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1. Descripció del procés de tall 

És el primer pas que s’efectua en la fabricació, partint d’una barra d’acer de la secció 
corresponent. 

La longitud de tall ha de ser suficient perque la fulla final quedi segons especificacions. En cas 
que es tracti d’un fulla mestra o segona arrollada o sigui convencional o parabòlica s’haurà de 
calcular la longitud de tall.  

Tot seguit es descriurà la metodologia de càlcul de la longitud requerida i el procés. 

1.1. Metodologia de càlcul de la longitud de tall 

1.1.1. Longitud de tall de les fulles mestres convencionals. 

En aquest cas, a la distància entre centre i centre d’ulls, se li ha d’afegir el desenvolupament de la 
longitud dels ulls de la ballesta. 

 

Fig.1.1 
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[ ]20ullL D g mm= Π ⋅ + +  (Eq.1.1) 

[ ], ,TALLL Le Lull esquerra Ld Lull dreta mm= + + +  (Eq.1.2) 

1.1.2. Longitud de tall de les fulles segones arollades 

Segons el plànol, es calcula el desenvolupament de l’arrollament. Aquest valor se suma a la 
distància entre centre dels ulls de la ballesta. 

1.1.3. Longitud de tall de les fulles intermèdies 

En aquest cas la longitud de tall és directament la indicada al plànol. 

1.1.4. Longitud de tall de les fulles parabòliques. 

Com s’observa en els plànols, les fulles parabòliques tenen un perfil trapezoïdal. No obstant, la 
barra de partida és de perfil rectangular, amb el que la longitud de tall i la longitud final laminada 
no són les mateixes. 

No obstant, el volum total de material es manté constant. A partir d’aquesta condició, igualant el 
volum de la fulla laminada amb el volum de la fulla de partida s’obté la longitud inicial. 

A aquest valor se li suma una altra quantitat per compensar les operacions de corbat posteriors 
que es fan en els extrems de les fulles. La quantitat afegida es determina a partir de la següent 
expressió. 

G
gLMERMA ⋅= 35  (Eq.1.3) 

( ) ( ) ( ) ( ) MERMAdededeTALL LLLLL
G
gGLL

G
gL ++++⋅

⋅
−

++⋅= 112233 2
 (Eq.1.4) 

En cas que la fulla parabòlica sigui una fulla mestra o una segona arrollada, a la longitud de tall 
anterior se li ha d’afegir el desenvolupament de l’ull o de l’arrollament segons les mateixes 
expressions que en les fulles convencionals. 

Llavors, en les fulles mestres o segones arrollades parabòliques, al paràmetre L3 se li ha d’afegir 
la longitud del desenvolupament de l’ull o de l’arrollat de la segona. 
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Fig.1.2 
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1.2. Descripció mecànica del procés de tall 

El tall es realitza amb una màquina anomenada cisalla. Aquesta, està formada per dos ganivetes 
que exerceixen un esforç de cisalladura al tancar-se sobre la barra d’acer a tallar. 
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Fig.1.3 

La força exercida per les ganivetes depèn de la secció del material que es talla i de la resistència 
a cisalladura de la barra d’acer. La resistència a cisalladura σt es pot calcular  a partir de la 
resistència a la ruptura del material σr . 

0.8t rσ σ= ⋅  (Eq.1.6) 

Per al material emprat en la fabricació de ballestes el valor de σt és : 

240t
kg

mm
σ =  (Eq.1.7) 

A partir d’aquí, la força necessària de cisalladura pot estimar-se a partir de l’expressió següent: 

tasF σ⋅⋅=  (Eq.1.8) 

Si les velocitats de tall són de l’ordre de 1÷2 m/min la potència desenvolupada és de l’ordre de  

[ ]WvasN

kgvasvFN

t

t

⋅⋅⋅⋅=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅⋅⋅=⋅=

σ

σ

1635.0

min
 

(Eq.1.9) 

Amb 
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    a,s : mm 

    v : m/min 

    σt :  kg/mm2 
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2. Descripció del procés de foradat 

Aquest es realitza mitjançant un procés de punxonat. Inicialment es calenta la part de la barra que 
es vol punxonar, la part central en cas del forat del caputxí o els extrems de la fulla en cas dels 
forats de les brides. 

2.1. Descripció del procés de punxonat 

Consisteix en foradar la barra d’acer mitjançant un útil que talla per pressió.  L’útil de punxonat 
consisteix en un punxó i una matriu d’acer especial rectificat. Aquests elements es fixen a una 
premsa. La part fixa de la premsa conté la matriu, mentre que la part mòbil conté el punxó.  

És necessari que hi hagi joc entre la matriu i el punxó. Aquest joc depèn del gruix de la barra 
d’acer i del diàmetre nominal del forat que es vol realitzar. 

La força total que intervé en el procés de punxonat és: 

 

FextFFT +=  (Eq.2.1) 

F : Força de punxonat.[kg] 

Fext : Força d’extracció, ja que la barra es queda enganxada al punxó i ha         
     de fer-se una força suplementària al pujar el punxó. [kg] 

cF p s σ= ⋅ ⋅  (Eq.2.2) 

P : Perímetre foradat. [mm] 

S : Gruix de la barra. [mm] 

σc : Resistència a la cisalladura. [kg/mm2] 

 

( ) FFext ⋅÷= 07.002.0  (Eq.2.3) 

En el procés de punxonat, cal comprovar que el punxó resisteix l’esforç creat en l’operació. 
Aquest es sol·licita a compressió, prenent σc com ¾ de la resistència a la tracció σt l’esforç 
s’estima com:   
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 (Eq.2.4) 

  Kc : Esforç de compressió del punxó. [kg/mm2] 

  A : Secció del punxó.[mm2] 

Substituint en aquesta expressió la força necessària per a fer el punxonat, s’obté la fatiga que 
experimenta el punxó en funció de la força de punxonat. 

s : Gruix de la zona punxonada. [mm] 

  d : Diàmetre del forat. [mm] 

La resistència a la compressió dels punxons utilitzats en el procés és de 350 kg/mm2. Les fulles 
s’escalfen a una temperatura d’aprox 990÷1000 ºC essent la resistència a la tracció de l’acer de 
ballesta en aquestes condicions 65 kg/mm2 aproximadament.   

