mercat. D’altra banda, els càlculs fets fins l’actualitat no contemplen els plecs d’emboticions 

en les seves anàlisis i a més, encara no hi ha consens comú en si les corrugues milloren o 

mermen el comportament de la peça. 

Hi ha autors com Xuewei, (2001), [4] que afirmen que les corrugues decreixen la capacitat 

de càrrega de l’arc; mentre que n’hi ha d’altres com Li-Li Wu, Xuan-Neng Gao, Yong-Jiu Shi 

i Yuan-Qing Wang, (2006), [5] que opinen que el comportament de la peça pot ésser millorat 

amb les emboticions; ja que la seva capacitat a vinclament local, típic de les seccions de 

Classe 4, es veu millorada. 

Tot i haver-hi diferents vessants d’opinió respecte a l’efecte d’aquestes corrugues, Pedro 

Casariego [3], doctorant sobre el “Comportament de panells corbats de xapa nervada 

conformada en fred” a l’ETSEIB, afirma que tot i que les conclusions dels autors són 

discordants hi ha una sèrie d’elements on hi ha consens. Concretament menciona que la 

plastificació en tots els casos succeïa sempre entre corrugues, cosa que sembla lògic ja que 

el límit elàstic en aquestes zones és inferior degut a què no s’ha endurit en el procés de 

fabricació i per tant, plastificarà abans. 

Tot i això, Casariego afirma que no totes les emboticions poden actuar com a rigiditzadors, i 

que llavors en aquests casos les tensions residuals predominarien per sobre de l’enduriment 

material. En aquesta línia, afirma que serà la profunditat de l’embotició la que determinarà si 

la corruga actua com a rigiditzador o no; i la separació entre elles les que ajudaran a evitar, 

en menor o major mesura, el vinclament local. 

Indagar i aprofundir en aquests paràmetres geomètrics, com bé s’ha mencionat en l’anterior 

apartat, també formarà part dels objectius del projecte. 
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2.5 Contingut del projecte 

El present Projecte Final de Carrera s’estructura en cinc capítols diferents. 

Primer de tot tenim els capítols introductoris. Concretament, el primer i anterior capítol fa 

referència al glossari i abreviatures; mentre que el present capítol, que és el segon, engloba 

la introducció. 

En aquesta introducció s’ha presentat el tema de treball i l’objecte d’estudi, s’han marcat els 

objectius inicials i s’han resumit els estats inicials dels ítems marcats en els objectius. 

Posteriorment, al capítol 3 es tractarà l’estat de la qüestió en la línia de treball. 

Concretament es parlarà sobre tensions residuals de perfils de xapa prima d’acer, tant a 

nivell de processos de laminació com d’estampació; ambdós processos de fabricació d’acer 

conformat en fred. En aquest capítol també es farà una breu explicació de les investigacions 

dutes a terme fins el moment. 

A continuació i en el capítol 4, es farà una descripció pas a pas de la metodologia emprada 

per la simulació del conformat de xapa així com una detallada explicació dels resultats 

obtinguts. S’explicarà la geometria i material modelat, el mallat utilitzat i les condicions de 

càrrega i de contorn imposades en el problema. Els resultats es mostraran tant a nivell de 

tensions com deformacions i, després, es farà una comparativa de la deformada obtinguda 

amb la deformada real, tot ajustant-la el millor possible. Finalment, es farà una simplificació 

del mallat per a poder procedir amb el següent capítol. 

Seguidament, tenim el capítol 5, que fa referència a les simulacions realitzades de l’arc de 

xapa nervada, simulació amb geometria construïda a partir de la multiplicació de la 

geometria resultant del capítol anterior. En aquest capítol trobarem un primer apartat que 

resumeix els resultats dels assajos experimentals fets pel Departament d’aquests tipus 

d’elements. Després s’explica la metodologia emprada i els resultats de la simulació de mig 

arc de xapa nervada sense tenir en compte les tensions residuals. A continuació, es fa la 

mateixa simulació però considerant les tensions residuals fruït del procés de fabricació, 

inputs que s’obtenen gràcies al capítol 4. També s’explica la simulació d’una xapa plana 

sense emboticions, per a complimentar-ne la comparació amb les anteriors, i finalment 

s’acaba amb un estudi de sensibilitat dels paràmetres més importants que entren en joc: la 

profunditat i la distància d’emboticions. 

En darrer lloc, tenim les conclusions i recomanacions finals que tanquem i resumeixen allò 

més important dels capítols anteriors. 

Finalment, es tanca el projecte amb els agraïments i la bibliografia emprada, tant la utilitzada 

directament en la present memòria com la complementària per la confecció de la mateixa. 
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3. Estat de la qüestió en la línia de treball 

3.1 Tensions residuals de processos laminació en fred 

Per aprendre en la matèria s’han llegit uns articles de tensions residuals, tant a nivell genèric 

com del perfil objecte d’estudi. Per tant, en el present apartat es fa una molt breu explicació 

de l’estat de la qüestió; remarcar que no es tracta d’un estat de la qüestió complert. 

S’analitzen articles que tracten des d’una simple xapa metàl�lica conformada en fred fins a 

un perfil trapezoïdal, objecte final d’estudi. 

3.1.1 Tensions residuals en una xapa d’acer conformada en fred 

Les tensions residuals en perfils d’acer són idealitzades com la suma de dos tipus: la 

component de flexió i la de membrana [6]. A diferència dels perfils laminats en calent, les 

tensions residuals en perfils laminats en fred són degudes fonamentalment a la component 

de flexió. Això significa que hi ha una variació en l’espessor del perfil, la Fig. 3.1 mostra les 

components esmentades. 

 

Fig. 3.1 Definició de las components de flexió i membrana. 

Font: Schafer, B., Peköz, T. (1998) [6] 

Encara que les tensions residuals degudes a la component de membrana són majors en 

perfils laminats que en els embotits, aquestes segueixen essent menors que les de flexió. En 

els perfils d’acer laminats en fred podem arribar a tenir tensions residuals de fins un 71% de 

fy. Depenent de la zona de la secció (cantonades, vores, elements rígids, etc.) hi haurà més 

o menys tensions. 

En aquest sentit, es pot afirmar que aquests valors de tensió no són en absolut 

menyspreables. No obstant això i en funció del tipus de càlcul a realitzar, aquestes tensions 

poden tenir un efecte molt petit al resultat final de l’anàlisi. La importància de les tensions 

residuals radica en com es porta a terme la càrrega posterior més que la seva pròpia 

magnitud. 

És important tenir en compte que en contraposició a l’efecte de l’aparició de tensions 

residuals degudes al procés de fabricació, també s’ha de considerar un increment del límit 

elàstic en les zones fortament treballades en fred. 
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Les zones que durant el procés de fabricació plastifiquen veuen incrementat el seu límit 

elàstic per futures càrregues. A la Fig. 3.2 es pot comprovar l’efecte esmentat en un estat 

unidimensional de tensió-deformació. A més, es reflexa que encara que el límit elàstic es 

vegi augmentat per el treball en fred de les zones que plastifiquen, també s’han de tenir en 

compte les tensions residuals que hi ha a la peça, que disminueixen el límit elàstic aparent. 

 

Fig. 3.2 Límit elàstic aparent i tensions residuals en un estat uniaxial de càrrega. 

Font: Moen, C. D., Igusa, T., Schafer, B. W. (2008) [7] 

En un estat de flexió multi-axial el límit elàstic aparent varia dins l’espessor i dependrà de si 

el comportament a l’enduriment és isotròpic o cinemàtic. L’enduriment cinemàtic ens 

proporciona un model de material més conservatiu. No obstant això, el problema amb 

l’enduriment cinemàtic és que comporta més problemes de convergència en anàlisis no 

lineals. 

3.1.2 Mètode de predicció de tensions residuals en perfils conformats en 

fred 

Les tensions residuals dels perfils laminats en fred poden ser fruit de l'enrotllat i desenrotllat 

de la bobina, del aplanament del perfil inicialment corbat i del propi procés de laminació amb 

corrons [7]. L'estudi per separat de cadascun d'aquests aspectes permet desacoblar el 

mètode de predicció, facilitant així aquesta tasca. La Fig. 3.3 mostra el procés de fabricació 

d'un perfil estàndard. 
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Fig. 3.3 Fabricación d’un perfil d’acer laminat en fred i sistema de coordenades adoptat 

Font: Moen, C. D., Igusa, T., Schafer, B. W. (2008) [7] 

Notar que la direcció longitudinal és la ‘z’ mentre que la transversal és la ‘x’. L'enrotllat del 

metall en una bobina, conjuntament amb el desenrotllat i el procés d'aplanat posterior 

provoca una distribució de tensions residuals que pot resumir-se a la Fig. 3.4. 

 
Fig. 3.4 Tensions residuals longitudinals causades per la bobina i l’aplanat. 

Font: Moen, C. D., Igusa, T., Schafer, B. W. (2008) [7] 

En les tensions del procés de bobinatge el valor del nucli elàstic ‘c’ dependrà de si el radi de 

bobinatge rx és menor que un determinat radi límit rep. Assumint la hipòtesi de deformació 

plana i tensions residuals elàstiques, es poden calcular les tensions derivades en la direcció 

transversal amb el coeficient de Poison elàstic νel=0,30 d'aquesta manera: 

�� = ��� · ��	
�
��� + �	���
�
��� + �	������� 
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Les tensions residuals fruit del propi procés de laminació existiran solament en les 

cantonades del perfil, és a dir, a les zones on s'ha doblegat. Notar que ara aquestes 

tensions estaran en la direcció transversal del perfil. L'estat final de tensions de la laminació 

és la suma de la distribució plàstica de tensions més les tensions elàstiques degudes al 

procés de descàrrega que provoquen un retorn elàstic o springback, la Fig. 3.5 mostra l’estat 

esmentat. 

 

Fig. 3.5 Tensions residuals transversals causades per la laminació 

Font: Moen, C. D., Igusa, T., Schafer, B. W. (2008) [7] 

A l'inrevés que el cas anterior, ara són les tensions transversals les que provoquen, per 

efecte Poison, tensions longitudinals. Prenent com a coeficients de Poison plàstic i elàstic 

0,5 i 0,3 respectivament, les calcularíem així: 

�	 = ��� · ����
����� + ��� · ������� 

Així doncs, es pot concloure que en zones on el metall s'ha corbat tindrem originalment (no 

fruit de l'efecte Poison) tant tensions longitudinals com a transversals; mentre que, a les 

zones planes solament hi haurà tensions longitudinals, degudes a la bobina i l'aplanat del 

metall. 

A [7] Schafer presenta uns diagrames útils per al càlcul analític de tensions i deformacions 

residuals. En funció de quina sigui la zona on es volen determinar –si plana o corbada– i 

segons si la làmina metàl�lica ha plastificat o no a la bobina on s’emmagatzemava, tindrem 

un resultat o un altre. 

3.1.3 Tensions residuals en una xapa d’acer amb perfil trapezoïdal 

En el càlcul no lineal de la càrrega última en seccions trapezoïdals laminades en fred, 

l'efecte de les tensions residuals és “considerat petit” [1]. Per comprovar-ho, Mahaarachchi i 

Mahendran aproximen una possible distribució de tensions en aquest tipus de perfils segons 

els valors màxims aportats per Schafer i Peköz. 
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L'estudi que duen a terme menysprea les tensions residuals de membrana i només té en 

compte les de flexió, és a dir, les que varien al llarg de l'espessor. En aquest sentit i per 

compensar aquesta omissió no faria falta introduir l'augment del límit elàstic a les zones més 

treballades en fred. La Fig. 3.6 mostra la distribució de tensions, tal com es veu, la variació 

d'aquestes tensions a través de l'espessor se suposa lineal, sent nul�les en el centre de les 

fibres aproximadament. 

 

Fig. 3.6 Tensions residuals de flexió en un perfil trapezoïdal 

Font: Mahaarachchi, D., Mahendran, M. (2004) [8] 

 

Ens hem d’assegurar una correcta modelització de les tensions, és a dir, amb tracció a 

l’exterior i compressió a l’interior de la xapa. 

