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Resum 

Actualment s’estudien nous procediments per ampliar els límits de conformació del procés 

d’embotició de xapes. Una línia de recerca consisteix en l’ús d’una matriu amb canals, pels 

quals s’introdueix un lubrificant a pressió hidrostàtica a la zona de contacte entre xapa i 

matriu durant el procés d’embotició. 

L’objectiu del present projecte és estudiar l’efecte d’integrar una lubrificació a pressió 

hidrostàtica a un dels models elementals del procés d’embotició, mitjançant l’aplicació del 

mètode dels elements finits. 

En primer lloc es desenvolupa un model d’elements finits de dos dimensions que consta de 

tres components: placa de pressió, matriu i xapa. Aquest model permet l’anàlisi de les 

sol·licitacions tribològiques a la superfície de la matriu durant el procés. D’especial interès 

són les tensions normals de contacte i les forces de fricció. A continuació es determinen i 

es varien els paràmetres essencials del procés, per tal d’estudiar la seva influència. En 

segon lloc s’amplia el model d’elements finits per simular el procés amb lubrificació a 

pressió hidrostàtica. Per tal de dissenyar els canals de lubrificació integrats a la matriu es 

varien tant el diàmetre com la posició d’aquests. La ubicació dels canals en la direcció 

transversal de la matriu (tercera dimensió) s’estudia en un nou model de tres dimensions. 

Finalment es verifiquen els resultats teòrics obtinguts de les simulacions mitjançant els 

resultats de proves realitzades al banc d’assaig. 

El resultats obtinguts de les simulacions mostren que les sol·licitacions a la superfície de la 

matriu no són homogènies i que els valors màxims es localitzen en zones específiques. És 

precisament en aquestes zones de sol·licitacions màximes, on s’han de posicionar els 

canals de lubrificació a pressió hidrostàtica per tal de disminuir les forces de fricció que 

actuen localment, i així poder ampliar els límits de conformació. 
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1. Glossari 

ATotal  [mm2]  Àrea tota sobre la qual la pressió hidrostàtica actua 

b  [mm]  Amplada de la xapa 

d  [mm]  Diàmetre del canal de lubrificació 

d0  [mm]  Diàmetre de la xapa primitiva 

dst  [mm]  Diàmetre del punxó 

E  [N/mm2] Mòdul d’elasticitat 

FD  [N]  Força per doblegar i adreçar la xapa 

FD1  [N]  Força de doblegament 

FD2  [N]  Força d’adreçament 

FHS  [N]  Força hidrostàtica 

Fid  [N]  Força de conformació ideal 

FN,P1  [N]  Força normal al primer pic 

Fp  [N]  Força de la placa de pressió 

FRM  [N]  Força de fricció al radi de la matriu 

FRM,P1  [N]  Força de fricció al primer pic 

FRM,P2  [N]  Força de fricció al segon pic 

FRM,PL  [N]  Força de fricció a la zona plana de la matriu 

FRMRadi  [N]  Força de fricció al radi de la matriu 

FR  [N]  Força de fricció 

FRP  [N]  Força de fricció entre xapa/placa de pressió i entre xapa/zona 

                                                plana de la matriu 

FRP,PL  [N]  Força de fricció a la zona plana de la placa de pressió 
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FRP,P  [N]  Força de fricció al pic de la placa de pressió 

FRPlaca  [N]  Força de fricció sota la placa de pressió 

FRTotal  [N]  Força de fricció total 

FT  [N]  Força de tracció 

FTTotal  [N]  Força de tracció total 

kf  [N/mm2] Tensió de fluència 

kf,0  [Nmm2]  Límit de fluència per φ  = 0 

l  [mm]  Longitud 

Lmin  [mm]  Longitud de l’aresta de l’element més petit 

lp  [mm]  Llargada de contacte entre matriu i placa de pressió 

pHS  [bar]  Pressió hidrostàtica 

pp  [N/mm2] Pressió a la placa de pressió 

r  [mm]  Radi de la matriu 

Rr  [mm]  Radi de l’anell d’embotició 

Rst  [mm]  Radi de la part arrodonida del punxó 

s  [mm]  Gruix de la xapa 

v  [mm/s]  Velocitat d’estirada de la xapa 

Símbols grecs ρ   [kg/dm3] Densitat �
FT  [N]  Reducció de la força de tracció β
max  [ - ]  Relació d’embotició límit α   [rad]  Angle de contacte σ
N  [N/mm2] Tensió normal de contacte 
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σ
p  [N/mm2] Tensió normal a la placa de pressió ν   [ - ]  Coeficient de Poisson �   [ - ]  Coeficient de fricció φ   [ - ]  Grau de deformació �
t  [s]  Instant de temps 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

En el camp dels processos de conformació de xapes hi ha actualment, cada vegada més, 

la necessitat de fabricar peces de geometria complexa i de grans dimensions, com per 

exemple és el cas de les carrosseries d’automòbil. Un dels processos de conformació de 

xapes d’acer i d’alumini més important és el procés d’embotició. La fabricació de peces 

embotides ve limitada per la relació d’embotició i pel desgast que sofreix l’eina, degut als 

grans esforços a què és sotmesa. 

Una de les línies de recerca del departament de tecnologia de producció i màquines de 

conformació (Produktionstechnik und Umformmaschinen) de la Technische Universität 

Darmstadt (Alemanya) és l’estudi de l’ampliació dels límits de conformació en el procés 

d’embotició. Un nou procediment consisteix en introduir una pel·lícula lubrificant a pressió 

hidrostàtica a la zona de contacte entre la xapa i la matriu a través d’uns canals integrats a 

la matriu d’embotició. Per analitzar aquest nou concepte es realitzen tan proves al banc 

d’assaig com càlculs teòrics mitjançant mètodes numèrics. Per raons econòmiques 

s’estudia primerament l’ampliació dels límits de conformació en models elementals del 

procés d’embotició. Els resultats que s’obtenen dels models elementals s’apliquen 

posteriorment al procés d’embotició real. Aquest estudi de recerca està finançat per 

l’associació alemanya d’investigació (Deutschen Forschungsgemeinschaft). 

El present projecte neix del contacte de l’autora amb el departament esmentat durant una 

estància en aquesta universitat a través d’un programa d’intercanvi (Erasmus), i una 

posterior col·laboració amb el departament com a becària. Degut a l’interès personal de 

l’autora per aquest tema, es va arribar a un acord per desenvolupar una part d’aquest 

projecte de recerca en la Technische Universität Darmstadt. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del present treball és dissenyar uns canals integrats a la matriu 

d’embotició per permetre una lubrificació a pressió hidrostàtica, amb la finalitat de millorar 

els límits d’embotició i disminuir el desgast de la matriu, així com millorar la qualitat 

superficial de la xapa. El disseny dels canals integrats a la matriu es realitza de manera 

teòrica mitjançant l’aplicació del mètode dels elements finits. Per la ubicació dels canals de 

lubrificació s’estudia tant l’efecte de l’angle d’aplicació com del diàmetre. De l’anàlisi dels 

resultats s’obtenen els criteris per dimensionar i posicionar els canals a la matriu 

d’embotició real. Per tal de verificar la bondat del model d’elements finits i així la qualitat 

dels resultats obtinguts, aquests es comparen amb resultats experimentals.  

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte inclou el desenvolupament d’un model d’elements finits per tal 

d’estudiar l’embotició convencional i l’embotició amb lubrificació a pressió hidrostàtica. Les 

simulacions que es realitzen inclouen una variació dels paràmetres essencials del procés: 

material de la xapa, gruix de la xapa, coeficient de fricció, pressió de la placa de pressió i 

radi de la matriu. 

No s’estudia el procés d’embotició real sinó una de les parts elementals que el defineixen. 

El procés elemental, aquí tractat, consisteix en doblegar una tira de xapa 90º sobre una 

matriu amb una radi de curvatura determinat. 

En l’àmbit d’aquest projecte no es realitzen les proves al banc d’assaig. Les dades 

experimentals són però necessàries per tal de comparar-les amb els resultats obtinguts de 

la simulació. Aquetes dades són el resultat del projecte de Kuntz (2003, p. 50-68) i 

s’utilitzen en el present treball per la validació del model de simulació. 



Pàg. 14  Memòria 

 

 



Ampliació dels límits de conformació per embotició  Pàg. 15 

 

4. Procés d’embotició: Anàlisi del problema 

4.1. Limitacions del procés d’embotició 

El procés d’embotició té com a finalitat convertir un xapa plana amb un cos buit. En aquesta 

operació no es pot alterar, en cap punt, l’espessor de la xapa, de manera que, teòricament 

la superfície de la peça acabada deuria ser igual a la de la xapa primitiva 

[Lange, 1990, p. 312]. Això en general no es pot assolir d’una manera absoluta, si bé 

l’operació serà tant més perfecta quant més uniforme sigui el gruix de la peça embotida, en 

qualsevol punt que es consideri. El procés d’embotició convencional és el que s’aplica amb 

més freqüència, especialment en la fabricació a gran escala. La Figura 4.1 mostra una 

estampa d’embotició, que està composta de tres parts principals: punxó, placa de pressió i 

matriu. 
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pressió

Punxó
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d’embotició

Part plana

Matriu
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Placa de 
pressió

Punxó

Pared

 

Figura 4.1. Estampa d’embotir [Schuler, 1996, p. 185] 

La fabricació de peces embotides de geometria complexa presenta certes limitacions. 

Aquestes es determinen a través de les propietats de la xapa, les condicions de fricció i la 

geometria de l’eina [Groche, 2000, p. 81]. Les limitacions del procés es caracteritzen per la 

presència d’esquerdes i d’arrugues a la peça. Quan les tensions de tracció, a les que està 

sotmès el material degut a la força que fa el punxó per embotir la peça, sobrepassen la 

resistència a la tracció del material, llavors es produeix una esquerda a la peça. Els límits 

de conformació del procés es defineixen amb la relació d’embotició límit 
β

max. La relació 

d’embotició límit per una peça cilíndrica és el quocient del diàmetre de la xapa primitiva i el 

diàmetre del punxó: 
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st

0
max d

dβ
= . (Eq. 4.1) 

A la Figura 4.2 es representa el camp de treball del procés d’embotició. La força de la placa 

de pressió ha de ser suficient gran per evitar la formació d’arrugues a la part plana de la 

peça, però al mateix temps ha de deixar fluir la xapa pressionada per la placa de pressió. 

Una força de la placa massa gran provoca esquerdes prematures a la peça degut a la 

fricció. 
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Figura 4.2. Camp de treball del procés d’embotició [Groche, 2000, p. 82] 

4.2. Ampliació dels límits d’embotició 

Per tal d’ampliar els límits de conformació s’apliquen diferents procediments coneguts 

genèricament com a procediments de conformació especial. A la pràctica, el procés de 

conformació de xapes especial més aplicat és l’embotició hidromecànica. 

En l’embotició hidromecànica, en comparació amb l’embotició convencional, la matriu actua 

com a dipòsit d’aigua (Figura 4.3). A través de la pressió hidràulica que actua al dipòsit, al 

baixar el punxó la xapa pressiona contra ell. Així augmenta la força de fricció entre punxó i 

xapa. Això comporta a què la força que transmet el punxó a la xapa, es transmeti 

mitjançant una superfície més gran i per tant les zones crítiques de la peça no estiguin tan 

sol·licitades. A més es genera un coixí de fluid entre la matriu d’embotició i la xapa, que 

permet que la força de fricció al radi de la matriu disminueixi significativament. D’aquesta 

manera es poden obtenir relacions d’embotició més grans que en el procés convencional. 

Altres avantatges són per exemple la millora de la precisió de la forma i de l’acabat 

superficial de la xapa i la disminució dels esforços residuals. 
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Figura 4.3. Formació d’un coixí de fluid en l’embotició hidromecànica [Huber, 2003, p. 30] 

Amb el procés d’embotició a pressió hidrostàtica també es pretén disminuir la fricció en el 

radi de la matriu, per aconseguir el mateix efecte de l’embotició hidromecànica, però a un 

cost inferior. 

4.3. Models elementals del procés d’embotició 

Per raons econòmiques l’estudi de l’ampliació dels límits de conformació es realitza 

primerament en models elementals, els quals o bé reprodueixen tota la matriu d’embotició o 

bé una part macroscòpica d’una matriu d’embotició [Hortig, 2001, p. 41]. Aquests models 

elementals mostren tant una bona correlació amb el procés real com un banc d’assaig 

senzill. Els diferents models elementals es representen a la Figura 4.4 i descriuen diferents 

estats de tensions i deformacions. Cada un d’aquests estats representa una part del procés 

global d’embotició [Netsch, 1995, p. 25]. 

Deformació
amb nervi

Deformació
de cunya

Deformació a 90º

Deformació plana

Placa de pressió

Matriu d’embotició

Peça embotida

Deformació
amb nervi

Deformació
de cunya

Deformació a 90º

Deformació plana

Placa de pressió

Matriu d’embotició

Deformació
amb nervi

Deformació
de cunya

Deformació a 90º

Deformació plana

Placa de pressió

Matriu d’embotició

Peça embotida

 

Figura 4.4. Models elementals del procés d’embotició [Netsch, 1995, p. 25] 
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Per tal de dissenyar la nova matriu amb canals de lubrificació integrats s’usa una 

combinació de dos models elementals: la deformació a 90º acoblada amb la deformació 

plana. El radi de la matriu d’aquest model està sotmès a grans sol·licitacions i ja que 

l’objectiu és eliminar-les, s’utilitza aquest model per a l’estudi de l’ampliació dels límits de 

conformació. 

La Figura 4.5 mostra l’estructura del banc d’assaig d’aquests dos models elementals 

acoblats. 
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Figura 4.5. Banc d’assaig [Hortig, 2001, p. 42] 

Aquest banc d’assaig treballa de manera intermitent en un sistema obert. La xapa sota la 

pressió d’una placa de pressió, i l’estirament per mitjà d’una pinça mecànica, es doblega 

90º sobre el radi de la matriu. A través de sensors introduïts al sistema es pot registrar la 

força de fricció entre la xapa i la placa de pressió, la força normal que actua a la placa i la 

força de tracció total que actua sobre la xapa. Aquestes forces mesurades s’usen en el 

capítol 9 per a la verificació dels resultats obtinguts de la simulació. 
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5. Simulació d’una matriu d’embotició 

Avui en dia un dels mètodes més utilitzats en el camp de l’enginyeria mecànica pel càlcul 

numèric de sol·licitacions mecàniques de peces i eines és el mètode dels elements finits 

(MEF). Mitjançant el MEF no es poden substituir les proves experimentals al banc d’assaig, 

però el seu número pot disminuir considerablement.  

La concepció del model d’elements finits i les posteriors simulacions es realitzen en el 

present treball amb el software ABAQUS/Explicit 6.3. Per tal de què en els anàlisis explícits 

es garanteixi l’estabilitat numèrica s’ha de complir una determinada condició d’estabilitat 

(veure annex A). 

Un cop desenvolupat el model d’elements finits es realitza un anàlisi de les sol·licitacions a 

la superfície de la matriu i de la placa de pressió. A continuació s’amplia el model 

d’elements finits per simular una lubrificació a pressió hidrostàtica durant el procés. 

5.1. Definició del model 

El model d’elements finits reprodueix el procés format pels models elementals de 

deformació plana i de deformació a 90º. En aquest procés la xapa recorre una part plana de 

la matriu i una part arrodonida. Sobre la xapa actua una pressió constant i una força de 

tracció. Mitjançant el model d’elements finits és possible determinar les sol·licitacions 

tribològiques a la superfície de la matriu (tensions normal de contacte i forces de fricció ) i la 

força d’estirada de la xapa (força de tracció). A continuació es descriuen els passos 

necessaris per tal d’elaborar el model. 