La carrera activa del punxó c depèn del gruix de la barra a foradar. En cas que els punxons siguin 
rectes. 

[ ]mmsc ⋅= 5.0  (Eq.2.6) 

 En cas que els punxons siguin bisellats  c = s. 

 

Fig.2.1 
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=  (Eq.2.5) 
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La potència desenvolupada es calcula com: 

t
cFTN ⋅=  (Eq.2.7) 

On t és el temps que triga el punxó en efectuar un cicle. 

Poden donar-se casos en que interessi que tots els forats es facin de forma simultània. D’aquesta 
manera no es perden les distàncies relatives entre ells.  

En aquests casos, la potència requerida per a fer els forats és la suma de la potència de cada 
forat.   
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3. Descripció del procés de laminació 

Totes les fulles parabòliques o trapezoïdals, han de passar pel procés de laminació. Com s’indica 
en apartats anteriors, les magnituds característiques de la fulla trapezoïdal depenen de les 
consideracions de disseny. 

La forma final del laminat s’obté en una màquina especial que consta de les següents parts: 

- Forn d’escalfament. 

- Grup descascarillador d’aigua a pressió. 

- Grup de laminació de dos rodets. 

- Mecanisme de fixació de les fulles de ballesta 

- Pistó de desplaçament longitudinal. 

- Sistema d’adreçament longitudinal. 

- Sistema de control CNC. 

Cal comentar que el rodet superior del grup de laminació pot desplaçar-se verticalment. 
Combinant la velocitat longitudinal del pistó amb la velocitat vertical del rodet de laminació 
s’obtenen les pendents de laminació. 

El primer pas del procés consisteix en escalfar els extrems de les fulles a laminar. Aquestes es 
dipositen en una cinta transportadora. D’aquesta manera, quan arriben al final del forn ja es 
troben a temperatura. Tot seguit, s’introdueix l’extrem escalfat a la unitat descascarilladora. En 
ella es projecta aigua a pressió sobre la superfície eliminant la calamina. Aquesta pot desgastar 
els rodets de laminació.  

Després d’eliminar la calamina superficial, es fixa la fulla al pistó longitudinal mitjançant el 
mecanisme de subjecció. Tot seguit el sistema de control  executa el programa de laminació.  

Un cop la peça està laminada es transporta a la màquina d’adreçament per tal de corregir les 
desviacions longitudinals. La màquina adreçadora, detecta la desviació i efectua la correcció. 

Quan la meitat de la peça es troba laminada, es deixa refredar a l’aire i es torna a efectuar  

el procés per tal de fer el laminat de l’altra meitat. 
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3.1. Conceptes generals dels processos de laminació 

La laminació en calent es pot considerar com una forja contínua. Es realitza entre unes 
temperatures compreses entre la de recristalització i de fusió i a l’igual que en la forja, no es dóna 
acritud. 

La deformació pot ser tan intensa com es vulgui sempre que el material es mantingui a la 
temperatura adequada.  La temperatura d’escalfament de l’acer està compresa en el mateix 
interval que en el punxonat i la forja essent T = 850÷1050 ºC.  

Les deformacions de laminació que experimenta una barra d’acer al passar pels rodets de 
laminació són tres. 

- Recalcat d’entrada. 

- Deformació màxima. 

- Dilatació de sortida. 

La dilatació de sortida es produeix quan disminueix la pressió que fan els rodets en el pla que 
conté els seus eixos. Degut a les reaccions elàstiques del material, es produeix un eixamplament 
en la secció del material laminat. Aquest, és més acusat en la part central així que per a que la 
laminació sigui uniforme cal emprar cilindres lleugerament bombats. 

La reducció de gruix es valora a través d’un paràmetre anomenat pressió. 

 

Fig.3.1 
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0 1 [ ]P h h mm= −  (Eq.3.1) 

Al entrar en contacte la fulla amb els cilindres de laminació, apareixen les forces F1 i F2 de reacció 
del material al ser deformat que tendeixen a separar els cilindres. 

Cadascuna d’aquestes forces poden descompondre’s en dos, les N en la direcció dels eixos dels 
cilindres i les T tangencials. 

Les forces N queden contrarestades per les forces N’ dels cilindres de laminació, mentre que les 
forces T que s’oposen a l’entrada del material es compensen per la força de fricció als cilindres. 
Aquesta arrossega el material amb un força de valor 

Nµ ⋅  (Eq.3.2) 

 µ : Coeficient de fricció. 

Per a que l’arrossegament es pugui donar, cal que es verifiqui. 

N N tg tgµ α µ α⋅ > ⋅ ⇒ >  (Eq.3.3) 

Normalment el valor de µ varia entre 0.4 i 0.5, amb el que l’angle α haurà d’estar comprés entre 
22º i 27º. 

La pressió màxima depèn del diàmetre dels cilindres i del coeficient de fricció segons l’expressió: 

[ ]max 2

12 1
1

P r mm
µ

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⋅ ⋅ −
⎜ ⎟+⎝ ⎠

 (Eq.3.4) 

Si es prenen els valors de µ anteriors i es considera d el diàmetre dels cilindres, la pressió 
màxima està compresa entre 

[ ]
10 14
d dP mm> >  (Eq.3.5) 
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4.   Descripció dels processos de forja 

En aquests processos, se sotmet l’acer de ballesta a esforços de tota classe, principalment de 
compressió. La conformació pot fer-se per deformació o per deformació i tall. 