Mahendran i Mahaarachchi [8] afirmen que en fer l'anàlisi no lineal per trobar la càrrega 

última, l'efecte d'aquestes tensions residuals és menor del 0,08%. En aquest sentit, 

decideixen no incloure-les més en futurs estudis paramètrics de les xapes. 

3.2 Tensions residuals en perfils conformats per estampació 

en fred 

Un cop vistos quins són els mètodes i patrons de les tensions residuals de perfils genèrics 

laminats en fred i també concretament de perfils de xapa nervada de secció trapezoïdal, cal 

tenir referències de les tensions fruït de processos d’estampació per premsat. 

S’han analitzat dos exemples de predicció de tensions residuals, ambdós d’investigadors 

xinesos: Quach, Teng i Chung, un de perfils de xapa prima d’acer [9] i un altre d’acer 

inoxidable [10]. 

A [9] es pretén comparar i comprovar mitjançant la simulació amb elements finits el resultat 

de tensions residuals obtingut experimentalment en unes investigacions anteriors per Weng i 

White i per Weng i Peköz. 

L’experiment de Weng i White es tractava de valorar les tensions del corbat d’una xapa per 

diferents punts, tots realitzats mitjançant estampació per premsat. Mesuren 

experimentalment tant les tensions a les superfícies exteriors de la xapa com a dins 

l’espessor. 
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La Fig. 3.7 mostra el procediment emprat per estampació en fred i premsat indicat a [9]. 

 

Fig. 3.7 Representació esquemàtica del conformat mitjançant embotició 

Font: W.M, Quach et al. (2006) [9] 

Els resultats revelen que fent la simulació amb elements finits d’aquest conformat en fred es 

capturen pics de tensions residuals que no s’obtenien mitjançant l’experimentació. Quach ho 

justifica afirmant que amb la simulació es van capturar de forma més completa la distribució 

de tensions que ens els assajos experimentals de Weng i White, on únicament es fan 

mesures en pocs i determinats punts. 

Cal remarcar que tret d’aquests punts singulars, que no es capturen mitjançant l’assaig, els 

resultats de la simulació concorden amb els obtinguts mitjançant simulació, tal i com mostra 

la Fig. 3.8. 

 

Fig. 3.8 Comparació dels tests de Weng i White amb les simulacions de Quach 

Font: W.M, Quach et al. (2006) [9] 
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Observar com les tensions transversals –gràfic dret de la Fig. 3.8– els pics de tensió estan 

per sobre del límit elàstic del material. Aquests pics són els que no havien capturat Weng i 

White en la seva experimentació. 

Per altra banda, amb els experiments realitzats per Weng i Peköz es comprova també 

l’efecte del bobinat de la xapa metàl�lica abans de produir-se l’estampació. S’arriba a la 

conclusió que l’efecte conjunt del procés de bobinat més el premsat pot provocar l’aparició 

d’una component en les tensions residuals, anomenada component de capa, que no s’ha de 

menysprear. 

Es constata que són les zones corbades directament les que pateixen alteracions en el patró 

de tensions residuals. Concretament les làmines que són emmagatzemades en una bobina 

on el rati (D/t), essent ‘D’ el diàmetre de la bobina i ‘t’ el gruix de la xapa, és menor que 800; 

es produeix una alteració. 

La Fig. 3.9 mostra quatre gràfics del resultat de tensions residuals considerant el possible 

efecte del emmagatzematge de la làmina en una bobina. Els gràfics superiors mostren les 

tensions residuals longitudinals i transversals en una zona corbada, aquí es comprova 

l’efecte nul del bobinat; mentre que els gràfics inferiors mostren el resultat de tensions en 

una zona plana –zona que no ha estat embotida–, on s’observa l’efecte notable del bobinat 

en els casos que el rati (D/t) és menor que 800. 

 

Fig. 3.9 Simulacions de Quach amb les peces de Weng i Peköz 

Font: W.M, Quach et al. (2006) [9] 
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Vistos els resultats obtinguts a [9] s’ha de tenir que no sempre les tensions residuals 

màximes es produeixen a les superfícies exteriors de les xapes i que, per tant, no sempre es 

pot aproximar assumir una variació lineal a través de l’espessor. 

El mateix succeeix a [10], es produeixen pics de tensió superiors al límit elàstic i que estan 

entre la superfície mitja i la superfície exterior del perfil. A més, en aquest document es 

comprova com les deformacions plàstiques poden arribar a valors elevats de 0,25 i que no 

necessàriament han de coincidir amb els punts de tensió màxima. 

També cal tenir en compte que les tensions residuals màximes es produeixen a les zones 

més corbades, és a dir, a les zones més deformades. 

Finalment remarcar, tot i sorgir tensions residuals menors que a zones corbades, que el 

diàmetre del bobinat i el bobinat en si mateix no és menyspreable ja que pot alterar 

considerablement el patró de tensions residuals de les zones planes del perfil. 

3.3 Investigacions dutes a terme fins el moment 

Actualment hi ha dos fronts oberts en l’estudi de xapes corbades amb perfil trapezoïdal 

conformades en fred. 

Per un costat tenim les xapes nervades planes que es dobleguen mitjançant emboticions per 

formar un arc. La llum d’aquests primer tipus d’arc està entre quatre i vuit metres. I per 

l’altre, tenim els que es formen doblegant inicialment una xapa totalment plana per formar un 

únic trapezi ample i que posteriorment s’emboteixen per donar-li curvatura i forma d’arc. La 

llum d’aquest segon tipus d’arc arriba entre 20 i 30 metres. 

El primer tipus d’arc serà el que es tractarà en el present Projecte. El nombre de 

publicacions que en fan referència es petit. 

Per un costat tenim els documents de Miquel Casafont i Frederic Marimón. A [13] es fa un 

càlcul de la carrega última dels arcs mitjançant elements beam 2D, utilitzant les propietats 

eficaces d’aquests perfils –que han estat determinades prèviament mitjançant uns models 

3D– i a [14] es resumeixen els avenços més significatius dels dos darrers projectes finals de 

carrera duts a termes fins el moment en la matèria, [1] i [2]. 

A [1] es fa un estudi de l’aplicació de la teoria de les línies de plastificació a perfils d’acer 

conformats en fred. Aquesta serà una referència per a comparar els resultats obtinguts al 

capítol 5 del present Projecte, ja que es fan simulacions a flexió d’una xapa trapezoïdal. Val 

a dir però que amb una geometria molt més senzilla, sense tenir en compte les tensions 

residuals i introduint imperfeccions inicials per a condicionar el mecanisme final de 

plastificació. 

A [2] es fa la simulació del procés de doblegat de xapa d’acer conformada en fred de secció 

trapezoïdal. Aquesta simulació, tot i no ésser del tot correcte ja que el material modelat no 
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és el que es correspon amb la corba real tensió-deformació, és una bona referència de 

partida per al present projecte. Ens permetrà fer una variació dels paràmetres geomètrics 

més importants de l’arc, com la profunditat i la distància entre emboticions; ja que s’està 

simulant el procés de conformat d’una única embotició. 

Per altra banda, tenim els documents de La Puebla [15], que també es basen en models 

FEM 2D i 3D però que no arriben a resultats satisfactoris amb els tests experimentals que es 

fan. 

Del segon tipus d’arcs tenim una mica més de referències i publicacions. 

Per un costat, a [16] i [17] s’estudien i es mostren resultats experimentals d’assajos de flexió 

i compressió. Per altra banda, tenim publicacions ([18] i [19]) que comparen i combinen 

resultats experimentals amb analítics mitjançant models FEM. A [18] es comparen amb el 

FEM resultats d’assajos a compressió uniforme i no uniforme; mentre que a [19] s’analitzen 

arcs amb una llum entre 22m i 30m sotmesos a diferents casos de càrrega, on es comparen 

amb els resultats obtinguts mitjançant models FEM, tenint en compte la naturalesa 

ortotròpica de la xapa corbada. 

A més, a d’altres articles com són [4], [20] i [21] es fan investigacions teòriques  

relacionades amb el comportament ortotròpic dels arcs, amb observacions i resultats 

interessants. 

Finalment, comentar també l’existència d’altres publicacions curtes com són [22] i [23] on es 

fa referència a elements també amb corrugues tranversals. 
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4. Simulació numèrica del procés de plegat de la 

xapa 

En el present capítol es presenta la simulació numèrica de l’embotició de la xapa mitjançant 

el tancament de matriu i punxó. El punt de partida serà la simulació feta al Projecte Final de 

Carrera [2], del qual només s’aprofitarà la geometria. A partir d’aquí s’aniran definint els 

diferents paràmetres i característiques de la simulació fins a obtenir-ne uns resultats de 

tensions i deformacions coherents. 

S’estudiarà la introducció de la corba de material en el model d’elements finits, el mallat 

utilitzat, les condicions de contorn i càrrega imposades i es farà una comparativa de les 

deformades obtingudes de les simulacions amb la deformada real de la xapa. 

Totes les simulacions que es realitzaran són simulacions implícites estàtiques i es faran amb 

el software ANSYS Mechanical APDL Product Launcher [11]. Es treballarà amb elements 

làmina ja que són més ràpids que els elements sòlids en simulacions de xapa prima.  

Els objectius fonamentals d’aquest capítol són els següents: 

- Obtenir les tensions i deformacions de von Mises a la xapa embotida amb les noves 

característiques de la simulació respecte [2]. Constatar que aquests valors són 

coherents tot comparant-los amb simulacions semblants. 

- Obtenir la geometria deformada fruït de l’embotició per a poder multiplicar-la i poder 

desenvolupar la simulació d’un arc sencer. 

- Ajustar el millor possible aquesta geometria deformada a la que s’obté realment en el 

procés de plegat real. 

4.1 Geometria i material 

La geometria utilitzada és la que fou generada amb el software CATIA V5 i utilitzada en el 

Projecte Final de Carrera Simulación del proceso de doblado de chapa de acero conformada 

en frío de sección trapezoidal [2]. Aquesta geometria fou generada en aquest software CAD 

i posteriorment fou importada a ANSYS mitjançant un format IGS. Cal destacar que s’ha 

simplificat la xapa tot creant només un quart de cada peça ja que presenta simetria en dos 

eixos. 

Per un costat s’importa la xapa i per un altre la matriu i el punxó (veure Fig. 4.1). 
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Fig. 4.1 Geometria importada des de CATIA a ANSYS 

Font: Projecte Final de Carrera de Jose Antonio Muñoz. [2] 

Per a introduir les propietats de l’acer en el model, es varen duu a terme diverses proves 

amb distintes corbes material per trobar-ne la més adequada per a aquesta simulació. 

La primera opció va ésser una corba bilineal on el primer tram era una recta de pendent ‘E’ 

(zona elàstica) i el segon una altra recta –continua amb l’anterior- on el pendent era el límit 

elàstic tangent ‘Et’: calculat com ‘E/100’, és a dir, 2100 MPa. 

La segona opció va ésser la mateixa que la primera però canviant el pendent de la recta del 

segon tram, en aquest cas el límit elàstic tangent ‘Et’ es va calcular com ‘E/1000’, és a dir, 

210 MPa. 

Tant la primera com la segona opció presenten una millora substancial respecte [2], ja que 

ambdues corbes reprodueixen la pujada de la corba un cop superat el límit elàstic. No 

obstant això, per buscar una millor correlació entre la corba introduïda en el software de 

simulació i la corba real, es decideix realitzar una corba de Swift. 

En aquesta tercera opció, la corba  material es defineix de nou com una funció definida a 

trossos on la part elàstica de la tensió es modela mitjançant la llei de Hooke (Eq. 4.1) tot 

ajustant-se als valors obtinguts en un assaig de tracció del material; però que a partir del 

límit elàstic, la corba material s’ajusta amb una paràbola invertida anomenada corba de Swift 

(Eq. 4.2). 

L’expressió matemàtica del material, en aquesta darrera opció, és la següent: 

�� = � · �    (Eq. 4.1) 

�� = � · (� + �)"   (Eq. 4.2) 
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On σ1 és la tensió per a σ≤σe i σ2 és la tensió per a σ>σe. ‘E’ és el mòdul elàstic de l’acer, ‘K’ 

és el coeficient d’enduriment de l’acer, Ɛ0 és la deformació al límit elàstic i ‘n’ és l’exponent 

d’enduriment a la deformació de referència. 

