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Resum (màxim 50 línies):
Degut al desenvolupament tecnològic i els grans avanços en els programes de disseny
d’anàlisi i bases de dades, utilitzar programes de disseny en 3 dimensions i poder fer un
anàlisis posterior per validar-lo utilitzant les eines que aquests tenen cada cop és més comú.
El present projecte és un exemple de com s’han analitzat dues necessitats diferents i s’ha
buscat la millor solució fent un anàlisi complert del que es necessita. La primera necessitat ha
estat el disseny de dos suports per poder adaptar una fresadora de control numèric i muntar
en ella un sistema automàtic d’agitació per ultrasons de metall fos mitjançant un forn
d’inducció. La segona necessitat ha sigut tenir la possibilitat de caracteritzar aliatges lleugers,
principalment alumini.
Per fer el disseny 2D i 3D, l’adaptació, dimensionat i simulació s’han utilitzat diferents mòduls
del programa SIEMENS NX. Després s’ha fet una selecció de materials utilitzant la base de
dades i les diferents eines de selecció del CES EduPack. Un cop definit el material més adequat
per cada un dels suports, depenent dels esforços que aguantarà, s’ha procedit amb l’anàlisi de
les tensions i fletxa del disseny, decidint segons el resultat si el disseny és correcte o no.
El disseny de la conquilla també s’ha fet amb el mateix programa de disseny i posteriorment
s’ha simulat el procés d’omplerta i solidificació mitjançant el programa proCAST, per
determinar si el disseny del motlle és correcte i si els càlculs que s’han realitzat s’assemblen
als resultats obtinguts.
El projecte finalitza amb el muntatge del prototip dels dos suports, el del forn d’inducció i el
del suport del sonotrode, i la comprovació final de que quan es posen en funcionament els
suports aguanten els esforços.
Es fa un anàlisis dels resultats arribant a diferents conclusions entre elles que els programes
de disseny i simulació s’adapten a les necessitats de càlculs, donant resultats correctes que
s’acosten molt als resultats reals, validant així estructures complexes que poden ser molt
costoses de calcular manualment.

Paraules clau (màxim 10)
Prototip
Fresadora

Disseny
Conquilla

Sonotrode
Simulació

Tensió
Ultrasons

Forn d’inducció

1

Automatització i disseny d’un sistema d’agitació per ultrasons i una conquilla per la caracterització de metall colat

Abstract
Due to technological development and breakthroughs in design and analysis software and
databases, to use 3D design programs and to make a further analysis to validate that using
the tools they have, is becoming more common.
This project is an example of how two different needs have been analyzed and how the best
solution is found being helped by a complete analysis of what is needed. The first need was to
design two brackets to fit a CNC milling machine and assemble on it an automatic ultrasonic
agitator of molten metal through an induction furnace. The second need was to be able to
characterize light alloys, mainly aluminium.
For the 2D and 3D design, the adaptation, sizing and simulation, it is used different program
modules of the SIEMENS NX. After that, it is done a material selection using materials from
the database and the various selection tools of the CES EduPack. Once the best material for
each support is defined, according to the kind of efforts it has to resist, it is proceeded with
the analysis of the stress and bending of the design, deciding according to the result if the
design is correct or not.
The design of the shell is also made with the same designing program and subsequently it is
simulated the process of filling and solidification using the program ProCAST to determinate if
the mould design is correct and if the calculations' that were made before the simulation
were correct according to the results obtained.
The project ends with the assembly of the prototypes of the two supports, the induction
furnace bracket and the sonotrode bracket, and the final check is done by making the
sonotrode and the induction furnace work and seeing that everything works well and
supports all the efforts correctly.
It is done an analysis of the results arriving to different conclusions, some of them are that
programs of design and simulation are well adapted to nowadays needs of calculation, giving
correct results that are very similar to real results, checking complex structures that can be
very hard to calculate them by hand.
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1 Objectiu del projecte
El present projecte té com a finalitat el disseny i dimensionat d’un sistema que permeti
l’ancoratge d’un sonotrode i un forn d’inducció facilitant l’agitació amb ultrasons de metall
líquid mitjançant l’adaptació del moviment vertical d’una fresa de control numèric i un sistema
per tal de moure un forn d’inducció.
La peça serà dissenyada i validada, realitzant sobre aquesta un estudi utilitzant un programa
d’elements finits per determinar l’estat de càrregues en servei, el material i la forma són
correctes. Aquest estudi es realitzarà amb l’objectiu de millorar el disseny fins arribar a la peça
d’unió definitiva i que suporti satisfactòriament els diferents esforços.
Un cop realitzat el disseny òptim del sistema d’ancoratge es dissenya una conquilla per la
caracterització dels diferents metalls que es puguin fondre en el forn d’inducció, aquesta
conquilla ha de permetre obtenir provetes que permetin caracteritzar mecànica i
tipològicament diferents materials, i estudiar la colabilitat dels mateixos.
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Aquest capítol conté la informació relativa a la selecció de materials utilitzats en aquest treball
així com el procediment seguit per obtenir uns resultats satisfactoris.

2.1 Elements que intervenen en el projecte
Descripció dels diferents elements que s’han d’unir en aquest projecte
2.1.1

Fresadora de control numèric

La bancada d’una fresa de control numèric, és sobre la que es realitzarà l’ancoratge dels
diferents elements que han d’intervenir per fondre els metalls i agitar-los al mateix temps.
La Figura 2.1 mostra la bancada de la fresadora de control numèric, que serà utilitzada en
aquest projecte. Aquesta és una eina precisa, que permet controlar la profunditat de
penetració del sonotrode dins del metall fos respecte la superfície del gresol. Això permet
estudiar l’efecte dels ultrasons i el seu abast en el metall fos.

Figura 2.1 – Fresadora de control numèric EMCO F1-CNC. [WWW1]

Per tal d’adaptar la bancada a les necessitats d’aquest projecte a la fresadora se li ha tret el
motor portaeines, tal i com mostra la Figura 2.2, per poder muntar en el seu lloc el suport del
d’ancoratge del sonotrode, el pes del sonotrode és 50,03 N. El motor que permet el moviment
vertical no tindrà problemes per pujar el sonotrode i el suport, donat que el pes total és
inferior al pes del motor i l’eina junts que portava d’origen. Cal afegir que el motor que mou
l’eina de tall també vibra, i això implica que la fresadora està preparada per aguantar les
vibracions del motor.
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Figura 2.2 - Bancada fresadora.

2.1.2

Sonotrode

El sonotrode és una eina que te com a funció principal la soldadura de polímers termoplàstics.
L’adaptació d’aquest equip ha permès la utilització del mateix per agitar metalls en estat
líquid. La punta del sonotrode és d’un aliatge titani i suporta la temperatura a la què aquests
metalls estan en estat líquid. [PIC12]
El funcionament és senzill, l’equip consta de dues parts ben diferenciades com es pot veure en
la Figura 2.3: el generador d’ultrasons i el ressonador. El generador d’ultrasons permet el
controls de freqüència, potència (amplada de l’ona) i del temps de vibració. Té una entrada de
corrent que accepta 220V a 50/60Hz i la transforma en les oscil·lacions necessàries perquè el
transductor vibri a 20 000Hz. [PIC12]

Figura 2.3 - Esquema bàsic del generador d'ultrasons i les seves parts [PIC12]

El ressonador està format pel transductor, que rep el corrent elèctric del generador
d’ultrasons i el transforma en moviment oscil·latori vertical i el transmet a la part del
sonotrode. Entre el transductor i el sonotrode hi ha el booster que porta la brida per on
s’agafarà el ressonador per unir-lo a la fresadora de control numèric. Aquestes oscil·lacions
són, per l’equip del laboratori, d’entre 19,5 kHz i 20,3 kHz (autoregulat) i una potència màxima
de 2 500 W i es transmeten directament al sonotrode (Figura 2.4). [PIC12]
El pes total del ressonador és de 5,1 kg, 50,03 N, el centre de masses es troba per sota de la
zona d’ancoratge, facilitant així el disseny i l’anàlisi del suport.
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Sonotrode
Generador

Figura 2.4 - Equip d’ultrasons: esquerra generador (Mecasonic) i dreta sonotrode, transductor i brida

2.1.3

Forn d’inducció

El forn d’inducció consisteix en una caixa de connexions de la que surt una bobina d’inducció
(Figura 2.5- Bobina forn inducció marca Ambrell model Ekoheat.). El centre de la bobina està a
175 mm de la paret d’aïllant tèrmic que protegeix la caixa de proteccions (Figura 2.5), aquesta
té una massa de 16,6 kg, per tant, exerceix sobre l’estructura una força de 162,85 N.

Figura 2.5- Bobina forn inducció marca Ambrell model Ekoheat.

2.2 Programari
2.2.1

CES EduPack 2012

En aquest projecte s’ha utilitzat el programa CES Edupack per realitzar la selecció de materials.
El CES EduPack és un software de selecció de materials amb el que és relativament senzill
trobar el material o els processos que s’adaptin millor a les exigències i condicions. En Aquest
apartat es fa una petita introducció a la selecció de materials mitjançant diferents tècniques
profunditzant més en la utilització del CES EduPack.
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2.2.1.1 Introducció: selecció de materials i processos

Al realitzar un projecte que consisteix en el disseny d’una peça nova s’ha de tenir molt en
compte de quin material es fabricarà i el posterior procés de fabricació utilitzat. Per cada peça
hi ha un procés de fabricació més adequat, d’acord amb la sol·licitació d’esforços que haurà
d’aguantar o bé de les prioritats que es tinguin, com el temps de vida, el pes, el cost o el procés
seguit per obtenir-lo, s’ha d’escollir un material o un altre.
Existeixen més de 50 000 materials diferents a l’enginyeria, i degut a aquesta gran quantitat de
materials és pràcticament impossible que un enginyer conegui les característiques de cada un
d’aquests. No obstant un enginyer ha de tenir una idea de per cada estructura quines famílies
de materials seran aptes i quines no. Depenent dels esforços i les condicions de contorn, els
possibles canvis de temperatura que ha de suportar o les agressions del medi que l’envolta.
Tenint en compte que en la història del planeta han succeït considerables fallides a causa del
disseny i principalment de la selecció del material correcte. [BOR12]
La majoria d’avanços tecnològic aconseguits durant la història s’han basat, sobre tot, en el
descobriment i el desenvolupament de materials i processos de fabricació utilitzats en
l’enginyeria. Garantint als dissenyadors que els dissenys fets de parts mecàniques tinguin el
funcionament correcte. [BOR12]
Hi ha diferents mètodes per realitzar la selecció de materials o processos de fabricació. Des de
la pràctica, poder utilitzar diferents mètodes i poder-los contrastar, permet obtenir una major
eficàcia a l’hora de seleccionar un material per una finalitat específica. [BOR12]
La majoria de mètodes tenen com a inici una gran gama de materials, sobre els que s’ha de fer
la discriminació utilitzant: recomanacions (mètode tradicional), mapes de materials (mètode
gràfic) o informació escrita que es trobi en fonts bibliogràfiques o bases de dades virtuals. La
selecció de materials es fa en funció de les propietats exigides pel component a dissenyar i
s’acaba de definir segons la disponibilitat, facilitat d’obtenció, vida útil, l’impacte
mediambiental,els costos del material i dels processos, entre altres factors. Així s’arriba a
definir un material final, que resultarà ser el més apropiat. [BOR12]
2.2.1.1.1

Fases de selecció [BOR12]

La selecció del tipus de material que es necessiti per una aplicació determinada és només una
de les fases per les que ha de passar un enginyer o un dissenyador. Les fases que s’han de
seguir prèviament a la selecció de materials comprenen:
1.
2.
3.
4.
5.

Necessitat.
Disseny conceptual.
Disseny de formulació.
Disseny detallat.
Manufactura i muntatge.

Les activitats que porten a la selecció del material més adequat està resumit en la Figura 2.6.
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Figura 2.6 - Fases que determinen la selecció d’un material. [BOR12]

Per utilitzar qualsevol dels mètodes de selecció de materials existents, el dissenyador o
enginyer, ha de partir d’una etapa conceptual, on s’identifica la categoria o categories més
genèriques com a possibles materials a utilitzar. Segons el tipus i el valor de l’esforç aplicat i la
forma geomètrica, entre les diferents variables existents, s’imposen restriccions respecte el
tipus de material a seleccionar. A la posterior etapa de formulació del problema s’examina
amb major determinació dins la família o famílies de materials seleccionades quins seran els
materials més aptes. La selecció preliminar es pot fer utilitzant les diferents bases de dades de
proveïdors o fabricants. Així, si es pot identificar algun proveïdor i de cara a la selecció final es
treballarà amb les propietats facilitades per aquest, utilitzant així un material més adequat i
amb major facilitat.
Qualsevol dissenyador de components afectats per l’enginyeria busca sempre el material ideal
pel seu component. Cal tenir en compte, entre altres característiques desitjades en el material,
les següents:









Inesgotable i disponibilitat permanent de recanvis.
Barat d’obtenir i produir.
Fort, rígid, dimensionament estable a diferents temperatures.
Lleuger.
Resistent a la corrosió i el desgast.
Respectuós amb el medi ambient i les persones.
Biodegradable.
Polivalent.

Aquests requisits fen que l’enginyer o el dissenyador tingui dificultat en seleccionar el material
ideal. Per això s’utilitzen mètodes més o menys exactes, que permetin fer una aproximació del
material més idoni per algunes aplicacions. En general, els mètodes per seleccionar materials
es basen en una sèrie de paràmetres entre físics, mecànics, tèrmics elèctrics i de fabricació que
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determina la utilitat tècnica d’un material. Alguns d’aquests paràmetres es poden veure en la
Figura 2.7.

•
•
•
•

Propietats independents de la
microestructura
Densitat
Mòdul elàstic
Conductivitat tèrmica
Coeficient d’expansió tèrmica lineal

•
•
•
•

Punt de fusió
Temperatura de transició vítria
Corrosió uniforme
Cost en unitats de massa

Propietats sensibles a la microestructura
• Resistència (a la fluència, a la tracció...)
• Ductilitat
• Tenacitat a la fractura
•
Fatiga i propietats cícliques, fatiga per
corrosió
• Termofluència
• Impacte
• Duresa

Altres propietats






Facilitat per ser pintat
Capacitat per rebre tractaments tèrmics
Capacitat per ser conformat
Maquinabilitat
Soldabilitat
Figura 2.7 - Llista de propietats principals [BOR12]

Degut al gran número de factors que afecten a la selecció de materials, l’enginyer o
dissenyador ha de determinar quines són aquestes propietats més rellevants per l’aplicació
que es requereix i a partir d’aquestes, fer la selecció.
2.2.1.1.2

Mètodes de selecció [BOR12]

El mètode de selecció tradicional consisteix en que l’enginyer o el dissenyador escull el
material que creu que és el més adequat partint de l’experiència d’altres components que
tenen una funció similar i que han donat resultats satisfactoris. Aquest mètode es conegut
també com a materials d’enginyeria de parts similars. Aquest mètode és àmpliament acceptar
degut als següents factors:
 L’enginyer es sent segur utilitzant un material que ha sigut testat en el mateix camp i
ha passat assajos satisfactòriament.
 Les característiques del material utilitzat ja ha sigut estudiat prèviament i per això no
es necessari realitzar un estudi previs a la selecció.
 Estalvi considerable de temps.
El mètode de selecció gràfica consisteix en la selecció d’un material utilitzant mapes de
materials on es relacionen aquests en funció de parelles de característiques. El mètode fou
dissenyat exclusivament per ser utilitzat en l’etapa conceptual de la selecció de materials. En
aquests mapes es pot fer una aproximació del material més adequat, definint primer la família
d’aquest, utilitzant la relació de les propietats més importants que ha de tenir el component.
En la Figura 2.8 es pot veure un exemple de mapa de materials.
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Figura 2.8 - Exemple de mapa de materials [PIC12].

Com es podia suposar, difícilment la selecció de materials depèn únicament d’una propietat.
Així, els mapes de materials, també denominats diagrames d’Ashby, mostren que les
propietats de les diferents classes de materials poden variar en grans intervals, formant grups
que es troben en zones tancades, àrees o camps en aquests diagrames. Això significa que una
mateixa família de materials pot tenir una considerable variació entre les seves propietats,
generant un camp o zona als mapes. En aquests mapes es relacionen, entre altres coses,
propietats com la resistència, el mòdul elàstic, la densitat, la conductivitat tèrmica y la
tenacitat o el cost.
Les bases de dades ajuden a fer una bona selecció de materials. A Internet existeixen una
àmplia gama de bases de dades sobre materials que han estat construïdes per ser
comercialitzades lliurement o distribuïdes per empreses de venda de materials. Aquestes
bases de dades són el resultat d’investigacions i assajos sobre materials. Les vases de dades es
divideixen bàsicament en dues categories: les numèriques i les literàries o de referència
bibliogràfica. Dins de les més importants podem trobar els bancs de dades de la ASTM, la SAE,
la ASM, la AISI o la NASA, entre altres. També es disposa de softwares específics dins la
selecció de materials, sent el CES EduPack un dels més coneguts i utilitzats en el món de
l’enginyeria.
Per fer una bona selecció del material partint d’una base de dades s’han de saber les principals
propietats que haurà d’aguantar el material sabent la finalitat d’aquest.
2.2.1.1.3

INTRODUCCIÓ AL CES EDUPACK

El CES EduPack és una eina complerta de suport en l’aprenentatge de la ciència dels materials
en gran quantitat d’àmbits, tals com l’enginyeria, la ciència, els processos o els dissenys.
És un software de selecció de materials amb el que és relativament senzill trobar el material o
els processos que s’adaptin millor a les exigències i condicions.
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Més de 800 universitats d’arreu del món utilitzen aquest programa, i no només universitats,
sinó també empreses i entitats mundialment conegudes han fet us d’aquesta eina informàtica
pels seus interessos. [BOR12]
Per tant, vist queda que és una eina amb un gran potencial. En la base de dades podem trobar
fins a quasi 4 000 materials i més de 200 processos de fabricació, dades tècniques, notes
científiques i informació complementaria amb il·lustracions que complementen la informació
de tots els materials i processos. [BOR12]
2.2.1.1.4

BASE DE DADES I NIVELLS [BOR12]

El programa té una base de dades disponible dividida en tres nivells de cerca:
NIVELL 1 (iniciació): en aquest nivell es poden trobar 69 materials diferents, els més utilitzats
dins les famílies de: ceràmiques i vidres, metalls i aliatges, polímers i elastòmers, compostos,
espumes i materials naturals. Disposa de 77 processos diferents, organitzats en tres grups:
conformat, tractaments superficials i unions.
El contingut d’informació d’aquest nivell és informació i descripcions detallades dels materials
o processos, amb una imatge, un producte familiar, usos més freqüents i dades tècniques com
per exemple propietats generals, mecàniques, tèrmiques o elèctriques.
NIVELL 2 (intermedi): en aquest nivell es presenten 100 materials diferents, on es troben els
més utilitzats i d’altres no tan utilitzats però també freqüents, dins les mateixes famílies
anteriorment mencionades. Es disposa de 109 processos diferents definits en les famílies de
conformats, tractaments superficials i unions.
El contingut d’aquest nivell és més extens que el nivell i complert que l’anterior, conté la
mateixa informació però complementada amb dades numèriques, propietats, pautes de
disseny i notes tècniques.
NIVELL 3 (avançat): aquest és el nivell més complert de tots, consta de 3 798 materials i 230
processos de fabricació. En aquest nivell estan compresos materials i processos de fabricació
avançats, utilitzats en àmbits com l’aeronàutica, arquitectura, enginyeria civil o biomaterials.
Dins aquest nivell es disposa del màxim contingut i detall que pot aportar la base de dades, així
es pot aconseguir qualsevol informació de la base de dades, juntament amb les propietats i
dades tècniques.
2.2.1.1.5

EXPLORACIÓ DE LA BASE DE DADES

Just s’inicia el programa surt un menú on es determinarà en quin nivell es desitja treballar,
com es pot veure a la Figura 2.9. Aquest nivell es definirà segons les necessitats de l’enginyer o
dissenyador, tenint en compte si el material o procés que es pretén utilitzar.
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Figura 2.9 - Pantalla de selecció de nivell. [BOR12]

EINES DE RECERCA [BOR12]
El primer pas que s’ha de fer és seleccionar el nivell, a partir d’aquí ja es pot començar a
treballar. Per poder moure’ns amb facilitat dins els software i la base de dades, és important
conèixer la interfície del programa i saber quines són les funcions de les eines principals.
La interfície del programa és relativament senzilla i intuïtiva. Els menús contenen ordres
bàsiques que són molt similars a les que tenen qualsevol altre tipus de programa. Les ordres
bàsiques són les que es poden veure a la Figura 2.10.