Les operacions de forja es fan en tres passos ben diferenciats. Primer s’escalfa l’acer a la 
temperatura adient, quan es troba a temperatura se li apliquen els esforços i finalment es deixa 
refredar el material. 

De l’esmentat anteriorment en els processos de forja han de definir-se la forma de fer el 
calentament, la temperatura màxima que s’ha d’assolir i la forma de fer el refredament. 

• L’escalfament en la forja 

Aquest ha fer-se de forma gradual, ja que si els escalfaments es fan bruscament s’estableixen 
diferències de temperatura importants entre la perifèria de la peça i el seu interior. Aquesta 
diferència de temperatures origina dilatacions diferenciades que provoquen tensions internes. 

Altres factors que s’han de tenir en compte en l’escalfament són evitar els sobreescalfaments 
locals i reduir al mínim la permanència dels metalls a la temperatura màxima. Minimitzant 
l’estada del metall dins del forn de calentament s’evita el creixement dels grans. 

• Temperatura de forja 

Les temperatures a les que s’han d’escalfar els metalls i les seus aliatges en la forja estan 
compreses per a cada material entre una temperatura màxima i una mínima. 

La temperatura mínima sempre és superior a la de recristalització per evitar que al deformar el 
metall aquest s’endureixi per acritud. Un cop s’ha superat la temperatura mínima, quan més 
s’escalfi el metall menor serà la resistència que oposi aquest a deformar-se. No obstant, també 
serà més gran el seu creixement de gra.  

La temperatura de forja per als acers emprats en la fabricació de ballestes està compresa entre 
850 – 1050 ºC. 

• Refredament 

El refredament de les peces després dels esforços de deformació sol fer-se a l’aire. 

Cal comentar en les operacions de laminat i punxonat també ha de fer-se el mateix cicle tèrmic 
que en els processos de forja. 
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4.1. Descripció del procés d’arrollat dels ulls de les fulles 
mestres  

En aquest procés es conformen els extrems de les fulles mestres. Per tal de desenvolupar 
aquestes operacions, es necessita una màquina especial que pugui fer les següents operacions: 

- Bisellat de l’extrem de la fulla. 

- Arrollat de l’ull de la fulla mestra. 

- Bisellat del segon extrem. 

- Arrollat del segon ull de la fulla mestra. 

El bisellat consisteix en efectuar un retallat sobre l’extrem de la fulla de manera que quedi 
preparat per a fer l’arrollament.  

Els extrems de les fulles s’escalfen a la temperatura de forja, posteriorment es porten a la premsa 
de bisellar. 

El paràmetre que cal controlar en aquesta operació és la longitud de la fulla. Aquesta coincideix 
amb la longitud inicial de tall menys 20 mm que és la part que s’afegeix de més  en l’operació de 
tall. Com s’observa en l’apartat 12.2.1.1, a l’expressió que calcula la longitud del 
desenvolupament de l’ull se li afegeixen 20 mm. Aquests 20 mm  són la merma necessària en el 
bisellat següent. 

 

Fig.4.1 
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Quan es finalitza el bisellat entra un buló de diàmetre adequat (segons el diàmetre de l’ull que es 
vol arrollar). Tot seguit, un pistó pressiona la fulla contra el buló i queda bloquejat en la posició de 
contacte. Finalment tot el dispositiu fa un moviment circular que pressiona el material de la fulla al 
voltant del buló, conformant així l’ull de la mestra. 

Un cop s’ha efectuat l’arrollat del primer ull, l’operari fa l’arrollat de l’altre extrem. 

Les operacions de bisellat i d’arrollat del segon ull són anàlogues a les anteriors,  amb l’única 
diferència que la longitud de bisellat canvia. 

Aquesta es calcula com: 

[ ]
2
ULL

BISELATL L g mmφ
= + +  (Eq.4.1) 

Essent L la longitud entre el centre dels ulls de la fulla mestra. 

4.2. Descripció del procés d’arrollat de les fulles segones 

El procés d’arrollat de les fulles segones és igual que l’arrollat de les mestres amb la diferència 
que no hi ha bisellat previ. 

Primerament, els extrems de les fulles s’escalfen a la temperatura de forja. Mentre s’estan 
escalfant, l’operari busca la matriu d’arrollat adient. Cada arrollat ha de tenir una matriu 
corresponent. 

Quan l’extrem de la fulla està a temperatura l’operari fixa la fulla a la longitud d’arrollat i un 
mecanisme plega l’extrem de la fulla al voltant de la matriu. Tot seguit, la màquina retira la matriu 
lateralment i l’operari extreu la fulla arrollada deixant-la refredar a l’aire. 

En aquesta operació, les úniques dades necessàries per a fer l’operació són la longitud d’arrollat i 
la matriu a utilitzar. 

La longitud d’arrollat coincideix amb la distància entre el forat central i el pla que conté l’eix de l’ull 
de la fulla mestra. 

 

LdLed
LeLae

=
=

 (Eq.4.2) 

 

La longitud que es plega al voltant de la matriu queda determinada en l’operació de tall inicial. 
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Fig.4.2 

4.3. Descripció del procés de retallat 

Consisteix en retallar una part de la barra inicial  segons les mides indicades al plànol de la peça. 
Els útils emprats en aquesta operació consisteixen en una matriu oberta o troquel fixats a una 
premsa hidràulica. 