Els resultats de l’assaig experimental de l’acer van revelar el valor del límit elàstic 

(σe=401MPa), però no es va registrar el valor de ‘FR‘ que permet trobar després ‘σR‘. És 

aquest el motiu per el qual per estimar el valor de la tensió de ruptura (σR) i la deformació a 

aquest nivell de tensió (ƐR), s’ha consultat l’Eurocodi-3 tot interpolant entre dos valors de 

límit elàstic amb tensió de ruptura coneguda. Aquest càlcul per determinar la tensió de 

ruptura (σR) es pot veure detallat a l’Annex A.1. 

Així doncs, amb la tensió experimental de límit elàstic (σe) i introduint també els valors de 

tensió de ruptura (σR=456MPa) i de deformació a aquest nivell de tensió (ƐR=0,25), s’han 

calculat els paràmetres ‘K’, ‘Ɛ0’ i ‘n’ de la corba de Swift mitjançant una aplicació del software 

COPRA. 

La Taula 4.1. següent resumeix els esmentats paràmetres: 

Paràmetre Valor 

K 796,58 

Ɛ0 0,046561 

n 0,22314 

Taula 4.1 Paràmetres corba de Swift 

La Fig. 4.2 mostra les tres corbes material explicades, les dues bilineals amb l’ús del mòdul elàstic 

tangent ‘Et’ i la corba de Swift calculada. Totes tenen en comú el primer tram elàstic lineal –que arriba 

fins 401 MPa– i que correspon a l’assaig de tracció fet al laboratori. 

 

Fig. 4.2 Comparativa de les opcions de corbes materials, totes presenten una millora respecte [2] 
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La corba material que s’utilitzarà en el present projecte és la corba de Swift, ja que és tal i 

com es fa habitualment al Departament. Segons els valors dels paràmetres calculats amb 

COPRA de la Taula 4.1 anterior, la corba material té la següent expressió analítica (Eq. 4.3) i 

(Eq. 4.4): 

          �� = 210000�       ∀� ≤ �� (Eq. 4.3) 

          �� = 796,58 · (0,046561 + �) ,��/�0   ∀� > �� (Eq. 4.4) 

La Fig. 4.3 mostra un gràfic d’aquesta funció definida a trossos, que es dóna per bona ja que 

és similar a les corbes que s’utilitzen per modelar la part plàstica del material al Departament 

de Resistència de Materials de l’ETSEIB. 

Per a tenir en compte la història del material, la opció escollida per introduir la corba per 

modelar el material dins del software ANSYS és la Multilinear Kinematic Hardening 

Plasticity. 

 

Fig. 4.3 Corba material utilitzada: Llei de Hooke i Swift 

Observar també que els valors de tensions que dóna són els reals i no els enginyerils. 

Finalment, cal remarcar que aquesta corba material presenta una millora substancial 

respecte a la que fou introduïda en [2], projecte que només té en compte 3 trams lineals mal 

interpretant la part plàstica del material. 
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4.2 Mallat 

El mallat realitzat es fa per una part al model de la xapa d’acer i per l’altra a les dues matrius 

que la emboteixen. 

El mallat de les matrius es fa amb un tamany de 0,3mm i amb elements tetraèdrics mentre 

que la xapa es malla amb elements quadràtics d’1mm. Aquest és el tamany d’element òptim 

per poder capturar amb precisió les tensions i deformacions, tal com es recomana a [2]. La 

figura 4.4 mostra el mallat dels components esmentats. 

 

Fig. 4.4 Mallat de la xapa, punxó i matriu 

La matriu i el punxó es mallen amb l’element solid95, mentre que la xapa es malla amb 

l’element shell281, ambdós de la llibreria d’ANSYS. L’espessor de la xapa s’introdueix dins 

dels paràmetres de l’element shell281, per tant, la superfície mallada és la superfície mitja 

de la xapa. 

També es generen uns elements de contacte fruït del contacte existent entre les matrius i la 

xapa. Observar que hi ha dos contactes, el de la xapa amb el punxó i el de la xapa amb la 

matriu. Concretament es generen els elements conta174 i targe170, que corresponen a les 

dos superfícies de contacte de cada contacte: la xapa i la matriu, respectivament. 

Aquests contactes són del tipus Rigid-to-Flexible amb control de penetració del tipus 

Surface-to-Surface. Això serveix per indicar que les matrius són molt més rígides que la 

xapa i així, poder capturar les tensions i deformacions allà on interessa correctament. 

L’element solid95 que malla les matrius en realitat només és útil per generar els contactes 

entre la xapa i les matrius. Una vegada creats els elements de contacte, els elements 

solid95 s’eliminen per agilitzar el càlcul de la solució. 
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4.2.1 Element Shell281 

Aquest element és un element de la llibreria d’ANSYS de tipus làmina i es per mallar 

superfícies de gruix petit, com per exemple, una xapa metàl�lica. Té vuit nodes amb sis 

graus de llibertat cada node: 3 desplaçaments (ux, uy i uz) i 3 rotacions (rotx, roty, rotz). La 

figura 4.5. mostra la geometria d’aquest element així com la posició dels seus nodes. 

 

Fig. 4.5 Geometria del element Shell281. 

Font: ANSYS; Mechanical APDL Documentation Descriptions. 2009, Release 12.1.[11] 

ANSYS recomana que el mallat amb aquest element sigui amb elements amb forma de 

quadrilàters i no utilitzar, excepte en casos que sigui estrictament necessari, el seu element 

degenerat triangular –que també es simbolitza ala figura anterior–. 

Aquest element a més permet definir un espessor diferent a cadascun dels quatre nodes 

dels vèrtexs (I, J, K i L). Aquesta opció es desestima en aquest anàlisi ja que s’estudia una 

xapa d’acer d’espessor constant i igual a 0,8mm. Per a més informació sobre aquest 

element cal dirigir-se a la llibreria de documentació d’ANSYS [11].  



Comportament de xapes conformades en fred de secció trapezoïdal corbades per plegat 33 
 

 

4.3 Condicions de contorn i càrrega 

Com tot el conjunt és simètric es simula només un quart de xapa, imposant condicions de 

simetria a tots els nodes associats a la línia continguda en el pla de simetria. A l’imposar 

condicions de simetria, s’estan coaccionant un desplaçament (en direcció perpendicular al 

pla de simetria) i dos rotacions (al voltant dels eixos que generen el pla de simetria). 

La simulació que es portarà a terme té dos passos de càrrega: 

1. Step 1: El tancament de les matrius amb la conseqüent embotició. 

2. Step 2: L’obertura de les matrius amb la conseqüent relaxació tensorial i springback. 

Step 1 

En aquest primer pas, per portar a terme l’embotició de la xapa pròpiament dita, s’imposen 

els desplaçaments verticals a tots els nodes que conformen les matrius. Concretament, el 

punxó es desplaça verticalment cap avall 8,87mm i la matriu puja verticalment amunt 

6,425mm. 

Aquests desplaçaments són els que van ésser introduïts en la darrera simulació de [2], 

valors que deixaven una separació final entre matriu i punxó de 2,17mm. Observar que no 

cal tancar fins a una distància entre punxó i matriu igual al gruix de la xapa –de 0,8mm– per 

tenir la forma final correcta de l’embotició. 

Els altres graus de llibertat (UX, UY, ROTX, ROTY, ROTZ) dels nodes de les matrius són 

coaccionats. 

Per altra banda, tot i haver-hi aplicat condicions de simetria a la xapa, continua existint un 

moviment de sòlid rígid lliure. Per evitar-ho, se situa una molla de rigidesa petita ‘k’ dins del 

model que s’uneix a un dels nodes de la xapa i que té l’altre extrem totalment coaccionat. 

Aquesta molla es modela amb un element anomenat en ANSYS combin14 i amb una real 

constant de k=1e-6 N/mm. 

Step 2 

Finalment, es retiren les matrius imposant el mateix desplaçament que al primer pas però en 

sentit contrari. El punxó es desplaça cap amunt mentre que la inferior ho fa cap avall. 

Aquest pas de càrrega es coneix també com springback o procés de relaxació tensorial.  

4.4 Resultats de tensions i deformacions residuals 

Per trobar-ne el resultat pel que fa a tensions i desplaçaments i per l’adequada convergència 

de la simulació, cal activar l’opció d’ANSYS de grans desplaçaments, ja que es realitza un 

anàlisi no lineal. 
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Concretament, el mètode de resolució aplicat és el Mètode de Newton-Raphson. Aquest és 

el mètode d’iteració més habitual en integració implícita on la matriu de rigidesa del sistema 

s’actualitza per a cada iteració. A més, a l’aplicar una càrrega o desplaçament, aquesta es 

realitza en diferents steps i cadascun d’aquests steps itera fins trobar l’equilibri. 

 

Fig. 4.6 Convergència mitjançant mètode incremental iteratiu (N-R). 

Font: ANSYS; Mechanical APDL Documentation Descriptions [11]. 

S’utilitza un controlador automàtic de passos de càrrega, amb un mínim nombre de passos 

de 10, un màxim de 150 i un inicial de 75; limitant cada pas a 200 iteracions com a màxim. 

En primer lloc es mostraran els resultats de tensions i deformacions de von Mises de la xapa 

amb la malla de 1mm amb les restriccions explicades a l’apartat 4.3. Posteriorment i amb la 

finalitat de buscar una geometria deformada que s’adapti el millor possible a la geometria 

deformada real del procés d’embotició, s’han fet una sèrie de simulacions tot buscant el 

millor ajust. Això es veurà al subapartat 4.4.1. dins d’aquest mateix capítol. 

La Fig. 4.7Fig. 4.7 Resultats nodals de von Mises amb malla de 1mm estesa a tota la xapa. mostra 

els resultats de tensions i deformacions nodals de von Mises i la Taula 4.2 mostra les 

característiques principals de la simulació. 
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Tensions i deformacions exteriors Tensions i deformacions a la superfície mitja 

  

Fig. 4.7 Resultats nodals de von Mises amb malla de 1mm estesa a tota la xapa. 

Característica Valor 

Mallat 1mm 

Desplaçament punxó -8,87mm 

Desplaçament matriu +6,425mm 

Taula 4.2 Característiques de la simulació inicial 

En aquesta simulació es pot comprovar com les parts de la xapa que reben el contacte 

directe amb les matrius són les zones amb més tensió i les que tenen majors deformacions. 

Observar també que tant la component de làmina mitja com la component de flexió –

definides a l’apartat 3.1.1– són valors importants, suposant un 57% i un 43% de la tensió 

total respectivament. 

Pel que fa a les deformacions, com es veu, apareixen valors elevats (0,702); aquest és un 

valor molt concret i totalment puntual fruït de l’element de la punta inferior dreta de la xapa 

simulada. Tret d’aquest element, les deformacions totals no superen en cap cas el 38%. 
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La Fig. 4.8 mostra els resultats de tensions i deformacions elementals de von Mises. 

Tensions i deformacions exteriors Tensions i deformacions a la superfície mitja 

 

 

Fig. 4.8 Resultats elementals de von Mises amb malla de 1mm estesa a tota la xapa. 

4.4.1 Comparativa de la deformada de les simulacions amb la real 

A continuació es presenta un breu resum de totes les simulacions realitzades per ajustar el 

millor possible la geometria de la xapa deformada de les simulacions amb la forma real. Per 

fer la comparativa entre deformades es comprovarà tant la direcció longitudinal de la xapa 

(eix x), com la direcció tranversal (eix y). 

La Fig. 4.9 mostra la deformació de la xapa en les distintes simulacions realitzades i la forma 

real després d’una embotició per diferents recorreguts de punxó i matriu. Observar que les 

simulacions que millor s’ajusten a la real són l’ajust 2 i el 6. El dos s’ajusta millor en la zona 

de l’embotició pròpiament dita (x=0), mentre que l’ajust sis, tot i no ajustar-se tant bé en la 

zona de l’embotició (x=0), té un millor progrés en la direcció longitudinal de la xapa (augment 

de la direcció x). 
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Fig. 4.9 Comparació de la deformada en un pla frontal mig (eixos z-x) 

Els desplaçaments de la matriu i el punxó en cadascuna de les simulacions es resumeixen a 

la Taula 4.3. Tots els ajustos s’han fet amb la malla de 1mm estesa a tota la xapa i amb la 

mateixa corba material (Fig. 4.3). 