5.1.1. Geometria 

El model a simular conté tres components:  

• xapa a conformar (X), 

• matriu (M), 

• placa de pressió (P). 

La geometria del model corresponen amb les dimensions reals de les eines i de la xapa 

que s’utilitzen al banc d’assaig. Per tal de disminuir el temps de càlcul i la complexitat del 

model es genera un model de dos dimensions en comptes d’un de tres dimensions (Figura 

5.1). 
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Figura 5.1. Dimensions del model (en mm) 

Durant la simulació numèrica de processos d’embotició poden aparèixer grans distorsions i 

problemes de contacte i per aquest motiu s’han d’utilitzar en aquests casos elements lineals 

reduïts [Weber, 2003, p. 113]. Els elements definits són continus, bidimensionals, del tipus 

“plane strain” i de quatre nodes (CPE4R). Aquest tipus d’element descriu un estat de 

deformació plana, en el qual les deformacions en la tercera dimensió són constants. 

La xapa a conformar es modela de tal manera que en l’instant inicial està doblegada 

damunt el radi de la matriu (veure Figura 5.1). En aquest instant no existeix cap enduriment 

per deformació de la xapa. La tira de xapa s’ha de modelar suficientment llarga per tal de 

considerar per una part els efectes d’enduriment per deformació i per l’altra per obtenir 

l’estabilitat de les variables resultants (tensió normal de contacte, forces de fricció). 

5.1.2. Propietats dels materials 

Les propietats dels materials modelats corresponen a les propietats dels materials utilitzats 

al banc d’assaig. La placa de pressió i la matriu són d’una fundició globular gris (GGG70L) i 

la xapa és d’acer (DC04). Tant per la placa de pressió com per la matriu es defineix un 

comportament elàstic, caracteritzat per la densitat, el mòdul d’elasticitat i el coeficient de 

Poisson. Les eines (placa i matriu) no es modelen de manera simplificada com a cossos 

rígids “rigid body”, ja que les tensions normals de contacte s’han d’avaluar a la superfície de 

l’eina, i això no és possible amb l’ús d’un cos rígid amb l’ABAQUS. 

A la tira de xapa se li assigna un comportament elàstic-plàstic. D’aquesta manera es pot 

considerar l’enduriment per deformació del material de la xapa. A la Figura 5.2 està 

representada la corba de fluència del material. 
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Figura 5.2. Corba de fluència del DC04 [Nitzsche, 2002, p. 30] 

A la Taula 5.1 estan resumides les dades característiques dels materials emprats. 

 

Components Densitat  Mòdul d’elasticitat Coeficient de Poisson 

 [kg/dm3] [N/mm²] [ - ] 

Eines (GGG70L) 7,85 210000 0,3 

Xapa (DC04) 7,85 210000 0,3 

Taula 5.1. Propietats dels materials 

5.1.3. Definició del contacte 

La definició del contacte entre els components del sistema es pot establir amb dos 

algorismes diferents: el “general contact algorithm” i el “contact pair algorithm”. El “general 

contact algorithm” s’aplica en casos de definició de contacte senzills amb poques 

restriccions a les superfícies que estan en contacte. El “contact pair algorithm” ofereix la 

possibilitat de definir casos amb un tipus de contacte més complex i per aquest motiu es 

tria aquest algorisme per la simulació. 

Cada parella de contacte representa en el “contact pair algorithm” dos superfícies, les quals 

poden entrar en contacte durant al procés. El tractament de les superfícies de contacte es 
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realitza mitjançant el procediment anomenat “master-slave”, on els nodes del “slave” no 

poden contactar els segments del “master”. En aquest cas la xapa és el “slave” i les eines 

el “master”. Al model matriu/placa de pressió/xapa es defineixen dos parelles de contacte. 

La primera consta de la fibra inferior de la tira de xapa i de l’aresta superior de la matriu. La 

segona parella de contacte està formada per la fase superior de la xapa i per l’aresta 

inferior de la placa de pressió (Figura 5.3). 

Contacte 

xapa/placa de pressió

Contacte xapa/matriu

Contacte 

xapa/placa de pressió

Contacte xapa/matriu

 

Figura 5.3. Definició de les zones de contacte 

Les forces es transmeten a través de les superfícies comuns de contacte entre placa de 

pressió/xapa i matriu/xapa. En sentit transversal s’origina un força de cisalla degut a 

l’estirament de la xapa per la matriu. Aquesta força de cisalla depèn tan de les tensions 

normals com de l’estat superficial (coeficient de fricció). Per a cada parella de contacte es 

defineix un coeficient de fricció de �  = 0,1. La formulació de la fricció es basa en la llei de 

fricció de Coloumb. 

5.1.4. Condicions de contorn 

Les condicions de contorn aplicades al model reprodueixen les condicions de contorn reals. 

Els graus de llibertat dels diferents components (xapa, placa de pressió i matriu) es 

restringeixen o es deixen lliures, per tal de poder definir moviments relatius i forces 

externes. Les condicions de contorn s’estructuren de la següent manera i estan 

representades a la Figura 5.4. 

Placa de pressió: 

• Pressió damunt l’aresta superior del placa de pressió de pp = 5 N/mm2. 

• El desplaçament en la direcció y es deixa lliure i el desplaçament en direcció x es 

bloqueja. D’aquesta manera la placa de pressió pot pressionar la xapa en la direcció 

y. 
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Matriu: 

• Es restringeixen tots els graus de llibertat. 

Xapa: 

• Es defineix en l’extrem inicial de la xapa un desplaçament negatiu en la direcció y i 

una velocitat d’estirada de la xapa de v = 25 mm/s. 

• Es bloqueja l’extrem inferior de la xapa en la direcció x. Això garanteix que el 

desplaçament de la xapa sigui en direcció vertical. 

v = 25 mm/s

pp = 5 N/mm²

y

xz
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y

xz
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y

xz

y

xz
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Figura 5.4. Condicions de contorn 

5.1.5. Discretització del temps 

De les primeres simulacions s’obté un comportament estable de les tensions normals de 

contacte a partir dels quatre segons d’inici del procés d’estirada. Per a les simulacions a 

realitzar en el present treball es defineix un temps total de simulació de 8 segons. La 

definició d’un temps de simulació superior a 8 segons no aporta cap millora en quan a 

l’exactitud dels resultats. Cada simulació es divideix en dos fases (Figura 5.5): 

• Fase 1 (0 - 1 segon): La pressió que actua sobre la placa és lineal. El màxim s’obté 

al cap d’un segon i correspon a pp = 5 N/mm2. 
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• Fase 2 (1 – 8 segons): A partir del segon 1 s’estira la xapa amb una velocitat de 

v = 25 mm/s. En total s’estiren 150 mm de xapa. La pressió que actua sobre la 

placa es manté en aquesta fase constant. 
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Figura 5.5. Discretització del temps 

Per tal de reduir el número de dades resultants es defineixen dos etapes (“steps”). En el 

primer “step” (entre 0 i dos segons) es fan sortir 50 dades per tal de tenir un control del 

procés. En el segon “step” (a partir del segon 2) es fan sortir 250 dades, que s’utilitzen per 

l’avaluació dels resultats. 

5.2. Optimització de la malla 

A continuació es realitza una optimització de la malla amb l’objectiu de minimitzar el temps 

de càlcul sense perdre exactitud dels resultats. Per tal de valorar la qualitat de la malla i 

d’aquesta manera la qualitat dels resultats de les simulacions s’efectua un anàlisi de la 

convergència com a prova de plausibilitat. S’estudia una variable resultant en funció de la 

finesa de la malla. En el present cas s’analitza la convergència en funció de la tensió 

normal màxima de contacte calculada. 

La forma de precedir és la següent: s’optimitza per una part la malla de la xapa i per l’altra 

la malla de les eines. Per realitzar això cal considerar els següents aspectes: 
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• La presència de solapaments i penetracions de les superfícies que entren en 

contacte durant la simulació viola la condició d’estabilitat del MEF i implica tant 

resultats incorrectes com oscil·lacions de les tensions normals de contacte. Per 

aquest motiu s’efectua el mallat de la xapa (“slave”) més fi que el de les eines 

(“master”). 

• Per tal de representar les tensions normals de contacte a la superfície de la matriu 

en les zones de més interès amb una alta precisió s’han de mallar aquestes zones 

de manera més densa. 

5.2.1. Optimització de la malla de la xapa 

Per tal d’avaluar la malla de la xapa d’un mil·límetre de gruix es defineixen 4, 5 i 6 elements 

en l’espessor de la xapa, de llargada de l’aresta de l’element de 0,25, 0,2, 0,16 mm, 

respectivament. Si s’utilitza la malla més fina (amb 6 elements en l’espessor de la xapa) 

apareix a la xapa una zona d’estricció. En aquest cas per tal d’evitar aquest problema s’ha 

d’utilitzar l’anomenada “adaptiv mesh”, la qual redueix de manera periòdica els elements 

distorsionats. Aquest tipus de malla alenteix el temps de càlcul i per tant queda descartada 

la possibilitat de mallar amb 6 elements. 

Si s’usa una malla de 4 elements o una de 5 elements s’obtenen valors molt semblants de 

la tensió de contacte màxima. Degut a què amb una malla de 5 elements, en l’espessor de 

la xapa, el número d’elements totals és molt superior (6600 elements) al d’una malla de 4 

elements (4228 elements), i per consegüent també el temps de càlcul, es defineix una 

malla de 4 elements en l’espessor de la xapa. 

5.2.2. Optimització de la malla de l’eina 

La malla de l’eina (placa de pressió i matriu) es discretitza de manera més fina en aquelles 

zones on actua la tensió normal de contacte màxima. D’aquesta manera s’aconsegueix una 

bona precisió dels valors màxims i al mateix el temps de càlcul es minimitza. 

Per tal de poder realitzar diferents tipus de mallat els diferents components s’han de 

subdividir (“partition”) en diferents zones. D’aquesta manera es pot definir a cada zona un 

mallat amb una densitat diferent. A la Figura 5.6 es representen les particions de la placa 

plana i de la xapa. Les particions a discretitzar més fines estan remarcades. 
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Figura 5.6. Particions a la placa de pressió i a la matriu 

Les zones arrodonides presenten una partició pròpia per tal de poder definir una malla amb 

elements el menys distorsionats possibles. Degut a la presència d’aquestes particions a les 

zones arrodonides sorgeixen les particions rectangulars a la zona del mig. 

Per dur a terme l’estudi de la convergència es tracta, com ja s’ha dit anteriorment, la tensió 

normal de contacte màxima en funció de la densitat del mallat. La tensió normal de 

contacte màxima apareix a la zona de transició entre la part plana i el radi de la matriu. En 

aquesta zona (Figura 5.6) es defineixen 2, 3 i 4 elements al llarg de la longitud d’arc de la 

partició. La possibilitat de mallar amb 5 elements es descarta perquè incompleix la relació 

“master-slave”. 

La Figura 5.7 mostra la tensió normal de contacte màxima que actua a la matriu en funció 

del número possible d’elements a definir a la partició a mallar de manera més fina. El 

pendent de la corba disminueix si augmenta el número d’elements i s’identifica una 

convergència d’aquesta. No és possible passar de 4 a 5 elements degut als motius 

exposats anteriorment. El model amb 4 elements a la zona de tensió de contacte màxima 

és el que ofereix resultats més exactes. Ja que la diferència respecte el temps de càlcul 

entre un model amb 3 o 4 elements en aquesta zona no és significativa, s’utilitza un model 

amb 4 elements. 
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Figura 5.7. Anàlisi de la convergència 

La Figura 5.8 mostra la malla final optimitzada del model. 

4 Elements a la zona de tensió màxima

4 Elements en el gruix 

4 Elements a la zona de tensió màxima

4 Elements en el gruix 

 

Figura 5.8. Malla optimitzada 
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5.3. Metodologia d’avaluació 

Un cop definit i optimitzat el model d’elements finits s’analitzen al capítol 6 les sol·licitacions 

tribològiques a la superfície de l’eina (placa de pressió i matriu). L’evolució de la tensió 

normal de contacte en el temps està subjecte a fortes oscil·lacions. Per aquests motius és 

necessari establir una mitjana respecte el temps de la tensió normal de contacte. La 

metodologia d’avaluació es presenta a continuació i consta de tres fases: determinació del 

node de tensió de contacte màxima, determinació de l’inici de l’interval d’avaluació i 

determinació del final de l’interval d’avaluació. 

5.3.1. Determinació del node de tensió de contacte màxima 

De l’anàlisi de les proves realitzades al banc d’assaig es detecta que les zones de màxima 

sol·licitació de l’eina es troben a l’entrada del radi de la matriu [Emrich,1996, p. 23]. Pels 

nodes d’aquesta zona es llegeix la tensió normal de contacte en cada increment de temps i 

per cada node es calcula una mitjana, s’obté que el node 234 és el que està més sol·licitat. 

Per tal de controlar la qualitat del model d’elements finits s’examina l’evolució en el temps 

de la tensió de contacte al node 234. A la Figura 5.9 es distingeix que les oscil·lacions es 

troben dintre d’un interval constant i sempre es mouen respecte un valor mitjà. En cap cas 

pot aparèixer un salt brusc de la tensió de contacte en el temps [Jöckel, 1998, p. 31]. 
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Figura 5.9. Oscil·lacions al node de tensió de contacte màxima 
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5.3.2. Determinació de l’inici de l’interval d’aval uació 

L’avaluació de les dades comença a partir de l’increment de temps en el què per una banda 

la part de xapa, que inicialment es troba doblegada damunt del radi de la matriu, ha estat 

estirada i ha sortit de la matriu, i per l’altra quan el procés ha assolit l’estat estacionari. 

Per tal de establir l’inici de l’interval d’avaluació s’ha de determinar la força de tracció 

necessària per estirar la xapa per a tots els increments de temps. L’inici de l’interval 

comença un cop la força de tracció ha assolit l’estat estacionari. Per tal d’obtenir la força de 

tracció total que actua sobre la xapa, es sumen les forces de reacció que actuen en els 

nodes de l’extrem inferior de la xapa per a cada instant de temps. 

A la Figura 5.10 s’observa que a partir dels 4 segons l’evolució de la força de tracció total 

és estacionària. Es defineix per tant l’inici de l’interval d’avaluació en l’instant de temps de 4 

segons. 
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Figura 5.10. Força de tracció a l’extrem inicial de la xapa 

5.3.3. Determinació del final de l’interval d’avalu ació 

Per tal de determinar el final de l’interval d’avaluació s’estudia la convergència de la tensió 

normal de contacte màxima. Es calculen les mitjanes segons el següent algorisme: 
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Quan els valors de la tensió normal de contacte calculats amb l’equació anterior (Eq. 5.1) 

convergeixen, s’estableix el final de l’interval d’avaluació. Una ampliació de l’interval no 

aporta cap millora dels resultats. Per raons de seguretat en quan a l’avaluació de les 

variables es pren el segon 8 (250 increments) com a l’últim instant de l’interval (Figura 

5.11). 
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Figura 5.11. Anàlisi de la convergència al node de tensió màxima 
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6. Anàlisi de sol·licitacions al model de referènci a 

L’anàlisi de les sol·licitacions a la matriu i a la placa de pressió es realitza mitjançant el 

model d’elements finits definit i optimitzat al capítol 5. Aquest model s’anomena a partir 

d’ara model de referència. 

6.1. Model de referència 

El model de referència es caracteritza pels següents paràmetres: 

• material de la xapa: DC04, 

• gruix de la xapa: 1 mm, 

• coeficient de fricció: 0,1, 

• pressió de la placa de pressió: 5 N/mm2, 

• radi de la matriu: 5 mm. 

Per analitzar les sol·licitacions a la superfície de l’eina cal conèixer les següents variables: 

• tensions normals de contacte, 

• forces de fricció locals, 

• força de tracció total. 