Figura 2.10 - Barra del menú inicial.

Els menús desplegables de la part superiors són estàndards, es troben a tots els programes, a
partir d’aquests es poden obrir arxius, guardar les recerques fetes, tallar, copiar, aferrar o
configurar diferents aspectes del programa, entre altres.
Les ordres que hi ha a sota de la imatge són les eines importants, ja que són les que s’utilitzen
per fer la recerca i analitzar el que es necessita a cada un dels diferents nivells del CES
EduPack.
 EINES ESPECÍFIQUES
Browse (explorador):
Aquesta ordre serveix per explorar la base de dades des del nivell amb el que s’estigui
treballant. A partir d’aquest es pot arribar a localitzar qualsevol dels diferents material,
processos, fabricants o referències. Al seleccionar aquesta eina es desplega un menú tal com el
que es veu a la Figura 2.11.
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Figura 2.11 – Eina explorador.

Aquesta pantalla disposa de dos desplegables: Table i Subset. Aquests dos desplegables
serveixen, el primer, per fixar el que es desitja buscar: univers materials, univers processos
fabricants o referències, i el segon, per determinar el nivell al que es farà la recerca, sabent
que consta de nivells 1, 2 o 3, i que com més elevat és el nivell més gran és el número
d’elements que es poden trobar.
També disposa del botó change, que ens permet canviar de nivells (bases de dades) o idiomes,
tenint en compte que el nivell 3 només està en anglès i a més aquest nivell té graus
d’especialització com aeroespacial, propietats ecològiques o polímers entre altres, com es pot
apreciar en la Figura 2. 12.

Figura 2.12 – Possibilitat de canvi de base de dades.

Un cop seleccionat el grup on es farà la recerca i el nivell només queda anar fent l’exploració a
l’índex jeràrquic que presenta el programa.
Quan es selecciona un procés o un material apareix a la dreta de la pantalla amb tota la
informació i les propietats d’aquest. Obtenint més o menys informació segons en nivell al que
es treballi.
Per exemple:
Es farà una cerca d’un aliatge d’alumini per a fossa, per tant el primer que es fa és anar a Table
i fer la selecció de Univers Materials, i després desplegar el Subset i s’escull el nivell 2, ja que
aquest tipus d’aliatges són més concrets que un simple aliatge d’alumini, amb una composició
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química més concreta. Posteriorment s’ha de continuar amb l’índex jeràrquic que s’ens
presenta:
-

Metalls i aliatges
- No fèrriques
- Aluminis
- Aliatges d’alumini per a fossa

Aquesta seqüència que s’ha seguit per trobar el material és la mateixa que es seguiria per
trobar qualsevol altre material, igual s’hauria de fer per buscar un procés, tot i que per fer
aquesta segona recerca s’ha de seleccionar l’Univers Processos dins el desplegable Table.
Altres aspectes que s’han de tenir en compte és que en funció del nivell seleccionat és possible
que s’hagi de buscar més fins a trobar el material que es vol. Per això convé, abans de fer la
recerca del material, saber si el material que es vol buscar es pot trobar com a material comú
(nivell 1 o 2), o és un material poc freqüent (nivells 2 o 3).
Si es segueix el procediment anteriorment descrit s’obté una pestanya amb les descripcions
del material i les propietats d’aquest tal com es mostra a la Figura 2.13.

Figura 2.13 – Selecció de l’alumini per fossa.

Observant el resultat obtingut es veu clarament una descripció del material i una sèrie de
propietats i dades tècniques més extensa que la que s’obtindria si es treballés en el nivell 1, tot
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i que el programa ens permet, amb un desplegable anomenat Layout a la part superior, de
canviar el nivell de la definició o obtenir informació més concreta, reduint o augmentant les
característiques que es donen del material, com es pot veure a la Figura 2.14.

Figura 2.14 – Desplegable Layout.

A la definició també hi ha ajudes en cas que es tingui algun dubte o que no es recordi del
significat d’alguna de les propietats que la base de dades dóna. Aquestes ajudes són les
propietats que estan en color blau, que el programa té enllaçades a la definició corresponent a
la que podem accedir fent un click a sobre d’aquesta.
Per exemple, si no es recorda de que és la tenacitat a la fractura, posant el cursor sobre la
propietat en qüestió i fent click sobre l’enllaç s’obra una finestra amb la definició seleccionada,
en aquest cas s’obra el que es pot veure a la Figura 2.15.
La Figura 2.15 és una part de tota la informació que apareix a la pantalla sobre el que és la
tenacitat a fractura i tot el que afecta sobre aquesta propietat. Disposant així d’informació
complementària sobre totes les propietats descrites a la pàgina del material, que podria ser de
gran ajuda sempre que es necessiti.

Figura 2.15 – Definició de tenacitat a la fractura.
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SEARCH (cercador)
Aquesta ordre, igual que l’anterior, s’utilitzen per fer una recerca d’informació dins la base de
dades, la diferència entre aquesta ordre i l’anterior és bastant simple, aquesta ordre no
necessita passar per l’índex jeràrquic per fer la recerca. Únicament cal posar al buscador el
nom del material, procés, fabricant o referència que es desitja i es busca automàticament. El
desplegable de search és el que es pot veure a la Figura 2.16.

Figura 2.16 – Pantalla principal de cerca.

Dins la pestanya de recerca apareixen dos desplegables anomenats Find what i Look in table.
El primer d’aquests es defineix el motiu de la recerca, el que es desitja trobar a la base de
dades. Per altra banda, el segon desplegable treballa com a filtre, deixant seleccionar on es
farà la recerca:
-

Fabricants.
Referències.
Univers Materials.
Univers Processos.
All Tables.

És important tenir en compte que tots els resultats que es trobin tindran la informació
corresponent al nivell al que s’estigui treballant, és a dir, si quan s’inicia el nivell 2 del CES
EduPack tota la informació que obtinguem serà referent a aquest nivell.
Per exemple:
Es realitzarà una recerca d’un procés d’unió com podria se la soldadura amb elèctrode. Per
això, seguint les descripcions fetes anteriorment, el primer que s’ha de fer és escriure al primer
desplegable el que es desitja buscar, en aquest cas la “soldadura amb elèctrode”. Seguidament
el que s’ha de fer és definir en quina part de la base de dades es vol fer la recerca, en aquest
cas, sabent que es tracta d’un procés d’unió s’anirà a seleccionar Univers Processos. Finalment
es clickarà a Find Now i sortiran els resultats que es poden veure a la Figura 2.17.
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Figura 2.17 – Resultats de la recerca.

Com es pot veure a la imatge, el programa ofereix 5 resultats diferents, i cap està titulat
exactament com el que es buscava inicialment. Tots els resultats que apareixen tenen relació
amb el que s’ha buscat, ja que en la informació apareixen aquestes paraules soldadura i
elèctrode. Cal tenir en compte, que la majoria de soldadures que apareixen als resultats
utilitzen elèctrodes i per tant entren dins la recerca inicial. Per això s’hauria de ser més precís a
l’hora de fer la recerca i posar paraules claus més excloents. I si la recerca s’hagués fet amb
paraules menys “clau” la quantitat de resultats obtinguts encara seria més gran.
Un altre aspecte important a destacar, tot i que s’ha comentat anteriorment, és el nivell dins el
que es treballa. La informació mostrada en pantalla serà sempre dins el nivell definit per
l’usuari. Si en qualsevol moment es desitja fer un canvi de la informació mostrada en pantalla
es pot fer canviant el nivell de la pestanya en qüestió, ja que a la part superior d’aquesta hi ha
un desplegable que ho permet, sense haver de canviar de nivell des del menú.
En la Figura 2.18 s’observa la selecció d’una modalitat de soldadura per arc voltaic amb
elèctrodes es pot veure de color blau el desplegable Layout que permet canviar el nivell i fins i
tot el grup dins el que s’ha fet la recerca (conformat, tractament de superfície, tots els
processos o unió, dins cada nivell diferent).
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Figura 2.18 – Exemple resultat de cerca per soldadura manual per arc.

SELECCIÓ DE MATERIALS CES EDUPACK [BOR12]
Després d’haver vist les dues eines de recerca, Browse i Search, ambles que es pot explorar la
base de dades del programa i trobar així qualsevol contingut del CES EduPack ja es pot
analitzar l’eina més important, amb la que s’identifica el programa. L’eina es diu Select.

Aquesta eina és la que fa que aquest programa tingui identitat, ja que és la eina pròpia de
qualsevol cercador de materials, la que permet a l’usuari realitzar una selecció del material o
procés. A partir d’aquesta eina, l’usuari fa la recerca utilitzant etapes o filtres de recerca
denominats Stages que es definiran posteriorment.
Per poder utilitzar aquesta eina és important tenir uns coneixements tècnics previs sobre la
ciència dels materials, ja que es treballarà amb les propietats tècniques i paràmetres que és
important conèixer perquè el resultat de la recerca sigui satisfactori i precís.
Quan es selecciona l’ordre Select, el programa desplega el menú que es pot veure a la Figura
2.19:
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Figura 2.19 – Menú Select

Com es pot observar a la figura 19, de Selection Project consta de 3 apartats diferents:
1. Selection Data: aquest bloc permet seleccionar la base de dades amb la que es vol treballar.
Tal i com s’ha mostrat a la Figura 2.20, està dins la base de dades dels nivells 1 i 2. Si es
requereix canviar de dades, el que s’ha de fer és canviar la base de dades utilitzant el botó
situat a la part superior dreta anomenat Change. Un cop seleccionada la base de dades, amb el
desplegable de Select form, es selecciona la base de dades del nivell determinat en la que es
farà la selecció. En el cas dels nivells 1 i 2 les opcions possibles es veuen a la Figura 2.20:

Figura 2.20 – Desplegable Select form
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En funció de l’objectiu, recerca d’un material o un procés de fabricació, es farà una selecció o
una altre. També cal tenir en compte que segons el nivell seleccionat el ventall de possibilitats
serà més o menys extens. Pel que s’ha de saber seleccionar al nivell correcte segons les
necessitats.
2. Selecció Stages: aquest bloc és el que permet aplicar filtres o etapes per fer la selecció de
materials o processos. Es disposa de 3 tipos d’etapes (Stages): Graph, Limit i Tree.
3. Results: com es pot intuir amb el nom, aquest bloc és el que mostra els resultats de la
selecció de materials un cop passada l’etapa o etapes determinada. Es poden gestionar els
resultats utilitzant dos desplegables: Shoy i Rank by.
SELECCIÓ
-

Graph

Per fer una selecció a través de l’etapa Graph es pot fer a partir de diferents tipus de gràfiques
de materials o processos mitjançant les dades que es mostren en aquestes.
Aquestes gràfiques estan formades per dos eixos en els que es relacionen dues
característiques dels materials o processos que fan que, a partir d’aquestes l’enginyer o
dissenyador es decanti per un grup de materials determinats, segons les característiques
necessàries (normalment es comparen materials utilitzant més d’una gràfica).
Existeixen quatre tipus de gràfiques diferents:





Diagrama de bombolles.
Diagrama de booleans.
Diagrama de barres.
Diagrama de rangs.

DIAGRAMA DE BOMBOLLES:
Aquest tipus de diagrama és el més comú a l’hora de fer una selecció de materials. En aquest
cas, com es pot observar a la Figura 2.21, s’ha relacionat els materials segons el seu mòdul de
Young a l’eix Y i la resistència màxima a tracció l’eix d’ordenades. Cada una de les bombolles
representa un material diferent, i cada una de les bombolles més grans que engloba les
bombolles del mateix color delimita una família de materials.

22

Automatització i disseny d’un sistema d’agitació per ultrasons i una conquilla per la caracterització de metall colat

Resistencia a tracción (MPa)
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Figura 2.21 – Diagrama de bombolles

DIAGRAMA BOOLEÀ.

¿Conductor eléctrico o aislante?

Aquest diagrama es presenta quan s’agafen en els eixos de coordenades paràmetres
adimensionals, com és el cas de la Figura 2.22. Aquest diagrama és més comú quan s’ha de fer
una selecció de processos que no pas quan s’ha de fer una selecció de materials, tot i que
també s’utilitza.

Buen aislante

3

0

10

37

Mal aislante

1

0

5

9

Semiconductor

1

0

1

0

Mal conductor

3

0

1

0

Buen conductor

24

5

0

0

Buen conductor

Mal conductor

Mal aislante

Buen aislante

¿Conductor térmico o aislante?

Figura 2.22 – Diagrama booleà.
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DIAGRAMA DE BARRES.

Huella de CO2, producción primaria (kg/kg)

10000

1000

100

10

1

0.1

0.01

Figura 2.23 – Diagrama de barres.

diagrama de barres es presenta quan només hi ha un atribut de coordenades. A la Figura 2.23
es pot veure com s’ha fixat l’atribut d’empremta de CO2 en la producció primària del material
en qüestió, mentre que l’eix Y no té cap atribut. De la mateixa manera que s’ha atribuït un
atribut dimensional, també podria ser que aquest fos adimensional, obtenint un diagrama
similar al de l’apartat anterior, un diagrama booleà. Cada barra observable representa un
material diferent.
DIAGRAMA DE RANGS

¿Conductor térmico o aislante?

Buen aislante

Mal aislante

Mal conductor

Buen conductor

1

10

100

Resistencia a tracción (MPa)

1000

Figura 2.24 – Diagrama de rangs.
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Aquest tipus de diagrama es una combinació entre el diagrama de barres i el diagrama booleà.
Es presenta quan es fixa en un dels eixos un atribut dimensional i un altre adimensinal a l’altre
eix. Com es pot observar a la Figura 2.24s’ha escollit un atribut dimensional que en aquest cas
és la resistència a la tracció col·locat a l’eix de les ordenades, i en les abscisses, la capacitat de
conduir o no la temperatura a través seu, un factor adimensional.
CREACIÓ DE DIAGRAMES
Ara que ja es sap quins tipus de diagrama existeixen i es poden crear en funció dels atributs
seleccionar, es mostra com es creen aquests.
El primer que s’ha de fer és començar per la ordre Select i després passar a la fase de graph.

Graph (gràfica) 
Un cop seleccionada aquesta funció surt la següent finestra (Figura 2.25)

Figura 2.25 – Menú etapa Graph.

Com es pot apreciar a la figura anterior, la finestra té dues pestanyes: X-Axis i Y-Axis, que són
idèntiques. En cada una es disposa de tres blocs: Axis Property Definition, Axis Setting i
Parameters.
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Axis Property Definition: aquest bloc és on s’especifiquen les propietats o atributs que es volen
fixar en els eixos de coordenades. Es disposa de dos desplegables: category i Atribute. El
primer serveix per seleccionar la categoria de l’atribut. Aquestes canvien en funció de la part
de la base de dades seleccionada, materials o processos. Si s’elegeix materials es pot elegir
entre propietats generals, propietats mecàniques o propietats tèrmiques entre altres. En l’altre
es selecciona l’atribut tenint en compte que cada categoria té els seus atributs corresponents.
Axis Settings: en aquest bloc es poden configurar els paràmetres com l’escala i la distribució
del diagrama. Es disposa de quatre caselles: Logaritmic, Linear, Autoescale, Set. Els paràmetres
que porta el programa per defecte són Logaritmic i Autoescale. També es disposa d’un apartat
que permet canviar el títol dels eixos. Per defecte el títol serà el nom de l’atribut seleccionat
en el bloc anterior.
Parameters: en aquest bloc es poden modificar els valors de paràmetres que pertanyen a un
eix. Els valors dels paràmetres estan establerts per defecte i són vàlids per qualsevol tipus de
diagrama.
Per tant, per crear un diagrama únicament cal especificar una sèrie d’atributs i paràmetres que
es troben en els 3 blocs que s’han explicat anteriorment.
OPCIONS AVANÇADES
Aquest apartat permet la possibilitat d’atribuir altres atributs als eixos de coordenades,
atributs que no es troben als desplegables corresponents. Per això s’ha d’utilitzar el
desplegable Advanced a la dreta del desplegable Category.
Quan es click a sobre aquesta opció s’obre una finestra com la que es pot veure a la Figura
2.26:

Figura 2.26 – Menú Advanced (attribures)
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com es veu a la figura 2.27, es disposa de 3 pestanyes: Attributes, trees i
Constants/Parameters. Les dades mostrades en cada pestanya varien segons està seleccionat
un material o un procés. Aquesta en concret és per a la selecció d’un material.
Un cop realitzada la creació de cada diagrama desitjat es disposa d’una sèrie d’eines que
permeten fer una selecció de materials i editar el propi diagrama. Aquestes ordres i funcions
són les següents:

Figura 2.27 – Diagrama i eines.

A la part superior,dins el requadre vermell, de la figura anterior hi ha una sèrie d’eines
disponibles, a continuació es definiran i s’explicaran les més importants:

1

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Properties.
Point-Line selection.
Gradient line selection.
Box selection.
Delete selection.
Text.
Zoom in.
Normal size.
Family envelopes.
Black and white.
Hide Failed records.
Guideline .
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Una de les etapes més importants i la que s’utilitzarà per fer la selecció de materials
(combinada amb la Graph) en aquest projecte és l’etapa Limit. Aquesta etapa no conté
diagrames, a diferència de l’anterior, fent així que el mètode de selecció sigui diferent. Tot i
que en els dos casos hi ha els atributs, que són comuns. En aquest cas, en lloc de donar valors
a eixos de coordenades es donen valors a aquests atributs, creant així filtres de selecció.
Un cop seleccionada l’etapa limit apareix la pantalla que correspon amb la Figura 2.28

Figura 2.28 – Menú de l’etapa límit.