Simulació Punxó [mm] Matriu [mm] 

Ajust 1 -8,3243 +6,0321 

Ajust 2 -8,59 +6,23 

Ajust 3 -8,4465 +6,425 

Ajust 4 -8,8665 +6,2 

Ajust 5 -9,5 +6,0 

Ajust 6 -8,45 +6,13 

Taula 4.3 Desplaçaments del punxó i la matriu dels ajustos realitzats 

Les figures 4.9. i 4.10. següents mostren la deformació de la xapa en tot el seu contorn 

lateral, tant la corba real com les que s’obtenen després de les distintes simulacions 

realitzades. Aquest contorn lateral correspon a la direcció transversal de la xapa (eix y). 
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Fig. 4.10 Comparació de la deformada en el pla lateral de l’embotició (eixos z-y) 

 

 

Fig. 4.11 Ampliació a la zona de l’embotició de la Fig. 4.10. (eixos z-y) 

Com a simulació de partida (Fig. 4.9) entenem la que la matriu i el punxó es desplacen -

8,87mm i +6,425mm respectivament, que correspon a la primera simulació feta en aquest 

quart capítol i que són els valors de desplaçament de la darrera simulació feta a [2]. A [2] no 

s’aconsegueix una geometria ajustada a la forma de la xapa real ja que no s’estava fent 

servir una corba material correcta. 

Un cop estudiats i analitzats aquests gràfics de deformades, es pren com a simulació més 

propera a la corba real, la simulació que correspon a l’ajust 6. Tot i no coincidir exactament 

en tots els punts amb la corba real, és la que té menys diferències i un error més petit: 

inferior al mig mil�límetre. La Fig. 4.12 mostra un gràfic amb la comparativa final entre l’ajust 
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6 i la corba deformada real, en una secció longitudinal de la xapa. 

 

Fig. 4.12 Comparativa entre la simulació més propera (Ajust 6) i la corba deformada real 

Si es volen veure els resultats de tensions i deformacions dels diferents ajustos fets, cal 

dirigir-se a l’Annex B.2. 
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4.4.2 Justificació dels resultats de la simulació final 

Les tensions i deformacions de von Mises d’aquesta simulació 6, que és la que es pren com 

a més vàlida, queden resumides a la Fig. 4.13. 

Tensions i deformacions exteriors Tensions i deformacions a la superfície mitja 

  

 

Fig. 4.13 Resultats nodals de von Mises del ajust 6 amb la malla de 1mm estesa a tota la xapa 

Observar que tant els valors de tensions i deformacions s’han reduït comparat amb els de la 

simulació de partida (Fig. 4.7). Això és lògic ja que el recorregut de les matrius en aquesta 

simulació és menor, les matrius es tanquen una mica menys. La Taula 4.4. resumeix les 

característiques d’aquesta simulació. 

Característica Valor 

Mallat 1mm 

Desplaçament del punxó -8,45mm 

Desplaçament matriu +6,13mm 

Taula 4.4 Característiques de la simulació 6 

La Fig. 4.14 mostra els resultats elementals de tensions i deformacions de von Mises de 

l’ajust 6 esmentat. 
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Tensions i deformacions exteriors Tensions i deformacions a la superfície mitja 

  

  

Fig. 4.14 Resultats elementals de von Mises del ajust 6 amb malla de 1mm estesa a tota la xapa 

Aquests valors de tensió i deformació, tot i que s’han reduït respecte la simulació inicial, pot 

semblar que encara són una mica elevats en segons quines zones. El valor de tensió de 671 

MPa és en una zona molt localitzada que correspon a l’àrea que entra primer en contacte 

amb la matriu. Tal com s’aprecia a la primera fila de la Fig. 4.13, aquest valor descendeix 

ràpidament segons un patró radial a tensions de 400 a 450 MPa als elements adjacents i a 

valors molt més baixos de 150 a 250 MPa a la resta de la xapa. 

A més, s’ha de tenir en compte que és coherent que surtin tensions elevades (de 1,5 

vegades el límit elàstic) a les zones locals que estan en contacte directe amb el punxo i la 

matriu, tal i com es justifica a d’altres simulacions semblants de conformat en fred. 

Per exemple a [10], Quach, Teng i Chung, investigadors xinesos, estudien analíticament i 

mitjançant càlcul FEM les tensions residuals de seccions d’acer inoxidable conformades per 

estampació en fred. Arriben a la conclusió que les tensions residuals en perfils conformats 

d’aquesta manera poden ésser degudes fonamentalment a dues raons: al bobinat de la 

làmina de metall i a l’estampació per premsat. Les zones planes només tenen tensions del 

primer tipus mentre que les zones corbades, en poden tenir dels dos. Tant el mètode analític 

com el FEM els porta a tensions de més de 1,5 vegades el límit elàstic en zones en contacte 

directe amb les matrius; tal i com succeeix a la simulació duta a terme en el present apartat. 
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La Fig. 4.15 mostra les deformacions exteriors elementals de von Mises amb un valor màxim 

que s’ha fixat a 0,33. A la figura es visualitza un renderitzat de la xapa sencera i un parell 

d’ampliacions. Els quatre elements en color gris (zona de 4mm) són elements que tenen 

deformacions més elevades, elements que corresponen a la punta inferior dreta de la xapa. 

A la figura també es poden veure clarament les línies de plastificació així com comprovar 

que tret de la singularitat esmentada, tots els elements de la xapa tenen valors de 

deformació acceptables. 

 

 

Fig. 4.15 Deformacions exteriors elementals de von Mises amb zones ampliades 

Novament a [10] es pot comprovar com els valors de deformació plàstica obtinguts són 

coherents amb els d’aquesta simulació. Els valors més elevats (de 0,183 a 0,33), 

corresponen a les zones que més es deformen i que entren en contacte directe amb les 

matrius. Les altres zones de la xapa quasi no es deformen, valors de entre 0 i 0,02 de 

deformació. 
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4.4.3 Simplificació del mallat per l’estudi d’un arc 

Un cop decidida quina és la simulació idònia per continuar endavant i per tal d’agilitzar el 

càlcul en l’estudi que es farà al punt 5 del present projecte, es decideix simplificar el mallat 

de la xapa. Concretament, es divideix la xapa en tres zones: una d’ample 10mm que serà 

mallada amb elements de 1mm; una altre d’ample 16mm que es malla amb elements de 

4mm i, finalment, una d’ample 16mm també però amb una malla d’elements de 8mm. La Fig. 

4.16 mostra un render de la xapa mallada segons el criteri exposat. 

 

Fig. 4.16 Render del mallat de la xapa amb la malla de 1, 4 i 8mm 

Un cop es remalla la xapa es porta a terme una nova simulació amb les mateixes condicions 

d’enllaç que la inicial (veure apartat 4.3) però amb un desplaçament de les matrius iguals al 

de la simulació 6; és a dir, l’únic que es modifica és el mallat i el desplaçament de les 

matrius. El mapa de tensions i deformacions de von Mises de la xapa amb aquest nou mallat 

és el que es resumeix a la Fig. 4.17. 
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Tensions i deformacions exteriors Tensions i deformacions a la superfície mitja 

 

 

Fig. 4.17 Resultats nodals de von Mises del ajust 6 amb malla de 1, 4 i 8 mm estesa a tota la xapa 

Observar que tant el mapa de tensions com el de deformacions d’aquest nou mallat és molt 

semblant a l’anterior on tota la malla era de 1mm (Fig. 4.13). El dibuix del patró canvia una 

mica a les zones mallades amb elements de 4mm i 8mm, zones on els valors de tensió són 

una mica més grans. Els canvis de color –que indiquen variació en les tensions– són més 

bruscos en aquesta simulació que en l’anterior, ja que el mallat és ara menys refinat en 

aquestes zones. 

Tot i aquestes petites diferències en els resultats, aquest mallat serà el que s’utilitzarà per 

multiplicar la geometria i construir així un arc sencer i poder-lo simular amb un número 

d’elements i nodes coherent. 

La Fig. 4.18 mostra els resultats de tensions i deformacions plàstiques elementals de von 

Mises amb la mateixa malla de 1, 4 i 8mm. 
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Tensions i deformacions exteriors Tensions i deformacions a la superfície mitja 

  

  

Fig. 4.18 Resultats elementals de von Mises del ajust 6 amb malla de 1, 4 i 8 mm 
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5. Simulació del comportament de la xapa sota 

l’acció de sol�licitacions habituals de disseny 

En aquest capítol es presenta la simulació numèrica de l’arc de xapa nervada, construït a 

partir de la multiplicació de la geometria d’un tros de xapa amb una embotició. El punt de 

partida serà, doncs, la simulació feta al capítol anterior. A partir d’aquí s’aniran definint els 

diferents paràmetres i característiques de la simulació fins a obtenir-ne uns resultats de 

tensions i deformacions coherents. 

Com al capítol 4, totes les simulacions que es realitzaran són simulacions implícites 

estàtiques i es faran amb el software ANSYS Mechanical APDL Product Launcher [11]. Es 

treballarà amb elements làmina ja que són més ràpids que els elements sòlids en 

simulacions de xapa prima.  

Els objectius fonamentals d’aquest capítol són els següents: 

- Determinar la càrrega última de l’arc tot calculant també el moment resistent, així es 

podrà comparar amb simulacions d’arcs amb llums diferents. 

- Obtenir la distribució de tensions i deformacions de von Mises a l’arc de xapa 

nervada tot observant les zones on es concentren. 

- Comprovar el mecanisme de col�lapse obtingut a l’arribar a la càrrega màxima 

segons els assajos experimentals realitzats. 

- Comparar una xapa nervada plana sense emboticions amb un arc amb emboticions. 

- Esbrinar la influència de les tensions residuals de l’arc en el seu assaig a flexió. 

- Fer un estudi de sensibilitat dels paràmetres que es creuen més crítics d’aquestes 

xapes: la profunditat i la distància entre emboticions. 

- Estudiar el flux de tensions a la superfície mitja de la xapa abans i després de fer la 

simulació de flexió. 

5.1 Assaig experimentals 

En primer moment i abans de mostrar directament els resultats de la simulació pròpiament 

dita, s’indicaran quins són els resultats de l’assaig experimental. 

La xapa nervada objecte d’estudi va ésser assajada experimentalment el 2006 segons la 

configuració indicada a la Fig. 5.1 i amb els paràmetres geomètrics de la Fig. 5.2. 

 

Fig. 5.1 Detall de mètode d’assaig 
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La xapa es recolza a terra mitjançant uns perfils omega d’acer conformats en fred que tenen 

la inclinació dels extrems de la xapa, i uns perfils ‘U’ que impedeixen el lliscament en la 

direcció de la xapa. La càrrega se situa al centre de l’arc i a les valls del perfil trapezoïdal. Es 

varen utilitzar uns tacs de fusta amb l’ample de la vall que permeten aplicar la càrrega 

concentrada en una petita superfície. D’aquesta manera els pesos metàl�lics s’aplicaven 

indirectament i de manera més controlada al centre de la llum en tots els assaigs. 

 

Fig. 5.2 Paràmetres geomètrics de les xapes nervades i detall de la unió de la xapa amb el paviment 

Els resultats d’aquests assaigs van ser la plastificació de la secció transversal localitzada a 

prop del punt d’aplicació de la càrrega. Els modes de fallida es resumeixen a la Fig. 5.3. Uns 

succeeixen on hi ha l’embotició (mecanisme tipus A) i uns altres a les zones planes sense 

emboticions de la xapa nervada (mecanisme tipus B). 

 

Fig. 5.3 Detall dels mecanismes de col�lapse de la xapa nervada 

A la figura anterior s’observa com al mecanisme tipus A es produeix una deformació de l’ala 

cap a munt i de l’ànima cap a dins de la xapa; tot al contrari que el mecanisme tipus B, on 

l’ala de la xapa es deforma cap avall i l’ànima cap a enfora. 