6.1.1. Tensions normals de contacte 

Les tensions normals de contacte s’avaluen segons la metodologia presentada al 

capítol 5.3. A la Figura 6.1 es mostra la tensió normal de contacte a la superfície de la 

matriu. En l’eix d’abscisses es representa la longitud d’arc. El punt zero descriu el punt on 

comença el radi de la matriu. Els valors negatius de la longitud corresponen a la zona 

arrodonida de la matriu i els valors positius a la zona plana. Qualsevol punt de la part 

arrodonida de la matriu es descriu també amb un angle entre 0º i 90º, l’angle 0º coincideix 

amb la longitud de 0 mm . Aquest conveni de signes es manté per a tots els diagrames. 

La representació gràfica de la tensió normal de contacte mostra que existeixen dos punts 

característics de tensió màxima (pics). Aquests dos pics de tensió màxima s’originen al 

doblegar i a continuació adreçar la xapa. Per tal de poder doblegar la xapa es requereix un 
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moment de flexió, el qual es recolza a la matriu i a la placa de pressió, a través d’un parell 

de forces. Una de les components d’aquest parell de forces provoca el “primer pic” a la 

matriu a 3º. L’altra component del parell de forces origina un pic de tensió a la placa de 

pressió (“pic a la placa de pressió”). 
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Figura 6.1. Tensió normal de contacte a la matriu 

El segon punt de tensió màxima a la matriu “segon pic” apareix a 57º. El moment necessari 

per adreçar la xapa es recolza en un sol punt a la matriu, degut a què en aquesta zona no 

existeix cap contraestampa. El segon pic és menor que el primer. L’amplada del peu del 

primer pic correspon aproximadament a 1 mm mentre que l’amplada del peu del segon és 

aproximadament de 2,5 mm, és a dir que la superfície de contacte entre la xapa i la matriu 

és major a la zona del segon pic. La tensió de contacte a la zona plana de la matriu 

presenta un comportament quasi constant i igual a la pressió de la placa de pressió 

(pP = 5 N/mm2). 

A la Figura 6.2 s’observa la representació gràfica de la tensió normal de contacte a la placa 

de pressió en funció de la longitud d’arc. 
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Figura 6.2. Tensió normal de contacte a la placa de pressió 

Com ja s’ha dit anteriorment, la tensió normal de contacte a la placa de pressió presenta un 

màxim que sorgeix degut al doblegament de la xapa. El pic de tensió a la placa de pressió 

(86,7 N/mm2) és menor que el primer pic de tensió a la matriu (205,75 N/mm2). La tensió 

normal de contacte mostra a la zona central de la placa de pressió una distribució quasi 

constant on el valor mitjà és de pP = 5 N/mm2. 

La següent Taula 6.1 presenta la magnitud dels tres pics de tensió màxima i la seva 

respectiva posició. 

 

Posició Magnitud [N/mm2] Posició [mm] / [ ° ] 

Primer pic (matriu) 205,75 -0,27 / 3 

Segon pic (matriu) 23,68 -4,98 / 57 

Pic a la placa de pressió 86,7 1,69 / - 

Taula 6.1. Magnitud i posició dels pics de tensió normal de contacte 
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6.1.2. Forces de fricció 

La força de fricció a la zona de contacte entre matriu i xapa, i entre placa de pressió i xapa 

es pot determinar per dos procediments diferents. La primera possibilitat consisteix en 

avaluar directament la variable de sortida “CSHEARF” (força tallant de fricció) als nodes de 

la matriu i de la placa de pressió que estan en contacte amb la xapa. La segona possibilitat 

es basa en una integració numèrica de les tensions normals de contacte σ
N respecte la 

longitud l. L’àrea que s’obté de resoldre la integral es multiplica per l’amplitud de la matriu b, 

i en resulta la força de contacte FN : 

∫= dlσbF NN . (Eq. 6.1) 

Aplicant la llei de fricció de Coloumb s’obté la força de fricció: 

NR F�F =  . (Eq. 6.2) 

Les forces de fricció s’avaluen a continuació amb el segon procediment, ja que aquest es 

pot automatitzar mitjançant un algorisme d’excel, i l’avaluació de les forces s’efectua més 

ràpidament. Una comparació dels dos mètodes descrits anteriorment no aporta cap 

diferència significant (veure annex B). 

Per tal de tractar de manera detallada la fricció es defineixen a continuació forces de fricció 

per a diferents zones de la matriu i de la placa de pressió. Posteriorment es calculen 

aquestes forces de fricció locals al model de referència mitjançant el segon procediment. 

Forces de fricció locals a la matriu i a la placa d e pressió 

Tenint en compte la distribució de la tensió normal de contacte a la matriu i a la placa de 

pressió es poden definir cinc zones on actuen forces de fricció locals: 

• força de fricció al primer pic (FRM,P1), 

• força de fricció al segon pic (FRM,P2), 

• força de fricció a la zona plana de la matriu (FRM,PL), 

• força de fricció al pic de la placa de pressió (FRP,P), 

• força de fricció a la zona plana de la placa de pressió (FRP,PL). 

La Figura 6.3 mostra les forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió. 
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Figura 6.3. Forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió 

Els valors de les forces de fricció locals que s’obtenen de la simulació es detallen a la Taula 

6.2. 

 

Zona Força de fricció [N] 

FRM,P1 216,25 

FRM,P2 50,23 

FRM,PL 86,73 

FRP,P 139,94 

FRP,PL 82,92 

Taula 6.2. Forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió 

A la taula s’observa que la força de fricció local màxima apareix a la zona del primer pic 

(3º). Aquesta força de fricció resulta de la tensió normal de contacte que existeix a 3º degut 

al doblegament de la xapa. La força de fricció al segon pic (57º) és menor que la força de 

fricció al primer pic. Anàlogament a les tensions normals de contacte, la força de fricció al 

pic de la placa de pressió és menor que la força de fricció al primer pic a 3º. Les forces de 

fricció locals a la zona plana de la matriu i a la zona plana de la placa de pressió són quasi 

idèntiques, ja que en aquestes zones també són quasi iguals les tensions normals de 

contacte. 
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Força total de fricció 

Per tal de determinar la força de fricció total del sistema es sumen les forces locals de 

fricció a la matriu i a la placa de pressió: 

PLRP,PRP,PLRM,P2RM,P1RM,RTotal FFFFFF ++++= .  (Eq. 6.3) 

De l’addició de FRM,P1 i FRM,P2 s’obté la força de fricció al radi de la matriu (FRMRadi) i de la 

summa de les forces de fricció restants (FRM,PL, FRP,P i FRP,PL) en resulta la força de fricció 

entre la xapa i la placa de pressió i entre la xapa i la part plana de la matriu (força de fricció 

sota la placa de pressió: FRPlaca). 

A continuació es detalla una taula resum amb la força de fricció total, la força de fricció al 

radi de la matriu i la força de fricció sota la placa de pressió (Taula 6.3). 

 

Zona Força de fricció [N] 

FRTotal 576 

FRMRadi 266,5 

FRPlaca 309,6 

Taula 6.3. Força de fricció total, al radi de la matriu i a la zona sota la placa de pressió 

A la Taula 6.3 s’observa que la força de fricció al radi de la matriu (FRMRadi) és només 43 N 

més petita que la força de fricció de la resta del sistema (FRPlaca) i correspon a un 46 % de la 

força de fricció total (FRTotal). Una part important de la força de fricció al radi de la matriu 

apareix a la zona del primer pic i representa un 37,5 % de la força de fricció total. 

6.1.3. Força total de tracció 

Per tal d’estirar la xapa amb una velocitat definida és necessària una força de tracció. 

Aquesta força de tracció es compon per una part de la força necessària per doblegar i 

adreçar la xapa FD i per l’altra de la força de fricció existent a les zones de contacte FRTotal: 

DRTotalTTotal FFF += . (Eq. 6.4) 

Recorrent a l’equació (Eq. 6.3) s’obté: 
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DPLRP,PRP,PLRM,P2RM,P1RM,TTotal FFFFFFF +++++= . (Eq. 6.5) 

Per calcular la força de tracció de la xapa cal llegir les forces de reacció (“reaction forces”) a 

l’extrem inicial de la xapa, en els 5 nodes i en cada instant de temps. A continuació es 

sumen les forces dels cinc nodes per a cada increment de temps. Seguidament es calcula 

una mitjana de la força de reacció en el període de temps, en què el procés és estable 

(veure capítol 5.3), obtenint així la força de tracció total de la xapa. Pel model de referència 

s’obté una força total de tracció de FTTotal = 1140,38 N. 

Si es refereixen les forces de fricció locals, calculades al capítol 6.1.2, a la força de tracció 

total s’obtenen els valors detallats la Taula 6.4. A partir dels valors de la taula es pot 

analitzar la influència que té cada força de fricció local sobre la força de tracció total. 

 

Zona 100
F

F

TTotal

R  [%] 

FRM,P1 19 

FRM,P2 4,4 

FRZMRadi = FRM,P1 + FRM,P2 23,4 

FRM,PL 7,6 

FRP,PL 7,3 

FRP,P 12,3 

FRPlaca = FRM,PL + FRP,PL + FRP,P  27,2 

Taula 6.4. Percentatge de les forces de fricció respecte la força de tracció total 

La força de fricció al radi de la matriu representa un 23,4 % de la força de tracció total. 

D’aquests 23,4 %, un 19 % es manifesta a la zona de la matriu on actua el primer pic de 

tensions (3º). Aquests percentatges permeten estimar l’efecte que tindria una lubrificació 

hidrostàtica al radi de la matriu sobre la força de tracció total. La integració d’una lubrificació 

hidrostàtica a la zona de tensió de contacte màxima, redueix la força de fricció al radi de la 

matriu i al mateix temps la força de tracció, a la qual la xapa està sotmesa. En el cas ideal, 

en el qual la fricció al radi de la matriu es pogués eliminar completament, es podria reduir la 

força de tracció un 23,4 %. Aquesta reducció de la força de tracció, permet que la xapa 

estigui menys sol·licitada, cosa que comporta una ampliació del límits de conformació. 
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6.2. Comparació dels resultats numèrics amb resulta ts 

analítics 

Per tal de comparar els resultats obtinguts de la simulació amb els resultats analítics, s’han 

de calcular en primer lloc les variables resultants (tensió normal de contacte, forces de 

fricció i força de tracció total) analíticament. Una deducció detallada de les fórmules pel 

càlcul d’aquestes variables es troba en els treballs de Nitzsche (2002, p.6-19) i Breitenbach 

(2001, p.16-21). Per aquest motiu només es tracten a continuació les equacions finals ja 

deduïdes. 

Degut a què la tensió normal de contacte al radi de la matriu és funció de la tensió de 

tracció de la xapa es calcula en primer lloc la força de tracció total. Per poder estimar la 

força de tracció s’han de realitzar una sèrie de simplificacions. Es suposa que el material de 

la xapa és perfectament plàstic i per tant que la xapa es deforma idealment segons la 

curvatura del radi. D’aquesta manera s’aplica la llei de la fricció de cable. A continuació es 

resumeixen les simplificacions realitzades: 

• gruix de la xapa constant, 

• condició de fluència segons Tresca, 

• material de la xapa perfectament plàstic, 

• llei de fricció de cable al radi de la matriu segons Eytelwein. 

La força total d’embotició es transmet a través del fons d’embotició i de les parets de la 

peça cap a la part plana i es compon de la força necessària per a la conformació de la part 

plana, de la força de fricció i de la força per doblegar la xapa [Lange, 1990, p.316]: 

D2RMD1RPidT FFFFFF ++++= . (Eq. 6.6) 

Amb: 

• Fid força per a la conformació ideal a la part plana, 

• FRP força de fricció entre xapa i placa de pressió i entre xapa i zona plana de la   

            matriu, 

• FD1 força per doblegar la xapa quan entra al radi de la matriu, 

• FRM força de fricció al radi de la matriu, 
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• FD2 força per adreçar la xapa quan surt del radi de la matriu. 

A continuació es calculen les components d’aquestes forces pel procés elemental de 

deformació plana i deformació a 90º. Pel càlcul es requereixen els següents paràmetres: 

l’amplada de la tira de la xapa b, la llargada de contacte entre la placa de pressió i la matriu 

lP, el radi de la matriu r, el gruix de la xapa s i la tensió normal de contacte a sota de la 

placa de pressió σ
P (Figura 6.4). 

p

T

p

p

T

ppp

T

p

 

Figura 6.4. Model pel càlcul de les sol·licitacions [Hortig, 2001, p. 48] 

Per doblegar la tira de xapa sobre el radi de la matriu s’obté una força ideal nul·la 

[Hortig, 2001, p. 49 ]: 

0Fid = . (Eq. 6.7) 

La força de fricció entre la zona plana de la matriu i la xapa i entre la placa de pressió i la 

xapa és: 

blσ�2F PPPRP = . (Eq. 6.8) 

La força per doblegar la xapa resulta: 

r4
bs²k

F f
D1 = . (Eq. 6.9) 
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Per la força de fricció al radi de la matriu s’obté: 

( ) ( )1eFFF
α�

D1RPRM −+= . (Eq. 6.10) 

La força per adreçar la xapa és: 

r4
bs²k

F f
D2 = . (Eq. 6.11) 

Sumant totes les components s’obté la força total de tracció: 

r4
bs²k

e
r4

bs²k
blσ�2F f

α�f
PPT +








+= . (Eq. 6.12) 

La tensió normal de contacte al radi de la matriu es formula: 

( ) α�
2

fPP
N e

r4

s²k
r

lσ�2ασ








+= . (Eq. 6.13) 

Mitjançant les equacions descrites anteriorment es pot fer ara una comparació entre les 

variables resultants calculades analíticament i les obtingudes de la simulació. 

La tensió normal de contacte calculada analíticament mostra moltes divergències respecte 

a la que s’obté de la simulació [Nitzsche, 2002, p.63], [Breitenbach, 2001, p.18]. Aquestes 

divergències es deuen a les simplificacions que es realitzen en el càlcul analític. De 

l’equació (Eq. 6.13) s’obté un comportament exponencial de la tensió normal de contacte. 

La tensió normal de contacte màxima es manifesta per un angle de 90º. Aquest resultat 

analític no correspon ni amb els resultats de la simulació, on la tensió màxima es troba a 3º, 

ni amb els resultats obtinguts al banc d’assaig. Les marques de desgast a l’eina apareixen 

a la zona de transició entre la zona plana de la matriu i el radi. 

La Taula 6.5 mostra els paràmetres del model de referència necessaris per calcular les 

components de força en l’equació (Eq. 6.6). 

 

 

 

 



Ampliació dels límits de conformació per embotició  Pàg. 41 

 

 

Paràmetres Unitats Magnitud 

Límit de fluència kf,0 N/mm² 173 

Amplada de la xapa b mm 20 

Gruix de la xapa s mm 1 

Radi de la matriu r mm 5 

Coeficient de fricció µ - 0,1 

Pressió de la placa pP N/mm² 5 

Llargada de la placa lP mm 18 

Angle de contacte α  rad 1,57 

Taula 6.5. Paràmetres del model de referència 

Els valors de les variables resultants pel model de referència calculades analíticament i 

numèricament es descriuen en la Taula 6.6. 