El primer pas es escalfar l’extrem de la fulla a retallar a la temperatura de forja. Un cop escalfat i 
amb el troquel adequat col·locat en la premsa, l’operari posiciona la fulla a la distància adequada 
per realitzar el retallat. 
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Fig.4.3 

Les forces que intervenen en aquesta operació es calculen de la mateixa manera que en el 
punxonat. 

 

FextFFT +=  (Eq.4.3) 

F : Força de retallat 

Fext : Força d’extracció, ja que la barra es queda enganxada al troquel i ha        
      de fer-se una força suplementària al pujar el troquel. 
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 (Eq.4.4) 

[ ]
( ) [ ]1 1

2

2

p q mm

p m a b mm

= ⋅

= − + ⋅
 (Eq.4.5) 

tF p s σ= ⋅ ⋅  (Eq.4.6) 

m : Amplada de la fulla. 

p : Perímetre retallat. 

s : Gruix de la barra.  

σt : Resistència a la cisalladura. 

( ) FFext ⋅÷= 07.002.0  (Eq.4.7) 

La carrera activa del punxó c depèn del gruix de la barra a foradar. En cas que els punxons siguin 
rectes. 

[ ]mmsc ⋅= 5.0  (Eq.4.8) 

 En cas que els punxons siguin bisellats  c = s. 

 La potència desenvolupada es calcula com: 

t
cFTN ⋅=  (Eq.4.9) 

On t és el temps que triga el punxó en efectuar un cicle. 

4.4. Descripció del procés de doblegat. 

El doblegat es fa en totes les fulles parabòliques menys en les mestres. D’aquesta manera 
s’assoleix l’encaix entre totes en la ballesta parabòlica. 
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L’operació es fa en una premsa hidràulica amb matriu oberta. La matriu està formada per dos 
peces que donen la curvatura desitjada en l’extrem de la fulla. Cada canvi de curvatura implica un 
canvi de matriu. 

Com en els procediments anteriors, el primer pas consisteix en escalfar la part a doblegar a la 
temperatura de forja. Seguidament, l’operari col·loca la fulla a la distància de doblegat i la premsa 
efectua l’operació. 

 

 

Fig.4.4 

Les úniques dades necessàries per a fer l’operació són la distància de doblegat i la matriu a 
utilitzar. 

La força necessària per a fer el doblegat es pot calcular a partir de l’expressió. 

 

a
sbR

F s
2

2
3 ⋅⋅
⋅=  (Eq.4.10) 

Rs : Càrrega unitària en el límit elàstic. 

La potència desenvolupada en el procés és: 

t
cFN ⋅=  (Eq.4.11) 

 c : Distància recorreguda per la part superior de la matriu. 

 t : Temps invertit en fer el cicle de doblegat. 
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5. Descripció dels tractaments tèrmics 

Els processos que es descriuen a continuació són els més importants en la fabricació de 
ballestes. La correcta aplicació d’aquests, farà que les característiques mecàniques del material 
siguin les desitjades o no. 

Hi ha  molts tipus de tractaments tèrmics. Tots ells es basen en escalfar les peces a una 
determinada temperatura, mantenir-los a aquesta durant un període de temps i procedir a un 
refredament en les condicions adequades. 

D’aquí s’extreu que tant el temps com la temperatura són factors decisius en el tractament 
tèrmic i caldrà determinar-los acuradament. 

D’entre tots els tractaments tèrmics existents, els utilitzats en la fabricació de ballestes són : 

• El temple. 

• El revingut. 

Les peculiaritats de cadascun d’ells depèn de la composició de l’acer de partida, de la forma i de 
la mida de les peces.   

Llavors, com a primer pas a l’hora de descriure’ls cal partir de les característiques de la matèria 
prima.  

Les fulles de ballesta estan fabricades a partir d’acer aliat per a molles. Concretament els acers F-
1442 (60SiCr8) i F-143 (50CrV4). Les composicions característiques de cadascun d’ells s’indica a 
continuació : 

 

F-1442 Composició química de l’aliatge d’acer ( %) 

 C Mn Si P S Cr 

Min. 0.600 0.700 1.700 0.000 0.000 0.250 

Max. 0.640 1.000 2.000 0.035 0.035 0.400 

Taula 4.1 
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F-143 Composició química de l’aliatge d’acer (%) 

 C Mn Si P S Cr V 

Min. 0.470 0.700 0.150 0.000 0.000 0.900 0.100 

Max. 0.550 1.100 0.400 0.030 0.030 1.200 0.200 

Taula 4.2 

Segons la quantitat de C de l’aliatge i el diagrama Ferro-Carboni s’observa que els acers per a 
molles són hipoeutectoides. Aquest fet caracteritza els tractaments de temple i de revingut. 

 

 

Fig.4.5 

5.1. Temple 

Aquest tractament es caracteritza per escalfar les peces a una temperatura determinada, 
mantenir les peces a aquesta temperatura i refredar-les en un medi adient. 

Perque el temple es realitzi correctament, tota la massa d’acer ha de trobar-se en estat austenític 
en el moment de començar el refredament. Tot seguit, si el refredament és prou ràpid, tota 
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l’austenita es transforma en martensita. Aquesta és l’estructura típica del material quan se li ha 
fet un temple correcte. La temperatura de transformació de l’austenita a martensita es produeix a 
temperatures inferiors a 350 ºC sempre que la velocitat de refredament sigui adequada. La 
mínima velocitat amb la que s’obté una estructura completament martensítica s’anomena velocitat 
crítica de temple.  

Per tot l’esmentat anteriorment, s’observa que s’ha de vigilar i controlar acuradament el 
escalfament i el refredament.  