Un dels objectius del present apartat del Projecte serà comprovar el mecanisme de col�lapse 

tipus A, que es el que correspon a les simulacions realitzades de la xapa amb emboticions. 
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5.2 Simulació de mig arc sense tensions residuals 

Per simular el comportament d’un arc s’ha decidit simular-ne només la meitat ja que hi ha 

simetria al centre de la llum de l’arc. De la mateixa manera només es simula mitja ona ja que 

també hi ha simetria en la direcció longitudinal de la xapa. Amb aquestes reduccions 

geomètriques s’aconsegueixen models més petits i senzills amb menys elements i nodes 

reduint així el cost computacional del càlcul. 

5.2.1 Mètode de la simulació 

La geometria utilitzada per construir l’arc s’aconsegueix multiplicant la deformada de la 

simulació de l’apartat 4 del present projecte. Per construir una embotició sencera s’ha de 

multiplicar la geometria anterior almenys una vegada ja que a 4 només se’n va simular mitja 

per optimitzar el cost computacional. La Fig. 5.4 mostra un model del mig arc amb les 

emboticions. 

 

Fig. 5.4 Mig Arc amb emboticions fruït de multiplicar la geometria del apartat 4 

Com s’ha anticipat a l’apartat 4.4.3 el mallat utilitzat per simular l’arc és fruït de la simulació 

de l’embotició, per tant, té tres zones: la de l’embotició de 1mm, la propera a aquesta de 

4mm i la més allunyada de 8mm.  

Per altra banda cal observar que la geometria inicial en aquesta simulació sorgeix de 

l’actualització de la geometria de la simulació anterior (capítol 4). La multiplicació d’aquesta 

geometria actualitzada es fa fent una reflexió de tots els nodes respecte el pla de simetria 

existent al mig de l’embotició. Un cop reflectits els nodes, es reflecteixen els elements, 
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obtenint així una malla orfe independent de la geometria. De fet, la geometria pròpiament 

dita és inexistent en aquesta nova simulació ja que, per una banda, es treballa amb uns 

elements independents –ja que la seva posició ha estat actualitzada–, i per l’altra, uns 

elements obtinguts per simetria. 

A mesura que es van fent les simetries, successivament es va fent un merge dels nodes que 

queden quasi solapats al mateix pla de simetria. D’aquesta manera s’aconsegueix que la 

malla sigui perfectament continua amb tots els elements en contacte i sense cap forat. Un 

dels preus a pagar per aconseguir aquesta continuïtat és que algun dels elements 

augmenten lleugerament la seva mida. Quan es fa un merge entre dos nodes, ANSYS en 

crea un de nou situat en el punt mig. Així fa que els elements als quals pertanyien els nodes 

units augmentin molt poc la seva mida la meitat de la distància de separació entre nodes. Si 

no es fa aquesta correcció la solució no convergiria ja que no es transmetrien bé les 

tensions i deformacions entre nodes i elements. La Fig. 5.5 mostra el detall d’una embotició 

on s’aprecia la perfecte continuïtat en el mallat. 

 

Fig. 5.5 Detall d’una embotició 

La metodologia seguida per portar a terme aquesta modelització porta a construir un sistema 

de coordenades local recolzat sobre els nodes de la perifèria de la xapa cada vegada que es 

vulgui fer una reflexió. Per corregir la petita desviació de la xapa en direcció ‘y’ (veure Fig. 

5.4), la primera simetria s’ha de fer respecte un pla que compensi aquest petit desplaçament. 

Si no és té en compte aquesta petita desviació, la imprecisió es pot veure incrementada al 

anar fent simetries per construir l’arc; i quant més gran sigui la seva llum, més imprecisió en 

direcció ‘y’ es produeix. 

Finalment, cal tenir en compte que, un cop construït tot l’arc, o el mig arc en aquest cas, tots 

els nodes treballin amb els eixos de coordenades globals. En la construcció del mig arc, 

alguns dels nodes de la vora de la xapa treballaven amb uns eixos de coordenades locals 

(girats respecte els globals) i es van haver de rotar mitjançant la comanda NROT d’ANSYS. 

Si no es fan aquestes comprovacions les condicions d’enllaç aplicades al model poden no 
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resultar ser les desitjades. 

5.2.2 Característiques principals de la simulació 

La malla utilitzada en aquest model és una malla amb elements quadràtics tipus shell de 1, 4 

i 8mm. 

Pel que fa a la geometria, la distància entre emboticions (demb) és de: 42mm + 42mm, per 

tant,  84 mm. Aquesta distància correspon al doble de la longitud horitzontal de la xapa 

simulada en l’embotició. 

La profunditat de les emboticions és de 4 mm. Aquesta distància és fruit del tancament de 

les matrius de la simulació de l’apart 4 del present Projecte. 

Les dimensions de la mitja ona de xapa nervada són les següents: h=52,8mm; a/2=18,4mm, 

c/2=89,4mm i gruix t=0,8mm.  

La longitud de l’arc és de 450,8 mm en horitzontal (direcció x) i la seva fletxa (direcció z) és 

de 36,6 mm. La Fig. 5.6 mostra algunes de les variables geomètriques del problema. 

 

Fig. 5.6 Paràmetres geomètrics de la xapa simulada 

El material utilitzat a la simulació és el mateix que l’usat a l’apartat 4 del present Projecte. 

Dirigir-se a l’apartat 4.1 i observar la Fig. 4.3. que mostra la corba material: una llei de Hooke 

més una corba de Swift. 

5.2.2.1 Condicions d’enllaç 

Les condicions d’enllaç imposades en aquesta simulació són, fonamentalment, condicions 

de simetria. Per un costat s’imposa simetria a tots els nodes de la secció central del que 

seria l’arc sencer. En aquest cas de mig arc, correspon a fixar a zero els desplaçaments ‘UX’ 
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i les rotacions ‘ROTY’ i ‘ROTZ’ de tots els nodes de la secció superior (Fig. 5.7 condició 

d’enllaç 1). 

Per altra banda, es fixa la simetria de tots els nodes de les vores longitudinals de la xapa (en 

direcció x). Per tant, són ara els desplaçaments ‘UY’ i les rotacions ‘ROTX’ i ‘ROTZ’ les que 

es fixen a zero (Fig. 5.7 condició d’enllaç 2). 

Finalment, cal articular tots els nodes on es recolzaria l’arc. El desplaçament vertical ha 

d’ésser impedit, per tant el moviment ‘UZ’ es fixat a zero a 55 nodes de la secció inferior del 

mig arc; nodes que corresponen al principi del model (Fig. 5.7 condició d’enllaç 3). 

 

 

Fig. 5.7 Condicions d’enllaç al model simulat 

 

Fig. 5.8 Detall de les condicions d’enllaç. D’esquerra a dreta: condició d’enllaç 1,2 i 3 

5.2.2.2 Càrregues 

La única càrrega present en aquesta simulació de la xapa a flexió és una força vertical (en 

direcció z) aplicada a la vall de la xapa de l’embotició superior del mig arc. Concretament, 

s’aplica una càrrega nodal de 2,5N/node a 354 nodes a una petita superfície rectangular de 

22x19mm aproximadament. Per tant, s’està aplicant una càrrega total de 885N. A la Fig. 5.9 

es mostra la zona on s’aplica la càrrega, també es visualitzen algunes condicions d’enllaç. 

Condició 

d’enllaç 1 

Condició 

d’enllaç 2 
Condició 

d’enllaç 3 
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Fig. 5.9 Càrregues aplicades. S’aplica a la zona plana de la xapa on no hi ha embotició 

5.2.3 Resultats de la simulació 

A continuació s’exposen els resultats de la simulació i les seves característiques. 

Solucionador 

El mètode de resolució aplicat és el Mètode de l’Arc Legth. Aquest és el mètode d’iteració 

més habitual en integració implícita on la matriu de rigidesa del sistema s’actualitza per a 

cada iteració. A més, a l’aplicar una càrrega o desplaçament, aquesta es realitza en 

diferents steps i cadascun d’aquests steps itera fins trobar l’equilibri. 

La Fig. 5.10 mostra la convergència mitjançant aquest mètode. 

 

Fig. 5.10 Convergència mitjançant el Mètode de l’Arc Legth. 

Font: VPS implícit, modelització única [12]. 
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Com es veu, aquest mètode projecta rectes tangents a la corba força-desplaçament fins a 

assolir la força aplicada, després baixa fins trobar la força interna corresponent. La solució 

final es assolida quan la diferència entre la força interna i la força externa es inferior al error 

de la precisió de la solució. 

El càlcul es considera que divergeix si no s’arriba a la solució un cop realitzats el nombre 

màxim d’iteracions. 

Solució 

La càrrega aplicada a la simulació ha estat determinada per un mètode de prova i error tot 

buscant la fallida de la xapa. 

Quan s’arriba a càrrega màxima (punt límit), s’inicia el mecanisme de col�lapse de la xapa. 

La càrrega comença a reduir-se mentre els grans desplaçaments continuen produint-se. La 

Fig. 5.11 següent mostra el gràfic càrrega-desplaçament de la simulació feta. 

 

Fig. 5.11 Gràfic de la càrrega aplicada respecte el desplaçament vertical de la xapa nervada 

Els valors de la càrrega aplicada són els valors de la suma de les reaccions en la direcció ‘z’ 

dels nodes situats a les valls de les ones de la secció extrema de la xapa, que són els nodes 

articulats. 

Per altra banda, els valors del desplaçament s’han mesurat en un node situat sobre l’ànima 

de la secció central de la xapa, el qual no està afectat pel mecanisme de col�lapse. 
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La càrrega màxima que suporta la xapa nervada simulada és doncs i segons el gràfic 

anterior, un 82,33% de la càrrega aplicada, és a dir, 728,61N. Per poder comparar aquest 

valor amb d’altres arc similars assajats s’ha de calcular el moment resistent corresponent a 

la secció més sol�licitada, que és la secció central. 

El moment resistent és el següent: 

234 = 5�� · 6 = 0,72861	kN · 0,4508	m = ;, <=>?=>	@A · B 

La càrrega última de les xapes nervades amb emboticions a flexió estudiades al PFC Estudi 

sobre l’aplicació de la teoria de les línies de plastificació a perfils d’acer conformats en fred 

[1], és de 1445N. 

Aquest valor de càrrega és el que tenen els arcs estudiats a [1] amb una imperfecció inicial 

de 1mm. Si es vol fer una comparativa amb la simulació realitzada al present Projecte, s’ha 

de calcular el moment resistent corresponent. Aquest és el següent: 

C��DEFGH	[J] = 5�� · 6 = (1,445/2)	kN · 1	m = 0,7225	kN · m 

Observar que la força plàstica ‘Fpl’ es divideix entre dos ja que la reacció vertical, que és la 

que realment provoca el moment a la secció central, és R=Fpl/2. El moment resistent per a 

comparar-lo amb el valor anterior ha d’ésser dividit novament entre dos ja que el model de 

[1] contemplava una ona sencera mentre que aquí només se’n considera mitja. Per tant, el 

moment resistent de comparació final és: 

234	[J]	MNBOPQPMRó = ;,<TJ=U	@A · B 

S’observa que el moment resistent, i per tant la capacitat portant, de la simulació realitzada 

en el present Projecte és menor que el que dóna el PFC [1]. Això pot ésser degut a que les 

emboticions han sigut modelades de manera diferent en ambdós projectes i/o que hi ha 

algun altre paràmetre geomètric –com la distància entre emboticions ‘demb‘– que no s’ha 

considerat en el càlcul del moment. 

Deformada i resultat de tensions 

A continuació es mostra el patró de tensions i la deformada del mig arc simulat un cop 

s’arriba a càrrega màxima. 

La Fig. 5.12 mostra la deformada de la xapa, s’observa com el punt central del que seria l’arc 

sencer, és a dir, l’extrem dret d’aquesta simulació, és la secció que més es desplaça. 

Concretament el desplaçament vertical arriba a 21,1 mm i s’obté a l’ala inferior del perfil a la 

secció esmentada. 

Per a més informació dels desplaçaments de la xapa en aquesta simulació cal dirigir-se a 

l’Annex B.2. 
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Fig. 5.12 Deformada del mig arc en el punt de càrrega màxima 

El mapa de tensions nodals de von Mises de la xapa en el punt límit de càrrega màxima és 

el que es mostra a la Fig. 5.13. El valor de 591 MPa es totalment puntual ja que s’obté en un 

vèrtex de l’arc, com s’observa la xapa treballa a tensions d’entre 394 a 460 MPa a les zones 

més sol�licitades, que són les parts on hi ha les emboticions. També es comprova que a 

mida que ens allunyem del punt de fletxa màxima les tensions van disminuint. 