 

Components de força Analític Simulació 

FD = FD1+FD2 [N] 346 564,34 

FRP [N] 360 309,6 

FRM [N] 90,6 266,5 

FT [N] 796,6 1140,38 

Taula 6.6. Variables resultants calculades analíticament i numèricament 

La força necessària per a doblegar la xapa (FD) calculada analíticament presenta 

diferències respecte la mateixa força obtinguda de la simulació. Aquestes diferències es 

deuen a què en l’anàlisi analític es realitzen certes simplificacions. Per exemple el càlcul es 

basa en una corba de fluència constant, amb la qual no es considera l’enduriment del 

material per deformació. A la simulació es pot definir de manera més exacta el 

comportament elàstic-plàstic del material, on no es negligeix l’enduriment per deformació 

de la xapa. La força necessària per doblegar la xapa resulta més gran a la simulació que en 

l’estudi analític ja que en la simulació la xapa s’endureix i per tant la força necessària per a 

doblegar-la augmenta. 
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La discrepància entre els resultats obtinguts de la simulació i els calculats analíticament en 

relació a la força de fricció entre xapa i placa de pressió i xapa i zona plana de la matriu es 

deuen a la suposició en els càlculs analítics d’una tensió normal de contacte constant en 

aquesta zona. No obstant s’observa a la simulació que la tensió normal de contacte a la 

placa de pressió no és constant, sinó que la xapa al doblegar-se, es recolza sobre aquesta 

ocasionant un pic de tensió. Per aquest motiu s’obté de la simulació una força de fricció a la 

placa de pressió més gran. La representació gràfica de la tensió normal de contacte a la 

zona plana de la matriu, que s’obté dels càlculs numèrics, mostra que la corba decreix en 

direcció al radi. Tanmateix l’estudi analític parteix d’un comportament de la tensió normal de 

contacte en aquesta zona constant. Per consegüent el valor de la força de fricció a la zona 

plana de la matriu obtingut de la simulació és menor. La suma de les forces de fricció entre 

xapa i placa de pressió i entre xapa i zona plana de la matriu és en la simulació menor. 

La força de fricció al radi de la matriu calculada numèricament és més gran que la 

calculada analíticament. La força de fricció s’estima analíticament amb l’equació Eytelwein. 

Aquesta equació és només vàlida en aquell cas en què la xapa es doblega completament 

en una secció i es recolza al radi fins als 90º [Hortig, 2001, p. 46]. 

Dels resultats analítics s’obté tant una força per doblegar la xapa com una força de fricció 

total més petita. Per aquest motiu és també menor la força de tracció total calculada 

analíticament. 

De la precedent comparació entre els resultats numèrics i els resultats analítics es dedueix 

que les simplificacions fetes analíticament comporten grans discrepàncies. L’aplicació del 

MEF permet la possibilitat de descriure amb millor exactitud el comportament del material. 

Per aquests motius els resultats que s’obtenen de la simulació són més exactes. La tensió 

normal de contacte obtinguda de la simulació presenta dos pics màxims de tensió que 

corresponen als punts on la xapa es recolza a l’eina al doblegar-se i adreçar-se. Aquests 

pics de tensió no es poden descriure amb el mètode analític. No obstant amb l’ajuda del 

càlcul analític es pot identificar la influència dels diferents paràmetres i per tant serveix 

d’eina per entendre millor el procés. 



Ampliació dels límits de conformació per embotició  Pàg. 43 

 

7. Variació de paràmetres 

En aquest capítol es varien els paràmetres més importants del procés per tal d’estudiar la 

seva influència sobre les variables resultants: tensió normal de contacte, forces de fricció 

locals i força de tracció total.  

Els paràmetres a analitzar són els següents: 

• coeficient de fricció � , 

• material de la xapa, 

• gruix de la xapa s, 

• pressió de la placa de pressió pP, 

• radi de la matriu r. 

Partint del model de referència es varia sempre un únic paràmetre d’aquest model. 

L’objectiu no és fer una variació completa de tots els paràmetres, sinó identificar els efectes 

més importants. S’elabora un pla de variació on es fixa el rang en què es varien els 

paràmetres (Taula 7.1).  

 

Material xapa Gruix xapa s Coef. fricció µ Pressió placa pP Radi matriu r 
 [mm] [ - ] [N/mm2] [mm] 

AlMg3 1 0,1 5 5 

ZStE260BH 1 0,1 5 5 

DC04 0,8 0,1 5 5 

DC04 1,2 0,1 5 5 

DC04 1 0,15 5 5 

DC04 1 0,2 5 5 

DC04 1 0,1 10 5 

DC04 1 0,1 15 5 

DC04 1 0,1 5 3 

DC04 1 0,1 5 7 

Taula 7.1. Pla de variació 
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7.1. Coeficient de fricció 

El coeficient de fricció es varia a totes les zones de contacte entre �  = 0,1 i �  = 0,2. 

D’aquesta manera es pot analitzar la influència de la fricció sobre el conjunt del sistema. 

7.1.1. Tensions normals de contacte 

La Figura 7.1 mostra la representació gràfica de les tensions normals de contacte a la 

superfície de la matriu pels models amb coeficient de fricció �  = 0,1, �  = 0,15 i �  = 0,2. 
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Figura 7.1. Influència del coeficient de fricció sobre la tensió normal de contacte a la matriu 

A la zona plana de la matriu les tres corbes són coincidents. La forma del primer pic és pels 

tres models iguals, en canvi el valor d’aquest pic augmenta de 205,75 N/mm2 a 

216,39 N/mm2 al créixer el coeficient de fricció. Un augment del coeficient de fricció 

comporta per una part un augment de les forces de retenció que actuen a la xapa, i per 

l’altra un augment de les tensions normals de contacte. 

La posició i la magnitud del segon pic presenten una forta dependència del coeficient de 

fricció. Si augmenta el coeficient de fricció de �  = 0,1 a �  = 0,2, augmenta el segon pic de 

23,68 N/mm2 a 37,24N/mm2, i a més el pic es desplaça cap a angles majors. 

µµ

µµ
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A la Figura 7.2 es representa la tensió normal de contacte a la superfície de la placa de 

pressió per a diferents coeficients de fricció. 
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Figura 7.2. Influència del coeficient de fricció sobre la tensió normal de contacte a la placa   

  de pressió 

Les tres corbes mostren per una longitud entre 4 mm i 18 mm un comportament semblant. 

La magnitud del pic a la placa de pressió augmenta de 86,7 N/mm2  a 100,41 N/mm2 al 

créixer el coeficient de fricció. 

7.1.2. Forces de fricció 

La representació gràfica de les forces de fricció locals, definides al capítol 6.1.2, en funció 

del coeficient de fricció es mostra a la Figura 7.3. Les forces de fricció a la zona plana de la 

matriu (FRM,PL) i a la zona plana de la placa de pressió (FRP,PL) augmenten quan també ho fa 

el coeficient de fricció. El pendent d’aquestes dues forces és, no obstant, menor que el 

pendent de la resta de forces. Això és degut a què en l’equació (Eq. 6.2) només hi intervé el 

coeficient de fricció, ja que com es posa de manifest a la Figura 7.1 i a la Figura 7.2, la 

tensió normal de contacte a la zona plana de la matriu i a la zona plana de la placa de 

pressió no depèn del coeficient de fricció. 

µµ
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Figura 7.3. Influència del coeficient de fricció sobre les forces de fricció locals a la matriu i a 

  la placa de pressió 

Les forces de fricció al primer pic (FRM,P1), al segon pic (FRM,P2) i al pic de la placa de pressió 

(FRP,P) mostren una forta dependència del coeficient de fricció, les quals augmenten quan 

augmenta aquest coeficient. Aquestes tres forces presenten un pendent major que les 

forces de fricció a la zona plana de la matriu i a la zona plana de la placa de pressió ja que 

en aquest cas al créixer el coeficient de fricció també augmenta la tensió normal de 

contacte. 

7.1.3. Força total de tracció  

Si s’incrementa el coeficient de fricció augmenta la força de fricció total i per consegüent la 

força de tracció total. El creixement de la força de fricció total es deu principalment a 

l’augment de les forces de fricció locals al primer pic, al segon pic i al pic de la placa de 

pressió. La força per a doblegar i adreçar la xapa (força de flexió) es manté en canvi quasi 

constant (Figura 7.4). 
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Figura 7.4. Influència del coeficient de fricció sobre la força de tracció, de fricció total i la      

   força de flexió 

Les forces de fricció locals dels tres models es relacionen ara percentualment respecte la 

força de tracció total (veure capítol 6.1.3). La Figura 7.5 posa de manifest, que mentre els 

valors percentuals de les forces de fricció al primer pic (M,P1), al segon pic (M,P2) i al pic 

de la placa de pressió (P,P) augmenten quan el coeficient de fricció creix, els valors 

percentuals de les forces de fricció a la zona plana de la matriu (M,PL) i a la zona plana de 

la placa de pressió (M,PL) es mantenen quasi bé constants. Això és degut a què l’augment 

de les forces de fricció a la zona plana de la matriu i a la zona plana de la placa de pressió, 

és proporcionalment petit en relació a l’augment de la força de tracció.  

La reducció teòrica de la força de tracció, que en sorgiria d’eliminar completament la força 

de fricció al radi de la matriu (MRadi), mostra una gran dependència del coeficient de 

fricció. Per un model amb un coeficient de fricció �  = 0,1 es reduiria la força de tracció un 

23,4 %, per un model amb �  = 0,15 un 32 % i per un model amb �  = 0,2 un 39 %. 
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Figura 7.5. Influència del coeficient de fricció en els valors percentuals de les forces de        

   fricció locals 

7.2. Material de la xapa 

El material de la xapa del model de referència és l’acer DC04. Addicionalment s’utilitzen un 

aliatge d’alumini (AlMg3) i un acer “Bake-Hardening” (ZStE260BH). En l’alumini són tant el 

límit de fluència, el mòdul d’elasticitat i la densitat menors que els de l’acer. Els dos acers 

que s’utilitzen es diferencien en el límit de fluència, on el límit de fluència de l’acer 

ZStE260BH és més alt que el de l’acer DC04. A la Taula 7.2 es resumeixen les propietats 

mecàniques dels materials definits i a la Figura 7.6 les seves respectives corbes de 

fluència. 

 

Material xapa Densitat  
[kg/dm3] 

Modul d’elasticitat 
[N/mm²] 

Límit de fluència 
[N/mm²] 

AlMg3 2,7 70000 76,25 

DC04 7,85 210000 173 

ZStE260BH 7,85 210000 260 

Taula 7.2. Propietats dels materials de la xapa 
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Figura 7.6. Corbes de fluència [Nitzsche, 2002, p. 66] 

7.2.1. Tensions normals de contacte 

La influència del material de la xapa sobre les tensions normals de contacte a la superfície 

de la matriu es representa a la Figura 7.7. 
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Figura 7.7. Influència del material de la xapa sobre la tensió normal de contacte a la matriu 
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Les corbes de les tensions normals de contacte, a la part plana de la matriu, dels materials 

amb un límit de fluència alt (DC04 i ZStE260BH) decreixien en direcció al radi més 

ràpidament. La corba de l’alumini mostra en canvi un comportament més constant, degut a 

què és menys rígid. El primer pic de tensions a la matriu augmenta de 146,59 N/mm2 a 

247,67 N/mm2 al créixer el límit de fluència. Això s’atribueix al fet de què al créixer el límit 

de fluència augmenta la força necessària per a doblegar la xapa . La influència del límit de 

fluència sobre la magnitud del segon pic és irrellevant. El segon pic de l’alumini 

(22,27 N/mm2) i el segon pic de l’acer DC04 (23,68 N/mm2) són quasi iguals. Per altra 

banda l’augment que s’observa al segon pic de l’acer “Bake-Hardening” és poc significatiu 

(25,8 N/mm2). El material de la xapa mostra però una gran influència sobre la posició del 

segon pic, que es desplaça cap a angles majors al créixer el límit de fluència. 

A la Figura 7.8 es mostra la tensió normal de contacte a la placa de pressió pels tres 

materials utilitzats. Entre 4 mm i 18 mm les corbes de l’acer DC04 i del ZStE260BH 

presenten un comportament decreixent en direcció al radi de la matriu. Això és degut a què 

la pressió que exerceix la placa de pp = 5 N/mm2 sobre les xapes dels materials més rígids 

no és suficient perquè es transmeti una pressió uniforme. El pic de tensió a la placa de 

pressió augmenta per límits de fluència més grans, això és degut a què per doblegar la 

xapa dels materials més rígids es requereix un moment de flexió major. 
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Figura 7.8. Influència del material de la xapa sobre la tensió normal de contacte a la placa   

  de pressió 
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7.2.2. Forces de fricció 

A la Figura 7.9 es detallen les forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió en 

funció del material de la xapa. La rigidesa de la xapa té un gran efecte sobre el primer pic 

de tensió i sobre el pic de la placa de pressió. Les forces de fricció en aquestes zones 

(FRM,P1, FRP,P) augmenten al créixer límit de fluència de manera significativa. En canvi les 

forces de fricció al segon pic de tensió (FRM,P2) són per tots tres materials quasi idèntiques. 

El fet de què les tensions normals de contacte, a la zona plana de la matriu i a la zona 

plana de la placa de pressió, mostrin un comportament decreixent en direcció al radi com 

major és el límit de fluència, condueix a què les forces de fricció a aquesta zona 

(FRM,PL, FRP,PL) també disminueixen al créixer la rigidesa de la xapa. 
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Figura 7.9. Influència del material de la xapa sobre les forces de fricció locals a la matriu i a 

  la placa de pressió 

7.2.3. Força total de tracció  

El moment de flexió i per tant, la força necessària per doblegar la xapa, augmenta com més 

alt és el límit de fluència del material utilitzat. Al mateix temps augmenten les tensions 

normals de contacte i per consegüent les forces de fricció a la zona del primer pic i a la 

zona del pic a la placa de pressió. Tanmateix les forces de fricció a la zona plana de la 

matriu i a la zona plana de la placa de pressió disminueixen. En total el increment de la 
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força de fricció total entre xapa i eina és menor que el increment de la força de flexió, i per 

això l’augment de la força de tracció total s’atribueix principalment a l’augment de la força 

de flexió (Figura 7.10). 
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Figura 7.10. Influència del material de la xapa sobre la força de tracció, de fricció total i la    

    força de flexió 

A continuació es relacionen percentualment les forces de fricció locals de cada model 

(AlMg3, DC04 i ZStE260BH) respecte la força de tracció total corresponent (Figura 7.11). 

Els valor percentuals de les forces de fricció es comporten anàlogament a les forces de 

fricció (Figura 7.9). Mentre que els valors percentuals de les forces de fricció al primer pic 

(M,P1) i al pic de la placa de pressió (P,P) augmenten, disminueixen els valors percentuals 

de les forces de fricció a la zona plana de la matriu (M,PL) i a la zona plana de la placa de 

pressió (P,PL). El valor percentual de la força de fricció al radi de la matriu augmenta al 

incrementar el límit de fluència. Per això, la reducció de la força de tracció teòrica que 

s’obtindria d’eliminar la força de fricció al radi de la matriu també augmenta. 
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Figura 7.11. Influència del material de la xapa en els valors percentuals de les forces de      

     fricció locals 

7.3. Altres (gruix de la xapa, pressió de la placa,  radi de la 

matriu) 

La variació dels paràmetres gruix de la xapa, pressió de la placa i radi de la matriu 

s’inclouen a l’annex C per motius d’espai. De totes formes a l’apartat següent es presenta 

un resum de la influència de tots els paràmetres estudiats. 

7.4. Resum 

Tant al capítol 7 com a l’annex C s’analitza la influència de la variació de diferents 

paràmetres del procés sobre el sistema. En l’estudi es varien els paràmetres del model de 

referència de manera individualitzada. Els paràmetres estudiats (material de la xapa, gruix 

de la xapa, coeficient de fricció, pressió de la placa i radi de la matriu) indiquen una forta 

influència en la tensió normal de contacte, en les forces de fricció locals i en la força de 

tracció total. A més a més, la reducció teòrica de la força de tracció que s’obtindria 

d’eliminar la força de fricció al radi de la matriu, mostra també una gran dependència dels 

paràmetres analitzats. 