En funció de si el que es busca és un material o un procés, el menú ensenyarà unes propietats
o unes altres. Cada un dels títols mostrats és un desplegable que conté tots els possibles
paràmetres sobre els que es pot treballar per fer la selecció.
La Figura 2.29 mostra alguns dels paràmetres que poden intervenir en la selecció de materials.
No és necessari fixar valors a tots els paràmetres, només aquells que intervinguin en la
selecció. Es disposa de dos tipus de paràmetres: dimensionals i adimensionals. Els atributs
dimensionals tenen un valor mínim i màxim que es poden fixar. En cas que només es poses el
màxim o el mínim, el mateix programa que l’altre límit és el màxim o el mínim del programa,
deixant una acotació que va des d’un valor fins a “infinit” (el valor màxim del programa) o des
de “menys infinit” fins aquest valor. Per altra banda els atributs adimensionals no tenen un
valor, sinó que es marca una o varies pocions que es mostrin.
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Figura 2.29 – Paràmetres de selecció

APLICACIÓ DE L’ETAPA LIMIT:
El mètode d’aplicació d’aquesta etapa consisteix en un rang de valors a aquells paràmetres que
intervindran en la selecció. Pel que és important saber l’ordre dimensional dels paràmetres
que intervindran en la selecció per tal d’assignar uns valors coherents i que ajudin a definir el
material desitjat. El mateix programa proporciona una ajuda, situada a l’esquerra de la
columna que posa mínimum. Aquest icona està enllaçat amb una gràfica de barres que
proporciona la informació en ordre de magnitud, ja que està en funció d’una escala
logarítmica, com es pot veure a la Figura 2.30 on es determinen els valors de la densitat de les
diferents famílies.
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Figura 2.30 – Densitat de les famílies de materials.

Un cop assignats els valors dels paràmetres es polsarà la icona Apply situat a la part superior
del menú de l’etapa Limit. Aplicant aquesta etapa i eliminant els materials que no compleixin
les característiques desitjades.
ETAPA DE SELECCIÓ TREE
L’etapa tree és una etapa complementària a les dues anteriors. El seu funcionament, tipus
filtre, no s’utilitza per fer seleccions directes sinó com a fase de filtre, per poder treure opcions
que ja es sap que no son acceptables en la selecció.
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Figura 2.31 – Menú Tree.

Quan s’activa aquesta etapa apareix el menú que es pot veure a la Figura 2.31. Disposant de la
pestanya denominada Tree i un desplegable just a sota, a partir del que podem trobar els
quatre grans grups de la base de dades: univers de materials,univers de processos, fabricants i
referències.
El mode d’aplicació d’aquesta etapa consisteix en seleccionar qualsevol de les famílies,
subfamílies, materials o processos de l’inici jeràrquic que es presenta en la pantalla i fer click
sobre “insert”. Aquesta operació es pot fer els cops que es necessiti i utilitzant qualsevol dels
grups que apareixen en els desplegables. Finalment es clica el botó OK, aplicant l’etapa.
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2.2.2

SIEMENS NX8

El programa utilitzat per a fer els dissenys i simulacions ha sigut el Siemens NX8, aprofitant els
coneixements assolits en altres assignatures, que han facilitant la feina de disseny i anàlisis de
resultats.
La primera pantalla que apareix a l’obrir el programa és la que es veu a la Figura 2.31, una
pantalla bàsica que es presenta a la majoria dels programes. En aquesta pantalla es poden
veure les funcions bàsiques en el menú superior i els accessos directes just a sota d’aquests.

Figura 2.32 – Pantalla d’inici de l’NX8.

El primer que s’ha de fer és crear el document sobre el que es treballarà, per això s’ha de fer
un fent click sobre Nuevo, i sortirà un desplegable com el de la Figura 2.33.
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Figura 2.33 – Creació d’un nou document.

Ara s’ha de decidir que es vol fer, el programa dóna diferents alternatives per decidir-ho, com
es pot veure en la Figura 2.33 segons es pretengui fer un model, un dibuix, una simulació, etc.
Amb aquesta selecció el programa delimita quines eines s’utilitzaran, no és el mateix fer el
disseny d’una peça de xapa que una peça 3D, i molt més diferent encara fer un esquema
elèctric.
Aquesta pantalla també demanarà, per poder crear el document, la carpeta en la que ha de
crear el document, i el nom d’aquest. Així es crea el document i ja està llest per començar a
treballar.
Per exemple, es crea un document de modelat sobre el que es farà després un estudi
d’esforços utilitzant l’eina del simulador d’esforços amb un material determinat.
El primer pas és definir el que es farà, en aquest cas el primer és seleccionar la pestanya de
“Modelo” i posteriorment seleccionar l’opció desitjada, que torna a ser “Modelo”.
Seguidament s’ha d’ubicar l’arxiu i el nom d’aquest, com es veu a la Figura 2.34.

Figura 2.34 – Pantalla selecció tipus de plantilla.

Finalment es clica “Aceptar” i apareix una pantalla igual que la que es pot veure a la Figura
2.35, però aquesta no és la més apropiada per començar a dissenyar, ja que a la part d’eines
apareixen una quantitat molt limitada d’accessos directes.
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Figura 2.35 – Disseny exemple.

A l’esquerra d’aquesta finestra es veu la imatge del rol. Aquesta icona és la que permet posar
al programa les eines més útils i utilitzades com a accessos directes, facilitant el disseny i les
simulacions.
Quan es clica sobre la icona anterior apareix la finestra que demanarà en quin rol es vol
treballar. En aquest cas es treballarà amb el “rol avançat amb menús complerts” (Figura 2.36),
ja que té una gran quantitat d’accessos directes molt utilitzats, que faciliten i agilitzen el
treball.

Figura 2.36 – Rol avançat amb menús complerts

Per poder crear figures i peces en 3D es pot fer utilitzant les accions que es troben en la barra
d’eines principal, dins la pestanya insertar. Aquesta conté diferents apartats amb figures de
disseny molt utilitzades i bàsiques com mostra la Figura 2.37, entre elles es pot destacar el
cilindre i l’esfera i altres accions com l’extrusió, la revolució o l’eina per foradar, que ha facilitat
la feina del projecte ja que el sonotrode és una eina que te un eix de revolució.
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Figura 2.37 – Desplegable insertar amb el sub-desplegable més utilitzat

Per posar en pràctica totes aquestes accions cal tenir clar quins són els eixos de coordenades i
com estan col·locats, es poden tenir problemes a l’hora d’aplicar algunes accions, s’han de
definir vectors en la majoria d’elles.
L’eina que més s’ha utilitzat és l’extrusió, la majoria de peces i estructures no són formes
bàsiques que es trobin dins el desplegable de dissenys bàsics comentat anteriorment.
Per utilitzar aquesta eina el primer que s’ha de fer és un croquis de la forma que s’ha
d’extrudir, en aquest cas es farà un perfil rectangular massís, tot i que per realitzar els dissenys
d’aquest projecte s’han utilitzat també unions i el simulador de soldadura.
El primer que es necessita per fer un croquis és fer clic sobre l’icona de croquis que es troba,
generalment, a la part baixa de la finestra, com es veu a la Figura 2.38.

Figura 2.38 – Creació d’un croquis

Que es plantejar sobre quin pla es realitzarà, en aquest cas s’escull el pla XY, com s’indica a la
Figura 2.39, i a partir d’aquest es crearà la forma desitjada per fer l’extrusió. En aquest
exemple es crearà una forma rectangular de 10 mm x 20 mm x 200 mm
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Figura 2.39 – selecció del pla de treball

Un cop s’ha seleccionat, s’accepta i ja es pot començar a treballar, fent la base de l’extrusió
que es realitzarà posteriorment. El primer pas és seleccionar la línia per començar a fer el
croquis. Posteriorment, utilitzant les coordenades X i Y es fa la forma de 10 mm x 20 mm, tal i
com s’ha comentat anteriorment i es mostra a la Figura 2.40.

Figura 2.40 – Croquis del perfil a extrudir.

Un cop finalitzat el croquis, es procedeix amb l’extrusió, per tal efecte s’utilitza el botó que es
troba a la barra d’accessos directes de la part superior de la zona de disseny, senyalat a la
Figura 2.41. Posteriorment es segueixen les indicacions del programa per poder continuar amb
l’extrusió. El primer és la selecció del croquis a extrudir, que tot i que l’operació té un apartat
per fer-la, s’ha dissenyat anteriorment. El segon punt és especificar el vector que seguirà
l’extrusió, i com s’ha fet el croquis en el pla XY, el vector perpendicular a aquest és un vector
paral·lel a l’eix Z. Finalment es defineix en la longitud d’aquest posant el valor d’inici i final de
l’extrusió respecte la zona on està, en aquest cas de 0 mm fins a 200mm, com està definit a la
Figura 2.41.

36

Automatització i disseny d’un sistema d’agitació per ultrasons i una conquilla per la caracterització de metall colat

Figura 2.41 – realització de l’extrusió

Després de col·locar els valors desitjats es prem sobre la icona < Aceptar > i es crea el perfil
desitjat.
Cal destacar de la Figura 2.41 les opcions “Bolenao” i “Desmoldeo”, molt utilitzades. Per la
realització d’aquest projecte s’ha utilitzat la opció “Boleano”, que permet la unió o sostracció
dels elements dissenyats i facilita el disseny de peces complexes.
És important comentar també, que si es creen dues corbes i una de les dues està dins l’altre,
sense sofrir interseccions, quan es fa l’extrusió, la corba exterior crea la paret exterior de la
peça mentre que la corba que queda dintre fa un forat seguint la corba.
SIMULACIÓ
Per poder realitzar la simulació, el primer que s’ha de fer és anar a l’apartat de simulació, que
es troba a la pestanya “Iniciar”, i després a l’apartat de “Simulación avanzada” perquè el
programa resolgui el que desitgem mitjançant elements finits, com es mostra a la Figura 2.42.
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Figura 2.42 – anàlisi de l’estructura utilitzant elements finits.

Un cop s’obra la pantalla s’han de crear els arxius necessaris per poder fer les simulacions. Per
això s’han de crear dues finestres amb arxius diferents: el “.fem” i el “.sim”, tot i que també es
pot crear una peça idealitzada, per facilitar el càlcul al programa, en cas que hi hagi elements
que es poden menysprear. El programa que fa la simulació d’elements finits crea un apartat
anomenat “solución1”, que és la que conté i interpreta els càlculs realitzats per el programa
NX NASTRAN. A la Figura 2.43 es mostren les 4 finestres disponibles per fer les simulacions.

Figura 2.43 – finestres per poder realitzar la simulació.

El primer que s’ha de fer és saber quins seran els esforços als que estarà sotmès el perfil creat.
És important saber si serà sobre tota la superfície de l’estructura o sobre una zona en concret,
en aquest cas s’ha de dividir la cara i crear una superfície que coincideixi amb la zona on
s’aplicarà l’esforç. Per crear aquesta superfície el primer que s’ha de fer és anar a la finestra de
l’arxiu “.prt”, obrir l’apartat de “Modelado” i escollir l’opció “dividir cara”, ubicat a la part
d’accessos directes oberts anteriorment amb la funció de “rol avançat amb menús complerts”.
Es pot veure aquesta funció enquadrada a la Figura 2.44.
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Figura 2.44 – Dividir cara.

Per utilitzar aquesta funció el que s’ha de fer és seleccionar la cara que es vol dividir i
posteriorment la corba que talla aquesta superfície, en aquest cas s’utilitza una superfície
rodona al final del perfil com es pot veure en la Figura 2.45.

Figura 2.45 – Cara dividida.

Quan ja es tenen les superfícies dividides que es requereixen per poder realitzar les
simulacions el més semblant a les sol·licitacions reals es procedeix anant a l’arxiu “.fem”.
L’arxiu “.fem” presenta una barra d’accessos directes diferents a la que s’ha analitzat
anteriorment, això és perquè s’ha passat de la part de simulació a la part d’anàlisis de
l’estructura. En aquest apartat es defineix el material del que està fet el perfil i quin mallat es
posarà sobre el que el simulador NASTRAN farà els càlculs.
Per a la selecció del material es fa clic sobre la icona que es veu seleccionat a la Figura 2.46. En
aquest cas es posarà un material de la base de dades del programa, però en cas que aquest no
existeixi, el programa permet crear materials si es coneixen un mínim número de
característiques d’aquest. Cal recordar que el CES EduPack dóna les característiques dels
materials que conté a la base de dades, això permet que si el material no existeix en la
biblioteca del SIEMENS NX8 el puguem crear.

Figura 2.46 – Selecció del material

Després de seleccionar aquesta opció apareix una pantalla que demana que es seleccioni
l’element al que se li ha d’aplicar aquest material i seguidament es selecciona el material, en
aquest cas s’agafarà l’aliatge d’alumini A356. El programa també dóna les característiques dels
materials que es necessitin, per si en algun moment s’han de comparar a altres.
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Després de definir el material del perfil es procedeix amb la creació de la malla que l’ha de
definir. S’utilitzarà una malla tetraèdrica 3D, que és la que més facilitat té per adaptar-se a les
diferents superfícies. La selecció d’aquesta malla es fa utilitzant el desplegable que es veu a la
Figura 2.47.

Figura 2.47 – Selecció de la malla

Quan es vol crear la malla, el mateix programa analitza quin és la dimensió de malla més
adient, agilitzant el procés de càlcul però perdent resolució, per això cal saber quin mallat
realitzar en cada cas, perquè es poden crear tensions que no es vegin i això podria produir una
fallida catastròfica.
S’accepta la malla que ha donat el mateix programa però dividida entre 2, per tenir més
precisió a l’hora de llegir els resultats, com es pot veure a la Figura 2.48, abans i després del
mallat.

Figura 2.48 – Opcions de mallat i posterior mallat

Després de realitzar aquestes operacions es va a la finestra de simulació: “.sim”. Aquí és on es
posen les restriccions i els esforços als que serà sotmès el disseny.
En aquest cas es posarà una restricció de moviment, ja que la restricció d’encastament
representa que la barra està agafada i que els nòduls no es poden ni desplaçar ni girar i en
aquesta restricció només es limita que no es puguin moure. Per posar aquesta restricció s’ha
anat a la part dels accessos directes de la simulació, com s’indica a la Figura 2.49.
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Figura 2.49 – Selecció de la restricció

Per aplicar aquesta restricció es selecciona la superfície que ha d’estar fixa i es fa clic sobre
Aceptar, per fer-la efectiva com es veu a la Figura 2.50.

Figura 2.50 – Restricció de desplaçament

Seguidament s’aplica la força seguint el mateix procediment, tot i que en aquest cas s’han de
tenir en compte, a més de la superfície d’aplicació d’aquesta, la direcció de la força, el sentit i
el mòdul. Aquests paràmetres s’apliquen com es veu a la Figura 2.51.
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Figura 2.51 – Aplicació de la força sobre el perfil.

Quan ja s’han col·locat totes les restriccions i les forces el que s’ha de fer a continuació és fer
que el programa solucioni quant flecta cada node i la tensió que aguanta. Per això el que es fa
és fer clic amb el botó dret sobre “Solution 1” i sobre resolver, com es mostra a la Figura 2.52.

Figura 2.52 – Opcions de solució

Finalment s’accepta la pestanya que surt perquè el programa pugui fer els càlculs.
Quan ha acabat de calcular apareix una pantalla indicant si hi ha errors o no. Si no n’hi ha ja es
pot anar a la segona pestanya que hi ha a l’esquerra de la pantalla. Allà es tenen diferents
desplegables on es mostren diferents característiques analitzades pel programa, entre elles cal
destacar com a importants per aquest projecte el desplaçament nodal i l’esforç elemental.
Després de la simulació s’observa que el desplaçament nodal màxim és de 0,498 mm com es
pot observar a la Figura 2.53. Aquest valor és el mòdul, el desplaçament màxim dels nodes.
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Figura 2.53 – Anàlisi de desplaçament

Seguidament s’analitzen els esforços màxims i mínims que aguanta el perfil en aquestes
condicions. S’aprofita, ja que el programa ho facilita, per analitzar els esforços de Von Misses,
ja que són més precisos que els esforços únicament a tracció o compressió. Els resultats es
veuen en la Figura 2.54, on s’aprecia que el valor màxim de la tensió és de 28 MPa, i per ser un
alumini és una tensió acceptable.

Figura 2.54 – Esforços nodals de Von Misses.
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2.3 ProCAST
El programa que s’ha utilitzat per simular l’omplerta de la conquilla metàl·lica ha sigut el
proCAST, es tracta d’un programa molt complert, que permet, entre altres coses, realitzar la
simulació d’omplir de motlles.
Aquest programa permet, a partir de peces dissenyades, realitzar un estudi complert des les
etapes d’omplerta amb el metall líquid o semi sòlid fins que es solidifica, tenint en compte la
possibilitat de porositat a dins de la peça, els xuclets que es poden crear durant la solidificació i
contracció de la peça, aquestes contraccions van del 2 al 7 %.
Per dissenyar la peça sobre la que es faran les proves s’utilitza el programa que s’ha explicat
anteriorment, el SIEMENS NX8.0, conceptualment es tracta nomes d’una peça, tot i que es
dissenya per parts, al final s’han d’unir totes, sinó el mateix programa crea parets i impedeix
que el programa d’anàlisi pugui fer els càlculs correctament. A l’hora del disseny també s’ha
tingut en compte que hi ha d’haver un angle de desemmotllament, sinó la peça quedaria
atrapada i no es podria treure del motlle. S’ha posat com angle 1º, ja que és suficient per
deixar sortir la peça un cop obert.
Un cop fet el disseny de la peça (Figura 2.55), s’ha de guardar en un format que el mòdul de
ProCAST adreçat al mallat “meshcast” pugui analitzar i interpretar. En aquest cas s’utilitza el
format “.igs”.

Figura 2.55 - Peça que sortiria si s'omplís tot el motlle.

Després de passar la peça al format desitjat ja es pot obrir amb ProCAST. En el moment en que
s’obra el programa el primer que s’ha de fer és anar al mòdul mallat, en aquest moment
apareix la peça en pantalla.
Quan ja es té la peça a l’apartat de mallat es realitza un mallat de la peça, aquest determina la
precisió dels càlculs, per això com més petit és el mallat més temps de procés però més
semblant a la realitat serà el resultat. El normal és posar un valor de malla suficient com
perquè s’acosti a la realitat, però que redueixi al màxim el temps de càlcul, per això es pot
veure a simple vista sobre la peça la malla tetraèdrica que fa el programa, com es pot veure a
la Figura 2.56 on es veu el motlle de les tres peces que s’han d’analitzar. En aquest cas el mida
de la malla es de 5.
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Figura 2.56 - Cconquilla amb el mallat realitzat.

El següent pas és obrir el mòdul adreçat a la aplicació de condicions de contorn “cast”, en
aquest mòdul també direm quin procés volem simular ja que el programa permet fer la
simulació de diferents processos de fabricació, indicant en aquest, que es tracta de colada per
gravetat i indicarem el vector gravetat que determina la direcció d’omplerta.
Finalitzat el mallat de la peça i indicat el procés, el proper pas és crear el motlle virtual. El
motlle virtual consisteix en crear el negatiu de la peça que s’ha obert amb el programa, com
s’ha explicat anteriorment. El principal és tenir un motlle amb les parets d’un gruix mínim que
permeti absorbir calor de la peça i ajudar a la solidificació, deixant els forats superiors lliures
per poder omplir el motlle amb el metall fos. Un exemple de motlle virtual és el que es pot
veure a la Figura 2.57.