 

Fig. 5.13 Mapa de tensions nodals de von Mises al punt límit 
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Dirigir-se a l’Annex C.1 per al mapa de tensions elementals de von Mises al punt límit, on 

també es visualitzen altres resultats d’aquesta simulació. 

5.2.4 Anàlisi del diagrama de flux de tensions 

Tal i com s’observa a la Fig. 5.14 i la Fig. 5.15, el flux de tensions es desvia esquivant les 

emboticions, les quals estan situades a l’ànima del perfil i a l’ala inferior. D’aquesta manera, 

les zones embotides no treballen i redueixen així la secció resistent del perfil, és a dir, la 

secció eficaç, que és la secció que realment treballa. 

 

Fig. 5.14 Diagrama de flux abans d’arribar al punt de fallida de la xapa 

Per un costat es desvien cap a l’extrem inferior de la secció ja que l’embotició tendeix a 

desaparèixer en aquesta zona i s’aplana la xapa –figura 5.14, zona 1–. Per altre banda 

queden canalitzades cap al principi de l’ànima, que és una zona on l’embotició canvia de 

curvatura: passa d’estar orientada cap a endins en comptes de cap a en fora –Fig. 5.14, zona 

2–. Observar també, que la canalització comença ja a la zona 3, on unes tensions 

s’encaminen cap a la zona 1 i d’altres cap a la zona 2. 

Es comprova doncs que, abans d’arribar al punt de fallida (Fig. 5.14), les tensions ja es 

canalitzen per unes zones eficaces de la secció per la simple existència de les emboticions. 

Aquests resultats corroboren les modelitzacions simplistes de [1] i es confirma la diferència 

del flux de tensions entre una xapa plana i una xapa amb emboticions. 

A la Fig. 5.15. es comença a observar una altra canalització de les tensions, afegida a la ja 

comentada, situada a l’extrem esquerra de l’ala superior del perfil. Aquesta desviació és 

deguda a l’abonyegament local de la xapa, que s’inicia a la figura esmentada i es corrobora 

a la Fig. 5.16. 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 
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Al produir-se l’abonyegament, es redueix de nou la secció resistent del perfil. La secció 

eficaç es redueix doncs, doblement: per un costat degut a l’existència de les emboticions i 

per l’altre degut a l’abonyegament local. 

 

Fig. 5.15 Diagrama de flux en el punt de fallida de la xapa 

La Fig. 5.16 mostra el diagrama de flux de tensions en el darrer pas de càrrega convergit 

(que correspon amb el darrer punt del gràfic de la Fig. 5.11). S’observa com el flux de 

tensions a la zona abonyegada –Fig. 5.16, zona 1– no segueix cap criteri d’orientació però si 

que ho fan les tensions properes a ella –Fig. 5.16, zona 2–. Les tensions s’orienten evitant 

les zones ineficaces de la secció, que són les parts abonyegades. 

 

Fig. 5.16 Diagrama de flux en l’últim pas de càrrega convergit 

Zona 2 

Zona 1 



Comportament de xapes conformades en fred de secció trapezoïdal corbades per plegat 59 
 

 

5.2.5 Mecanisme de plastificació 

Es corrobora el mecanisme de plastificació obtingut als assaigs experimentals ja que l’ala 

superior de la xapa s’abonyega cap amunt just on hi ha l’embotició (mecanisme de col�lapse 

tipus A, veure Fig. 5.3 apartat 5.1). 

Aquest és un punt important en el present capítol ja que s’està obtenint el mecanisme de 

col�lapse real, observat en els assajos experimentals. Remarcar també que aquesta 

geometria deformada s’obté sense introduir cap imperfecció inicial –segons l’oportú mode de 

vinclament–, com sí que es feia a [1]. 

La Fig. 5.17 mostra diagrames de deformacions plàstiques de la part central de l’arc. A 

l’esquerra de la figura tenim les deformacions plàstiques de von Mises en un punt entremig 

entre la càrrega màxima i el darrer valor de càrrega convergit. D’aquesta manera es poden 

apreciar bé les línies de plastificació del perfil. Per altra banda, a l’extrem dret tenim el 

mecanisme de col�lapse més desenvolupat, en el darrer pas convergit. Si el lector vol 

comprovar les deformacions més a fons en aquesta zona, s’ha de dirigir a l’Annex C.1. 

S’observen també les deformacions de l’embotició (sencera) més propera a l’abonyegament. 

La deformació s’acumula a les parts on la superfície canvia de curvatura, zones que 

coincideixen amb les parts eficaces de l’embotició on es canalitzen les tensions. 

  

Fig. 5.17 Mecanisme de plastificació i deformacions plàstiques 
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5.3 Simulació de mig arc amb tensions residuals 

En aquest apartat es simula l’efecte de les tensions residuals sobre el mateix arc treballat a 

5.2. 

La geometria és exactament la mateixa: mig arc amb 3,5 emboticions i amb una llum de 

450,8mm. Les característiques d’aquesta simulació, doncs, són iguals a les del subapartat 

5.2.2. 

5.3.1 Tensions residuals introduïdes només al tram central 

En aquesta primera prova, es llegeixen les tensions residuals, abans de començar a 

construir el mig arc, directament mitjançant l’arxiu de tensions (IST) fruït de la simulació de 

l’embotició. 

Per llegir aquest arxiu de tensions residuals, cal activar-ho i generar-lo al fer el segon pas de 

càrrega –quan es retiraven les matrius– en la simulació de l’springback de l’embotició. 

Aquest arxiu és un fitxer de text, que conté l’estat de tensions de tots els elements de la 

simulació. Concretament per a cada element, desa l’estat de tensions (SX, SY, SZ, SXY, 

SYZ, SXZ) dels seus punts d’integració. En el cas concret de la simulació de l’embotició, 

guarda l’estat de tensions als quatre punts d’integració de cada element shell i a cinc 

profunditats diferents. 

És important que els elements als quals s’ha d’escriure l’estat inicial de tensions per la 

simulació de l’arc, tinguin els mateixos números que tenien a la simulació de l’embotició. 

D’aquesta manera les tensions es llegiran correctament i cada element tindrà l’estat inicial 

adequat. 

El resultat d’aquesta simulació fou molt similar al cas sense tensions residuals però amb uns  

petits matisos. 

La càrrega màxima que suporta aquest Mig Arc amb tensions residuals només a la part 

central és d’un 90,9% de la càrrega aplicada. És a dir, un 90,9% de 885N, que són 804,6N. 

Aquest valor de càrrega està una mica per sobre de la simulació sense tensions residuals, la 

Taula 5.1 mostra aquests valors. 

Simulació ‘Time’ màxim Càrrega màxima [N] 

Sense tensions residuals 0,8233 728,6 

Amb tensions residuals 0,9092 804,6 

Taula 5.1 Valors de càrrega màxima amb i sense tensions residuals 

En ambdues simulacions, un cop la càrrega assoleix el seu màxim, que és el punt límit de la 

xapa, la càrrega comença a disminuir mentre la xapa continua deformant-se i desplaçant-se. 

La Fig. 5.18 mostra els gràfics càrrega - desplaçament vertical de les dues simulacions; 
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observar com en el cas de la xapa amb tensions residuals, la càrrega màxima és major. 

 

Fig. 5.18 Comparativa entre gràfics de càrrega aplicada – desplaçament vertical 

Sembla, doncs que les tensions residuals fruït del procés d’embotició reforcen la xapa, 

donant-li més capacitat portant. 

Aquesta és una conclusió difícil d’assumir ja que comporta que la plastificació patida per la 

xapa en el procés del conformat mitjançant l’embotició, ajuda a un comportament millor 

enfront l’assaig a flexió d’aquesta. 

Per entendre millor el que succeeix cal analitzar i comparar el flux de tensions en el primer i 

darrer pas de càrrega ja que pot ésser que zones que inicialment estan comprimides 

treballin després a tracció i viceversa. 

La Fig. 5.19 mostra el diagrama de flux de tensions de la xapa, simulada amb tensions 

residuals, en el primer pas de càrrega convergit, amb un time de 0,011. Si es desitja 

conèixer el diagrama de flux de tensions de la xapa just després del procés d’embotició –

després de l’springback-, que és com realment està la xapa en equilibri a l’inici, cal dirigir-se 

a l’Annex C.2. No obstant això, la Fig. 5.19 és molt semblant a la que es mostra en l’Annex 

citat. 
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Fig. 5.19 Diagrama de flux de tensions en el primer pas de càrrega de la simulació del Mig Arc amb 

tensions residuals 

Tal com mostra la Fig. 5.19 i en comparació amb la Fig. 5.15, que mostrava el diagrama de 

flux en el punt de càrrega màxima de la simulació sense tensions residuals, hi ha zones que 

treballen de diferent manera. Concretament, si ens fixem en la zona 1 de la Fig. 5.19, la xapa 

treballa a tracció mentre que a la Fig. 5.15 aquesta mateixa zona treballa a compressió 

clarament. 

És important observar que és en aquesta zona on es comença a produir el mecanisme de 

col�lapse i és la zona que primer s’abonyega en l’assaig a flexió de la xapa. Aquest contrast 

de tensions fa que, sumat a l’enduriment del material, les tensions residuals ajudin a reforçar 

una mica el perfil en comptes de debilitar-lo; tal i com ho justifiquen els resultats obtinguts, 

resumits a la Taula 5.1.  

No obstant això, val a dir que seria més adequat i acurat fer una simulació de tot un arc amb 

les tensions residuals a tot els seus elements. D’aquesta manera es tindrien les tensions 

residuals a tota la xapa simulada i els resultats serien més fiables. Això s’ha intentat 

reproduir en el present projecte però no s’ha aconseguit degut a la complexitat en el mètode 

d’introducció de les tensions a tots els elements del model. 

De totes maneres l’aproximació feta, posant les tensions residuals només a la part superior, 

es prou bona per una primera aproximació ja que es tenen les tensions introduïdes a la 

secció on es produeix la fallida i totes les properes a ella. 

Si es desitja conèixer més resultats d’aquesta simulació, com tensions nodals i elementals 

de la xapa, o deformades i desplaçaments, el lector s’ha de dirigir de nou a l’Annex C.2. 

Zona 1 
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a/2 

5.4 Simulació d’una xapa plana sense emboticions 

Un cop estudiada una xapa nervada amb emboticions i abans d’entrar en l’estudi de 

sensibilitat dels paràmetres d’aquests tipus de xapes, cal saber quin és l’efecte d’una xapa 

plana sense emboticions. 

5.4.1 Característiques de la simulació 

Es simularà una xapa plana amb les següent dimensions geomètriques, resumides a la 

Taula 5.2 i representades a la Fig. 5.20. 

Concepte Valor 

Lx [mm] 480 

h [mm] 52,8 

a/2 [mm] 18,4 

c/2 [mm] 89,4 

t [mm] 0,8 

Taula 5.2 Paràmetres geomètrics xapa plana 

 

Fig. 5.20 Geometria simulada de la xapa plana sense emboticions 

El material utilitzat en aquesta simulació és el mateix que a l’apartat 4.1, amb un 

comportament lineal fins límit elàstic i una corba de Swift per modelar la part plàstica. 

La malla utilitzada és amb elements shell281 de 3mm, no calen elements de 1mm com al 

capítol anterior ja que el model és força més gran (7 vegades més), es triga molt més a 

simular i els resultats obtinguts no varien d’un mallat a l’altra. 

h 

c/2 

Lx 

t, gruix 

Zona ampliada a la Fig. 5.21Fig. 

5.4 
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Per tal d’estalviar cost computacional, i donat que la xapa nervada presenta simetria en totes 

les seves ones longitudinals, de nou s’ha decidit simular només una meitat d’ona. 

Per tant, les condicions de contorn són condicions de simetria, tant a les vores laterals de la 

xapa –direcció x– com a la seva secció central –pla z-y–, que correspon a l’extrem dret de la 

xapa simulada. Aquesta darrera simetria no és necessària però és útil per a comparar els 

resultats obtinguts amb les simulacions anteriors. 