Pàg. 54  Memòria 

 

El material i el gruix de la xapa, i el radi de la matriu tenen un gran efecte sobre el primer 

pic de tensió a la matriu. Aquests paràmetres, amb excepció del gruix de la xapa, influeixen 

també en la tensió màxima de contacte a la placa de pressió. El primer pic augmenta al 

créixer el límit de fluència, el gruix de la xapa i al disminuir el radi de la matriu. La tensió 

màxima de contacte a la placa de pressió augmenta al créixer el límit de fluència i al 

disminuir el radi de la matriu. Aquest tres paràmetres tenen una escassa influència sobre el 

segon pic. Contràriament el coeficient de fricció i la pressió de la placa tenen un efecte molt 

significatiu sobre el segon pic, el qual augmenta al créixer el coeficient de fricció i la pressió 

de la placa. 

La força de fricció total mostra poca dependència del material i del gruix de la xapa i del radi 

de la matriu. Les diferents forces de fricció locals indiquen en canvi una gran dependència 

d’aquests paràmetres. Mentre que les forces de fricció a la zona del primer pic i a la zona 

del pic de la placa de pressió augmenten al créixer el límit de fluència, el gruix de la xapa i 

al disminuir el radi de la matriu, disminueixen les forces de fricció a la zona plana de la 

matriu i a la zona plana de la placa de pressió. Tant un augment de la pressió de la placa 

com un augment del coeficient de fricció causen un fort increment de la força de fricció 

total. És d’interès remarcar que l’augment de la pressió de la placa provoca un creixement 

pronunciat de les forces de fricció locals a la zona plana de la matriu i a la zona plana de la 

placa de pressió. Un augment del coeficient de fricció comporta un creixement de totes les 

forces de fricció locals. 

La força necessària per a doblegar la xapa depèn principalment del material i del gruix de la 

xapa i del radi de la matriu. Un límit de fluència més alt, un augment del gruix de la xapa i 

una disminució del radi de la matriu ocasionen un augment de la força de flexió. En canvi el 

coeficient de fricció i la pressió de la placa no mostren cap influència en la força de flexió. 

La força de tracció total resulta de la suma de la força de flexió i de la força de fricció total. 

Per tant tots els paràmetres analitzats tenen una influència sobre aquesta. 

La reducció de la força de tracció total que s’obtindria d’eliminar la força de fricció al radi de 

la matriu depèn fortament dels paràmetres del procés. D’especial interès són no només el 

valor de la força de fricció al radi de la matriu, sinó també el valor de la força de tracció. 

Quan l’augment de la força de fricció al radi de la matriu és petit en relació a l’augment de 

la força de tracció total, disminueix per consegüent la força de fricció percentual al radi de la 

matriu. Per tant, disminueix també la reducció de la força de tracció teòrica. 
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8. Simulació d’una matriu d’embotició amb 

lubrificació a pressió hidrostàtica 

Les possibilitats d’ampliar els límits de conformació en el procés d’embotició convencional 

s’analitzen primerament en un model elemental, en el qual una tira de xapa s’estira i es 

deforma 90º per una matriu arrodonida sota la pressió d’una placa. L’objectiu és integrar 

una lubrificació hidrostàtica per tal de disminuir la força de fricció i al mateix temps la força 

de tracció a la que la xapa està sotmesa. Per aconseguir-ho s’ha de dissenyar una nova 

matriu, la qual permeti la introducció de lubrificant de manera precisa a les zones més 

crítiques. La introducció local de lubrificant es realitza mitjançant canals, els quals són 

integrats a la matriu. Es pot formar així un coixí de fluid sobre el qual la xapa llisca (Figura 

8.1). 
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Figura 8.1. Formació d’un coixí de fluid al radi de la matriu 

Per tal d’analitzar la reducció de la fricció, que en resulta d’integrar una lubrificació 

hidrostàtica al procés, es defineix en primer lloc al model de referència, un estat sense 

fricció a la zona on actua la tensió màxima de contacte a la matriu. 

A continuació s’integren canals de lubrificació al model de referència i s’aplica una pressió a 

la zona de contacte matriu/xapa. Per tal de dissenyar els canals a la matriu s’han de tenir 

en compte les tensions normals de contacte determinades en el capítol 6.1.1. 
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8.1. Estat exempt de fricció a la zona de tensió mà xima 

Tal i com s’ha exposat en el capítol 6.1.2, la fricció al radi de la matriu pel model de 

referència representa una part important de la força de fricció total (46 %). D’aquest 46 % 

es manifesta un 37,5 % a la zona del primer pic de tensions. Per això és d’esperar que la 

força de tracció total es pugui reduir considerablement si s’elimina la força de fricció en 

aquesta zona. Una reducció de la força de tracció provoca una menor sol·licitació de la 

xapa. 

A continuació s’estudia quin efecte té l’eliminació de la força de fricció a la zona del primer 

pic sobre les forces de fricció locals i sobre la força de tracció total al model de referència. 

Per això es defineix un coeficient de fricció de �  = 0 a la zona del primer pic. Aquesta zona 

cobreix tota l’amplada del peu del primer pic. 

A la Taula 8.1 es detallen les forces de fricció locals pel model de referència i pel model de 

referència modificat (anomenat seguidament model referència �
P1 = 0). 

 

Model FRM,P1 FRM,P2 FRM,PL FRP,P FRP,PL 

 [N] [N] [N] [N] [N] 

Model referència 216,25 50,23 86,73 139,94 82,92 

Model referència µP1 = 0 0 22,17 86,03 137,21 82,65 

Taula 8.1. Forces de fricció locals al model de referència i al model modificat �
P1 = 0 

La força de fricció al primer pic (FRM,P1) al model modificat és nul·la com ja era d’esperar. El 

segon pic de tensió es redueix a la meitat i per consegüent la força de fricció local (FRM,P2) 

també. Al capítol 7.1 es mostra que la fricció no només té un efecte sobre les forces de 

retenció de la xapa sinó també sobre el segon pic. La força de fricció al pic de tensió de la 

placa de pressió (FRP,P) es manté quasi constant. L’eliminació de la força de fricció al primer 

pic no afecta ni a la força de fricció a la zona plana de la matriu (FRM,PL) ni a la força de 

fricció a la zona plana de la placa de pressió (FRP,PL). Resumint es pot concloure que 

l’efecte d’eliminar la força de fricció al primer pic ocasiona una disminució de la força de 

fricció addicional a la zona del segon pic. 

A la Taula 8.2 es representa la força de tracció total pel model de referència i pel model de 

referència modificat (model referència �
P1 = 0). 
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Model  Força de tracció total [N] 

Model referència 1140,38 

Model referència µP1 = 0 912,04 

Taula 8.2. Forces de tracció al model de referència i al model modificat �
P1 = 0 

Eliminant la força de fricció al primer pic es redueix la força de tracció total 
�

FT = 228,34 N, 

és a dir un 20 %. S’ha de remarcar però que la reducció de la força de fricció total 

(
�

FRTotal = 248,01 N) no coincideix amb la reducció de la força de tracció total. Això és degut 

a què el comportament de deformació de la xapa amb la definició del coeficient de fricció 

µ = 0 varia lleugerament. 

8.2. Model de referència amb canals integrats 

En aquest apartat s’introdueixen canals de lubrificació a la matriu del model de referència i 

s’aplica una pressió hidrostàtica a la zona de contacte matriu/xapa. D’aquesta manera es 

pot analitzar la influència d’una pressió hidrostàtica local sobre zones veïnes i es poden 

dissenyar els canals de lubrificació. 

El software d’elements finits ABAQUS no permet simular la lubrificació hidrostàtica com a 

flux de fluid. Un primer plantejament va ser definir a la matriu una “fluid-filled-cavity” a la 

zona on es manifesta el primer pic de tensió. En una “fluid-filled-cavity” exerceix el fluid en 

una cavitat una pressió. Per tal de modelar una “fluid-filled-cavity” s’han d’usar elements 

fluids. Una restricció d’aquest tipus d’elements és que els nodes d’un element fluid han 

d’estar units als nodes d’un element estàndard. Degut a què la lubrificació hidrostàtica 

actua directament sobre la xapa en moviment, els elements fluids seguirien a la xapa 

(elements estàndards). En l’ABAQUS no és permès que els elements fluids llisquin sobre 

els elements estàndards. Es descarta per tant, la possibilitat de modelar la lubrificació, entre 

xapa en moviment i matriu, utilitzant elements fluids. 

El sistema matriu - lubricant sota pressió – xapa en moviment es reprodueix a la simulació 

integrant un cos rígid (“rigid body”) al model, per tal de poder realitzar un desacoblament 

entre la lubrificació a pressió hidrostàtica i la xapa. D’aquesta manera es pot aplicar una 

pressió definida de manera local a la xapa. Degut a què el cos rígid és molt més rígid que 

els altres components del model es poden negligir les deformacions que en ell apareixen. 

A la Figura 8.2 es representa el model de referència amb el cos rígid integrat. 
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Figura 8.2. Model de referència amb cos rígid integrat 

L’amplada del cos rígid és d’1 mm i correspon al diàmetre dels canals de la matriu del banc 

d’assaig. En apartats posteriors es varien els diàmetres dels canals per tal de poder definir 

criteris pel disseny de la matriu. La llargada del cos rígid correspon al radi de la matriu i 

l’angle del cos rígid reprodueix l’angle dels canals de la matriu real. La variació de l’angle és 

també necessària pel disseny dels canals. La part superior del cos rígid es modela en 

funció de la seva posició. Quan l’angle és per exemple zero es defineix una meitat corba i 

l’altra plana (Figura 8.3). La zona corba augmenta a mesura que ho fa l’angle. 

RR

 

Figura 8.3. Part superior del cos rígid per un angle de 0º 
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Per modelar el cos rígid s’utilitzen elements del tipus R2D2 que es defineixen com a 

elements lineals de dos nodes i s’usen per estats de deformació i tensió plana. La pressió 

necessària per tal d’aixecar la xapa localment de la matriu, s’aplica perpendicularment 

sobre la part superior del cos rígid (Figura 8.4). 

pHSpHS

 

Figura 8.4. Aplicació de la pressió al cos rígid 

La ubicació de diferents canals en la direcció transversal z de la matriu no es pot estudiar 

en el model de referència perquè és un model dos dimensions. El cos rígid (canal) sota 

pressió hidrostàtica representa en la direcció virtual z una ranura. Les proves al banc 

d’assaig mostren que la pressió que actua sobre la xapa no es limita a la superfície dels 

orificis dels canals, sinó que es forma un coixí de pressió que equival de forma aproximada 

a la ranura del model. 

La fricció entre el cos rígid i la xapa es defineix nul·la, ja que descriu en bona aproximació el 

contacte entre el lubrificant i la xapa. Se suposa que en les probes experimentals la xapa se 

separa localment de la matriu degut a la pressió hidrostàtica aplicada. Això correspon a 

l’estat de fricció hidrodinàmica, que es defineix amb una coeficient de fricció �  < 0,01 

[Groche, 2000, p. 62]. 

Per tal de poder definir les condicions de contorn al cos rígid es defineix un sistema local de 

coordenades (Figura 8.4). Les condicions de contorn del cos rígid s’han de definir en un 

punt de referència, però es refereixen a tot el cos. El desplaçament en la direcció local x i la 

rotació en l’eix local z es restringeixen. Així es pot aplicar una pressió hidrostàtica a la xapa 

mitjançant el cos rígid en la direcció local y. 
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La pressió hidrostàtica s’aplica linealment i un segon retardada respecte la pressió de la 

placa. En un segon assoleix el seu màxim (Figura 8.5). 
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Figura 8.5. Discretització del temps 

8.3. Disseny dels canals 

8.3.1. Influència de la pressió hidrostàtica 

La magnitud de la pressió hidrostàtica a aplicar al cos rígid s’ha d’escollir de tal manera que 

just elimini la primera tensió normal de contacte. Les tensions normals de contacte 

depenen, com es descriu al capítol 7, de les condicions de fricció, del material de la xapa, 

del gruix de la xapa i de la geometria de l’eina. Per consegüent depèn també la pressió 

hidrostàtica dels paràmetres del model. El càlcul de la pressió hidrostàtica necessària per 

eliminar el primer pic es detalla a continuació pel model de referència. 

Primerament es calcula la força normal de contacte a la zona de sol·licitació màxima FN,P1 

(aquesta es troba a 3º com es descriu al capítol 6.1.1) mitjançant una integració numèrica 

(Eq. 6.1). S’obté FN,P1 = 2162,52 N i ha d’estar en equilibri amb la força hidrostàtica FHS: 
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HSP1N, FF = . (Eq. 8.1) 

La força FHS s’obté de la pressió hidrostàtica pHS i de la superfície total ATotal sobre la què la 

pressió actua: 

TotalHSHS ApF = . (Eq. 8.2) 

L’àrea total correspon a l’àrea de la ranura (veure capítol 8.2), i es calcula multiplicant el 

diàmetre del canal (amplada del cos rígid) per l’amplada (profunditat) de la matriu i s’obté 

ATotal = 20 mm2. La pressió hidrostàtica resulta pHS = 1081,26 bar. 

De la simulació d’una lubrificació hidrostàtica per mitjà d’un cos rígid a 3º integrat al model 

de referència amb una pressió hidrostàtica de pHS = 1081,26 bar s’obté el següent: La 

tensió màxima de contacte no s’elimina completament però disminueix significativament. 

Aquest fet es deu a què per calcular la pressió necessària, es parteix d’una mitjana en el 

temps de la tensió normal de contacte (Capítol 5.3). La magnitud del primer pic al model 

amb lubrificació a pressió hidrostàtica és de 1,5 N/mm2, mentre que la magnitud del primer 

pic al model de referència és de 205,75 N/mm2. Existeix un estat alternant en el qual la 

xapa a vegades s’aixeca de la matriu i a vegades es recolza sobre ella. Per tal d’evitar 

aquest estat no estable s’augmenta la pressió hidrostàtica a pHS = 1100 bar. L’aplicació 

d’aquesta pressió permet eliminar la primera tensió de contacte completament. La xapa 

s’aixeca localment de la matriu de manera permanent i així s’assoleix un estat estable. 

A continuació s’analitza l’efecte de diferents pressions sobre la tensió normal de contacte 

màxima, les forces de fricció locals i la força de tracció total. La Figura 8.6 mostra que el 

primer pic disminueix quan augmenta la pressió hidrostàtica. El màxim del primer pic 

(205,75 N/mm2) apareix per una pressió de pHS = 0 bar, que correspon al model sense 

lubrificació a pressió hidrostàtica (model de referència). Per pressions petites existeix 

contacte entre xapa i matriu, ja que aquestes no són suficients per aixecar la xapa 

localment de la matriu. No obstant la força de contacte disminueix degut a l’efecte de la 

pressió hidrostàtica. Per una pressió de pHS = 1100 bar s’aixeca la xapa localment de la 

matriu i el primer pic s’elimina. 
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Figura 8.6. Influència de la pressió sobre el primer pic 

A la Figura 8.7 es representa la força de fricció i la de tracció total en funció de la pressió. 
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Figura 8.7. Influència de la pressió sobre la força de fricció total i la de tracció total 
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De la reducció de la tensió normal de contacte al primer pic en resulta una reducció de la 

força de fricció en aquesta zona i per tant una reducció de la força de fricció total. Una 

reducció de la força de fricció total ocasiona una reducció de la força de tracció total. 

8.3.2. Posició dels canals 

Després d’estudiar en l’apartat precedent la influència de la pressió hidrostàtica sobre les 

variables resultants: tensió normal de contacte, força de fricció total i força de tracció total, 

s’analitza a continuació la influència de l’angle, en què els canals són ubicats a la matriu. 