5.1.1. Temperatura de temple en els acers hipoeutectoides. 

L’estructura metal·logràfica de l’acer abans del refredament ha de ser completament austenítica. 
Per saber quina és la temperatura adient segons el contingut de C de l’acer cal recórrer al 
diagrama Fe-C. 
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Fig.5.1 

El gràfic anterior representa una part del diagrama Fe-C. La línia verda (A3) representa la 
temperatura teòrica a la qual, en el diagrama Fe-C, els cristalls d’austenita precipiten en ferrita i 
perlita.  

La línia blava (Ac3) representa la temperatura a la qual, en un procés de escalfament, els cristalls 
de ferrita i perlita es transformen en austenita. S’observa que la temperatura a la qual es pot 
assegurar que la ferrita i la perlita dissolen completament en austenita és superior a la teòrica 
indicada en el diagrama Fe-C.  
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Les temperatures recomanades (punts vermells) de temple són lleugerament superiors a les 
indicades per la línia Ac3. D’aquesta manera s’eviten els possibles errors que s’hagin pogut 
produir per: 

- Sensors de temperatura. 

- Escalfaments desiguals dels forns. 

Tot seguit es mostra una taula amb les temperatures recomanades de temple per a alguns acers 
hipoeutectoides. Aquests valors són orientatius podent-se variar el seu valor. 

 

Composició % C Temperatura Temple ºC 

0.1 925 

0.2 900 

0.2 870 

0.4 840 

0.5 830 

0.6 810 

0.7 780 

0.8 770 

0.9 770  

Taula 5.1 

Per al temple del procés de fabricació de les ballestes indicades a l’apartat 12 la temperatura del 
forn s’estableix a : 

 

Temperatura de temple (º C) 875  

Taula 5.2 
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5.1.2. Durada de l’escalfament durant el temple en els acers hipoeutectoides. 

Per que tota la massa d’acer estigui formada per cristalls d’austenita, cal que l’acer romangui a la 
temperatura de temple durant un cert temps. Aquest temps, comença a comptar quan tota la 
peça, incloent-hi les parts interiors, assoleixen la temperatura de tractament.  

El temps de permanència abans esmentat, depèn dels següents factors : 

- Massa de les peces. 

- Temperatura. 

- Velocitat de escalfament. 

- Classe d’acer. 

- Estat inicial i final del material. 

El motiu pel qual s’ha d’establir un temps de permanència és que quan el material supera la 
temperatura de temple, hi poden haver zones que tinguin més concentració de carboni que 
d’altres. La tendència és que la concentració es vagi igualant en tota la massa, però aquest 
procés es pot veure retardat per: 

- Les segregacions no metàl·liques. 

- Per l’oxigen i el fòsfor que es poden trobar en la solució. 

- Per la presència d’elements d’aliatge (Cr,V,W,etc) 

A part, també cal esmentar que just després de la transformació a austenita les zones que eren 
de ferrita tenen una concentració de carboni baixa. El temps de permanència permet que es 
produeixi difusió i s’homogeneïtzi la solució austenítica. 

Quan l’acer es manté a temperatura superior a la d’austenització (Ac3) durant bastant temps, els 
cristalls d’austenita tenen tendència a augmentar de mida. Aquesta tendència és més acusada a 
mesura que són més grans la temperatura i el temps de escalfament.  

Aquest fenomen no és desitjable ja que les característiques mecàniques de l’acer depenen de la 
mida inicial de l’austenita al iniciar el refredament. Per aquest motiu la temperatura d’escalfament 
no ha de ser massa elevada i el temps de permanència el suficientment llarg. 

Com a norma general es pren que el temps de permanència del material en el forn de temple 
s’estableix a partir de gruix de les peces segons : 

 



Pàg. 26  Annex C 

 

( ) [ ]1.25 minpermanenciat g= ⋅  (Eq.5.1) 

   g [mm]  : Gruix de la fulla.  

5.1.3. El refredament en el procés de temple. 

És la última etapa d’aquest tractament tèrmic. L’objectiu principal és el de transformar tota 
l’austenita en martensita. A part, és en aquest  punt on es dóna la curvatura final (fletxa) a 
cadascuna de les fulles que componen la ballesta. 

La màquina involucrada en aquest procés és una premsa de curvatura que se submergeix en un 
medi de refredament adequat. Quan en la peça es produeix la transformació martensítica, la fulla 
és transportada del bany al forn de revingut. 

 

 

Fig.5.2 

El factor crític d’aquesta etapa és la velocitat de refredament, si aquesta no és suficient ràpida 
apareixen estructures metal·logràfiques no desitjades com la perlita i la bainita. 

Els canvis que es produeixen poden estudiar-se mitjançant els diagrames TTT (diagrames 
temperatura-temps-transformació). Aquests tenen en ordenades la temperatura i en abscisses el 
temps. Les corbes que hi apareixen indiquen les zones on, a una temperatura constant, es 
produeix la transformació de l’austenita en els altres components. 

Tot seguit es mostra un diagrama TTT per a l’acer F-143 (50CrV4) 
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Fig.5.3 
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Per a cada acer i condició d’escalfament, hi ha una velocitat  mínima a partir de la qual es 
produeix la transformació total de l’austenita en martensita sense la formació de perlita o bainita. 
La transformació martensítica comença a la temperatura Ms i finalitza completament a la 
temperatura Mf. 

S’observa que la velocitat de refredament del material en tot els seus punts serà un factor decisiu. 
Llavors, tant la forma del diagrama TTT (característiques del material) com els condicionants que 
influeixen en la velocitat de refredament són els factors que influeixen en el temple. 

5.1.3.1. Influència de la composició i de la mida dels grans d’austenita 

Els diferents elements d’aliatge emprats en els acers fan que la corba TTT es desplaci cap a la 
dreta. D’aquesta manera, la velocitat requerida de temple és més lenta i l’acer en qüestió més 
fàcil de templar. D’entre els elements d’aliatge, els que influencien més són el manganès i el 
molibdè seguint, ordenats de més a menys, pel crom, el silici i el níquel. 