La càrrega s’aplica a l’extrem dret de la xapa, zona que vindria a ésser el centre de la xapa 

sencera ja que hi ha condicions de simetria. 

A la Fig. 5.21 queden indicades les condicions d’enllaç i càrrega a la zona ampliada de la Fig. 

5.20. 

 

Fig. 5.21 Ampliació de la zona encerclada Fig. 5.20 amb condicions de contorn i càrrega aplicades 

Finalment, l’extrem esquerre, de la xapa queda articulat a la vall de l’ona amb únicament el 

desplaçament vertical ‘UZ’ impedit. 

5.4.2 Resultats de la simulació 

El mètode de resolució emprat és el Mètode de l’Arc Legth ja que no hi ha cap desplaçament 

diferent de zero imposat i així es podrà definir fàcilment la baixada de la corba càrrega-

desplaçament.  

La Taula 5.3 resumeix els resultats de la simulació de la xapa plana sense emboticions, 

s’indica la longitud de la xapa assajada ‘Lx’, la càrrega aplicada ‘Fap’, el time màxim al qual 

s’arriba, la càrrega màxima ‘Fmax’ i el moment resistent ‘Mpl’. 
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Lx [mm] Fap [N] 
Time 

màxim 
Fmax [N] Mpl [kN�m] 

480 3210 0,4193 1346,1 0,6463 

Taula 5.3 Resultats xapa plana sense emboticions 

El moment resistent ‘Mpl‘ s’ha calculat multiplicant la reacció a l’articulació –que és la Fmax 

entre 2– per la meitat de la longitud de la xapa. A més s’ha de dividir el resultat entre dos ja 

que la secció assajada a [1] era una ona sencera, mentre que la simulada en aquest apartat 

és només mitja ona. 

Aquests valors es poden corroborar amb les simulacions de les xapes sense emboticions 

fetes a [1], on per exemple, el moment resistent d’una secció molt similar –amb gruix 

t=1mm, h=55mm, a/2=18,16mm i c/2=87mm– és de Mpl=0,720 kN�m. 

La diferència entre ambdós moments és de 0,0737 kN�m (10%), valors que són totalment 

assumibles ja que són deguts a la diferència entre els paràmetres geomètrics de la secció 

de la xapa, i fonamentalment al gruix diferent ‘t’ (20%). 

La Taula 5.4 compara, entre d’altres paràmetres, els moments plàstics obtinguts a les 

simulacions dels apartats 5.2, 0 i 5.4. 

Simulació Lx [mm] Fap [N] 
Time 

màxim 
Fmax [N] Mpl [kN�m] 

Xapa plana sense emboticions 480 3210 0,4193 1346,1 0,6463 

Arc nervat sense tensions 

residuals 
450,8 885 0,8233 728,6 0,3284 

Arc nervat amb tensions 

residuals 
450,8 885 0,9092 804,6 0,3627 

Taula 5.4 Comparativa xapa plana – arc nervat 

En aquesta taula queda palès com les emboticions debiliten considerablement la xapa 

nervada tot reduint-ne el moment resistent i per tant, la seva capacitat portant. 
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5.5 Estudi de sensibilitat 

L’objectiu principal d’aquest subapartat és estudiar la sensibilitat de les simulacions fetes als 

subapartats 2 i 3 del capítol 5 del present Projecte. 

Es variaran el paràmetres geomètrics de la xapa nervada per veure com influencien en els 

resultats, tant a nivell de càrrega màxima, com de mecanisme de fallida, patró i flux de 

tensions i deformacions. 

En primer lloc es variarà la profunditat de l’embotició i posteriorment la distància entre 

emboticions. Aquests es creu que són els paràmetres crítics en aquestes xapes i per tant els 

més importants a l’hora d’estudiar-ne el comportament. 

5.5.1 Profunditat d’embotició 

La profunditat d’embotició ‘pemb’ ve determinada per el conformat i fabricació de la xapa. 

Depenent del tancament de les matrius, l’embotició tindrà més o menys profunditat. 

Per uniformar la mesura d’aquest paràmetre i donada la petita variació que hi ha segons el 

punt de la secció que es prengui per mesurar-ho, es decideix prendre la mesura dins d’un 

pla longitudinal que dista 10mm de l’extrem inferior de l’ala inferior del perfil i entre els punts 

de profunditat màxima (dins el pla de simetria de l’embotició) i un altre que disti 10mm del 

primer, que coincideix amb el punt on comença el mallat de 4mm. 

Recordar que la malla utilitzada en la simulació de l’arc és una malla amb 3 zones de mallat: 

una de 1mm, l’altre de 4mm i una altre de 8mm. 

La Fig. 5.22 mostra com es pren aquesta mesura, mitjançant la comanda ndist. 

 

Fig. 5.22 Mesura de la profunditat d’embotició 

pemb 
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Observar a la Fig. 5.22 que aquesta mesura es pren a l’embotició de l’extrem dret, que és 

justament on hi ha el pla de simetria transversal de la simulació, pla que permet simular Mig 

arc en comptes d’un arc sencer. Si es pren la mesura a una altra embotició, allunyada 

d’aquesta, la profunditat serà major ja que a mesura que s’està més lluny de l’embotició 

central, s’acumula un desplaçament vertical fruït de la curvatura de l’arc. 

Per dur a terme aquest estudi es parteix de la profunditat d’embotició feta amb el millor ajust 

del apartat 4.4.1, que correspon amb l’Ajust 6. Aquesta simulació de partida serà la 

referència (100%) per la variació del desplaçament de les matrius, que són les que faran 

variar la profunditat de l’embotició. 

Es faran diferents estudis de profunditat, a diferents nivell de tancament (%) de les matrius. 

La profunditat d’embotició a les xapes reals es mou entre els 2 i els 5mm aproximadament. 

Per tant, aquests percentatges de tancament aniran tots per sota del 100% ja que amb el 

100% s’obté una profunditat de 4,91mm, valor quasi límit del rang real de profunditats. 

La Taula 5.5 resumeix els resultats fonamentals de simulacions de Mig arc sense tensions 

residuals, on l’únic paràmetre geomètric que es varia és la profunditat d’embotició ‘pemb’. La 

resta de paràmetres geomètrics (llum de l’arc, curvatura de l’arc, geometria de la xapa 

original, etc.) són exactament els mateixos que amb les altres simulacions. 

Aquesta taula mostra el percentatge de tancament de les matrius, el desplaçament de la 

matriu ‘dinf’ i la superior ‘dsup’, la profunditat d’embotició ‘pemb’, la força aplicada ‘Fap’, el time 

màxim al que s’arriba i la càrrega màxima ‘Fmax’ que suporta el Mig arc. 

Tancament 

matrius [%] 
dinf [mm] 

dsup 

[mm] 

‘pemb’ 

[mm] 
Fap [N] 

Time 

màxim 
Fmax [N] ∆ ∆ ∆ ∆ % 

100 +6,13 -8,45 4,91 885 0,8233 728,6 63,5 

85 +5,21 -7,18 2,418 1239 0,7696 953,6 83,1 

80 +4,90 -6,76 1,673 1416 0,7369 1043,4 90,9 

75 +4,60 -6,34 0,925 1770 0,6483 1147,5 100 

Taula 5.5 Estudi de la sensibilitat de la profunditat d’embotició. Simulacions sense tensions residuals. 

Analitzant la Taula 5.5 s’observa que quant més profunda sigui l’embotició, menys càrrega 

resisteix el Mig arc. Aquesta és la conclusió fonamental que es treu de la sensibilitat 

d’aquest paràmetre. 

Observar que els valors de càrrega aplicada, per a cada simulació, és diferent per tal 

d’adaptar-se el millor possible a la càrrega màxima de cada cas. 

Si es passa a fer el mateix estudi però introduint les tensions residuals a la part superior del 

Mig arc, tal i com s’ha fet a l’apartat 0, els resultats que s’obtenen són lleugerament 

diferents.  
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La Taula 5.6 resumeix els resultats fonamentals de simulacions de Mig arc amb tensions 

residuals només al centre de l’arc, fent de nou, la profunditat d’embotició ‘pemb’ com a únic 

paràmetre de sensibilitat. 

Tancament 

matrius [%] 
dinf [mm] 

dsup 

[mm] 

‘pemb’ 

[mm] 
Fap [N] 

Time 

màxim 
Fmax [N] ∆ ∆ ∆ ∆ % 

100 +6,13 -8,45 4,91 885 0,9092 804,6 71,4 

85 +5,21 -7,18 2,418 1239 0,8119 1005,9 89,2 

80 +4,90 -6,76 1,673 1416 0,7512* 1063,6* 94,3 

75 +4,60 -6,34 0,925 1770 0,6377 1127,5 100 

Taula 5.6 Estudi de la sensibilitat de la profunditat d’embotició. Simulacions amb tensions residuals. 

Els valors amb *asterisc indiquen que no s’ha pogut definir la baixada de la corba càrrega-

desplaçament. Tot i així i per tendència del time de simulació, es determina la càrrega 

màxima. 

La Fig. 5.23 mostra renders de les distintes emboticions de la xapa, segons el paràmetre 

variat. 

  

  

Fig. 5.23 Renders del model per a diferents profunditats d’embotició 

 

100% 85% 

80% 75% 
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La Fig. 5.24 mostra un gràfic amb la tendència de la profunditat d’embotició. Com es veu, es 

comprova com la càrrega màxima decreix linealment amb el tancament de les matrius, és a 

dir, amb la profunditat d’embotició. 

 

Fig. 5.24 Gràfics de tendència de la profunditat d’embotició 

Per altra banda, també es comprova dins de cada % de tancament de les matrius, com totes 

les simulacions amb tensions residuals, excepte la que té una tancament d’un 75%, 

aguanten més càrrega màxima que les que no en tenen. 

Això és degut, tal i com s’ha justificat al subapartat 5.3.1, a que es compensen les tensions 

internes de membrana. Concretament, es contraresten tensions de tracció amb tensions de 

compressió. 

Això no succeeix amb l’embotició que té una profunditat de 0,925mm ja que les tensions 

residuals de tracció –fruït del procés d’estampació– no són prou grans com per compensar 

les tensions internes de compressió, que són fruït de l’assaig a tracció de l’arc. 

Per tant, es pot generalitzar afirmant que els arcs amb emboticions que quasi no estiguin 

marcades (pemb<0,925mm), tenen una pitjor capacitat resistent si s’incorporen les tensions 

residuals que si, per el contrari, no es fa. 

La Fig. 5.25 i la Fig. 5.26 mostren, respectivament, el diagrama de flux de tensions al principi 

de la simulació –que és quan el flux és degut fonamentalment a les tensions residuals– i al 

punt de càrrega màxima.  
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Fig. 5.25 Flux de tensions amb un 75% de tancament, pemb=0,925mm. 1r pas convergit 

 

Fig. 5.26 Flux de tensions amb un 75% de tancament, pemb=0,925mm a càrrega màxima 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 2* 

Zona 1* 
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El flux a la zona 1 és quasi ben bé nul, mentre que a la zona 1* és purament de compressió. 

A la zona 2 la xapa treballa a compressió, de la mateixa manera que a la zona 2*. 

Per tant en aquest cas de sensibilitat, l’efecte de les tensions residuals en la resistència final 

de la xapa, és negatiu ja que els fluxos de tensions, després de cada simulació, són els 

mateixos en un cas i en l’altre no canvien de signe. 

Si es volen comprovar la resta de fluxos de tensions així com altres resultats, per a cada 

valor de sensibilitat de profunditat estudiat, cal dirigir-se a l’Annex C.3.  
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5.5.2 Distància entre emboticions 

La distància entre emboticions ‘demb’ és l’altre paràmetre clau en la fabricació d’un arc de 

xapa nervada. 

La distància entre emboticions dels arcs existents actualment es mou entre 150 i 200mm, 

per tant s’intentarà simular arcs amb distàncies dins d’aquest interval de valors. No obstant 

això, no es descarta analitzar algun valor fora d’aquest rang per estudiar a fons com afecta 

aquest paràmetre a la càrrega màxima. 

Com en el cas del paràmetre anterior -apartat 5.5.1-, cal uniformar la mesura d’aquest valor. 