Això es realitza variant l’angle del cos rígid integrat al model de referència. 

La sol·licitació màxima que actua a la matriu és per un angle de 3º. Per tal d’analitzar 

l’efecte d’un cos rígid integrat a la zona on es manifesta el primer pic, s’introdueixen cossos 

rígids a 3º (tensió normal de contacte màxima), a 0º (zona de transició entre el radi i la zona 

plana de la matriu) i a una longitud de 0,65 mm (zona plana de la matriu). La longitud de 

0,65 mm correspon amb la posició d’integrar un canal just davant del primer pic. D’aquestes 

tres combinacions només s’ha provat al banc d’assaig la lubrificació a pressió hidrostàtica a 

0º. La segona tensió màxima de contacte a la matriu pel model de referència apareix a 57º. 

Per tal d’analitzar aquesta zona més detalladament s’integra un cos rígid a 45º i un a 57º. Al 

banc d’assaig s’han realitzat proves amb una matriu amb canals integrats a 45º. 

Addicionalment es fabricà pel banc d’assaig una matriu que presenta canals a 45º i canals 

a la zona plana de la matriu sota la placa de pressió a una longitud de 8,4 mm. Aquesta 

combinació de dos files de canals també es considera. Ja que és d’esperar que el major 

efecte es manifesti per una combinació de canals a 3º i a 57º, aquesta possibilitat s’inclou a 

l’estudi. A la Figura 8.8 i a la Taula 8.3 es detallen les posicions dels canals a analitzar. 
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Figura 8.8. Variació de la posició dels canals 



Pàg. 64  Memòria 

 

Zona Posició 

Primer pic 3°, 0°, 0,65 mm 

Segon pic 45°, 57° 

Segon pic + Zona plana 45° + 8,4 mm 

Primer pic + Segon pic 3° + 57° 

Taula 8.3. Variació de la posició dels canals 

La magnitud de la pressió hidrostàtica a aplicar és per cada canal diferent. Això és degut a 

què la tensió normal de contacte al llarg del radi de la matriu no és homogènia i per tant la 

tensió de contacte que s’ha d’eliminar és per a cada angle diferent. La pressió hidrostàtica 

es calcula per a cada posició segons la metodologia detallada al capítol 8.3.1. 

Canal a 3º 

La Figura 8.9 mostra la representació gràfica de la tensió normal de contacte a la matriu pel 

model de referència i pel model de referència amb un cos rígid a 3º. La pressió hidrostàtica 

aplicada al cos rígid (pHS = 1100 bar) és la necessària per eliminar el primer pic. 
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Figura 8.9. Tensió normal de contacte a la matriu pel model de referència i pel model amb   

                   lubrificació a pressió a 3º 
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La xapa s’aixeca localment (entre -5 mm i 3 mm) de la matriu en el model amb cos rígid a 

3º degut a la pressió que exerceix el cos rígid sobre la xapa. D’aquesta manera s’elimina el 

primer pic. El segon pic disminueix i es desplaça cap a angles majors, ja que la xapa es 

recolza més tard a la matriu. 

A la zona d’entrada de la xapa a la matriu no s’observa cap diferència significativa entre les 

corbes dels dos models. A partir dels 8 mm la corba de la tensió de contacte del model amb 

lubrificació a pressió a 3º descendeix més ràpidament que la del model de referència. El fet 

de què la xapa s’aixequi localment (3º) de la matriu provoca que el contacte a les zones 

veïnes sigui menor. 

La Figura 8.10 mostra la tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model de 

referència i pel model de referència amb lubrificació a pressió a 3º (cos rígid a 3º). 
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Figura 8.10. Tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model de referència i pel   

                     model amb lubrificació a pressió a 3º 

La pressió exercida pel cos rígid a 3º aixeca la xapa localment de la matriu i aquesta 

pressiona cap a la placa de pressió. Això ocasiona que el pic de la placa de pressió 

augmenti respecte el valor d’aquest pic al model de referència. 

Les corbes dels dos models no mostren cap diferència significativa a la zona on la xapa 

entra a la matriu. Entre 5 mm i 10 mm decreix la corba del model amb lubrificació a pressió 
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hidrostàtica més ràpidament. Es suposa que l’augment de tensió a la regió del primer pic 

provoca que la zona veïna no es trobi tan sol·licitada. 

A la Taula 8.4 es representen les forces de fricció locals del model de referència i del model 

de referència amb lubrificació a pressió hidrostàtica a 3º. 

 

Zona Força de fricció [N] 

 Model ref. Model lubrif. a 3º  

FRM,P1 216,25 0 

FRM,P2 50,23 22,74 

FRMRadi = FRM,P1 + FRM,P2 266,48 22,74 

FRM,PL 86,73 78,92 

FRP,P 139,94 144,67 

FRP,PL 82,92 75,08 

FRPlaca = FRM,PL + FRP,P + FRP,PL 309,59 298,67 

Taula 8.4. Forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió pel model de referència 

i pel model amb lubrificació a pressió a 3º 

Com s’ha dit anteriorment el primer pic s’elimina completament amb la integració de la 

lubrificació a pressió a 3º. Per això la força de fricció (FRM,P1) en aquesta zona és zero. La 

força de fricció existent al segon pic (FRM,P1) es redueix a la meitat anàlogament a la 

magnitud de la tensió del segon pic. La força de fricció al pic de la placa de pressió (FRP,P) 

augmenta de 139,94 N a 144,67 N. Les forces de fricció a la zona plana de la matriu 

(FRM,PL) i de la placa de pressió (FRP,PL) disminueixen enfront les del model de referència. 

De l’anàlisi de la Taula 8.4 es conclou que una lubrificació a pressió a 3º té una forta 

influència sobre la fricció al radi de la matriu (FRMRadi). Aquesta disminueix un 91,5 %. En 

canvi la influència sobre la força de fricció sota la placa de pressió (FRPlaca) és escassa, 

aquesta disminueix només un 3,5 %. 

A la Taula 8.5 es representa la força de tracció total del model de referència i del model de 

referència amb lubrificació a pressió a 3º. 
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Model Força de tracció total [N] 

Referència 1140,38 

Lubrificació a 3° 916,5 

Taula 8.5. Força de tracció total pel model de referència i pel model amb lubrificació a 3º 

La força de tracció total disminueix amb la introducció de la lubrificació a pressió 

hidrostàtica a 3º. Aquesta es compon, com es descriu al capítol 6.1.3, de les següents 

forces: 

DRPunxóRMRadiDRTotalTTotal FFFFFF ++=+= . (Eq. 8.3) 

La reducció de la força de fricció resulta essencialment d’eliminar la força de fricció al radi 

de la matriu (21,38 %). La reducció de la força de fricció a la zona sota la placa de pressió 

representa només un 1 % de la reducció total de la força de tracció. La disminució de la 

força de tracció total seria així de 22,38 %. No obstant la força per doblegar la xapa damunt 

del radi augmenta en el procés de lubrificació a pressió hidrostàtica. Aquest fet es podria 

explicar de la següent manera: El cos rígid integrat per tal de simular la lubrificació entre 

matriu i xapa, actua com a obstacle al doblegar-se la xapa i disminueix localment el radi de 

flexió. D’aquí en resulta que la reducció de la força de tracció disminueixi un 2,7 % i en total 

pren un valor de 19,6 %.  

La reducció de la força de tracció (19,6 %) que en sorgeix del procés amb lubrificació a 

pressió hidrostàtica és del mateix ordre que la reducció (20 %) que s’obté de definir una 

fricció nul·la a la zona del primer pic (capítol 8.1). 

Canal a 0º 

La pressió que s’aplica en aquest apartat correspon altra vegada a la pressió necessària 

per eliminar el primer pic (pHS = 1100 bar). La Figura 8.11 i la Figura 8.12 mostren 

respectivament la representació gràfica de la tensió normal de contacte a la matriu i la de la 

tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model de referència i pel model amb 

lubrificació a pressió a 0º. 

La corba de tensió de contacte a la matriu que resulta d’un procés amb lubrificació a 

pressió a 0º presenta molt poques discrepàncies respecte la corba que s’obté d’una 

lubrificació a pressió a 3º (Figura 8.9). Per la placa de pressió en resulta un comportament 

anàleg (Figura 8.10). 
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Figura 8.11. Tensió normal de contacte a la matriu pel model de referència i pel model amb 

     lubrificació a pressió a 0º 
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Figura 8.12. Tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model de referència i pel   

    model amb lubrificació a pressió a 0º 
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Les forces locals de fricció que s’obtenen per una lubrificació a pressió a 0º són quasi 

idèntiques a les que sorgeixen d’una lubrificació a 3º (Figura 8.13). 
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Figura 8.13. Forces de fricció pel model de referència i pels models amb lubrificació a          

     pressió a 3º i a 0º 

A la Taula 8.6. s’adjunta una comparació de la força de tracció total que s’obté pel procés 

convencional i del procés amb lubrificació a pressió a 0º. La reducció de la força de tracció 

correspon a un 19,5 %. 

 

Model Força de tracció total [N] 

Referència 1140,38 

Lubrificació a 0º 918 

Taula 8.6. Força de tracció total pel model de referència i pel model amb lubrificació a 0º 

Canal a una longitud de 0,65 mm 

S’introdueix un cos rígid a la matriu a 0,65 mm de longitud per tal d’estudiar l’efecte que té 

un canal ubicat just davant del primer pic sobre el sistema. La pressió que s’aplica 

correspon novament a pHS = 1100 bar, amb aquesta pressió s’elimina per una part el primer 
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pic, però per l’altra es desplaça la placa de pressió cap amunt i el contacte entre la xapa i la 

placa a la zona plana desapareix. Si es disminueix la pressió de pHS = 1100 bar, el primer 

pic no s’elimina completament i a més la placa de pressió continua desplaçant-se cap 

amunt. Ja que la disposició dels canals en aquestes condicions no garanteix el contacte 

entre la xapa i la part plana de la placa de pressió, aquesta possibilitat es descarta. 

A la Figura 8.14 es representa l’evolució del desplaçament d’un node de la placa de pressió 

pel model de referència i pel model amb un canal integrat a una longitud de 0,65 mm 

respecte el temps.  

-6,0E-06

-4,0E-06

-2,0E-06

0,0E+00

2,0E-06

4,0E-06

6,0E-06

8,0E-06

1,0E-05

1,2E-05

1,4E-05

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Temps [s ]

D
es

pl
aç

am
en

t [
m

m
]

Model de
referència

Lubrif icació a
pressió a 0,65mm

 
Figura 8.14. Desplaçament d’un node de la placa de pressió pel model de referència i pel    

    model amb lubrificació hidrostàtica a una longitud de 0,65 mm 

A partir de l’instant de temps en què s’aplica la pressió hidrostàtica el node de la placa de 

pressió es desplaça cap amunt. El contacte entre xapa i placa existeix només a la zona on 

actua la tensió màxima (pic de la placa). 

Canal a 57º 

Per tal d’eliminar el segon pic a 57º s’ha d’aplicar al cos rígid una pressió de pHS = 252 bar. 

La representació gràfica de la tensió normal de contacte que s’obté de simular la lubrificació 

amb aquesta pressió mostra que a 57º la tensió de contacte és nul·la (Figura 8.15). La xapa 

s’aixeca completament de la matriu a partir d’una longitud de −1 mm. 
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Figura 8.15. Tensió normal de contacte a la matriu pel model de referència i pel model amb 

     lubrificació a pressió a 57º 

La lubrificació a pressió hidrostàtica a 57º no mostra cap efecte important sobre el primer 

pic. La magnitud i la posició d’aquest queden invariants respecte el model de referència. A 

la zona plana de la matriu les dos corbes són quasi coincidents. 

La Figura 8.16 presenta la tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model de 

referència i pel model de referència amb lubrificació a pressió a 57º. Les dos corbes 

presenten un comportament idèntic. El pic de tensió a la placa de pressió roman per una 

lubrificació a 57º inalterat, a diferència del que passa amb una lubrificació a 3º. La pressió 

hidrostàtica s’aplica a un angle tan allunyat de l’angle 0º, que aquesta no afecta al pic de la 

placa de pressió. 

 

57°57°
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Figura 8.16. Tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model de referència i pel   

    model amb lubrificació a pressió a 57º 

A la Taula 8.7 es mostren les forces de fricció locals pel model de referència i pel model de 

referència amb lubrificació a pressió hidrostàtica a 57º. 

 

Zona Força de fricció [N] 

 Model ref. Model lubrif. a 57°  

FRM,P1 216,25 209,42 

FRM,P2 50,23 0 

FRMRadi = FRM,P1 + FRM,P2 266,48 209,42 

FRM,PL 86,73 86,51 

FRM,P 139,94 139,36 

FRM,PL 82,92 82,52 

FRPlaca = FRM,PL + FRP,P + FRP,PL 309,59 308,39 

Taula 8.7. Forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió pel model de referència 

 i pel model amb lubrificació a pressió a 57º 

57°57°
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Degut a l’eliminació del segon pic de tensió, al integrar la lubrificació a pressió hidrostàtica a 

57º, la força de fricció en aquesta zona (FRM,P2) és nul·la. La força de fricció al primer pic 

(FRM,P1) disminueix lleugerament. La magnitud del primer pic es manté constant, però la 

forma del pic varia, ja que al aixecar-se la xapa el primer pic s’estreny. A diferència d’una 

lubrificació a 3º on la força de fricció sota la placa de pressió (FRPlaca) disminueix el 3,5 %, 

per una lubrificació a 57º aquesta força de fricció es manté invariant. 

Finalment es pot concloure que una lubrificació a 57º només afecta a la fricció existent a la 

zona arrodonida de la matriu (FRMRadi), la qual disminueix un 21,5 %. 

La Taula 8.8 mostra la força de tracció total pel model de referència i pel model amb 

lubrificació a 57º. 

 

Model Força de tracció total [N] 

Referència 1140,38 

Lubrificació a 57° 1073,5 

Taula 8.8. Força de tracció total pel model de referència i pel model amb lubrificació a          

pressió a 57º 

La força de tracció total disminueix un 5,8 % respecte la força de tracció del model de 

referència. Aquesta reducció resulta per una part de la reducció de la fricció al radi de la 

matriu (5 %), i per l’altra de la reducció de la força per doblegar la xapa (0,8 %). La força 

necessària per doblegar la xapa disminueix, quan el canal està integrat a 57º, ja que 

localment el radi de flexió augmenta i per tant la força de deformació disminueix. 

Canal a 45º 

Per tal de simular una lubrificació a pressió hidrostàtica amb un cos rígid a 45º és suficient 

aplicar una pressió de pHS = 200 bar. La xapa s’aixeca amb aquesta pressió localment 

entorn dels 45º de la matriu. És de destacar que la pressió necessària per aixecar la xapa a 

45º és més petita que la pressió necessària a 57º. Això és degut a què la magnitud de la 

tensió de contacte a 45º és menor que la de 57º. 

A la Figura 8.17 es representa la tensió normal de contacte a la matriu pel model de 

referència i pel model de referència amb lubrificació hidrostàtica a 45º. 
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Figura 8.17. Tensió normal de contacte a la matriu pel model de referència i pel model amb 

     lubrificació a pressió a 45º 

La corba del model amb lubrificació a 45º presenta entre −4,5 mm i −1 mm una tensió 

normal de contacte nul·la. El segon pic a 57º no queda eliminat com succeeix amb una 

lubrificació a pressió a 57º (Figura 8.15), però disminueix i es desplaça cap a angles 

majors. La magnitud i la posició del primer pic són pels dos models idèntics. A la zona plana 

de la matriu no es reconeix cap diferència important entre ambdues corbes. 

La representació gràfica de la tensió normal de contacte a la placa de pressió (Figura 8.18) 

pel model amb cos rígid integrat a 45º és anàloga a la del model amb cos rígid a 57º 

(Figura 8.16). 