Figura 2.57 - Motlle virtual.
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Quan ja s’ha fet el motlle amb el negatiu de la peça s’han d’assignar els materials:
1. El material que es colarà és l’aliatge l’alumini Al-Si13, es tracta d’un alumini
hipereutèctic que, entre altres coses, s’utilitza per fer pistons de cotxe. Aquest metall
amb una alta concentració de silici té una bona colabilitat. En general per colar
interessa tenir metalls purs o composicions eutèctiques, per evitar solidificacions
prematures i creació de microxuclets, i la composició del 13% de silici en alumini
s’acosta a la composició eutèctica, per tant, és molt probable que no doni problemes
de solidificació.
2. El metall del que està fet el motlle és l’acer H13 “steel H13” que s’utilitza generalment
per eines de fosa i treball en calent. Accepta bé els canvis tèrmics, té una gran
resistència a la creació i propagació d’esquerdes per xoc tèrmic, una alta temperatura
de treball (superiors als 540ºC) i una considerable resistència al desgast.
A l’apartat on es seleccionen els materials també es determinen: el volum total que s’omplirà
del motlle, que com es pot suposar, mai s’omple fins a dalt de tot. I la velocitat d’entrada del
material al motlle en aquest cast de 1 m·s-1, aquesta és molt important, ja que segons la
velocitat varia el número de Reynolds, i aquest valor determina si es treballa en règim laminar
o turbulent. Cal evitar el regim turbulent perquè provoca que es creïn bombolles d’aire a
l’interior de la peça i baixen les propietats que ha de tenir la peça resultant.
Es té en compte el calor que transmet la peça al motlle. Es tracta d’un valor, i tot i que és un
valor que s’introdueix, aquest té una relació entre el motlle i el material colat, en aquest cas el
valor és de 2 000.
Quan ja s’han fet tots els passos indicats anteriorment, només cal esperar a que el programa
faixi els càlculs i els tregui per pantalla, on es pot analitzar des de les velocitats a tota la peça
en cada moment, fins la velocitat de solidificació, passant per analitzar la creació de xuclets.
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3 Disseny i validació.
Abans de fer el disseny dels suports es van haver de prendre les mides de la fresadora de
control numèric que és la base de tot el disseny. Juntament amb aquest primers dissenys es
van fer els models en 3 dimensions del sonotrode, la zona de treball de la fresadora, ja que no
intervé tota dins el projecte i del forn d’inducció. Els tres dissenys es poden veure a la Figura
3.1 .
a)

b)

c)

Figura 3.1 – Elements que s’han d’unir, a) fresadora, b) bobina forn inducció i c) sonotrode.

Després d’aquests dissenys s’ha analitzat el propòsit: fer un suport per el forn que l’aguanti de
tal manera que estigui centrat a la fresadora i fer un suport per el sonotrode que permeti que
aquest estigui centrat amb la bobina del forn d’inducció.
Sabent les possibilitats que hi ha per subjectar els dos suports a la fresadora s’analitza quin
disseny és millor perquè quedin ben subjectes i no es desplacin respecte el suport si es
requereix el seu moviment utilitzant el moviment que permet la fresadora.

3.1 Suport del forn
3.1.1

Disseny del suport del forn:

Pel primer suport del forn s’havia analitzat la possibilitat de posar una estructura amb la forma
de T invertida que encaixes amb les guies de la bancada de la fresadora, com es pot veure a la
Figura 3.2.

Figura 3.2 – guies en forma de T invertida.
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Però això no permet un assemblatge sense moviment relatiu, ja que per aconseguir-ho
s’haurien de soldar a la bancada i aquesta està feta d’un acer especial tractat tèrmicament,
això significa que té un contingut important de carboni i és difícil de soldar.
Finalment es va analitzar la possibilitat de posar dos perfils a sobre d’aquestes guies utilitzantles per posar-hi a dintre una femella en forma de T com la que es pot veure a la Figura 3.3.
Analitzant les dimensions de les guies i mirant un catàleg d’elements de subjecció per a
fresadores es va trobar una femella que entra perfectament i que pot subjectar aquests perfils,
utilitzant perns de mètrica 8 i volanderes per tenir més superfície de subjecció entre el pern i la
fresadora.

Figura 3.3 – femella que s’utilitzarà per subjectar el suport del forn.

S’analitza que els perfils tinguin una superfície mínima per aguantar el forn d’inducció i sigui
estable. Definint que seran perfils rectangulars de 20 mm x 40 mm i un espessor de 2 mm.
Es fa el disseny en 3 dimensions del suport del forn, analitzant les dimensions del forn i on ha
d’anar el centre de la bobina d’inducció, ja que segons aquesta distància varia el moment que
farà el forn sobre els perfils i flectarà més o menys.
El primer disseny que es realitza és el que es pot veure a la Figura 3.4, tenint en compte les
dimensions de les volanderes de que es disposa i els perns que s’utilitzaran per fer aquest
primer disseny.

Figura 3.4 – Primer disseny del suport del forn.
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En aquest primer disseny ja es tenen en compte factors com la superfície de contacte entre el
forn i els perfils rectangulars. També es pot veure la divisió de cares que s’ha fet a dins dels
perfils on aniran col·locades les volanderes per garantir una bona subjecció amb la fresadora,
com es pot veure a la Figura 3.5 on es veu en detall aquesta zona.

Figura 3.5 – Detall de la divisió de cares pel posterior anàlisis

També es pot apreciar a la Figura 3.5 que el forat superior és més gran que l’interior. Això és
degut a que es necessita un forat que permeti el pas del pern M8 que subjectarà la volandera i
farà pressió sobre aquesta per evitar que el forn es mogui.
S’ha analitzat quin és el millor pern que es pot posar en aquestes condicions, ja que com més
baixa sigui l’estructura millor, perquè això implica més altura i per tant més material pel suport
del sonotrode. En aquest cas els millors perns són els allen que segueixen la normativa DIN912, ja que el cap d’aquests és rodó, això permet fer un forat més ajustat a la part superior i el
forat interior serà de 8,5 mm ja que no es necessita un forat més gran, fent així que la
superfície entre la volandera i el perfil sigui més gran.
Finalment es torna a fer una reflexió sobre el que s’ha comentat abans, es vol tenir el forn
subjecte a la bancada perquè si aquesta s’ha de moure el forn s’ha de moure conjuntament.
Després d’això es creu que posant una planxa prima de 2 mm i una alçada de 50 mm que faixi
les mateixes dimensions que el forn, amb dues pestanyes laterals per evitar qualsevol
moviment, i l’aguantin, ja que aquest té totes les connexions elèctriques al darrera i això pot
fer que es desequilibri. El disseny definitiu es pot veure a la Figura 3.6.
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Figura 3.6 – Disseny final del suport

Tot i ser el disseny final no té perquè ser el definitiu, ja que s’ha de comprovar que aquest
disseny i les dimensions d’aquet són correctes i coherents amb la fresadora.
Utilitzant la funció d’assemblatge que el mateix programa té es crea un nou fitxer per muntar
les diferents parts que intervenen directament en aquest disseny: la fresadora de control
numèric, que també és bancada; el forn d’inducció que ha d’anar centrat on creuen els dos
eixos horitzontals de la fresadora i el suport.
Aquesta funció d’assemblatge permet fer modificacions sobre les peces desitjades fins que
s’aconsegueix l’objectiu que es perseguia.
L’assemblatge final es pot veure a la Figura 3.7, on després d’unes petites modificacions de
longitud dels perfils i utilitzant les restriccions bàsiques com el centrat, el contacte i l’alineat,
s’ha fet coincidir el principi dels perfils amb el començament de les guies i el centre de la
bobina del forn d’inducció amb el punt on en creuen els dos eixos horitzontals de la fresadora.
a)
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b)

Figura 3.7– Assemblatge fresadora – forn d’inducció – suport del forn a) vista lateral i b) vista superior.

3.1.2

Selecció de materials

En aquest apartat es fa la selecció del material del que es farà l’estructura que haurà de
suportar el pes del forn.
L’objectiu és determinar el material més adequat per elaborar una peça que ha d’aguantar el
for d’inducció. Aquesta estructura anirà assemblada a la fresadora de control numèric. Es sap
que aquesta peça haurà d’aguantar una força a tallant i un moment, a més de treballar a una
temperatura mínima, ja que es tracta d’un forn d’inducció. Es necessita que flecti el mínim
possible, i que aquesta flexió no afecti el correcte funcionament del forn ni el sonotrode.
L’objectiu és que el suport aguanti el forn fent que flecti el mínim possible i fer que el cost del
producte sigui el menor possible, ja que es tracta d’un element sobre el que es busca la
funcional per sobre de l’estètica.
A més, segons el disseny inicial, si és un material que permet ser mecanitzat i soldat facilitaria
considerablement el procés d’obtenció de la peça, reduint costos i temps de procés.
Mètode: el procés de selecció s’anirà fent seguint les exigències de la zona de treball i les
característiques desitjades.
Finalment s’analitzaran les solucions obtingudes pel programa, ja que es podria donar el cas
que s’obtingués més d’un resultat, això deixaria a criteri de l’enginyer quin material utilitzar, i
llavors, s’utilitzaran gràfiques per comprar els materials i acabar decantant-se per un o altre.
En aquest cas es tracta del suport del forn, ha de ser un suport rígid, ja que si està inclinat
podria causar problemes. Ha d’aguantar fins una temperatura màxima sense deformar-se, ja
que per molt que es posin aïllants tèrmics refractaris passa una part del calor, tot i que aquesta
és considerablement baixa.
1. Anàlisis de propietats
El material seleccionat per la fabricació del suport del forn d’inducció que ha d’anar acoblat a
la fresadora segons les condicions que s’han descrit anteriorment ha de ser rígid, per poder
suportar una força sobre un voladiu i tenir la mínima flexió. Aquest fet no depèn únicament del
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material seleccionat, sinó que també depèn del disseny, ja que com més gran és el moment
d’inèrcia polar, més s’oposa a flectar i per tant més estable és l’estructura. Tot i que seria
perfecte poder tenir un material molt rígid i un disseny que tingui molta inèrcia polar, es pot
jugar amb una combinació dels dos per aconseguir les característiques desitjades, sense haver
d’utilitzar un material costós o molt espai per aconseguir aquest moment d’inèrcia polar.
Per aquesta part del projecte espot treballar perfectament amb el Nivell 2, ja que al tractar-se
d’una estructura, en principi, els materials bàsics de construcció poden servir, no obstant, en
cas que es tinguin problemes, sempre es pot passar al Nivell 3 per tenir més disponibilitat de
materials.
El primer que es requereix per fer una bona selecció és analitzar el que es necessita.
Es necessita rigidesa, pel que es posarà un valor relativament alt. Tenint en compte que els
valors del mòdul de Young van des dels 0,001 GPa als 1 000 GPa, podem definir que amb un
mòdul elàstic de 100 GPa podria ser suficient.
Per tant des de la part de límit es limita el primer valor com el mòdul de Young amb un valor
mínim de 100 GPa, com es pot veure a la Figura 3.8.

Figura 3.8 – Primer filtre.

El resultat són 28 materials possibles amb aquesta rigidesa o superior, que han passat el
primer filtre, però que no tenen perquè ser definitivament els millors materials, traient una
gràfica dels resultats que queden obtenim la Figura 3.9.
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Figura 3.9 – Mòdul de Young.

Posteriorment es relaciona la gràfica del mòdul de Young amb l’elongació que poden tenir els
diferents materials que queden com a disponibles, això permet baixar a 21 materials, ja que els
que no tenen allargament són eliminats directament pel programa com a no vàlids. Aquí
s’eliminen la gran majoria de ceràmics, que no són aptes tenint en compte que sempre hi
haurà una petita deformació, perquè s’aplica un moment considerable al posar el forn sobre
les dues bigues que l’aguanten. S’ha fet un zoom als materials que queden com a aptes com es
pot veure a la Figura 3.10.

Figura 3.10 – Selecció gràfica dels materials.

Per fer aquesta selecció, sabent que el disseny inicial són perfils rectangulars s’han de poder
tallar, això implica que el material resultant s’ha de poder mecanitzar amb facilitat, com es pot
observar a la Figura 3.11.
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Figura 3.11 – Possibilitat de mecanitzar el material.

Aquesta opció que s’ha utilitzat a la figura anterior, ha permès reduir el número de materials
possibles, ja que els ceràmics que hi havia son molt difícils de mecanitzar i alguns metalls que
tampoc poden ser-ho amb facilitat. Després d’utilitzar aquest filtre queden 11 materials
possibles, com es veu a la Figura 3.12:

Figura 3.12 – Materials que han superat els filtres.

Es fa la gràfica dels materials que queden, posant en les ordenades el mòdul de Young i en les
abscisses el preu del material.
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Figura 3.13 – Gràfica dels materials acceptables.

Es fa un zoom dels materials que poden aguantar les condicions de servei posades fins el
moment, veient clarament que els millors metalls són els més barats amb un major mòdul de
Young, que són els que estan a la part baixa de la gràfica i a la dreta d’aquesta, com es mostra
a la Figura 3.14.

Figura 3.14 – Materials disponibles.

Aquesta gràfica mostra més clarament quin material s’utilitzarà, no només pel baix cost sinó
també perquè és un material que s’utilitza dins del mon de la construcció i que aquestes perfils
que es necessiten per fer el suport del forn ja estan testades i es produeixen en sèrie, fet que
abarateix el cost.
Cal tenir en compte també que per evitar problemes tals com el moviment del forn utilitzant el
moviment horitzontal de la fresadora de control numèric, s’hi soldaran tres planxes primes per
evitar-ho, per tant, la darrera eina que utilitzarem per fer la selecció és que el material permeti
ser soldat, com es pot apreciar a la Figura 3.15:
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Figura 3.15 – Soldabilitat del material.

Després d’aquesta última selecció només queden 6 materials disponibles com es pot veure a la
Figura 3.16, dels quals s’agafa el més barat, ja que és el que anteriorment s’ha mencionat, que
s’utilitza en la construcció, és rígid, soldable i pot ser mecanitzat entre altres coses.

Figura 3.16 – Materials definitius i selecció del millor per fer el suport.

Així queda vist que per fer aquesta estructura s’utilitzarà l’acer ordinari amb baixa aliatge de
carboni, que com es pot veure a la definició que ens dóna el programa també és el més indicat.
Si s’observa la informació que ens dóna el programa sobre l’acer amb baix contingut de
carboni es veu que és el més adient per aquest suport.
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Finalment s’elegeix l’acer AISI 1015. Que és pràcticament igual a l’acer C 15 de la EN
(normativa europea).
Un acer amb un 0,15 % de carboni, 0,5 % de magnesi, menys d’un 0’045% de fòsfor, menys
d’un 0,045% de sofre i menys d’un 0,009% de nitrogen. Les propietats mecàniques a destacar
són la resistència a tracció, que són de 450 MPa, el límit elàstic al 0,2% que és de 330 MPa i
una temperatura màxima de treball de 357ºC.
3.1.3

Simulació d’esforços.

Després del disseny fet en 3 dimensions i l’anàlisi per seleccionar el material més indicat
utilitzant el programa CES EduPack, es procedeix fent el que s’ha explicat l’anàlisi d’esforços.
Com ja s’ha explicat anteriorment el primer pas és crear les superfícies on van col·locades les
volanderes sobre les que fa pressió el pern i la superfície sobre la que va recolzat el forn
d’inducció, com es pot veure a la Figura 3.17, utilitzant l’opció “división de cara”.

Figura 3.17 – Divisió de cares per aplicar restriccions o càrregues.

Quan ja s’han creat les superfícies necessàries, que en aquest cas són la superfície de contacte
del forn i les superfícies de contacte de les volanderes es passa a la pantalla de simulació
avançada, com es mostra a la Figura 3.18 i es creen els arxius “.fem” i “.sim” per poder fer les
simulacions com es veu a la Figura 3.19.
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Figura 3.18 – Pantalla de simulació.

Figura 3.19 – Creació dels arxius per poder fer les simulacions.

S’obra la finestra de l’arxiu “.fem” per poder aplicar sobre el suport el material i les altres
característiques que afecten a l’apartat de simulacions. El primer que es fa és aplicar el
material C15 normalitzat, que tot i que aquest material no hi és hi ha un material amb les
mateixes característiques, l’AISI 1015 normalitzat. I després d’això es crea una malla
tetraèdrica 3D com es mostra a les Figura 3.20 i Figura 3.21. Les dimensions de la malla són de
7,76 mm ja que no es necessita més precisió.
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Figura 3.20 – Selecció del tipus de malla.

Figura 3.21 – Selecció de la peça a mallar i definició de les dimensions de la malla.

Després de fer el mallat, que es pot veure a la Figura 3.22, s’han de definir les restriccions de
moviment referents a les volanderes. En aquest cas s’han analitzat les diferents possibilitats i
cal tenir en compte que les restriccions posades aquí no són les reals. Principalment perquè
s’han posat només les restriccions fixes a les superfícies de les volanderes, i si es fa la simulació
amb aquestes condicions el resultat és més desfavorable que els esforços reals. En el cas real
els tres forats de cada perfil van amb volanderes, però a més la part de baix fa contacte amb la
bancada de la fresadora i fa que no flecti tant com surt al resultat del programa, tot i això els
esforços que aguantaran els perfils és pràcticament el mateix, per tant s’accepta fer la
simulació en condicions desfavorables.
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Figura 3.22 – Aplicant les restriccions.

Després d’aplicar les restriccions, ja que és recomanable posar-les abans de posar les forces
per evitar problemes, s’apliquen les forces externes que afectaran sobre els perfils. Per aplicar
aquesta força anteriorment s’ha creat la superfície sobre la que s’aplica.
El forn d’inducció va sobre els dos perfils aplicant un pes total de 162,846 N, que es
reparteixen en meitat a cada perfil (Figura 3.23).

Figura 3.23 – Aplicació de la càrrega que han d’aguantar els perfils.

Un cop està ben col·locada la força, s’ha indicat el vector correcte amb el mòdul que s’ha dit
abans, apareixen les forces en forma de fletxes vermelles indicant que s’han aplicat bé com es
veu a la Figura 3.24, on també es veu que s’han aplicat les restriccions de moviment en color
blau.
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Figura 3.24 – Forces i restriccions aplicades sobre l’estructura.

Finalment es resol tal com s’ha indicat a la secció anterior, clicant amb el botó dret sobre
“Solution 1”, i després clicant sobre “resolver”, acceptant a finestra que surt acontinuació.
Fent doble clic sobre els resultats apareixen els diferents desplegables de les solucions, els que
interessen són els valors dels desplaçament i els valors dels esforços elementals. La Figura 3.25
mostra els desplaçaments màxims del suport del forn, que són de 0,231 mm, que es troben a
la zona on no hi ha bancada, com era d’esperar.

Figura 3.25 – Valors de desplaçaments en mòdul.

Finalment s’analitzen les tensions de Von Misses per saber quina zona suporta més tensions i
si aquestes superen el límit elàstic. Com es veu a la Figura 3.26 la tensió màxima de Von Misses
és de 22 MPa, i si es té en compte que la tensió de fluència al 0,2% és de 330 MPa, està
treballant amb un coeficient de seguretat de 10.
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Figura 3.26 – Tensions de Von Misses.

Es fa un zoom a la zona de màximes tensions per analitzar a on es troben, i queda clar que és a
la zona on s’ha realitzat el forat més allunyat de la bancada, com es veu a la Figura 3.27, on
s’arriba al màxim valor ja que el forat fa que les tensions es concentrin in hi ha menys material.

Figura 3.27 – Zona on hi ha una concentració de tensions.