D’aquesta manera es decideix prendre la distància entre emboticions entre els nodes 

continguts en els respectius plans de simetria de cada embotició i a 10mm de l’extrem de 

l’ala inferior de la xapa. 

 

Fig. 5.27 Mesura de la distància entre emboticions 

Els valors de càrrega màxima que resultin de variar aquest paràmetre, no podran ésser 

comparats directament entre si ni tampoc amb els valors d’altres simulacions. Això és degut 

a que al variar aquest paràmetre, el Mig arc es fa automàticament més llarg, i al ser d’una 

llum petita s’ha volgut mantenir constant el nombre d’emboticions –totes les simulacions 

tenen 3,5 emboticions–. Sent així i per poder fer-ne una comparació adequada, s’haurà 

d’avaluar el moment resistent a la secció central, tal i com ja es va fer a l’apartat 5.2.3. 

Els únics valors de càrrega que es poden comparar són els que corresponen als arcs amb la 

mateixa geometria, com per exemple, simulacions d’arcs amb i sense tensions residuals. 

demb 
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Es podria haver optat per estudiar arcs amb una mateixa llum tot variant la distància entre 

emboticions ‘demb’, així es podria haver comparat directament el valor de càrrega màxima. El 

problema que sorgeix al treballar d’aquesta manera és que quan aquest paràmetre pren 

valors elevats –propers als 200mm–, a penes hi haurien mostres d’emboticions a la xapa 

nervada estudiada i a més a més, podrien produir-se casos amb emboticions als extrems, 

casos que no són desitjables ja que als extrems és on se situen les articulacions. 

La Taula 5.7 mostra els resultats obtinguts, tant a nivell de càrrega màxima com de màxim 

moment resistent, per a les simulacions fetes sense introduir les tensions residuals i totes 

elles amb la mateixa profunditat d’embotició: ‘pemb=4,91mm’; profunditat corresponent al 

100% de tancament de la matriu i el punxó (Ajust 6). 

Es mostren, per a diferents distàncies entre emboticions ‘demb’ i d’acord amb les llums dels 

arcs simulats ‘Lx’ i les seves fletxes verticals ‘fz’, els valors de càrrega aplicada ‘Fap’, el time 

màxim al que s’arriba, la càrrega màxima ‘Fmax’ i el moment resistent a la secció central ‘Mpl’. 

‘demb’ 

[mm] 
Lx [mm] fz [mm] Fap [N] 

Time 

màxim 
Fmax [N] Mpl [kN�m] ∆ ∆ ∆ ∆ % 

70 260 26 2124 0,62350 1324,3 0,3443 100 

118 451 42 885 0,8233 728,6 0,3286 95,4 

166 619 50 1239 0,4003 496,0 0,3070 89,2 

198 770 64 1239 0,4606 407,63 0,3139 91,2 

Taula 5.7 Estudi de sensibilitat de distància entre emboticions. Simulacions sense tensions residuals. 

Els resultats de la Taula 5.7 sembla indicar que la distància entre emboticions, en les 

simulacions sense introduir tensions residuals, no afecten massa al moment resistent 

màxim. 

La Taula 5.8 mostra els resultats de l’anàlisi de sensibilitat de la distància entre emboticions 

tenint en compte les tensions residuals només a les seccions centrals de l’arc, és a dir, a 

l’extrem dret del Mig arc. 

‘demb’ 

[mm] 
Lx [mm] fz [mm] Fap [N] 

Time 

màxim 
Fmax [N] Mpl [kN�m] 

∆ ∆ ∆ ∆ % 

70 260 26 2832 0,5201 1472,9 0,3830 100 

118 451 42 885 0,9092 884,6 0,3629 94,8 

166 619 50 1239 0,4888 605,6 0,3749 97,9 

198 770 64 885 0,5604 496,0 0,3819 99,7 

Taula 5.8 Estudi de sensibilitat de distància entre emboticions. Simulacions amb tensions residuals. 

Els resultats de la Taula 5.8 indiquen que tot i que la influència en el moment resistent màxim 

resistent és petita, fruït de la variació de la distància entre emboticions, si que s’aprecia una 

tendència creixent a mesura que s’augmenta la ‘demb’. És a dir, quant més separades 
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estiguin les emboticions, s’afavoreix la capacitat resistent de l’arc ja que el moment resistent 

és major. 

S’observa però que aquest comportament no sempre es compleix. Hi ha un valor mínim, de 

distància entre emboticions, a partir del qual el creixement del moment és produeix en 

augmentar la distància. Per sota d’aquest valor mínim,  s’observa justament l’efecte contrari; 

és a dir, quant més juntes estan les emboticions –quan més petita és la demb– més 

resistència té l’arc, ja que en resulta un moment resistent major. 

La Fig. 5.28 mostra un gràfic que representa els valors de la Taula 5.7 i la Taula 5.8 i clarifica 

el que s’ha enunciat al paràgraf anterior. 

 

Fig. 5.28 Gràfic de tendència de la distància entre emboticions 

Observar que els punts s’ajusten prou bé a una tendència parabòlica, sobretot els punts dels 

resultats amb tensions residuals. Per tant, el valor mínim a partir del qual la resistència de 

l’arc augmenta tant si augmentem o disminuïm la distància entre emboticions seria el vèrtex 

de la paràbola. 

A la corba sense tensions residuals no s’aprecia tant bé la tendència parabòlica com amb 

les simulacions amb tensions. De totes maneres sí que s’intueix que el vèrtex de la paràbola 

estaria situat una mica més a la dreta, és a dir, quan les emboticions estan més separades. 

Aquests resultats confirmen la discrepància que hi havia inicialment entre els estudiosos de 

la matèria ja que hi havia autors que afirmaven que les corrugues augmentaven la capacitat 

portant de la xapa; mentre que n’hi havia d’altres, com Xuewei, que constataven que “les 

corrugues fan decréixer la capacitat portant de l’estructura” [4]. Alhora, tots tenen raó en 
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certa part, ja que depenent quina sigui la configuració geomètrica de l’arc, s’obtindran valors 

de càrrega màxima més o menys elevats. 

Una millora en la fiabilitat dels resultats obtinguts esdevindria considerant les tensions 

residuals a tot l’arc, i no només a les seves seccions centrals, que és com s’ha fet en aquest 

subapartat. 

Per altra banda una bona manera de corroborar els resultats obtinguts seria fent més 

simulacions, tot variant la ‘demb’. 

Cal remarcar que tot i que les quatre simulacions realitzades semblem poques, cadascuna 

porta al darrera tres simulacions reals –dues corresponents a l’embotició, més la de l’arc–. A 

més a cada simulació s’ha de reconstruir el model de nou ja que cada arc és diferent, i cada 

arc és modela actualitzant la geometria segons l’embotició realitzada, la qual després s’ha 

de reflectir per multiplicar-ne els elements. 

Tot això, afegit al fet que cada arc s’ha de simular dos cops –una amb tensions residuals i 

una altre sense– i tenint en compte l’elevat cost computacional de cada simulació, fa que 

sigui realment “car” obtenir cada valor de la sensibilitat. 

Si es volen comprovar més resultats, per a cada valor de sensibilitat de distància entre 

emboticions estudiat, cal dirigir-se a l’Annex C.4. 

La figura Fig. 5.29 següent mostra els quatre renders dels arcs simulats, observar que tots 

tenen la mateixa profunditat d’embotició –corresponent a l’embotició feta segons l’ajust 6, 

‘pemb=4,91mm’– i diferents distàncies entre emboticions ‘demb’. 

 

demb=70mm 



76  Memòria 
 

 

 

 

 

Fig. 5.29 Renders dels models per a diferents distàncies entre emboticions 

 

demb=118mm 

demb=198mm 

demb=166mm 
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Conclusions i recomanacions 

Arribat a aquest punt es pot afirmar amb claredat que s’han assolit els objectius marcats al 

principi del Projecte. S’ha pogut establir un mètode de simulació del procés d’estampació 

d’un perfil de xapa prima de secció trapezoïdal i conseqüentment, una metodologia de 

simulació d’un arc de xapa nervada. 

Les investigacions en la línia de treball juntament amb el procediment i les simulacions 

d’estampació dutes a terme fins el moment, ens porten a afirmar que: 

- De l’estudi de la literatura s’ha observat que les tensions residuals, degudes al 

procés de conformat per laminació de panells de xapa nervada plana, no s’han de 

tenir en compte en fer un anàlisi no lineal per trobar la càrrega última. Sembla ser 

que l’efecte d’aquestes tensions és menor que el 0,08% [8]. D’acord amb la present 

afirmació es decideix centrar els esforços en obtenir les tensions residuals fruït del 

procés d’estampació i no de laminació. 

 

- S’ha pogut simular el procés d’estampació resultant una deformada molt propera a la 

escanejada d’una embotició de xapa real. Aquesta simulació, anomenada Ajust 6, té 

un error absolut inferior de mig mil�límetre, valor que suposa una precisió de més del 

99%. 

 

- És raonable assumir tensions residuals locals per sobre del límit elàstic en 

simulacions d’aquesta índole ja que es produeix un contacte inicial puntual entre el 

punxo, la matriu i la xapa. Aquestes zones queden plastificades després del 

springback, tal i com succeeix a simulacions semblants [10] i [9], de processos de 

conformat per estampació en fred. 

Per altra banda, després de construir i simular els models d’arc xapa nervada a partir de la 

multiplicació de la geometria obtinguda a les simulacions d’estampació, podem constatar: 

- Les corrugues tranversals decreixen la capacitat portant de l’arc aproximadament a 

la meitat. És a dir, les emboticions no milloren el perfil com alguns investigadors 

havien suggerit, sinó que el debiliten. 

 

- S’ha obtingut el mecanisme de plastificació directament sense introduir imperfeccions 

inicials a la xapa. Això suposa una millora notable respecte [1]. 

 

- S’han pogut introduir les tensions residuals en la part central de l’arc, que és la zona 

on es produeix el mecanisme de col�lapse i on es dóna el major desplaçament 

vertical. D’aquesta manera s’ha pogut simular un arc de xapa nervada amb una 

geometria totalment fidel a la realitat i unes tensions internes adequades degudes a 

la fabricació del perfil. 
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- Els resultats d’aquesta simulació revelen que les tensions residuals ajuden al perfil. 

Concretament el moment resistent, que és el valor que es compara, és un 10% 

superior en simulacions amb tensions residuals incorporades. 

 

- La profunditat d’embotició és un paràmetre crític en aquestes xapes ja que, quant 

més marcada és l’embotició, menys resistent és l’arc. S’ha pogut comprovar com el 

comportament de la càrrega en funció de la profunditat té tendència lineal. A més 

s’ha observat que quan l’embotició és molt poc marcada, les tensions residuals quasi 

no afecten al resultat de càrrega última de l’assaig a flexió. 

 

- La distància entre emboticions no és un paràmetre tant crític com el de profunditat. 

Tot i això si que es pot constatar una certa tendència parabòlica. Si les emboticions 

estan molt juntes ajuden al perfil, però a mesura que augmenta la distància entre 

elles la càrrega disminueix fins a un valor mínim, distància a partir de la qual la 

resistència última de l’arc augmenta. 

Les línies futures de millora i desenvolupament del present Projecte ens porten a recomanar: 

- Una millora en la precisió dels resultats de les simulacions de l’arc de xapa nervada 

s’obtindria introduint les tensions residuals a tota la xapa nervada, i no només al tram 

central de l’arc. 

 

- Una altra línia de treball es pot centrar en obtenir les tensions residuals fruït de la 

laminació inicial de la xapa per a obtenir el perfil nervat, i les degudes al bobinat 

inicial de la xapa. Tot i que ambdues són tensions menors que les obtingudes en 

l’estampació, podrien fer variar lleugerament els resultats. 

 

- També, es podria tenir en compte l’enduriment per deformació que pateix l’acer 

durant la fabricació dels perfils objecte d’estudi. Tenint també en compte les tensions 

residuals, això podria fer augmentar encara més la resistència última de l’arc. 

 

- Finalment, val a dir que en el present projecte només s’ha simulat l’arc a flexió. Una 

altra línia futura de treball ha de ser simular el present arc només a compressió, i 

estudiar també la interacció entre el moment i la tensió normal. 
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