Pel que fa a la mida dels grans d’austenita abans del refredament, a mesura que aquests són 
més grans, la velocitat crítica de temple disminueix. 

5.1.3.2. Influència de la mida de les peces a templar 

La mida de les peces és molt important en el temple. La velocitat de refredament no serà la 
mateixa en la superfície de la peça que en l’interior d’aquesta. El motiu és que el flux de calor des 
de les parts interiors és més lent degut a la conductivitat tèrmica del mateix material templat. 

Aquest fet pot ocasionar que després d’un temple la part superficial de la peça estigui 
completament templada (estructura totalment martensítica), mentre que la interior no. (presència 
de components metal·logràfics tous). 

Tot seguit es mostra aquest fenomen en un gràfic esquemàtic on hi apareixen les corbes de 
refredament en la superfície, i en el centre d’una peça metàl·lica. 
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Fig.5.4 

 

5.1.3.3. Influència del medi de refredament 

Aquest és important ja que determina la velocitat de refredament, existeixen diferents medis com 
l’aigua, les sals i olis de temple. Els olis de temple es divideixen en tres grups. 

- Olis de temple de velocitat normal. 

- Olis de temple de velocitat mitja. 

- Olis de temple de velocitat alta. 

Els olis de velocitat normal són els que s’utilitzen en els temples de ballestes. Aquests s’usen per 
als materials amb templabilitats intermèdies on es requereixen propietats metal·lúrgiques 
homogènies. 

La temperatura de l’oli de temple és important ja que influenciarà en els següents factors: 

- La vida de l’oli de temple. 

- La velocitat de refredament. 

- La viscositat. 

- La distorsió de les peces templades. 



Pàg. 30  Annex C 

 

La temperatura de l’oli en el procés de templat de les fulles de ballesta es manté superior 
als 80 ºC. 

Les característiques que ha de tenir un oli de temple són una baixa viscositat, una 
volatilitat baixa, temperatures de combustió elevades i gran resistència a l’oxidació. 

5.1.3.4. Fases de refrigeració en el temple 

El refredament de les peces en el temple, en dóna en tres etapes diferenciades. Aquestes, 
condicionen la velocitat de refredament.  

• Primera etapa 

Al introduir la peça en el medi refrigerant es forma una capa de vapor que envolta el metall. El 
refredament es fa per conducció i radiació a través de la capa gasosa. La velocitat de 
refredament és relativament lenta influint en aquesta velocitat la temperatura d’ebullició del 
medi de temple i la conductibilitat tèrmica del vapor. 

• Segona etapa 

Quan disminueix la temperatura de la superfície del metall, la pel·lícula de vapor va 
desapareixent. No obstant, el líquid de temple bull al voltant de les peces i es formen moltes 
bombolles que envolten l’acer. Aquestes bombolles es transporten mitjançant corrents de 
convecció. Seguidament, el vapor es va separant de la superfície de la peça i va reemplaçant-
se per líquid.  

Aquesta és l’etapa de refredament més ràpid i s’anomena etapa de refredament per transport 
de vapor. 

• Tercera etapa 

Aquesta es presenta generalment per sota del 300 ºC. El refredament el fa el líquid per 
conducció i convecció quan la temperatura entre la superfície i el medi de refrigerant és petita. 
En aquesta etapa, la velocitat de refredament és més lenta que les anteriors, depenent de la 
conductibilitat tèrmica del líquid i de la seva agitació. 

El gràfic següent il·lustra les diferents fases anteriors. 
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Fig.5.5 

La duresa que han de tenir les fulles després del temple perque aquest sigui correcte ha d’estar 
comprés entre els valors: 

 

Duresa després del temple 55 ÷ 57  [HRC]  

Taula 5.3 

 

5.2. Revingut 

Els acers, després del temple queden massa durs i fràgils per a les aplicacions a les que estan 
destinats. Aquests inconvenients es corregeixen mitjançant el revingut, que és un tractament que 
consisteix en escalfar l’acer a una temperatura més baixa que la temperatura crítica inferior Ac1 
deixant-lo refredar posteriorment. 

L’objectiu del revingut no és eliminar els efectes del temple sinó modificar-los, disminuint la 
resistència i la duresa, augmentant la tenacitat i eliminant també les tensions internes. 
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En el procés de revingut de les fulles de ballesta, les temperatures i temps de permanència són:  

 

Temperatura de revingut  ºC 530 

Temps de permanència [ min / mm de gruix ] 3.25  

Taula 5.4 

5.2.1. Modificació de les característiques mecàniques 

Les conseqüències del revingut sobre el material templat són que a mesura que la temperatura 
de revingut augmenta, disminueixen la resistència a la tracció i la duresa, mentre que 
s’incrementen la ductilitat, la tenacitat i la resilència. 

5.2.2. Modificació dels constituents microscòpics  

Les variacions de les característiques mecàniques abans esmentades són conseqüència dels 
canvis en la microestructura de la martensita.  

El revingut es dóna en tres fases diferenciades.  

• Primera etapa de revingut 

Aquesta etapa s’efectua a temperatures inferiors a 300 ºC. En ella es precipita un carbur de 
ferro ε i el contingut de carboni de la martensita disminueix a C = 25%.  La fórmula d’aquest 
carbur ε és Fe2,4C i és diferent de la cementita Fe3C.  Aquesta precipitació es produeix al 
voltant dels límits dels grans heretats d’austenita que encara es manifesten en la martensita.  

• Segona etapa de revingut 

Aquesta etapa només apareix en cas que hi hagi austenita retinguda del temple anterior. 
L’interval de temperatures en que es produeix aquesta etapa solapa amb els intervals en que 
es donen la primera i tercera etapa. 