Les conclusions que es poden treure després d’analitzar les figures anteriors i els valors de
tensió màxima, la deformació i que no es té en compte que hi haurà un augment de
temperatura (tot i que relativament baix) són:
1. Les tensions que aguanta el suport són de 22 MPa, sabent que aguanta fins a 450 MPa
podem dir que aguantarà el forn sense trencar-se.
2. Les restriccions que s’han posat no són les restriccions reals, cal afegir que la bancada
no permet que el suport es desplaci cap avall, amb això es té un suport que a més de
desplaçar-se menys, reduirà els esforços que es centren als costats del forat.
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3. Tot i que el suport s’escalfarà, ja que l’aïllant tèrmic sempre cedeix una part de la
temperatura, no s’arribarà a cap temperatura que pugui ser crítica, sempre estarà per
sota de la temperatura de “creep” que és un 40% la temperatura de fusió de l’acer AISI
1015 (1490 ºC).
3.1.4

Prototip

3.1.4.1 Procés de fabricació del prototip

Per poder produir l’estructura exactament igual que com s’ha dissenyat es requereix més
informació que la que es pot obtenir només mirant els plànols, tot i que cal remarcar que
aquests són estricament necessaris.
El primer que s’ha de fer per poder realitzar el suport del forn d’inducció és obtenir les
diferents parts que es necessiten per fer l’estructura:




Un perfil estructural amb les dimensions desitjades, com ja s’ha comentat
anteriorment, un 40 mm x 20 mm x 2 mm seguint la norma DIN 2395 que especifica el
material del que està fet i els límits de tensió de ruptura, límit elàstic i mòdul de Young
entre altres valors mínims que ha d’aguantar el perfil. Aquest ha de tenir la mínima
longitud que permeti treure dos perfils iguals de 740 mm cada un, el més normal és
utilitzar mides estàndard que van a metres, per tant, es requereixen 2 m de perfil.
Les planxes que aguantaran la part posterior del forn d’inducció, i fan que aquest
estigui centrat i no es mogui quan s’utilitzi el desplaçament que ofereix d’aquest que
ofereix la fresadora, ja que es vol conservar aquesta opció que, facilitant l’extracció del
grisol. Aquestes plaques seran fines i aniran al final del suport del forn d’inducció,
perquè la seva funció no aguantar tensions, sinó simplement centrar el forn i evirat
petits moviments, sense arribar a fer grans esforços. Per fer la part de darrera del
suport el que es necessita és làmina de 2mm d’un superfície mínima de 420mm x 50
mm, ja que a partir d’aquesta es tallaran les diferents peces que es necessiten per fer
el muntatge final.

El primer pas que s’ha de fer quan ja es tenen tots els materials són els forats que es hi ha
senyalats als plànols. Aquests forats són pels que passarà el cargol, acoblant el suport i la
fresadora.
Els forats dels dos perfils rectangulars tubulars han d’estar ben alineats, ja que aquesta
alineació farà que quedin paral·lels i l’acoblament quedi tal i com s’ha dissenyat. Aquesta
distància és la que permet un bon acoblament amb la bancada , ja que només així es pot
aconseguir que aguantin bé el pes del forn d’inducció. Cal que l’alineació estigui dins les
toleràncies posades als plànols perquè les femelles que s’utilitzen per l’acoblament van dins
les ranures que té la fresadora en forma de “T”, i qualsevol desviació que no estigui compresa
dins aquestes toleràncies podria fer impossible un acoblament correcte.
Els forats que es fan a la part de dalt i baix del perfil no és igual. Amb això el que es pretén és
que les cabotes dels perns no surtin, deixant així l’alçada del forn la menor possible. Aquest fet
ajuda a reduir l’alçada del suport del sonotrode, reduint costos i flexió d’aquesta peça.
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Per la realització dels forats, primer s’han de marcar tots els punts sobre el perfil, fent una
marca amb un punxó per evitar que la broca pugui desviar-se. Primer es realitzen els forats
passants amb una broca de 8,5 mm, en aquest cas es foradaran els dos perfils al mateix temps,
això es pot fer si s’ajunten i s’alineen amb cargols i aguantant-los es trepen fins el final, així
quedaran els dos perfils amb sis forats cada un del mateix diàmetre i alineats (tres a la part
superior i tres a la part interior).
Un cop ja s’ha fet el forat petit, que va a la part inferior dels perfils, només cal augmentar el
forat que deixarà passar la cabota de l’allen, situat a la part superior. Per fer-lo únicament cal
seguir el mateix forat que s’ha fet al perfil anteriorment utilitzant una broca del diàmetre
desitjat, travessant en aquest cas només una de les dues parets del perfil. Aquest augment de
diàmetre es farà únicament a la part de dalt, ja que com més superfície es tingui a la part de
baix per aguantar els perfils més estabilitat tindran i menys tensions puntuals es crearan.
Un cop s’han fet els forats dels perfils s’ha de fer el suport que va col·locat a la part de darrera.
Per fer-la s’ha de tenir en compte que els angles on es farà la soldadura han de ser de 90º, ja
que s’ha dissenyat perquè quedi ajustat al forn d’inducció. Per fer això s’ha de tallar la peça
comentada anteriorment, de 420 mm x 50 mm i 2 mm d’espessor, en tres trossos: dos de 50
mm de longitud i un de 309 mm, com està indicat al plànol 5.
Totes les soldadures es faran utilitzant la soldadura TIG amb aportació de material i polaritat
directe. S’ha elegit aquest sistema de soldadura perquè amb la TIG el primer que es fa és
fondre el material i posteriorment, si cal, afegir-ne. Un dels principals problemes d’aquest
tipus de soldadura és la zona afectada pel calor, que és relativament gran ja que la polaritat
directe fa que s’escalfi la peça, perquè els electrons van de l’elèctrode a la peça. Per altra
banda aquest escalfament de la peça fa que la zona soldada sigui major i, tot i que en aquesta
estructura les peces són relativament primes (2 mm d’espessor), en el suport del sonotrode hi
ha peces que s’han de soldar i tenen 8 mm d’espessor.
Sobre la placa de 309 mm es solden les dues ales de 50 mm x 50 mm que ajudaran a centrar
els laterals del forn. És important mantenir els 90º, per això, s’han de posar primer alguns
punts de soldadura que aguantin les plaques i després fer el cordó de soldadura. Si no es fa
així, les tensions que crea la soldadura que uneix les dues superfícies fan que les plaques agafin
angles diferents als desitjats i fent que el producte ja no funcioni segons el propòsit pel que
s’ha dissenyat.
Quan ja s’han soldat les dues planxetes als extrems de la planxa de 309 mm x 50 mm es
procedeix per ajuntar les tres parts que es tenen: els dos perfils i l’estructura.
Per ajuntar les peces es farà fixant primer la distància entre els dos perfils utilitzant elements
de subjecció, que les aguantin paral·leles i a la distància indicada al plànol 5. Això és molt
important perquè a l’hora de fer les soldadures es crearan tensions que faran que aquesta
distancia pugui variar i es creen tensions internes en la zona soldada, i és important que
quedin aquestes distàncies, quedant com a la Figura 3.28.
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Figura 3.28 - Peça després de fer les soldadures.

Igual que en la soldadura anterior, per fer una bona soldadura s’han de posar diferents punts
de soldadura abans de posar el cordó de soldadura indicat al plànol 5, ja que així evitem que
l’estructura es deformi degut a les tensions creades en el refredament de la soldadura. Tenint
com a resultat una estructura que aguantarà perfectament els esforços quan se li posi a sobre
el forn d’inducció.
3.1.4.2 Procés de fabricació en sèrie

Per aquesta estructura l’automatització del procés és relativament senzill, ja que si es
segueixen les accions descrites anteriorment, encara que estiguin robotitzades el que canviaria
serà la forma d’entrada dels materials, però les soldadures continuarien sent iguals però
automatitzades.
En el cas de l’entrada dels perfils, el que s’hauria de fer és tenir un proveïdor que enviï els
perfils amb les longituds més adequades per tenir el mínim excedent de material al tallar les
mides dels perfils.
En quan a la placa que serveix per alinear el forn d’inducció es faria igual, es tallarien els
trossos partint d’una planxa de 50 mm de gruix i 2 mm d’espessor. Quan es tenen les parts que
s’han de soldar, un braç robòtic col·loca les peces al lloc i utilitzant la soldadura TIG
automatitzada es solden les peces.
En aquest cas per fer els forats dels perfils s’utilitzarà una broca amb dos diàmetres diferents,
aprofitant que seran fets per una eina de control numèric i que la precisió serà molt més
elevada que en el cas del prototip, es sap que els forats seran exactament a la posició que s’ha
indicat al plànol.
3.1.4.3 Procés d’acoblament

Per poder acoblar correctament l’estructura anteriorment descrita, el que s’ha de fer primer és
entendre on ha d’anar, ja que s’ha dissenyat específicament per anar fixada a sobre de la
fresadora de control numèric que hi ha al laboratori.
El suport del forn d’inducció anirà subjecte a la bancada que s’utilitzava per subjectar les peces
a fresar. Aquesta bancada té uns canals en forma de “T”, i per poder ajuntar la bancada amb el
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suport s’utilitzaran unes femelles que tenen aquesta forma, com s’especifica en el plànol 4. Per
poder subjectar el suport, es necessiten 6 cargols allen i 6 volanderes que faran que
l’estructura quedi fixa sobre la fresadora, com s’aprecia a la Figura 3.29. Les especificacions
d’aquests elements d’unió estan definides en el plànol de conjunt número 4, on es defineixen
les dimensions i la normativa que segueix cada un d’aquests elements.
A)

B)

Figura 3.29 - A) Muntatge volanderes amb el cargol allen. B) Muntatge cargols allen, volandera i femella

Per col·locar les volanderes s’ha de tenir en compte que no es poden passar pel forat per on
s’introdueix el cargol allen, ja que aquest s’ha de fer el més petit possible per evitar la
concentració de tensions al seu voltant. Aquestes volanderes s’hauran d’introduir pel buit del
perfil, utilitzant una vareta metàl·lica suficientment llarga, fins col·locar-les alineades amb el
forat pel que es passarà el cargol, ja que aquest cargol farà força sobre la volandera, i aquesta
sobre el perfil, subjectant una major superfície que el cargol sol.
Quan ja es tenen totes les volanderes col·locades es passaran els cargols pels forats superiors
dels perfils i passant a través de les volanderes es deixa presentada a aquests cargols la femella
en forma de “T”. Quan es tenen totes les femelles presentades, començades a roscar però amb
suficient joc, es van passant a dins de les ranures de la fresadora, anant en compte per evitar
que es desmunti i fent-les córrer a través de les guies fins que estan totes les femelles a dins.
Finalment es col·loquen els perfils de manera que la part que no té la subjecció del forn quedi
alineat amb el final de les guies. Quan s’ha aconseguit la posició indicada s’estrenyen els
cargols fins que queden tots amb el mateix parell de muntatge de 14 Nm. El muntatge final del
suport del forn és el que es pot veure a la Figura 3.30.

Figura 3.30 - Muntatge final del suport del forn.

66

Automatització i disseny d’un sistema d’agitació per ultrasons i una conquilla per la caracterització de metall colat

3.2 Suport del sonotrode
3.2.1

Disseny del suport del sonotrode

El primer que es va fer per dissenyar el suport del sonotrode va ser analitzar com estava
col·locat el motor que fa que l’eina de tall giri. S’observa clarament que està subjectada amb
dos cargols ancorats a la part de la fresadora subjecta a l’eix vertical. La zona de subjecció és la
que es troba seleccionada a la Figura 3.31.

Figura 3.31 – Bancada de la fresadora on anirà subjecte el suport del sonotrode.

Aquesta part de la fresadora té una ranura preparada per muntar els cargols DIN 787 que
s’utilitzaven per la fresadora anteriorment, aquesta ranura és la que es veu seleccionada a la
Figura 3.32. També es farà us de les volanderes i cargols que s’han extret del desmuntatge de
la fresadora. Aquest mètode d’ancoratge és la millor opció per a unir el sonotrode amb la
fresadora de control numèric.

Figura 3.32 – Ranura utilitzada en la subjecció del suport del sonotrode.
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El primer que s’ha analitzat és la posició en la que s’ha de trobar el sonotrode respecte el forn.
Analitzant la posició d’aquest, les restriccions que s’han de posar són: que el sonotrode estigui
centrat respecte la bobina del forn d’inducció i que estigui a una alçada mínima, ja que el
recorregut de la part de la fresa que es mou en l’eix vertical és limitat, i això pot dificultar
l’extracció del grisol si no es té en compte.
El primer que s’ha fet ha sigut col·locar el sonotrode en la posició desitjada, tenint en compte
que aquesta serà la posició més baixa a la que arribarà (i tenint en compte també que hi ha un
altre sonotrode, 26 mm més alt, que també ha de poder anar subjectat en el suport). La
posició desitjada és la que es pot veure a la Figura 3.33, centrat amb el forn i arribant fins al
final de la bobina sense sobrepassar-la.

Figura 3.33 – Posicionament del sonotrode.

La primera opció que s’ha pensat és col·locar una planxa horitzontal, de 8 mm de gruix, perquè
com més gran és el gruix més moment d’inèrcia té i menys flectarà quan se li apliqui el pes del
sonotrode.
La part que més ha costat de definir ha sigut la subjecció del sonotrode i com anirà aquesta
ajuntada amb la planxa vertical. El primer que s’ha analitzat és com agafar el sonotrode, ja que
té una zona específica d’ancoratge. Una zona circular de 26 mm d’altura i 72 mm de diàmetre.
Sabent que és circular, l’opció analitzada que millor s’adapta a aquesta geometria és la de una
peça cilíndrica tubular tallada per la meitat. S’ha analitzat, també, la possibilitat de fer forats a
l’anella que subjectarà el sonotrode, però posteriorment s’ha reflexionat, ja que es requereix
un guix mínim per fer els forats i la rosca sobre el material, i la quantitat inicial que es necessita
pel posterior mecanitzat és molt elevat.
Per poder mantenir les dues parts de l’anell juntes i aguantar el sonotrode, s’han dissenyat les
ales, que aniran soldades als dos extrems de cada meitat de l’anell, com es pot veure a la
Figura 3.34, on també queda clar com s’han ajuntat les parts amb un cordó de soldadura.
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Figura 3.34 – Anell per aguantar el sonotrode.

Després del disseny del suport del sonotrode, s’observa que el suport del sonotrode, igual que
el suport del forn ha d’aguantar un moment. La gran diferència és la distància a la que s’aplica
la força i els diferents moments d’inèrcia de les estructures. En el cas del suport del forn, la
força que fa el forn és molt propera a la zona de subjecció, això fa que flecti 3 dècimes de
mil·límetre. En canvi, pel suport del sonotrode s’ha de tenir en compte que la força aplicada,
tot i ser de menor magnitud, es troba a una distància considerable, per poder tenir el
sonotrode centrat amb la bobina d’inducció.
Això que s’ha explicat afectarà a la fletxa que experimentarà la planxa de 8 mm, i per això s’ha
pensat que, per ajudar a disminuir aquesta flexió la millor manera és augmentant el moment
d’inèrcia polar, i això implica posar material el més allunyat possible de la part que flectarà.
Així s’ha decidit afegir un nervi a la part posterior de l’estructura, tenint en compte que no ha
d’arribar a tocar la fresadora, ja que si ho fes impediria el moviment del sonotrode en l’eix
vertical.
S’ha posat finalment un nervi de 35 mm d’amplada, al llarg de tota la planxa que va des de la
part superior fins on aquesta està assemblada a la fresadora, i com que una soldadura
contínua crearia tensions, s’ha optat per anar posant punts de soldadura, que donarà suficient
inèrcia i no crearà tantes tensions internes, com es pot veure a la Figura 3.35.
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Figura 3.35 – Nervi soldat per punts.

Quan ja tenim el suport del sonotrode dissenyat s’ha de seguir el mateix procediment que amb
el suport del forn, s’han de dividir les cares per definir les restriccions que s’aplicaran. Cal tenir
en compte també que la part que aguanta el sonotrode està format per dues meitats d’un
anell, per tant es calcularà el pes de la meitat que no està soldada a la xapa vertical i s’afegirà
al que pesa el sonotrode. Això es deu a que aquesta peça no aguanta el pes del sonotrode,
sinó que evita que caigui.
Aquesta peça porta dos cargols soldats DIN 933, la soldadura d’aquests cargols és just dos
punts perquè sempre estiguin centrats i sigui més fàcil de col·locar a l’hora de fer
l’assemblatge tenint així menys peces soltes. La forma final de la brida és la que es pot veure a
la Figura 3.36, on es veuen clarament els cordons de soldadura de les ales i la posició que
tindran els cargols.

Figura 3.36 – Brida per subjectar el sonotrode.
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Les zones a restringir seran molt similars al cas del forn d’inducció. Es fan les quatre superfícies
de contacte de les volanderes amb la planxa vertical, on s’han fet els quatre forats. Les
volanderes tenen un diàmetre exterior de 16,8 mm, com s’especifica a la Figura 3.37, que és el
que farà que el suport no es pugui moure.

Figura 3.37 – Divisió de cara per aplicar restriccions.

Finalment es comprova, fent l’assemblatge, que el sonotrode queda en la posició correcte,
sent aquesta la posició mínima a la que arribarà el sonotrode en l’eix vertical, com es pot veure
a la Figura 3.38.

Figura 3.38 – Vistes de comprovar la posició del sonotrode dins l’assemblatge final.

3.2.2

Selecció de materials

Per poder fer la selecció del material o materials més adients per la fabricació del suport s’han
de tenir en compte tots els factors que intervindran sobre aquest. La peça anirà acoblada a la
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fresadora utilitzant el moviment vertical d’aquesta. El material ha de ser rígid, això implica que
el mòdul de Young ha de ser el més gran possible, fent així que a l’aplicar una força flecti el
mínim. Però en aquest cas l’elecció del material no depèn només d’això, ja que aquest suport
anirà connectat al sonotrode que s’utilitza per agitar alumini, aquest sonotrode vibra entre
19,7 kHz i 20,3 kHz i amb una amplitud màxima de 111 μm. Això s’ha de tenir en compte, ja
que alguns materials poden afavorir a l’aparició d’esquerdes per fatiga i a la propagació
d’aquestes.
En aquest cas, igual que l’anterior s’ha de tenir en compte que, tot i que el material afecta
sobre els resultats, un bon disseny afavoreix el bon funcionament. Així com més gran sigui el
moment d’inèrcia polar del disseny, menys flectarà. L’altre problema que se’ns pot presentar
és que com més material es posi i més allunyat estigui aquest de l’eix de la figura, més
s’acostarà al forn d’inducció i la temperatura de servei haurà de ser més elevada, ja que
s’haurà de reduir la capa d’aïllant tèrmic.
Igual que la decisió presa anteriorment, basta treballar en el nivell 2, ja que, tot i que les
especificacions són una mica més tècniques, es tracta d’un suport que no estarà sotmès a
condicions extremes, sinó que aquestes tan sols seran una mica més exigents que les anteriors.
Sempre es pot utilitzar el nivell 3 en les mateixes condicions per comprovar que la selecció és
correcte.
Després d’analitzar les necessitats del material el que s’ha de fer és anar directament a
l’apartat de Select, i dins aquest l’apartat Limit, per acotar els límits dels aspectes necessaris
en el nostre material.
El programa, permet saber dins quins rangs es troben els materials per a cada acotació, es pot
intuir a partir de quins valors es poden acceptar els materials, gràfiques com les de la Figura
3.39 ho permeten, el gràfic mostra que els metalls tenen una resistència a la fatiga de 2 MPa a
900 MPa, per això s’agafa un valor alt com a mínim de funcionament, en aquest cas, 400 MPa.
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Figura 3.39 – Resistència a la fatiga separat per famílies.

Només fent aquesta primera restricció queden tan sols 13 materials possibles dels 100 inicials
com es pot veure a la Figura 3.40.