45°45°
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Figura 8.18. Tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model de referència i pel   

    model amb lubrificació a pressió a 45º 

De la reducció del segon pic degut a la lubrificació a pressió hidrostàtica a 45º en resulta 

una força de fricció en aquesta zona (FRM,P2) més petita (Taula 8.9).  

 

Zona Força de fricció [N] 

 Model Ref. Model lubrif. a 45° 

FRM,P1 216,25 211,09 

FRM,P2 50,23 10,06 

FRMRadi = FRM,P1 + FRM,P2 266,48 221,15 

FRM,PL 86,73 83,26 

FRP,P 139,94 139,44 

FRP,PL 82,92 79,91 

FRPlaca = FRM,PL + FRP,P + FRP,PL 309,59 302,61 

Taula 8.9. Forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió pel model de referència 

i pel model amb lubrificació a pressió a 45º 

45°45°



Pàg. 76  Memòria 

 

La fricció al radi de la matriu (FRMRadi) disminueix un 17 %, aquesta reducció es deu 

principalment a la reducció de la força de fricció al segon pic. La disminució de la força de 

fricció sota la placa de pressió (FRPlaca) és insignificant. 

La força de tracció total pel model de referència i pel model amb lubrificació a 45º es 

representa a la Taula 8.10. 

 

Model  Força de fricció total [N] 

Referèncial 1140,38 

Lubrificació a 45° 1090 

Taula 8.10. Força de tracció total pel model de referència i pel model amb lubrificació a 45º 

La reducció de la força de tracció total que s’obté d’integrar una lubrificació a pressió 

hidrostàtica a 45º és de 4,4 %. En aquest cas la força per doblegar la xapa no experimenta 

cap canvi. 

Combinació d’un canal a 45º i a 8,4 mm 

Per motius d’espai aquesta combinació s’inclou a l’annex D. 

Combinació d’un canal a 3º i a 57º 

És d’esperar que la màxima reducció de la força de fricció i per tant de la força de tracció 

total s’obtingui integrant dos canals (dos cossos rígids) a la regió on actuen les 

sol·licitacions màximes. Al capítol 6.1.3 s’estima pel model de referència que la força de 

tracció total es podria reduir un 23,4 %, si s’eliminés completament la força de fricció al radi 

de la matriu. Ara s’ha de verificar si apareix aquesta reducció de la força de tracció, en el 

cas de simular una lubrificació a pressió hidrostàtica amb dos canals integrats a les zones 

de tensió màxima. 

La magnitud de la pressió hidrostàtica a aplicar al canal integrat a 3º és, altre cop, la 

pressió necessària per eliminar el primer pic (pHS = 1100 bar). Els resultats de la simulació 

d’una lubricació a pressió a 3º mostren, que la lubrificació a 3º té un efecte important sobre 

el segon pic a 57º. Aquest es redueix a la meitat. Per aquest motiu cal aplicar al segon 

canal a 57º només una pressió de pHS = 130 bar per eliminar totalment el segon pic. 

A través de la integració d’una lubrificació a pressió hidrostàtica a 3º i 57º la xapa s’aixeca 

completament del radi de la matriu, i els dos pics de tensió màxima desapareixen (Figura 

8.19). L’evolució de la tensió normal de contacte a la zona plana de la matriu pel model 
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amb lubrificació combinada és semblant a l’evolució de la tensió de contacte pel model amb 

una lubricació a 3º. La corba mostra un comportament decreixent en direcció al radi. Degut 

a què la xapa s’aixeca del radi, la tensió de contacte a les zones veïnes (entre 2,5 mm i 

4,5 mm) no és tan alta. 
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Figura 8.19. Tensió normal de contacte a la matriu pel model de referència i pel model amb 

    lubrificació a pressió a 3º i a 57º 

A la Figura 8.20 es representa la tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model 

de referència i pel model amb lubrificació a pressió 3º i a 57º. La tensió màxima a la placa 

de pressió és major al model amb lubrificació. Aquest comportament també apareix en el 

cas d’una lubrificació a 3º. Degut a la pressió hidrostàtica aplicada a 3º, la xapa pressiona 

contra la placa de pressió, i la tensió que actua sobre aquesta és major. Aquest augment 

del pic a la placa de pressió respecte el model de referència, és en el cas d’una lubrificació 

a pressió combinada major, que l’augment que s’obté amb una lubrificació a 3º. El canal a 

57º té un efecte sobre el canal a 3º, que provoca un augment addicional del pic de la placa 

de pressió. 

La tensió normal de contacte a la regió entre 18 mm i 4 mm del model amb lubrificació a 

pressió hidrostàtica decreix més ràpidament. L’augment local de la tensió de contacte 

provoca que la zona veïna no es trobi tan sol·licitada. 
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Figura 8.20. Tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model de referència i pel   

     model amb lubrificació a pressió a 3º i a 57º 

A la Taula 8.11 es resumeixen les forces de fricció locals pel model de referència i pel 

model amb lubrificació a pressió hidrostàtica a 3º i a 57º. 

 

Zona Força de fricció [N] 

 Model Ref. Model lubrif. a 3° + 57° 

FRM,P1 216,25 0 

FRM,P2 50,23 0 

FRMRadi = FRM,P1 + FRM,P2 266,48 0 

FRM,PL 86,73 71,27 

FRP,P 139,94 154,09 

FRP,PL 82,92 66,86 

FRPlaca = FRM,PL + FRP,P + FRP,PL 309,59 292,22 

Taula 8.11. Forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió pel model de                

  referència i pel model   amb lubrificació a pressió a 3º i a 57º 

57°

3°

57°

3°
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La lubrificació a pressió a 3º i 57º permet que la xapa s’aixequi del radi de la matriu i per 

tant que la força de fricció en aquesta zona (FRMRadi) desaparegui. La força de fricció a la 

zona del pic de la placa de pressió (FRP,P) augmenta un 9 % respecte la del model de 

referència. Les forces de fricció a la zona plana de la matriu i a la zona plana de la placa de 

pressió (FRM,PL, FRP,PL) disminueixen amb l’efecte de la lubrificació a pressió. Aquesta 

reducció respecte el model de referència, és major que la reducció que es produeix entre el 

model de referència i el model amb lubrificació a pressió a 3º. Això és degut a què en la 

simulació amb dos canals, el canal a 57º té un efecte sobre el de 3º. D’aquesta manera la 

tensió al pic de la placa de pressió augmenta més i com a conseqüència les zones veïnes 

estan menys sol·licitades. D’aquí en sorgeix una major reducció de les forces de fricció a la 

zona plana de la matriu i a la zona plana de la placa de pressió respecte el model amb 

lubrificació a 3º. 

Dels resultats analitzats es conclou que una lubrificació a pressió hidrostàtica a 3º i a 57º no 

només provoca una eliminació de la força de fricció al radi de la matriu sinó també una 

disminució de la força de fricció a la zona de la placa de pressió (5,6 %). 

La Taula 8.12 mostra la força de tracció total pel model de referència i pel model amb 

lubrificació a pressió a 3º i a 57º. 

 

Model Força de tracció total [N] 

Referència 1140,38 

Lubrificació a 3° + 57º 879,29 

Taula 8.12. Força de tracció total pel model de referència i pel model amb lubrificació a 3º i  

  a 57º 

Al integrar una lubrificació a pressió hidrostàtica a 3º i a 57º la força de tracció es redueix un 

23 %. La reducció de la força de fricció total és inclús d’un 25 % (un 23,4 % de la reducció 

de la força de fricció al radi de la matriu i un 1,5 % de la reducció de la força de fricció a la 

placa de pressió). Anàlogament a una lubrificació a pressió a 3º, augmenta la força per 

doblegar la xapa, i per tant la reducció de la força de tracció total disminueix un 2 %. La 

força per a doblegar la xapa augmenta per una part degut al cos rígid a 3º, però per l’altra 

disminueix degut al cos rígid a 57º. D’aquí en resulta un augment més petit d’aquesta força 

respecte l’augment que es produeix amb una lubrificació a 3º. 

Mitjançant la lubrificació a pressió hidrostàtica amb dos cossos rígids, es confirma la 

reducció de la força de tracció del 23 %, estimada al capítol 6.1.3, en el cas de què la força 

de fricció al radi de la matriu sigui nul·la. Per una lubrificació a pressió a 3º i 57º en resulta 
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una reducció del 23,4 %. A més amb la integració dels cossos rígids es pot detallar la 

influència que té la lubrificació a pressió sobre la zona plana de la matriu i de la placa de 

pressió. Les conseqüències sobre la força per doblegar la xapa també es poden estudiar. 

8.3.3. Diàmetres dels canals 

Per tal de poder dissenyar la matriu amb els canals integrats, s’ha estudiat en els apartats 

anteriors, en primer lloc la influència de la pressió hidrostàtica i en segon lloc diferents 

angles d’aplicació del canal. A continuació s’analitza una variació dels diàmetres. Ja que la 

màxima reducció de la força de tracció, en el cas d’integrar només un canal, s’obté per un 

canal a 3º (veure capítol 8.3.2), per tal d’estudiar l’efecte del diàmetre, s’introdueixen canals 

només a 3º. Aquest angle correspon amb el lloc on es manifesta la tensió màxima de 

contacte a la matriu. 

El diàmetre del canal es fixa primerament a 1 mm, ja que aquesta és l’amplada del primer 

pic de tensions a la matriu. En el cas d’integrar un canal amb un diàmetre massa gran, el 

contorn del radi de la matriu queda alterat, i per tant la xapa està addicionalment 

sol·licitada. Per raons econòmiques en la fabricació els diàmetres no s’han de triar massa 

petits. El camp de diàmetres a analitzar queda per tant limitat, per una part degut al contorn 

del radi de la matriu a 1,5 mm, i per l’altra degut a les especificacions de mecanitzat a 

0,5 mm. 

La variació dels diàmetres dels canals es realitza canviant l’amplada del cos rígid integrat al 

model de referència. El càlcul de la pressió hidrostàtica necessària per eliminar el primer pic 

s’efectua com al capítol 8.3.1. En aquest cas la pressió és per a cada diàmetre diferent, ja 

que segons l’equació (Eq. 8.2) la pressió hidrostàtica a aplicar depèn directament del 

diàmetre del canal. Les pressions hidrostàtiques necessàries que s’han d’aplicar es 

resumeixen a la Taula 8.13. 

 

Diàmetre Pressió 

[mm] [bar] 

0,5 2200 

1 1100 

1,5 733 

Taula 8.13. Pressió a aplicar per a cada diàmetre 

A la Figura 8.21 es representen les tensions normals de contacte màximes en funció del 

diàmetre del canal. 
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Figura 8.21. Influència del diàmetre dels canals sobre les tensions de contacte màximes  

Aplicant una lubrificació hidrostàtica a 3º amb les pressions descrites a dalt s’obté pels tres 

diàmetres una tensió de contacte al primer pic nul·la. La lubrificació a 3º disminueix la 

segona tensió de contacte, però no s’observa cap diferència significativa del segon pic 

entre els tres models. Mentre que pel model amb un canal de diàmetre d = 1,5 mm el 

segon pic és de 11,71 N/mm2 i per un diàmetre d = 1 mm és de 12 N/mm2, per un de 

d = 0,5 mm  augmenta el segon pic fins a 17 N/mm2. La tensió de contacte a la placa de 

pressió es manté per a tots els diàmetres constants. 

La Figura 8.22 mostra que les forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió no 

depenen del diàmetre del canal. 
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Figura 8.22. Influència del diàmetre del canal sobre les forces de fricció locals 

A la Taula 8.14 es resumeixen les forces de tracció que s’obtenen de la simulació d’una 

lubrificació a pressió hidrostàtica a 3º amb diferents diàmetres. 

 

Diàmetre [mm] Força de tracció total [N] 

0,5 923,37 

1 916,56 

1,5 916,63 

Taula 8.14. Força de tracció total per diferents diàmetres 

Les forces de tracció que s’obtenen d’una lubrificació hidrostàtica a 3º per un diàmetre de 

canal de d = 1 mm i d = 1,5 mm són quasi idèntiques. La força de tracció que s’obté per un 

diàmetre de d = 0,5 mm és en canvi major. Per tant, la reducció de la força de tracció, que 

en resulta d’integrar una lubrificació a pressió hidrostàtica amb canals de diàmetres de 

d = 1 mm i d = 1,5 mm, és de 19,6 %, i per un diàmetre de d = 0,5 mm és en canvi de 

19 %. Aquesta petita diferència es deu a què la força necessària per doblegar la xapa 

sobre el radi, en cas d’utilitzar un cos rígid amb el diàmetre petit (d = 0,5 mm) augmenta, 

perquè localment el cos rígid fa disminuir el radi. Un augment de la força per doblegar la 

xapa comporta una disminució de la reducció de la força de tracció. 
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8.3.4. Posició dels canals en la direcció transvers al de la matriu 

Per tal de poder decidir com s’han d’ubicar els canals en la direcció transversal de la matriu 

s’han de considerar les tensions normals de contacte en aquesta direcció. Per fer aquest 

estudi no es pot usar el model de dos dimensions, el qual només reprodueix un tall per la 

meitat del sistema real. És d’esperar que les tensions normals de contacte en la direcció 

transversal de la matriu no siguin constants. Mitjançant un model 3D, modelat en el present 

treball, es poden analitzar les tensions normals de contacte en la direcció transversal.  

Per tal de simplificar el model de 3D i escurçar el temps de càlcul, s’utilitza la simetria del 

sistema i només es modela una meitat. Les dimensions del model són les corresponents a 

les de les eines reals que s’utilitzen al banc d’assaig. La matriu és més ampla i la placa de 

pressió més estreta que la xapa (Figura 8.23). 
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Figura 8.23. Dimensions geomètriques del model 3D 

Les dimensions en el pla xy coincideixen amb les del model 2D i es deriven de la (Figura 

5.1). S’utilitzen elements continus de tres dimensions (C3D8R) per tal de modelar la matriu i 

la placa de pressió. La xapa es modela amb elements de superfície (S4R), ja que la 

deformació en la direcció transversal és molt més petita que les deformacions en les altres 

direccions. Tant les característiques dels materials com els contactes definits corresponen 

a les del model 2D. Les condicions de contorn són anàlogues a les del model 2D. 

Addicionalment es defineix en el pla de simetria del sistema (xapa, matriu i placa de 
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pressió) una condició de simetria, en la qual s’impedeix tant el desplaçament en la direcció 

z, com la rotació en els eixos x i y. 

En referència a la malla del model 3D s’ha d’arribar a un compromís entre el temps de 

càlcul i la densitat de la malla. Degut a què simular amb el model 3D suposa un augment 

important en el temps de càlcul, la malla del model 3D es fa menys fina que la del model 

2D. L’aresta de l’element de la matriu i de la placa de pressió és de 0,5 mm i l’aresta de 

l’element de la xapa és de 0,4 mm. D’aquesta manera es manté la relació “master-slave”. A 

pesar de la simplificació de la malla, per tal de simular el procés es requereix un temps de 

càlcul de dues setmanes. És de recalcar que la precisió del model 2D és més alta que la 

del 3D, no obstant es necessita el model 3D per valorar la tensió normal de contacte en la 

direcció transversal de la matriu. 