• Tercera etapa de revingut 

En aquesta etapa, el carbur ε es transforma en cementita Fe3C. Al augmentar la temperatura 
de l’acer es forma primer un precipitat de cementita en els límits i en l’interior de les agulles de 
martensita. Seguidament, al incrementar-se la temperatura, es redissol la cementita de 
l’interior de les agulles mentre que es fa més gruixuda la cementita que envolta la martensita. 
 Al progressar el escalfament, la coalescència i la globulització continua fins que es distingeix 
una matriu de cementita i ferrita. 
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A la microestructura resultant se l’anomena martensita revinguda. Tot seguit es  mostra un 
gràfic on s’indiquen les diferents etapes del revingut. 
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Fig.5.6 

5.2.3. Fragilitat del revingut (Fragilitat Krupp) 

Aquest fenomen es dóna en els acers aliats amb crom i níquel. Es presenta quan després del 
temple l’acer es manté durant bastant temps en la zona de temperatures compreses entre 
450÷550 ºC. 

Com que el revingut es fa en aquest interval de temperatura, és important que la durada d’aquest 
sigui el més curta possible i que el refredament posterior al tractament de revingut sigui ràpid. Per 
aquest motiu després del forn de revingut s’instal·len unes dutxes d’aigua les quals refreden les 
peces un cop surten del forn. 

La duresa que ha de tenir el material després del revingut ha d’estar compresa entre els valors: 

 

Duresa després del revingut 42÷46 [HRC] 390÷432 Brinell  

Taula 5.5 
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6. Descripció del procés de granallat 

En l’apartat 9.8.2 es descriu la influència del batut amb perdigons en la resistència a la fatiga. El 
gràfic que es mostra en l’apartat mostra com mitjançant un procés de shot peening s’incrementa 
la resistència a la fatiga.  

Aquest augment és degut a la introducció d’esforços de compressió en la superfície de la part 
traccionada de la fulla de ballesta. 

Cal indicar que els esforços són majors si durant el granallat es fa un esforç de flexió. 

 

 

Fig.6.1 

Aquest procés es duu a terme mitjançant una màquina granalladora que projecta els perdigons 
sobre la superfície de les peces.  

Els paràmetres que defineixen el procés de granallat són : 

- Tipus de perdigons. 

- Grandària dels perdigons. 

- Pressió i velocitat de projecció. 

- Temps d’exposició.   
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La quantitat de perdigons que impacten sobre la superfície de treball és funció del cabal de 
perdigons, el patró de granallat, la manipulació de les peces i el temps d’exposició. 

El control de l’operació es basa en controlar la ràfega de perdigons en relació a la peça que s’està 
fabricant. Això compren la mesura de la intensitat i la cobertura. La intensitat és una mesura de 
la ràfega i la cobertura és una mesura del temps d’exposició. 

Les característiques de la granalla utilitzada en del procés de fabricació de ballestes són : 

 

Diàmetre nominal [mm] 0.8 

Densitat [Kg/mm3] 7.3 

Duresa [HRc] 46÷51 

%C 8.5 

Microestructura Sorbítica  

Taula 6.1 

La intensitat del granallat es mesura mitjançant una tira Almen. Aquesta es fa passar per la 
màquina de granallar i seguidament es mesura la deformació que experimenta.  La deformació 
abans esmentada es parametritza a partir de la fletxa que experimenta la tira Almen. 

Les característiques de les tires Almen i del suport de fixació es mostren a continuació : 

 

Fig.6.2 
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Fig.6.3 

En la fabricació de ballestes, s’utilitza una tira tipus C. La fletxa que indica la correcta intensitat de 
granallat és de 0.3÷0.4 mm. 

La durada del granallat es determina mitjançant inspecció òptica (microscopi metal·lúrgic de 50 
augments) de la superfície de les tires Almen granallades.  Tot seguit es mostren imatges amb 
diferents % de cobertura  

 

Fig.6.4 
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Tot seguit es presenta la relació entre el tant per cent de cobertura i el temps d’exposició. 

( )01 1 n
nC C= − −  (Eq.6.1) 

N : Número de passades. 

C0 : Percentatge de recobriment en la primera passada. 

El temps total d’exposició s’obté multiplicant el número de passades necessàries pel temps que 
s’inverteix en la primera passada. 

6.1. Teoria del reforç dels metalls mitjançant el shot peening 

Tal com s’ha explicat, el procés de shot peening consisteix en llançar gran quantitat de 
perdigons sobre la superfície del metall a gran velocitat. 

Cada perdigó que impacta en la superfície, actua com un petit martell essent la intensitat 
d’aquest funció de la seva energia cinètica i l’angle d’incidència. Els diferents impactes 
provoquen una petita deformació plàstica de la superfície del metall. 

S’observa experimentalment que si la peça a granallar és una tira de metall, la part 
granallada es corba de forma convexa. Això demostra que s’introdueixen esforços de 
compressió en la superfície. Hi ha evidències experimentals que demostren que les tensions 
de compressió són un dels factors més importants, sinó el més important, relacionat amb 
l’increment de la vida a la fatiga de les peces granallades. 

Els esforços de compressió augmenten la resistència a l’inici i la propagació d’esquerdes de 
dos maneres: 

a. S’oposa a les tensions de tensió en la capa de material granallat degut a forces i 
moments externs aplicats. 

b. Inhibeix el lliscament de les capes del material situades en la direcció del màxim 
esforç de cisalladura. 
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7. Descripció del procés d’escariat 

L’escariat es realitza mitjançant una taladradora en la que se li posa un escariador enlloc d’una 
broca. D’aquesta manera, s’aconsegueix deixar el forat de l’ull dins les toleràncies indicades al 
plànol. 