Figura 3.40 – Primera restricció.

Posteriorment s’ha d’assegurar que el material que s’obtindrà serà rígid. En cas que el
programa indiqui que aquest “material desitjat” no existeixi, s’ha de sacrificar el que menys
afecti al disseny, encara no s’ha arribat a aquest extrem.
S’aplica la restricció del límit mínim acceptable del mòdul de Young, per tenir una màxima
rigidesa i que el suport flecti el mínim. Com a valor es posa un mòdul de 200 GPa, que tan sols
redueix les opcions a 12 de les 100 inicials.
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Figura 3.41 – gràfica resistència a la fatiga respecte el mòdul de Young dels materials i anàlisi dels resultats.
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Figura 3.42 – gràfica resistència a la fatiga respecte el mòdul de Young dels materials.

La selecció que es fa finalment és que aquest, ja que estarà sotmès a vibracions i tensions
diferents, és que tingui dificultats a l’hora de propagar esquerdes. Així, el proper filtre que
s’aplica és evitar la propagació d’esquerdes a través del material, sent aquesta la darrera
limitació referent al funcionament.
Quan s’aplica una càrrega que pot provocar fallida per fatiga s’ha d’anar en compte, i això s’ha
de limitar en la següent limitació. S’ha escollit com a límit els 100 MPa·m1/2, com es pot veure
en la Figura 3.43, ja que és un límit bastant elevat, que dificulta molt la propagació
d’esquerdes i que deixa com a opcions possibles 4 materials: acer de baixa aliatge, acer
inoxidable, níquel i super-aleacions amb base níquel.
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Figura 3.43 – restricció de tenacitat a la fractura aplicada.

Després de saber que queden aquests quatre materials, s’han de tenir en compte els processos
de fabricació que s’han d’utilitzar per obtenir el resultat desitjat. El material, igual que
l’anterior, ha de poder ser soldat i mecanitzat amb facilitat, per obtenir les formes desitjades
mantenint les propietats anteriorment aplicades.
Aplicant que pugui ser mecanitzat en un grau de 3 sobre 5, és una propietat relativa que va de
1 a 5, sent 1 molt poc mecanitzable i 5 molt fàcil de mecanitzar, i en quant a soldabilitat s’ha
posat el valor màxim, ja que es necessita una unió segura, que mantingui les propietats del
material.
Amb aquestes restriccions apareixen els mateixos resultats, com es pot apreciar a la Figura
3.44

Figura 3.44 – filtre de soldabilitat i capacitat per mecanitzar el material.
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Per altra banda, si es vol que la capacitat del material per ser mecanitzat augmenti, posant
com a valor relatiu 4, desapareixen totes les opcions excepte l’acer amb baixa quantitat de
metalls aliats, com es pot veure a la Figura 3.45.

Figura 3.45 – selecció de material mecanitzable, amb un únic resultat final.

No obstant, després de tenir seleccionats els quatre materials possibles, ja que la capacitat per
ser mecanitzats és relativa, es treuen les gràfiques per poder relacionar-los, perquè tot i que
alguns són més fàcils de mecanitzar, les propietats que donen són importants i s’han de tenir
en compte.
La primera relació que es realitza és el mòdul de Young en funció de la resistència a la fatiga, ja
que interessa saber si algun material, tenint la mateixa resistència a la fatiga té major rigidesa,
i com es pot apreciar a la Figura 3.46, no hi ha una gran variació entre els 4 metalls possibles.
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Figura 3.46 – resistència a la fatiga /MPa – mòdul de Young /GPa.

Una relació important, ja que després de fer el disseny s’ha de fer el prototip, és el cost del
metall, ja que, tenint en compte que per aquestes sol·licitacions demanades, les prestacions
d’aquests materials són similars i un material millor en altres aspecte no afecta al
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comportament del disseny inicial. Com es pot veure en la Figura 3.47, on es relaciona el cost
del material respecte del mòdul de Young.
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Figura 3.47 - Preu del material /(€/kg) en relació al mòdul de young /GPa

Definitivament s’elegeix com a millor material per continuar amb el disseny del suport del
sonotrode l’acer amb baix contingut de metalls aliats, ja que sent el més barat, com es pot
apreciar a la Figura 3.47, aguanta les mateixes propietats, que en aquest cas es requereixen,
que els altres.
Finalment el programa dóna les característiques d’aquest material, juntament amb una
definició.
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Per aquest cas es comprovarà que amb el nivell 3 també surt el mateix resultat, perquè amb
aquest nivell haurien de sortir més resultats possibles, i entre ells l’acer amb baix contingut de
metalls d’aliatge, dins aquest grup d’acers amb baix contingut de metalls aliats s’escollirà el
que sigui més adient:
Seguint els mateixos passos que el cas anterior:
El primer que s’ha fet és entrar en Nivell 3, per poder anar creant els filtres a partir de les
opcions, que com es pot apreciar a la Figura 3.48 són més amplis que en els dos nivells més
bàsics. Com a resultats possibles queden 702 materials possibles.

Figura 3.48 – Resultat del primer filtre.

La següent fase que s’utilitza per limitar els resultats és el mòdul de Young, que igual que s’ha
posat anteriorment es limita a un mínim de 200 GPa. Després d’aplicar el filtre queden els
resultats disponibles que es veuen a la Figura 3.49.

Figura 3.49 – “limit” amb el filtre de 200 GPa de mòdul de Young.
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Després d’aquesta selecció queden 572 materials dels quasi 3 000 inicials. Ara es poden
eliminar totes les famílies excepte els ceràmics, ja que es sap que el suport serà metàl·lic. Així
utilitzant la funció “tree” es seleccionen només els metalls i aliatges, com queda plasmat a la
Figura 3.50. Deixant com a possibles materials 467 que estan dins els límits definits.

Figura 3.50 – Aplicació de la funció tree.

A les Figura 3.51 i Figura 3.52 es veu la relació entre la resistència a la fatiga respecte el mòdul
de Young, en la segona, la Figura 3.52 es fa un zoom i es mostra amplificada la zona on es
concentren tots els materials que, segons les propietats que s’han exigit, aguantaran l’esforç.

Fatigue strength at 10^7 cycles /MPa

10000

1000

100

10

1

0.1

1e-5

1e-4

0.001

0.01

0.1

Young's modulus /GPa

1

10

100

1000

Figura 3.51 – Gràfica dels materials del nivell 3, límit de fatiga respecte el mòdul de Young.
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Figura 3.52 – Zoom dels materials vàlids segons les limitacions exigides.

Aplicant les restriccions mencionades anteriorment s’aconsegueix arribar a una selecció de fins
a 184 materials possibles, que traient la gràfica preu - mòdul de Young surten els resultats
esperats a la part dels preus més baixos, a l’esquerra del gràfic, com es pot veure a la Figura
3.53, ja que els altres materials són més tècnics, més cars i generalment més difícils
d’aconseguir.

Figura 3.53 – relació dels preus i el mòdul de Young dels materials que han passat la selecció.

El programa dóna la informació següent sobre l’aliatge d’acer de baix contingut d’ailants (Low
alloy steel, AISI 3140, normalized) que és el material que s’utilitzarà per fer aquest suport:
Mòdul de Young de 210 GPa, límit elàstic de 540 MPa, límit de fatiga a 107 cicles de 366 MPa i
tenacitat a fractura superior a 66 MPa·m1/2 i temperatura màxima de servei a 613 ºC, entre
altres dades d’importància.
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Si es comparen els resultats obtinguts en ambdós casos, es pot concloure que el segon està
dins els límits de composició, propietats mecàniques, es pot mecanitzar en relativa facilitat i a
més és fàcilment soldable (Figura 3.54), i admet diferents processos de fabricació que es
poden utilitzar per un material determinat.

Figura 3.54 – processos que accepta el material.

3.2.3

Simulació d’esforços

Com s’ha fet ja amb el cas del suport del forn d’inducció, s’han de fer les simulacions dels
esforços als que està sotmès el suport, per comprovar que s’ha fet un bon disseny i que aquest
aguantarà. En cas que els resultats siguin dolents s’haurà de fer un nou disseny que sigui vàlid.
El primer que es fa per fer la simulació d’esforços és anar al desplegable que posa iniciar i fer
clic sobre l’apartat de “simulación avanzada” com s’indica a la Figura 3.55, per crear la pantalla
que permetrà posteriorment fer l’anàlisi de tensions.

Figura 3.55 – entrada a l’apartat de simulació.

81

Automatització i disseny d’un sistema d’agitació per ultrasons i una conquilla per la caracterització de metall colat

Un cop s’ha iniciat la simulació avançada el que es necessita és la creació dels diferents arxius
que permeten aplicar les restriccions, fer el mallat de la figura i especificar el material de
l’estructura.
Per fer això, tal com s’ha fet anteriorment, s’han de crear els arxius “.fem” i “.sim” com es
mostra a la Figura 3.56, i després s’han d’acceptar les dues finestres que surten, una referent a
l’arxiu “.fem” i l’altre el “.sim” per indicar amb quin programa farà la simulació. El programa
que utilitza per fer les simulacions és el Nastran.

Figura 3.56 – creació dels arxius de simulació.

El primer arxiu que es treballa és el “.fem” ja que en aquest és on es crea el mallat de la peça i
se li aplica el material del que està feta, perquè així el programa pugui fer l’anàlisi
correctament.
Per poder aplicar el material es realitza la mateixa acció que el cas anterior, es selecciona la
peça a la que se li ha d’aplicar el material i després s’aplica el material, l’acer AISI 3140, un acer
d’eines molt resistent. Igual que s’ha fet en el cas del suport del forn. S’aplica aquest material
seleccionant tots els components, com es veu a la Figura 3.57.
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Figura 3.57 – Selecció del material del suport.

El següent pas és la creació del mallat. Com s’ha vist en el cas anterior, el mallat que es realitza
sobre el disseny és una malla tetraèdrica 3D, com es veu seleccionat a la Figura 3.58.

Figura 3.58 – Selecció de malla.

Per aquest suport que hem dissenyat aplicarem un mallat més fi que l’anterior cas, ja que ens
interessa saber perfectament en quins punts del suport tindrem més tensió acumulada i si
aquesta podria superar el límit elàstic. El primer que es fa és saber quina és la malla que
recomana el mateix programa, i posteriorment afinar-la fins que es trobi que les dimensions
d’aquesta són suficientment petita com per ser molt precisa. Després de seleccionar el suport
que s’ha dissenyat s’aplica una malla de 4 mm, com es pot veure a la Figura 3.59, així
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assegurem que no hi ha una acumulació de tensions que quedi dissimulat per una malla gran, i
es veurà clarament on es troben els punts més febles del disseny.

Figura 3.59 – Mallat de l’estructura.

Quan el programa acaba de mallar ja es pot passar a la finestra on es troba l’arxiu “.sim”, per
poder aplicar les restriccions. Com s’havia comentat anteriorment, és preferible primer posar
les restriccions i posteriorment les forces aplicades.
Aquestes restriccions que es posaran són les que limiten el moviment, ja que és exactament
l’acció de les quatre volanderes que hi ha a la part baixa del suport. A la Figura 3.60 ja hi ha
aplicades aquestes restriccions de moviment, que són les que aguantaran el sonotrode i
l’estructura.
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Figura 3.60 – Col•locació de les restriccions.

La força que s’ha d’aplicar és el pes del sonotrode més el pes de l’altre part lliure de la brida. Es
sap que el pes del sonotrode és de 50 N. Per tant el que falta és calcular la part lliure que
subjecta el sonotrode.
Es calcula multiplicant el volum total per la densitat del material, que la ha proporcionada el
CES EduPack, de 7850 kg·m-3.
Per saber el volum es sumen els volums de les dues ales de subjecció amb el volum del mig
anell.
Les ales fan 6x26x38, menys un forat de 8’5 mm de diàmetre per on passa el cargol, i el mig
anell té de diàmetre exterior 84 mm, d’interior 72 mm i l’alçada 26 mm.
=
=0,24 kg,
Aquests 0,24 kg, es multipliquen per 9,81 per saber la força que faran sobre el suport del
sonotrode, i aquest pes representa una força de 2,37 N.

Després de fer tots els càlculs i sumar els pesos que faran els elements sobre el suport del
sonotrode es posa que el pes a aguantar és de 52,5 N, en la direcció que es pot veure a la
Figura 3.61i a la Figura 3.62 quan ja s’ha aplicat la càrrega.
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Figura 3.61 – Direcció de la força.

Figura 3.62 – Col•locació de la força sobre el suport.

Finalment es treu la solució demanant-la al programa que ens aporta tota la informació que
desitgem, igual que s’havia fet anteriorment amb el suport del forn d’inducció. La informació
més rellevant és la fletxa màxima que tindrà el material, tes tensions màximes que suportarà,
que han de ser inferiors a les tensions màximes, i com menors siguin millor, tot i que això
afecta al preu de la peça, ja que representa un augment de material.
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A la Figura 3.63 és la que es veu la fletxa màxima, que és de 0,3 mm, això vol dir que
pràcticament no flecta, gràcies a l’augment de moment d’inèrcia polar que se li ha soldat a la
part de darrera.

Figura 3.63 – Rletxa màxima de la peça.

Després d’analitzar les flexions màximes de la peça i comprovar que aquestes són baixes
s’analitzen els esforços interns que es creen a l’estructura.
El primer esforç que es creu important analitzar es el d’esforç tallant màxim, i es veu clarament
que aquest es troba a la zona on s’uneix l’ala que aguanta el mig anell amb l’estructura
vertical. Aquesta zona és perillosa, tot i que l’esforç màxim que aguanta aquesta estructura a
tallant és de 9 MPa, un valor molt petit, tenint en compte que aquest material està dissenyat
per aguantar fins a 540 MPa sense deformar plàsticament, i aguantant fins a 985 MPa abans
de trencar. La Figura 3.64 i a la Figura 3.65 es veuen les zones amb més concentració de
tensions i un detall de la zona que suporta més tensió tallant, respectivament.
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Figura 3.64 – Anàlisis de tallant màxima.

Figura 3.65 – Detall de la zona que suporta més tensió tallant.

Finalment s’analitza el valor d’esforços que més informació dóna, ja que es correspon amb
l’energia de dispersió de les partícules, i és proporcional a la tensió acumulada en els punts,
per això els resultats estan en unitats de pressió.
Igual que com s’havia comentat abans, el punt més perillós és la zona on s’uneixen l’ala que
aguantarà el sonotrode amb la planxa que s’ancorarà a la fresadora. El valor màxim d’aquesta
tensió és de 18 MPa, molt més baix que el límit elàstic del material, que es troba rondant els
540 MPa. Que aquest valors siguin tan diferents no és casualitat, ja que també s’ha tingut en
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compte que ha d’aguantar les vibracions del sonotrode, i la longitud màxima de les vibracions
d’aquest són de 0,111mm, fet que no fa que els esforços no arribin ni a un 10 % el valor del
límit elàstic, punt a partir del que el suport experimentaria deformacions permanents. A la
Figura 3.66 es veu la xona més afectada per les tensions de Von Misses.

Figura 3.66 – Tensions de Von Misses.

El detall d’una altre zona que també experimenta tensions és la que està entre la part mòbil de
la fresadora i el nervi que augmenta el moment d’inèrcia polar. Aquesta absència del reforç fa
que en aquesta zona s’acumulin més tensions, com es pot veure a la Figura 3.67.

Figura 3.67 – Detall de la segona zona més afectada pels esforços.

Les conclusions que es poden treure després d’analitzar les figures anteriors i els valors de
tensió màxima, la deformació i que no es té en compte que hi haurà un augment de
temperatura (tot i que relativament baix) són:
1. Les tensions que aguanta el suport són de 18 MPa, sabent que aguanta fins a 540 MPa
podem dir que el suport del sonotrode aguantarà sense grans problemes, sense arribar
mai a una deformació permanent.
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2. Les restriccions que s’han posat no són les restriccions reals, cal afegir que la part que
permet el moviment vertical de la fresadora no deixa que aquesta es mogui cap a la
zona on està recolzada, aquest fet fa que el disseny encara flecti menys, tot i que en
aquest cas és menys rellevant que el cas del forn d’inducció.
3. Tot i que el suport s’escalfarà, ja que l’aïllant tèrmic sempre cedeix una part de la
temperatura, no s’arribarà a cap temperatura que pugui ser crítica, sempre estarà per
sota de la temperatura de “creep”, en aquest cas la temperatura màxima de treball
són 650 ºC, i afegint que la part del suport més propera a la bobina anirà tapada amb
manta tèrmica no s’arribarà a aquesta temperatura límit.

3.2.4

Prototip del suport del sonotrode
3.2.4.1 Procés de fabricació

Per la realització del suport del sonotrode el que es requereix més informació de la que pot
proporcionar el plànol, tot i que aquest és una part indispensable per poder fer el prototip. En
aquest cas el plànol dóna informació sobre el resultat final, però hi ha moltes maneres de fer la
peça, ja que és més complexa del que sembla a simple vista.
Per poder realitzar la peça es requereixen diferents parts fetes del mateix material determinat
en la secció de selecció de materials, l’AISI 3140.
Per aquest suport es necessita més material que per l’anterior, no només perquè ha
d’aguantar més esforços sinó per la complexitat del suport. Per poder realitzar aquest suport
es requereix:









Una planxa de 530 mm x 103,5 mm i 8 mm d’espessor, que serà la base del suport, a
partir de la que sortirà el nervi que subjectarà l’anell que aguantarà el sonotrode, com
queda vist al plànol número 2.
Un anell de 84 mm de diàmetre exterior i màxim 70 mm de diàmetre interior, aquests
límits són perquè sobre aquest anell es soldaran peces i s’haurà d’acabar amb un
rectificat final per aconseguir una subjecció del sonotrode perfecte (H7).
Les tres plaques que aniran soldades a l’anell, que fan 38 mm d’amplada i 26 mm
d’alçada per 6 mm d’espessor.
La placa que anirà soldada entre la planxa que connectarà tota l’estructura a la
fresadora, acoblada a la posició on anteriorment hi havia l’eina de tall. Aquesta planxa
té unes dimensions diferents, degut a la posició on es troba, i per evitar acumulació de
tensions. Al ser una peça de 8 mm d’espessor proporciona gran rigidesa i fa 26 mm
d’amplada mínima, augmentant fins a 40 mm a la zona que es soldarà a la planxa
principal.
Una planxa de 380 mm x 35 mm i 6 mm d’espessor que anirà a la part posterior de la
planxa. Aquest nervi augmenta la inèrcia polar ja que com més lluny es troba la
superfície de la fibra neutre major és el valor de la inèrcia polar, i major és la
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resistència que oposa a flectar. Aquest nervi evita que la fletxa sigui gran i així el
sonotrode quedi en posició vertical quasi perfecte.
El primer pas per fer el muntatge de l’estructura és agafar l’anell i soldar-li les planxes que
s’han comentat abans, les tres planxes de 38 mm de llargada per 26 d’amplada. Per posar-les
s’ha de tenir en compte la separació entre les plaques, per això el millor és separar-les amb
una peça que tingui la mesura desitjada i subjectant-les amb cargols col·locar-les a la posició
que s’interpreta al plànol 2, on es veu que les ales i el centre de la peça estan descentrats.
Quan estan soldades les dues peces d’una banda s’han de posar les de l’altre, tenint en compte
que una de les dues ales és igual que les primeres, però l’altre és la que unirà l’anell amb el
sonotrode i al ser més gruixuda s’ha de tenir en compte a l’hora de centrar-la.
Per fer la soldadura s’ha utilitzat el mateix procés que abans, la soldadura TIG amb aportació
de material i polaritat directe, perquè com ja s’ha explicat, presenta millor penetració de la
temperatura entre les dues superfícies a unir i així s’aconsegueix una soldadura amb més
superfície unida i per tant més resistent. Tenint en compte que aquest acer és fàcilment
soldable aquest tipus de soldadura ajuda a fer una bona unió de les diferents parts.
Acabada la soldadura de les plaques s’ha de rebaixar la peça fins a 24,9 mm, això és perquè si
el sonotrode fa 25 mm exactes i es fa de 25 mm no hi ha possibilitat de cap fall, i tenint en
compte que les planxetes estan soldades, i es creen tensions, s’ha de fer un rectificat, perquè
les deformacions poden fer que el suport no entri dins la zona de subjecció, i això no es pot
consentir. Es rebaixa a 24,9 mm perquè així és segur que entrarà i a més pot tenir una mica de
joc, ja que el muntatge es fa utilitzant femelles autoblocants, que no es desenrosquen si no és
utilitzant eines, però en cap cas per vibracions.
Un cop es tenen les quatre ales soldades i rebaixades es procedeix fent els forats de les ales,
per on es passaran els perns que posteriorment ajuntaran la brida (plànol 3) amb el suport del
sonotrode (plànol 2), els forats per on hi passaran els perns es poden veure a la Figura 3.68,
forats centrats per on es passaran els cargols.

Figura 3.68 – Forats per passar els cargols.

Quan ja s’han fet els forats perquè passis a través d’ells els perns que uniran les dues peces es
rectifica l’interior de l’anell per posar-lo al diàmetre que es necessitava des d’un principi: 72
H7. Aquesta tolerància dóna molta precisió i per tant s’adaptarà perfectament a la geometria
cilíndrica de la part de subjecció del sonotrode.
Un cop rectificat l’interior s’ha de tallar l’anell per entremig de les ales que s’han soldat. Això
es fa perquè és la millor manera d’evitar distorsions de peça degut a les tensions que creen les
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soldadures, ja que les deformacions que hi podia haver a la part interna de l’anell s’han
eliminat amb el torn que ha fet el rectificat.
Quan ja es te la part de subjecció del sonotrode acabada es procedeix amb els forats que s’han
de realitzar sobre la placa que va acoblada a la fresadora. Aquests forats, com tots els que hi
ha en aquest projecte estan dissenyats per rosques de mètrica M8, que suportarà bé les
tensions. Els forats es realitzaran tal i com es veu en el plànol 2, ja que els cargols especials que
l’han de subjectar estan dins una ranura en forma de circumferència.
Una de les parts importants és la soldadura de la planxa de 370 mm x 25 mm x 6 mm, ja que
gràcies a aquesta planxa s’aconsegueix minimitzar la fletxa i per tant la possible posterior
desviació del sonotrode. Per soldar aquest nervi s’utilitza el mateix tipus de soldadura, però la
diferència és que no és un cordó continu de soldadura. Això és degut a que un cordó de dalt a
baix del nervi crearia una quantitat de tensions innecessàries, que es poden evitar fent punts
de soldadura més curts i amb separacions entre ells. Soldant tant a dreta com a esquerra per
tenir una millor subjecció, i el que s’aconsegueix és que el moment d’inèrcia polar augmenti
reduint la flexió i les tensions internes de la placa, com queda plasmat a la Figura 3.69, marcat
en el requadre vermell.

Figura 3.69 - Soldadura per punts del nervi de la part posterior de la placa.

Finalment només queda unir la part de la subjecció del sonotrode que va soldada a la planxa
vertical i ja es tindrà l’estructura acabada. Per fer-la s’ha de tenir en compte la posició del
centre del sonotrode, ja que aquest centre està centrat amb la peça, i per tant, la peça que
l’uneix no ho està, com es pot apreciar al plànol 2. Per fer la soldadura es recomana també fer
primer uns punts de soldadura per centrar la peça i evitar que al refredar-se el cordó de
soldadura el material es deformi per les tensions que es creen i quedi descentrat. El suport
final és el que es pot veure a les Figura 3.70 i Figura 3.71.
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Figura 3.70 - Dues vistes de la posició com ha quedat el sonotrode en el disseny.

Figura 3.71 - Disposició final del suport real.

3.2.4.2 Procés de producció en sèrie

Per l’apartat anterior cal tenir en compte que es tracta d’un disseny específic per la fresadora
de control numèric que es troba al centre tecnològic i s’han utilitzat mesures que a la vida real
són impossibles de trobar.
En el cas que s’hagués de fer una producció en sèrie el primer que s’ha d’analitzar és quines
són les mides estàndard que podem trobar al mercat, reduint temps de processat, eliminació
de material i abaratint el procés.
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Després d’analitzar les mides estàndard, cal tenir en compte quines d’aquestes mesures no
poden ser estàndard i han d’anar rectificades, com és el cas de l’anell del suport del sonotrode
i les ales soldades a aquest.
Per tant, el procés de muntatge seria el mateix, però utilitzant una planxa de 580 mm x 110
mm, ja que els 103,5 mm representen temps de fresat, per tant un cost energètic i llençar
material, la de 25 mm d’ample i 6 mm d’espessor es pot trobar al mercat. En canvi per fer
l’anell i les ales s’ha d’utilitzar xapa de 6 mm que es poden treure de la xapa de 25 mm,
fresant-la. Fer-les una mica més curtes no és perillós, milloraria la subjecció i hauria d’aguantar
perfectament, ja que no afecta sobre els esforços que ha d’aguantar l’estructura.
Per fer les soldadures s’utilitzaria el mateix sistema, però en aquest cas s’ha automatitzat,
tenint així molta més precisió a l’hora de fer els cordons i evitant un excés de temperatura que
modifica en excés l’estructura del material, i produir posteriors fallides.
3.2.4.3 Procés d’acoblament

Per acoblar l’estructura que suportarà el sonotrode s’ha de saber on anirà acoblada, ja que
està dissenyat per anar acoblada a la part de la fresa que permet el moviment vertical,
aprofitant aquest per fer baixar i pujar el sonotrode.
En aquesta part de la fresadora hi ha una ranura circular en forma de “T”, que utilitza el mateix
sistema que les femelles que s’han utilitzat en l’assemblatge anterior, el del forn d’inducció,
però en aquest cas són cargols. Aquests cargols passaran a través dels forats que hi ha a la part
de baix del suport del sonotrode, després es col·locaran les volanderes i finalment femelles
autoblocants, per evitar que, al ser una peça que pot transmetre vibracions, es puguin desfer i
crear algun incident. El moment màxim de muntatge serà igual que l’anterior, ja que es tracta
de cargols del mateix material, de 14 Nm.
Un cop s’ha ajuntat el suport del sonotrode amb la fresadora queda muntar la brida, que porta
dos cargols aferrats amb selladora, fent que sigui mal de desfer i així espot tenir, en una peça,
tres parts necessàries per fer l’acoblament. Aquests perns aniran aferrats a la brida i col·locats
de tal manera que un cop el sonotrode estigui en la posició correcte, només caldrà passar els
cargols a través dels forats que hi ha preparats al suport del sonotrode i mentre s’aguanta amb
una mà, amb l’altre s’han de col·locar les volanderes i les femelles que han d’aguantar la brida.
Finalment s’estrenyen fent que el sonotrode quedi fixa però no estret en excés, deixant que es
pugui desplaçar una mica quan es posi en marxa, això baixa els esforços que ha d’aguantar el
suport quan el sonotrode està en funcionament.
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3.3 Coquilla per a la caracterització de materials
3.3.1

Dimensionat d’una conquilla metàl·lica de tres cavitats.

És important saber, en alguns moments determinats, algunes propietats dels materials. En
aquest cas es fa el disseny i la simulació d’una conquilla per treure les propietats d’aluminis
que poden afectar al procés de fabricació o al posterior funcionament d’una peça dissenyada.
Les característiques que s’analitzaran són la tensió que suporta el material, la colabilitat i la
resistència al desgast i el coeficient de fregament. Per analitzar aquestes propietats es farà
mitjançant una proveta de tracció, una proveta de colabilitat i una proveta que s’ha de poder
posar al tribòmetre (Figura 3.72 - Peça que sortiria si s'omplís tot el motlle.).

Figura 3.72 - Peça que sortiria si s'omplís tot el motlle.

En aquest cas s’analitzaran, utilitzant un únic motlle, tres característiques importants dels
materials, tot i que en cada colada només es realitzarà un assaig o peça per analitzar.
Abans de poder començar a dissenyar el motlle s’ha d’analitzar la quantitat de metall que es
requerirà per omplir-lo. Per això s’ha analitzat la quantitat de material que pot anar dins un
grisol del laboratori, tenint en compte que dins aquest hi anirà el sonotrode per agitar-lo, per
tant no pot estar ple fins dalt.
La quantitat de metall que pot anar dins el grisol més gran és de 300 g d’alumini, i sabent que
la densitat d’aquest és de 2700 kg·m-3 determinem de quin volum de material es disposa per
omplir el motlle utilitzant el factor de conversió [1].
[1]
Després de treure aquest volum, cal adaptar les mides de les provetes a aquest volum, tenint
en compte que almenys la meitat d’aquest volum han de ser massalotes. Les massalotes són
necessàries per aportar el material que absorbeix la peça principal al contreure’s quan
solidifica. Per poder aportar aquest material que es necessita quan la peça solidifica, per evitar
xuclets i micro-xuclets, les massalotes han de solidificar després que la peça principal.
Les massalotes tindran un volum mínim de 55 555,55 mm3, a més, el coeficient de solidificació
d’aquestes serà més baix al tenir la massa de material més concentrada. Es fa un disseny de les
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massalotes de tal manera es compleixi la regla de Chvorinov [2-3][GMB71], que diu que el
temps de solidificació de la massalota ha de ser més gran que el de la peça. Aquest temps de
solidificació depèn del volum de material i la superfície d’aquest en contacte amb el motlle.
[2]
ts = temps de solidificació.
K = constant de la peça.
V = volum de la peça.
A = area de la peça.
[3]
mas = massalota
Per això cal tenir en compte en quins cassos és més important evitar els xuclets. En aquest
disseny, la proveta en la que s’han d’evitar els xuclets és la de tracció. Si n’hi ha, el resultat que
s’obtindrà en l’assaig no serà el real i és important fer-la bé, perquè en qualsevol disseny de
peces sempre s’eliminen o es redueixen al màxim, per evitar debilitar la peça.
També és important no tenir xuclets en les capes superiors de la proveta que s’utilitzarà per
fer les proves de “pin on disc”, però això no serà un problema perquè el motlle està més fred
que el metall que es cola i just entren en contacte hi ha una transferència d’energia que fa que
el primer que solidifica de la peça colada sigui la part que està en contacte amb el motlle.
En el cas de la proveta de colabilitat, el que es vol és comprovar si el metall, a la temperatura
indicada, arribarà a tots els punts conflictius del motlle, com per exemple zones de secció
reduïda, i així determinar quines serien les zones crítiques d’un motlle que s’utilitzarà per colar
aquest aliatge d’alumini.
També és important tenir saber que existeixen diferents tipus de motlle segons el material del
que es fan, en aquest cas es decanta per un motlle metàl·lic, perquè és el més utilitzat en
colada d’alumini i permet fer una gran quantitat de peces abans de gastar-se i quedar
inutilitzable.
3.3.1.1 Proveta per l’assaig de tracció.

Per fer l’estudi de les tensions que pot aguantar el material es necessita una proveta específica
que està definida per normativa. La proveta que s’ha dissenyat en aquest cas segueix la
normativa ASTM E 8M – 04. Aquesta normativa té diferents sub-apartats segons el que es vol
comprovar. En aquest cas es vol comprovar la resistència a fluència i la tensió de ruptura d’un
alumini colat. Per fer aquestes provetes la norma especifica que la millor proveta és la que
s’especifica amb el codi alfanumèric B 557M.
Aquest document determina les dimensions i toleràncies que han de tenir les provetes que es
realitzen segons la norma definida. La que s’utilitza en aquest cas és la proveta que es veu a la
Figura 3.73. Pel disseny de la proveta s’han utilitzat els límits que dóna la màquina de tracció,
que és l’amplada per on s’agafa la proveta, que no pot ser superior a 20 mm de diàmetre.
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Figura 3.73 - Proveta a tracció segons la normativa ASTM [ASTM]

Finalment s’ha decidit de fer l’opció de fer la proveta indicada com a número “9”. Tot i que
l’estàndard és la de 12,5 mm s’ha de tenir en compte que es pot utilitzar qualsevol escala per
fer les provetes que es necessitin i s’adaptin a les necessitats i possibilitats de l’equipament.
Finalment la proveta tindrà una longitud de 54 mm on el diàmetre serà constant, de 9 mm,
augmentant diàmetre amb un radi 10 mm fins arribar als 18 mm de diàmetre a la màxima
secció, que és per on la màquina de tracció agafarà la proveta per fer l’assaig. Es posen 48 mm
de longitud a les parts que seran subjectades per la màquina. Primer perquè es necessita una
longitud mínima de subjecció i segon perquè quan s’obté la peça es poden tallar i sempre
quedaran més curtes que la longitud del motlle.
Després de decidir tot això cal calcular el volum total que ha de tenir la peça, definir el volum
de les massalotes, que tot i saber que serà de 55 555 mm3, s’ha de saber si hi ha suficient
material i analitzar posteriors modificacions.
El primer que es calcula és el volum total de la proveta, sabent els dos diàmetres i les dues
longituds:
[4]
Així queden encara 83 246’6 mm3 de material, aquest volum ha de quedar repartit de tal
manera que aportin material a les zones de contracció on es necessita: la part que ha de
fracturar de la proveta de tracció i seguidament la part que va subjecte a la màquina que fa
l’anàlisi.
Al ser un motlle amb tres cavitats per fer tres peces diferents es necessita una zona on hi anirà
un tap per fer que el metall colat vagi a la cavitat desitjada. Aquest és cònic i té un diàmetre
màxim de 32 mm i el mínim de 25,6 mm, amb una alçada de 18 mm.
Per calcular el volum del tronc cònic:
[5]
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Finalment només queda calcular, amb el volum restant les massalotes i els dos angles circulars
que fan que el metall colat entri en direcció a la proveta, que són una quarta part d’un anell de
secció cilíndrica.

Després de treure els volums calculats anteriorment i tenint en compte que hi ha dos angles
d’entrada, el volum que queda per les massalotes és de 48 732,8 mm3. Cada massalota tindrà
la meitat del volum que queda, és a dir, 24 366,4 mm3.
Si es fan les massalotes massa ajustades no es podrà acceptar cap excés de material, per això
es fan utilitzant valors més comuns i es té com a marge d’omplerta una mica més d’un
centímetre cúbic per massalota:

Després de tots els càlculs ja es pot dissenyar la proveta (Figura 3.74 i muntar el motlle amb el
programa proCAST (Figura 3.75)).

Figura 3.74 - Disseny de la proveta de tracció en NX8.0
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Figura 3.75 - Motlle de la proveta de tracció.

Abans de fer cap simulació cal saber a quina velocitat entrarà el metall a la proveta, per evitar
porositat, fent que el flux del metall sigui laminar, i comprovar així que el disseny és correcte.
Per fer els càlculs cal saber la distància entre l’entrada i el centre de l’eix de colada del
material, i aplicar Bernoulli.
Sabent que entre l’entrada de la proveta i el centre d’aquesta hi ha 51 mm, podem determinar
la velocitat del fluid, per treure el número de Reynolds i saber si es tractarà d’un fluid
turbulent o laminar. Interessa que sigui laminar per evitar retenció de gas, accelerar la
formació d’òxids i disminuir l’erosió del motlle.
S’aplica Bernoulli [6] entre l’entrada i la zona on el material tindrà la màxima velocitat:
Les condicions són que en l’entrada la velocitat és 0, i en la sortida l’altura s’agafa com a 0 de
referència.

[6]

Per saber si el fluid serà laminar o turbulent s’utilitza la fórmula del número de Reynolds [7]:
[7]
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On:
μ = viscositat dinàmica (alumini a 700ºC  1,1 mN·s·m-2)
v = velocitat del fluid
D = diàmetre hidràulic
ρ = densitat
Tenint tots els valors que es necessiten podem treure aquest valor:

Quan el número de Reynolds supera els 20 000 es tractarà d’un regim turbulent, això té
inconvenients que s’han comentat abans, per altra banda, al tractar-se d’un alumini
hipereutèctic, el caldo queda més homogeni a l’hora de treure les peces. Per altra banda
aquesta pot contenir gas atrapat.
Per calcular el temps de solidificació es necessiten les constants del motlle, per altra banda, es
poden contrastar els temps de solidificació de les massalotes i la peça i mirar quina solidificarà
abans. Per fer-ho s’utilitzen les fórmules que s’han mostrat abans [2] i [3]. Per fer els càlculs
s’utilitzen els volums calculats anteriorment. Per les massalotes també es té en compte l’angle
d’entrada de material a la peça.

Sabent que les K de les massalotes i la K de la peça són iguals, s’ha demostrat que primer
solidificarà la peça i després les massalotes, tal i com s’esperava amb el disseny fet i eliminant
la possibilitat que apareguin xuclets de solidificació a la peça.
3.3.1.2 RESULTATS DE LA SIMULACIÓ

En aquest apartat s’analitzen els resultats corresponents a les diferents simulacions
realitzades per cada una de les tres cavitats que te el disseny de conquilla realitzat. La primera
cavitat analitzada és la corresponent a la proveta de tracció.
Per fer la simulació s’han de seguir els passos indicats en el programari. On s’indiquen tots els
passos que es segueixen per obtenir resultats precisos en poc temps, començant pel mallat
A l’hora de fer les simulacions es té en compte que el motlle s’omplirà fins el 98 %, per evitar
que el programa doni problemes a l’hora de fer la simulació.
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El primer que s’analitza és el temps que tarda en omplir-se el motlle, que com es pot veure a la
Figura 2.56, és de poc més de 0,1 segon.

Figura 3.76 - Temps que es triga en omplir tota la proveta.

Un dels valors importants a analitzar és el temps que triga la proveta a solidificar totalment.
Segons els resultats obtinguts aquí s’entén el perquè de la porositat, perquè depèn de com
solidifica la peça que apareguin xuclets o no. En aquest cas no n’apareixen, perquè el que
primer solidifica és la part més fina, i aquesta solidificació va cap a les massalotes a mesura
que passa el temps com es pot veure a la Figura 3.77.

Figura 3.77 - Temps que triga a solidificar la proveta.

S’analitza també, en aquest cas com va solidificant la peça, on es veu clarament que en cap
moment es tanca una possible entrada de material cap a l’interior de la part més fina de la
proveta, sent aquesta la primera part que solidifica, com es pot veure a la Figura 3.78.
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Figura 3.78 - Solidificació de la proveta.

Finalment s’analitza la velocitat a la que anirà el fluid, sabem que a la part que hi ha menys
secció augmenta la velocitat, perquè el cabal que s’utilitza per omplir el motlle és constant i al
reduir la secció aquest augmenta, com es pot veure a la Figura 3.79, on a baix de la massalota
va aproximadament a 1 m·s-1 però a la part més fina arriba fins els 3 m·s-1, per l’efecte Venturi .

Figura 3.79 - Velocitat del fluid a l'hora d'omplir el motlle en un instant determinat.