Els escariadors són elements similars a les broques, estan formats per una punta tallant, un cos 
que serveix de guia i un mànec. Hi han quatre tipus diferents d’escariadors, els cilíndrics, els 
cònics, els expansibles i els regulables. 

Els que s’empren en la fabricació de ballestes són els escariadors cilíndrics, aquests serveixen 
per a calibrar i acabar els forats. Per aquest motiu, el gruix de material que arranquen és petit de 
0.1÷0.4 mm. El número de dents i les característiques dels escariadors depenen del diàmetre a 
escariar i el material a mecanitzar. 

 

Diàmetre [mm] Número de dents 

Fins a 12 4-6 

12-20 6-8 

20-30 8-10 

30-40 10-12 

40-50 12-14 

50-60 14-16 

60-100 16-20  

Taula 7.1 

 

Material Sentit de gir 
Sentit de 

l’hèlix 
Angle de 

l’hèlix 
Angle 

incidència 
Angle 

despreniment 

Acer Dreta Esquerra 8º 10º 5º 

Acer dur Dreta Esquerra 9º 8º 5º  
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Taula 7.2 

La potència consumida per l’escariat es calcula igual que en el taladrat, la velocitat de tall és : 

[ ]

1000 min
1000

c

c

n mV

Vn rpm

π φ

π φ

⋅ ⋅ ⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
⋅

=
⋅

 (Eq.7.1) 

Essent : 

 φ [mm]  : Diàmetre del forat. 

 n [rpm]  : Velocitat de gir. 

Per al material a mecanitzar, les velocitats de tall han d’estar compreses entre 6 ÷ 10 [m / min]. 

La força necessària per escariar es calcula com : 

2
4c t
aF k φ σ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅  (Eq.7.2) 

a és l’avanç per cada volta de la broca escariadora,k és una constant que pren valors entre 3 ÷ 4 i 
σt és la resistència a cisalladura del material que per a l’acer de ballesta és de 76 kg / mm2. 

Normalment es considera que a pren per valor φ / 100 essent les unitats del diàmetre [mm]. 

La potència desenvolupada es determina multiplicant la força per la velocitat de tall. És considera 
la velocitat mitjana en l’eina essent aquesta : 

2 min
c

m
V mV ⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦

 (Eq.7.3) 

[ ]1
6c c mP F V W= ⋅ ⋅  (Eq.7.4) 

La potència absorbida per la màquina sol ser superior a la requerida per l’operació d’escariat. 
Considerant el rendiment de la màquina de µ = 0.7 ÷ 0.8 

[ ]c
m

PP W
µ

=  (Eq.7.5) 
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En la taula que segueix, s’indica la potència d’escariat necessària en el procés de producció a 
implantar : 

 

Referència φ [mm] n [rpm] P [W] 

MA-451 38 84 51.6 

P-2940 40 80 54.3 

NI-180 40-33 80-96 54.3 - 44.8 

ME-0840 60 53 81.4 

P-1690 40 80 54.3 

P-2800 48 66 65.1 

ME-2150 30 106 40.7 

LA-026 30 106 40.7  

Taula 7.2 

Segons l’anterior, es necessita una taladradora escariadora amb una potència mínima de 70 [W]. 
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8. Descripció del procés de Muntatge 

Aquest consisteix en acoblar les diferents peces que componen la ballesta, posar el caputxí, les 
brides i els casquillos o silentblocks, etc. 

Aquesta operació no es fa en una màquina específica sinó que es fa en una zona de 
muntatge on hi han les màquines, els operaris i els dispositius necessaris.  

Com pot observar-se en els plànols de les ballestes, s’observa que aquestes tenen diferents 
fletxes. La fletxa de la mestra és diferent que la fletxa de la segona i així successivament. El 
motiu d’aquesta diferenciació en les fletxes es degut a que d’aquesta manera s’assegura que 
les fulles quedin apretades les unes amb les altres en el muntatge. 

L’ensamblatge d’una ballesta compren els següents passos: 

1. S’engreixinen les fulles. ( Només en les ballestes convencionals) 

2. Es rematxen les brides en les fulles que en porten. 

3. Es posen els casquillos o silentblocks en les fulles mestres. 

4. Es munten les fulles de ballesta amb el caputxí damunt d’una taula provista d’un pistó 
hidràulic. Quan totes les fulles estan col·locades l’operari acciona el pistó comprimint-
les entre si i apretant la femella del caputxí. 

5. Es posen els cargols, tubs i femelles de les brides. 

Mitjançant una grua de polipast es diposita la ballesta en la plataforma de producte finalitzat 
per anar a precàrrega. 
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9. Descripció del procés de precàrrega 

Consisteix en aplicar una càrrega  una mica superior a la de servei de la ballesta. Aquest 
procediment només pot aplicar-se en aquells dispositius en que la sol·licitació de treball és 
unidireccional. Al fer una precàrrega en la mateixa direcció que la càrrega de servei, 
s’introdueixen esforços de compressió beneficiosos que milloren la vida a fatiga de la molla. 
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10. Descripció del procés de pintat 

Aquesta operació és fa en una sala amb un sistema de ventilació especial. L’operari porta les 
fulles o les ballestes muntades en una estructura metàl·lica mòbil que pugui manipular-se 
fàcilment.  

Un cop dins, amb una pistola pinta les peces. El sistema de ventiladors de la sala fa que 
s’estableixi una circulació d’aire que eviti que quedin partícules de pintura en suspensió que 
afectin la salut de l’operari.  

En el circuit de ventilació d’aire es posen filtres de cartró que eviten la contaminació de l’aire 
circulant. 

Les ballestes convencionals es pinten un cop estan ensamblades mentre que en les 
ballestes parabòliques es pinta cada fulla per separat i després es fa el muntatge. 
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