Es pot determinar, per tant, que aquesta proveta està ben dissenyada tenint en compte els
càlculs realitzats i la simulació feta pel programa. Remarcar que tot i estar en regim turbulent
no hi ha porositat ni gas atrapat dins la proveta.
A continuació s’analitzen els resultats de l’omplerta corresponent a la proveta de pin on disc,
aquesta proveta també serveix per fer anàlisis de composició. Per realitzar aquesta proveta el
primer pas és determinar les dimensions màximes i mínimes que pot tenir. Es tractarà d’una
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proveta en forma de “T” invertida de revolució on el cilindre superior serà de gran diàmetre i
poca alçada, sobre el que es faran els assajos de desgast i coeficient de fregament. L’altra part
de la proveta ha de tenir una llargada mínima que permeti una bona subjecció, perquè la
màquina té una eina de subjecció que disposa d’unes pestanyes que es tanquen i subjecten la
peça.
El diàmetre màxim que es pot introduir dins aquesta eina de subjecció és de 60 mm de
diàmetre per 1,5 mm d’alçada per graó. Cada graó guanya profunditat a canvi de perdre
diàmetre, així, per aguantar una proveta petita s’haurà de posar a la part més profunda del
suport. Si la proveta té una base amb menys altura que 1’5 mm, no es podria agafar amb el
suport i no es podria fer una correcte caracterització del material. Com més alta és la part que
va subjecte al suport més possibilitats hi ha que es mogui quan se li aplica el pes, que està
descentrat, fent que la caracterització no sigui correcte.
Per dissenyar aquesta peça s’han agafat les mides d’una conquilla ja existent i s’han modificat,
per adaptar-la a la conquilla que es dissenya, perquè aquest motlle conté tres peces diferents.
Així com les provetes que segueixen normativa es poden escalar, en aquest cas no hi ha una
normativa específica, per això les mides van canviant segons el tribòmetre. S’han agafat les
mides màximes per poder fer el màxim d’estudis sobre una mateixa proveta.
Per aquesta proveta s’utilitza menys material, perquè es tracta d’una proveta amb colada
vertical que tindrà una solidificació ràpida a la part de baix, sobre el que es farà l’assaig, i més
lenta a la part on hi ha la massalota. En aquest cas no es necessita tant material com en la
proveta anterior.
El volum total és la suma del volum de totes les parts, que es calcula per separat:
El volum de la massalota és conegut perquè s’ha calculat en l’apartat anterior, i la massalota
per la que es cola el metall és la mateixa en tots els casos.

També es tenen calculats en l’apartat anterior el volum del forat que s’ha realitzat per posar-hi
els taps que faran que el metall vagi a la proveta desitjada.

Finalment es calcula el volum total de la proveta, sabent les dimensions:

Després dels càlculs cal dir que la proveta té un volum total de 85 744,8 mm3. Que tal com
s’havia indicat anteriorment, no és una quantitat de material inferior a la de la primera
proveta.
En aquest cas l’alçada que té la proveta és de 125 mm, i a partir d’aquesta es pot calcular la
velocitat a la que el caldo arribarà a baix de la proveta, i es determinarà si és regim laminar o
turbulent. Posteriorment s’analitza la relació entre la solidificació de la massalota i la proveta,
per determinar si es crearan xuclets.
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La velocitat del caldo s’analitza fent Bernoulli entre l’entrada i la sortida, que en aquest cas és
la part més baixa de la peça.

Per saber si el fluid serà laminar o turbulent s’utilitza la fórmula del número de Reynolds,
sabent tots els valors, que ja es tenen del càlcul de la proveta anterior:

Quan el número de Reynolds supera els 20 000 es tractarà d’un regim turbulent.
Per calcular el temps de solidificació es necessiten les constants del motlle, per altra banda, es
poden comparar els temps de solidificació de les massalotes i la peça i mirar quina solidificarà
abans. Per fer-ho s’utilitzen les fórmules que s’han mostrat abans [2] i [3]. Per fer els càlculs
s’utilitzen els volums calculats anteriorment. Per les massalotes també es té en compte l’angle
d’entrada de material a la peça.

Sabent que les K de les massalotes i la K de la peça són iguals, s’ha demostrat que primer
solidificarà la peça i després les massalotes, tal i com s’esperava amb el disseny fet i eliminant
la possibilitat que apareguin xuclets de solidificació a la peça.
RESULTATS DE LA SIMULACIÓ:
Per fer la simulació s’han de seguir els passos indicats en el programari. Seguint les
instruccions s’obtenen els resultats desitjats en poc temps.
Igual que la proveta anterior, s’ha fet una omplerta de motlle del 98%, per evitar que el
programa doni problemes a l’hora de fer la simulació.
El primer que s’analitza és el temps que tarda en omplir-se el motlle, que com es pot veure a la
Figura 3.80, és de poc menys de 0,07 segons.
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Figura 3.80 - Temps que triga la proveta a omplir-se tota.

Un dels valors importants a analitzar és el temps que triga la proveta a solidificar totalment.
Segons els resultats obtinguts aquí s’entén el perquè de la porositat. En aquesta proveta
poden aparèixer xuclets, però no és un fet important, ja que els xuclets es crearan a la part que
triga més en solidificar, no afectarà al resultat de tribòmetre perquè el primer que solidifica és
la part més fina, a la part de baix de la peça, i aquesta solidificació va cap a la massalota
superior a mesura que passa el temps com es pot veure a la Figura 3.81. Això vol dir que la
zona que s’estudiarà no conté xuclets, tot i que podria ser que la resta de la peça si que en
tingui.

Figura 3.81 - Temps que triga a solidificar la proveta.
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En aquest cas s’analitza el temps que triga en solidificar la peça i les zones que solidifiquen
abans. Com es pot veure a la Figura 3.82, el primer que solidifica és el cilindre de 5 mm
d’alçada i 60 mm de diàmetre, per això es pot dir que la zona que s’ha d’analitzar amb el “pin
on disc” no tindrà porositat.

Figura 3.82 - Temps que triga a solidificar cada part de la proveta.

Finalment s’analitza la velocitat a la que anirà el fluid, sabem que a la part que hi ha menys
secció augmenta la velocitat, en aquest cas és a la part final de la peça. La velocitat a tota la
peça és constant, tot i que més elevada del que s’ha calculat inicialment, arribant als 2,5 m·s-1,
però igual que l’altra proveta, la velocitat augmenta quan el fluid passa d’una secció més gran
a una més petita, com es pot veure a la Figura 3.83.

Figura 3.83 - Velocitat del fluid a l'hora d'omplir el motlle en un instant determinat.
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Es pot concloure que aquesta proveta està ben dissenyada, i els resultats generalment
concorden amb els càlculs excepte el cas de la velocitat que s’ha omplert el motlle en alguns
punts. Remarcar que tot i estar en regim turbulent no hi ha porositat ni gas atrapat dins la
zona sobre la que es farà l’assaig de “pin on disc”.
Per últim es dimensiona i analitzar la proveta de colabilitat. Per aquesta proveta s’han analitzat
diferents tipus de proveta que serveixen per determinar la capacitat del material per fluir a
través del motlle i arribar als punts més conflictius, que són les reduccions de secció, on el
metall colat solidifica més ràpidament i això pot fer que la peça no quedi omplerta de tot.
S’han analitzat bàsicament dues provetes diferents: una proveta en forma d’espiral, de secció
rectangular de 10 mm x 4 mm, amb la que es determina quina longitud arriba a colar bé el
metall i la proveta de graons, que serveix pel mateix, determinar quina és l’alçada mínima que
ha de tenir el motlle perquè el material passi bé i no es tinguin problemes a l’hora d’omplir el
motlle.
Finalment s’ha optat pel motlle de graons, que consisteix en graons anant de major a menor,
començant per la zona on es cola el metall, l’abeurador, i va disminuint un mil·límetre passada
una certa longitud, in exemple d’aquest tipus de motlle és el que es veu a la Figura 3.84 Exemple de motlle de graons.. S’ha decidit que la proveta arribarà fins a l’un mil·límetre de
separació mínima. S’ha dissenyat una sortida de gasos al principi de la proveta, per assegurar
que el primer graó queda ple i també s’ha col·locat una sortida d’aire al final de la proveta, per
assegurar que, si l’alumini arriba, pugui igualar el nivell de l’abeurador i analitzar així el resultat
amb més facilitat.

Figura 3.84 - Exemple de motlle de graons. [SAB05]

També s’ha tingut en compte, en aquesta proveta sobretot, l’angle de desemmotllament, ja
que al tractar-se d’una proveta amb una massa considerable es podrien tenir problemes a
l’hora de treure-la. Com a angle s’ha posat 1º ja que és suficient al tractar-se d’alumini el
metall que es colarà.
En aquest cas no és tan important la distribució de les massalotes com el decrement de
l’alçada del motlle passat cada graó. Que aquesta proveta tingui porositat no és molt
important, perquè el que s’analitza és quan avançarà la colada dins el motlle, i si arribarà al
final de la proveta. L’anàlisi final de la proveta és determinar si el metall que es cola podria
arribar a totes les parts d’un motlle que té diferents seccions.
Per calcular la massa de la proveta es fa tenint en compte que el volum de la massalota és el
mateix que la massalota de la proveta de tracció, i la secció habilitada per posar-hi el tap és
exactament igual. Per això sabem que aquest volum és de 48 595,8 mm3.
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La proveta comença amb un quadrat de 28 mm d’alçada i d’amplada, i una profunditat de 15
mm. A partir d’aquí, cada 15 mm de proveta es descendeixen 2 mm, fins arribar als 3 mm, que
a partir d’allà es baixa únicament 1mm. La proveta és la que es pot veure a la Figura 3.85.

Figura 3.85 - Proveta de colabilitat.

El volum total de la proveta és el de la massalota més els dos canals de sortida d’aire més la
proveta esglaonada. Que dóna un total de 54 600, això sumat al volum de la massalota dóna
un valor de 103 195,8 mm3. Les dues sortides d’aire contindran un volum de 7 915,2 mm3 de
metall, com s’ha calculat:

En aquest cas l’entrada del material és igual que l’entrada de la proveta de tracció, per tant
l’entrada del metall a la proveta es troba a 51 mm de la superfície de l’abeurador. Utilitzant
Bernoulli podem treure la velocitat i saber si es tracta de regim laminar

Per saber si l’omplerta de la conquilla amb el metall serà laminar o turbulent s’utilitza la
fórmula del número de Reynolds: Tenint tots els valors que es necessiten, obtinguts dels
apartats anteriors podem treure aquest valor:

Es sap que per colada d’alumini, si el número de Reynolds és superior a 20 000 es tractarà d’un
règim turbulent, això implica el mencionat anteriorment: desgast del motlle, gas atrapat en la
proveta i ràpida oxidació.
En quant a la solidificació d’aquesta proveta, com menor és la secció menor serà el temps de
solidificació, com s’ha demostrat en les dues provetes anteriors, per tant, anirà solidificant des
de més estret fins que arriba a la massalota, que és la darrera part de la peça en solidificar
degut a la relació d’àrea – volum de la fórmula.
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Aquests resultats són així successivament i van creixent fins arribar al valor màxim de
solidificació que el té la massalota, amb un temps de solidificació de 43,1· K segons.

RESULTATS DE LA SIMULACIÓ
S’ha realitzat la simulació seguint els passos indicats en el programari, i s’analitzen
posteriorment els resultats.
Igual que la proveta anterior, s’ha fet una omplerta de motlle del 98%, per evitar que el
programa doni problemes a l’hora de fer la simulació i pugui omplir el motlle de manera
incorrecta.
El primer que s’analitza és el temps que tarda en omplir-se el motlle, que com es pot veure a la
Figura 3.86, és de 0,15 segons. En aquesta figura també es veu que la darrera part del motlle
que s’omple són les dues sortides d’aire (de color vermell) i que, pel que es pot veure a la
mateixa figura, el metall no triga gaire a arribar al final de la proveta.

Figura 3.86 - Temps que triga la proveta a omplir-se tota.

En aquest cas el temps de solidificació de la proveta no és concloent, tot i que s’ha de tenir en
compte a l’hora de fer el desemmotllament. Que apareguin xuclets en aquest cas no és un fet
perillós o amb necessitat de ser estudiat, perquè, tot i que és difícil que n’hi hagi, el que
interessa en aquest assaig és saber fins quina altura l’alumini colarà bé, per després tenir-ho
en compte per dissenyar motlles correctament. La peça triga 3,5 segons, tot i que la part que
conté menys material triga unes poques dècimes de segon, com es veu a la Figura 3.87.
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Figura 3.87 - Temps que triga a solidificar la proveta.

El temps que tarda tota la peça en solidificar, i analitzar quines part solidifiquen abans és
important per poder fer un bon disseny de motlles. Aquestes característiques tretes de la
proveta és important, perquè poden limitar les dimensions que poden tenir motlles posteriors.
Com es pot veure clarament a la Figura 3.88, el primer que solidifica és la zona que podria ser
conflictiva, es tracta de l’últim graó de l’escala, ja que és el més prim i el que té el temps de
solidificació més baix. I la part que triga més en solidificar, tal com s’havia dit abans, és la zona
de la massalota i forat per posar el tap per si s’ha d’omplir una altre proveta.

Figura 3.88 - Temps que triga a solidificar cada part de la proveta.

Finalment s’analitza la velocitat a la que anirà el fluid, sabem que a la part que hi ha menys
secció augmenta la velocitat, en aquest cas és a la part final de la peça. La velocitat a tota la
peça augmenta progressivament degut a la reducció constant de secció pels graons, arribant
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als 3 m·s-1, però igual que l’altra proveta, la velocitat augmenta quan el fluid passa d’una secció
més gran a una més petita, com es pot veure a la Figura 3.83, on al final de la proveta es veu
clarament l’augment de velocitat del fluid.

Figura 3.89 - Velocitat del fluid a l'hora d'omplir el motlle en un instant determinat.

L’anàlisi final d’aquesta proveta és que aquesta proveta està ben dissenyada, i els resultats
generalment concorden amb els càlculs. Els resultats d’aquesta proveta només es poden saber
un cop es treu la proveta i s’analitza si ha arribat el metall colat fins el final d’aquesta o no.
3.3.1.3 En el cas de les tres provetes cal tenir en compte:

El pla de partició del motlle deixarà rebaves a les provetes, i s’hauran de tractar adequadament
segons l’assaig que s’ha de realitzar sobre elles, la proveta de pin on disc s’ha de polir, la de
tracció basta treure les rebaves.
S’ha tingut en compte, a l’hora de fer el disseny, l’angle que han de tenir les provetes per
facilitar el desemmotllament.
Les toleràncies d’acabat no poden ser molt precises, ja que sempre hi ha distorsions quan
solidifica la proveta. Aquestes distorsions són creades per les tensions internes de la
solidificació.
S’ha buscat fer un disseny el més simple possible, però que comprengués les tres provetes,
com es veu a la Figura 3.90, això no ha sigut molt complicat, perquè finalment s’han hagut
d’analitzar per separat, facilitant els càlculs a realitzar i reduint el temps de processat de la
màquina.
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Figura 3.90 - Conquilla amb el mallat realitzat.
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4 Conclusions
En aquest projecte es pot concloure que:
1. El mòdul de simulació NX Nastran ha permès determinar les tensions de Von Misses i
la fletxa màximes que aguantaran els suports, sota l’aplicació d’esforços estàtics.

2. Els programes de disseny i simulació s’adapten a les necessitats de càlculs, donant
resultats correctes que s’acosten als resultats reals, validant així estructures complexes
que poden ser molt costoses de calcular manualment.

3. Sota l’aplicació d’esforços estàtics els valors màxims de tensions de Von Misses i la
fletxa que aguantaran els suports son de 22 MPa i 0,3 mm, valors obtinguts amb el
mòdul de simulació NX-Nastran.

4. El programa CES EduPack permet una selecció àgil i eficient del material més adient
per cada aplicació.

5. Les simulacions fetes amb el programa de simulació per elements finits ProCast han
permès validar el disseny i dimensionat de la conquilla. Així com l’omplerta de la
cavitat i solidificació.
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5 Impacte mediambiental
Al tractar-se d’un disseny i havent utilitzat programes informàtics per fer-lo, l’impacte
ambiental és baix, perquè el principal consum d’energia ha sigut tenir l’ordenador encès per
processar les simulacions.
No obstant, per la realització del prototip s’han tingut en compte punts com mides estàndard
(com per exemple el nervi, d’amplada 25 mm), que treguin temps de rectificat, això representa
un estalvi de desgast de l’eina, utilització de lubricant que ha de ser reutilitzat o tractat, perquè
és un producte perillós pel medi ambient, i la ferritja és molt difícil d’aprofitar, perquè s’oxida
amb facilitat degut a l’alta temperatura que agafa al ser arrancada.
Al tractar-se d’un disseny i simulacions fetes a ordenador, i utilitzant un programa per fer la
selecció de materials, s’ha evitat haver de fer estudis propis de materials al laboratori
(trencament de provetes i muntatge de provetes per analitzar al microscopi).
S’ha utilitzat un metall que és comú en estructures, perquè és fàcil d’obtenir i que l’empremta
en CO2 no és molt gran (comparada amb altres metalls que complien les característiques
desitjades, com les super-aleacions amb base níquel). Els metalls utilitzats són l’acer en baix
contingut de carboni i l’acer amb baix contingut de metalls aliats.
S’han reutilitzat el màxim de peces de la fresadora per fer l’acoblament, com cargols i femelles
especials.
El present projecte s’ha imprès únicament un cop per reduir el consum de paper, l’empremta
de CO2 i les tintes que fan malbé el medi ambient.
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6 Pressupost
Preparació del projecte
Documentació i recerca de normatives
Formació prèvia
Anàlisi de l'equip

Cost € / hora
6
6
6

Hores
120
70
40
Total

Total
720
420
240
1 380 €

Simulacions i dissenys
Disseny SIEMENS NX 8
CES EduPack
Simulacions i anàlisi
Realització plànols
Motlle per caracterització de materials
Elaboració de la memòria
Elaboració de l'article de revista

Cost € / hora
50
50
50
50
50
50
50

Hores
90
45
80
45
60
160
10
Total

Total
4500
2250
4000
2250
3000
8000
500
24 500 €

Llicències requerides
SIEMENS NX 8.0
CES EduPack
ProCAST

Cost € / hora
80
50
73

Hores
90
45
80
Total

Total
7200
2250
5840
15 290 €

Materials
Tub rectangular
Pla 40x6x1000
Pla 120x8x538
Planxa lateral
Femella en forma de "T"
Volanderes planes
Cargols cap hexagonal M8 x 30
Cargols allen
Volanderes amples
Femella autoblocant

Cost € / peça
3,94
1,5
15
1,5
2,2
0,02
0,1
0,06
0,05
0,05

Quantitat
2
2
1
1
6
4
2
8
12
6
Total

Total
7,88
3
15
1,5
13,2
0,08
0,2
0,48
0,6
0,3
42,24 €
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Treballador
Fresadora
Torn
Varis (soldadura, pintura, etc.)

Preu € / hora
35
35
35

Cost del projecte
IVA 21 %
Cost final del projecte

Hores
4
2
4
Total

Total
140
70
140
350 €

41562’24 €
8728’07 €
50 290,31 €
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7 Plànols
7.1 P1 conjunt suport sonotrode (enllaç)
7.2 P2 suport del sonotrode (enllaç)
7.3 P3 brida del suport del sonotrode (enllaç)
7.4 P4 conjunt suport forn (enllaç)
7.5 P5 suport del forn d’inducció (enllaç)
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