Per l’anàlisi de la tensió normal de contacte en la direcció transversal de la matriu s’usen els 

paràmetres del model de referència. De totes formes la pressió de la placa s’augmenta a 

pP = 10 N/mm2, ja que la pressió de pP = 5 N/mm2 resulta insuficient. La Figura 8.24 mostra 

la tensió normal de contacte en la direcció transversal de la matriu. 
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Figura 8.24. Tensió normal de contacte (primer pic) a la matriu en la direcció transversal 

El punt zero de les abscisses es troba al pla de simetria i és la posició que el model 2D 

reprodueix. A 10 mm del punt zero correspon el canto exterior de la xapa. Degut a què la 

malla del model 3D no és tan fina com la del model 2D, la primera tensió normal de 
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contacte a la matriu no es manifesta a 3º sinó a 6º. En el model 3D els valors de les 

tensions de contacte són menors per la mateixa raó. El màxim del primer pic a la matriu en 

direcció transversal apareix a la vora exterior de la xapa a una distància de 9 mm del pla de 

simetria. A distàncies compreses entre 0 mm i 8 mm del pla de simetria la corba presenta 

un comportament quasi constant. D’aquesta corba cal destacar el seu valor qualitatiu més 

que el quantitatiu, per les limitacions del model 3D. 

La representació gràfica del segon pic de contacte a la matriu en la direcció transversal es 

mostra en Figura 8.25 . El segon pic apareix a un angle de 63º. Aquest angle és major al 

que s’obté de les simulacions de 2D (57º), degut a què la malla en el model 3D no és tan 

fina. A una distància de 9 mm del pla de simetria existeix el punt de tensió màxima del 

segon pic. 
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Figura 8.25. Tensió normal de contacte (segon pic) a la matriu en la direcció transversal 

La Figura 8.26 mostra l’evolució de la tensió normal de contacte en la direcció de tracció en 

el pla de simetria i a una distància de 9 mm d’aquest pla. Es mostra de nou que tan el 

primer pic com el segon pic són més alts a l’extrem de la xapa que a la zona del mig (pla de 

simetria). En la zona plana de la matriu s’observa que la tensió normal de contacte en la 

vora exterior de la xapa és quasi nul·la. Això és degut a què la placa de pressió és més 

estreta que la xapa.  
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Figura 8.26. Tensió normal de contacte en la direcció de tracció al pla de simetria i a            

     una distància de 9 mm d’aquest pla 

El precedent anàlisi mostra que les tensions normals de contacte en la direcció transversal 

de la matriu no tenen un comportament homogeni. El màxim tant del primer com del segon 

pic apareix a la vora exterior de la xapa (a una distància de 9 mm del pla de simetria). Les 

proves realitzades al banc d’assaig mostren les marques de desgast a la matriu en una 

amplada de 18 mm (Figura 8.27). Aquesta zona concorda amb la zona en què en la 

simulació apareixen els valors alts de la tensió de contacte. En la direcció transversal s’han 

de col·locar els canals de lubrificació en una seqüència determinada. En els extrems, 

concretament a 9 mm del pla de simetria, els canals han de ser d’un diàmetre més gran, 

per contrarestar la major tensió allí existent. 

ca. 18 mmca. 18 mm

 

Figura 8.27. Marques de desgast a la matriu 
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9. Verificació dels resultats numèrics amb els 

resultats experimentals 

En el present capítol es comparen els resultats obtinguts de les simulacions amb els 

resultats experimentals, per tal de verificar la validesa del model d’elements finits. Les 

dades experimentals s’obtenen de proves realitzades al banc d’assaig. Durant cada prova 

experimental es mesuren les següents variables: 

• força de fricció entre xapa i placa de pressió, 

• força normal sobre la placa de pressió, 

• força de tracció total de la xapa. 

Cada prova al banc d’assaig es divideix en tres fases: 

• fase 1: la xapa s’estira sobre la matriu pel procés convencional, 

• fase 2: s’activa el procés de lubrificació a pressió hidrostàtica, 

• fase 3: es desconnecta la lubrificació a pressió hidrostàtica i es continua estirant la  

            xapa pel procés convencional. 

Per verificar el model sense lubrificació hidrostàtica s’usen les dades mesurades en la 

primera i en la tercera fase. La segona fase serveix per a validar el model amb lubrificació 

hidrostàtica. 

En les proves experimentals es variaren els següents paràmetres: la pressió de la placa, la 

velocitat d’estirada de la xapa i la ubicació dels canals a la matriu. Els angles dels canals 

provats són 0º, 45º i la combinació de canals a 45º i a la zona plana de la matriu. El model 

sense lubrificació a pressió hidrostàtica es verifica mitjançant el model de referència del 

capítol 6. 

Els resultats de les proves experimentals mostren que les dades de la fase 1 i la fase 3 

(fases en què la xapa s’estira pel procés convencional) presenten fluctuacions que en 

principi no depenen de la posició on estan integrats els canals a la matriu sinó de 

fluctuacions inherents a qualsevol prova experimental. La Taula 9.1 mostra aquestes 

fluctuacions. De la força de fricció i la força normal se’n dedueix el coeficient de fricció. 
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Variable 0° 45° 45° + NH 

Força de tracció [N] 1780 1886 1658,77 

Força de fricció [N] 329 392 266,64 

Pressió placa [N/mm²] 4,7 5 5,06 

Coef. fricció 0,24 0,27 0,18 

Taula 9.1. Valors experimentals de la fase 3 

Per tal de comparar els resultats obtinguts del model de referència amb els resultats 

experimentals, s’utilitza la mitjana aritmètica de les dades de la taula precedent. 

A la Taula 9.2 es presenten els resultats de la simulació i les mitjanes experimentals. 

 

Variable Simulació Mitjanes experimentals 

Força de tracció [N] 1140,38 1774,92 

Força de fricció [N] 222,83 329,21 

Pressió placa [N/mm²] 5 4,92 

Coef. fricció 0,1 0,23 

Taula 9.2. Resultats de la simulació i resultats experimentals 

La força de tracció i la de fricció obtingudes de la simulació són menors que les obtingudes 

experimentalment. El valor del coeficient de fricció que s’obté de manera experimental és 

més gran que el típic valor pels processos d’embotició de �  = 0,1, que és el que es defineix 

a la simulació. Per la verificació s’utilitzen per tant els resultats del model amb �  = 0,2 

(variació de paràmetres, capítol 7.1). A la Taula 9.3 es detallen els resultats: 

 

Variable Simulació Mijanes experimentals 

Força de tracció [N] 1814,81 1774,92 

Força de fricció [N] 350,43 329,21 

Pressió placa [N/mm²] 5 4,92 

Coef. fricció 0,2 0,23 

Taula 9.3. Resultats de la simulació amb �  = 0,2 i resultats experimentals 
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Els valors de la taula mostren una bona concordança entre la simulació amb �  = 0,2 i els 

valors experimentals. Per tant el model d’elements finits reprodueix la realitat amb bona 

aproximació. 

A continuació es verifica el procés amb lubrificació a pressió hidrostàtica amb canals 

integrats a 0º. Per motius de volum la verificació del model amb lubrificació a pressió a 45º i 

del model amb lubrificació a 45º i a la zona plana de la matriu es troben a l’annex E. 

Les dades experimentals del procés amb lubrificació a pressió hidrostàtica a 0º es detallen 

a la Taula 9.4. Durant la prova es mesura en la fase 2 una pressió hidrostàtica de 

pHS = 220 bar. La reducció de la força de tracció que en resulta d’aplicar una lubrificació 

hidrostàtica es pot calcular entre la fase 1 i la fase 2 o entre la fase 2 i la fase 3 i en resulta 

un 23 %. Es suposa que aquesta reducció del 23 % es deu principalment a la reducció de 

la força de fricció a la zona del primer pic. A més, podria ser que la xapa transporti cap a la 

zona del segon pic, part del fluid introduït a 0º. D’aquesta manera la força de fricció a la 

zona del segon pic també es reduiria. De la simulació amb un cos rígid a 0º s’obté que la 

força de fricció al segon pic inclús es redueix a la meitat (capítol 8.3.2). 

 

Variable Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Força de tracció [N] 1797 1379 1780 

Força de fricció [N] 317 378 329 

Pressió placa [N/mm²] 4,8 6,1 4,7 

Coef. fricció 0,23 0,22 0,24 

Taula 9.4. Valors experimentals (matriu amb canals a 0º) 

Pel model d’elements finits amb �  = 0,2, només el fet d’eliminar la força de fricció al primer 

pic comporta una reducció de la força de tracció d’un 25 % (capítol 7.1.3). Aquesta 

diferència entre els resultats de la simulació i els experimentals es deuen a la definició d’un 

coeficient de fricció constant entre totes les superfícies de contacte al model. Segons la llei 

de Coulomb el coeficient de fricció depèn només de l’estat superficial i de les propietats 

dels materials dels cossos que estan en contacte. No obstant Netsch (1995, p. 20) afirma 

que en els processos de conformació de xapes el coeficient de fricció depèn de la tensió 

normal de contacte i de la velocitat de lliscament. Per tant és d’esperar que al radi de la 

matriu, és a dir a una zona amb grans tensions de contacte, el coeficient de fricció real sigui 

més petit que el definit �  = 0,2. La suposició d’un coeficient de fricció constant per a totes 

les superfícies, comporta a què les forces de fricció al radi de la matriu siguin massa grans i 

per tant que la reducció de la força de tracció en la simulació sigui més gran que la real. 
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10. Pressupost 

El pressupost contempla els costos de recerca i desenvolupament, els d’amortització de 

l’equip utilitzat i el cost de l’elaboració de la documentació presentada. Aquests costos es 

poden classificar de la següent manera: 

• costos de recursos humans, 

• costos de recursos materials, 

• costos d’elaboració de la documentació, 

• imprevistos (+8 %). 

10.1. Costos de recursos humans 

En els costos de recursos humans s’inclouen el treball realitzat per l’enginyer i pel director 

de projectes així com el treball realitzat pel personal administratiu. Degut a què el projecte 

s’ha realitzat a Alemanya, és convenient tenir en compte els costos relacionats amb la 

traducció d’aquest. 

• El treball de l’enginyer consisteix en el desenvolupament dels models d’elements 

finits i en el posterior anàlisi dels resultats. També és el responsable de la redacció 

de la memòria. 

• El director desenvolupa les tasques relacionades amb la gestió i la direcció del 

projecte. 

• El traductor, que ha de conèixer el llenguatge tècnic, realitza una traducció de la 

memòria escrita per l’enginyer. 

• El personal administratiu s’encarrega del treball d’oficina i de l’administració dels 

documents. 

S’adopten les següents tarifes pels costos de recursos humans descrits anteriorment: 

• Enginyer    60 €/h 

• Director  100 €/h 

• Traductor tècnic   50 €/h 
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• Administratiu    10 €/h 

Es considera que el temps invertit en el projecte és de 1000 hores repartides en nou mesos 

consecutius del juliol del 2003 al març del 2004. L’assignació de les càrregues de treball i el 

seu cost es representen a la Taula 10.1. 

 

Recurs Temps assignat [%] Càrrega de treball [h] Cost [€]  

Enginyer 75 750 45000 € 

Director 10 100 10000 € 

Traductor 5 50 2500 € 

Administratiu 10 100 1000 € 

Total 100 1000 58500 € 

Taula 10.1. Cost dels recursos humans 

10.2. Costos de recursos materials 

Els recursos materials consumits en l’elaboració del projecte són bàsicament l’equip 

informàtic, l’energia elèctrica i el material d’oficina. 

El cost de l’equip informàtic es desglossa en l’ordinador, la workstation i el software 

d’elements finits. 

• L’ordinador utilitzat té un cost de 1200 € i una vida útil de 5 anys, amb un ús anual 

de 1900 hores el que equival aproximadament a 8 hores diàries d’utilització. Per tant 

pot imputar-se un cost horari de 0,126 €/h. Es considera que els costos imputables 

a la despesa d’electricitat i al manteniment i la reparació de l’ordinador suposen un 

augment en el cost de 0,03 €/h. Per tant les despeses horàries degudes a 

l’ordinador són de 0,129 €/h. Tenint en compte que s’utilitza l’ordinador un 90 % del 

temps invertit en el projecte, i per tant 900 hores, els cost associat a l’ordinador és 

de 116 €. 

• La workstation utilitzada té un cost de 12000 € i una vida útil de 5 anys, amb un ús 

anual de 5500 hores el que equival aproximadament a 15 hores diàries d’utilització. 

En resulta un cost horari de 0,44 €/h. Es considera també que els costos en quan a 

electricitat i manteniment són de 0,03 €/h. Per tant les despeses horàries degudes a 
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la workstation equivalen a 0,47 €/h. Tenint en compte que la workstation s’utilitza 

aproximadament 2700 hores, el cost total associat a la workstation és de 1269 €. 

• L’adquisició d’una llicència anual del software d’elements finits per un usuari té un 

cost de 25000 €. El programa s’ha utilitzat durant sis mesos, per tant s’imputa un 

cost de 12500 €. 

Els costos de material informàtic i d’oficina es descriuen en la taula adjunta (Taula 10.2). 

 

Fotocòpies 20 € 

Material informàtic (CD, DVD) 40 € 

Material d’oficina 10 € 

Cost total 70 € 

Taula 10.2. Costos de material informàtic i d’oficina 

10.3. Costos de l’elaboració de la documentació 

Aquí s’inclouen les despeses originades de la impressió i de l’enquadernació del projecte. 

S’estima un cost de 300 €. 

10.4. Pressupost final del projecte 

Un cop els costos són analitzats i detallats, es recull en la següent taula el pressupost final 

del projecte (Taula 10.3). 

 

Cost total de recursos humans 58500 € 

Cost total de recursos materials 13955 € 

Cost total de l’elaboració de la documentació 300 € 

Cost del projecte 72755 € 

Imprevistos (8 %) 5820€ 

Total 78575 € 

Taula 10.3. Pressupost final del projecte 
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11. Impacte ambiental 

Avui en dia és molt important analitzar el impacte mediambiental que ocasiona la fabricació 

de qualsevol tipus de peça. L’objectiu és optimitzar els processos per tal de poder reduir el 

consum d’energia, l’obtenció de residus etc., sense per això disminuir la qualitat dels 

productes fabricats i per tant aconseguir processos que siguin respectuosos amb el medi 

ambient. 

El procés d’embotició amb lubrificació a pressió hidrostàtica permet ampliar els límits de 

conformació i al mateix temps disminuir el número de fases del procés per l’obtenció de la 

peça final. Això comporta una reducció d’energia i d’eines necessàries (matrius i punxons). 

Altres avantatges que se’n deriven de la millora del procés d’embotició i que al mateix 

temps afavoreixen la protecció del medi ambient són: 

• Les peces de geometria complexa es poden fabricar més ràpidament, la qual cosa 

comporta un estalvi d’energia. 

• La quantitat necessària de lubrificant disminueix respecte el procés convencional i 

per tant l’obtenció de residus és menor. 

• Al ser la fricció més petita que en el procés convencional l’eina és desgasta menys i 

per tant augmenta el seu temps de vida. 

• La qualitat superficial de la peça és millor. Això permet reduir els treballs necessaris 

per aconseguir un bon acabat superficial. 

La utilització de models de simulació en aquest projecte permet optimitzar el procés reduint 

el número de proves realitzades al banc d’assaig, amb una important reducció d’energia i 

de residus. 
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Conclusions 

• La tensió normal de contacte a la zona arrodonida de la matriu no és homogènia 

sinó que presenta dos màxims de tensió característics, en aquells llocs on els 

moments de flexió per doblegar i adreçar la xapa es recolzen a la matriu. 

• La força de fricció a la zona del radi de la matriu representa una part significativa de 

la força de fricció total del sistema i es concentra principalment en dos punts, al 

voltant dels 3º i dels 60º. L’ordre de magnitud d’ambdós forces és molt diferent, 

essent la força de fricció al voltant dels 3º més gran. 

• Per tal d’ampliar els límits de conformació mitjançant una lubrificació a pressió 

hidrostàtica s’han de posicionar els canals a la matriu en aquelles zones d’esforços 

màxims. 

• La lubrificació a pressió mitjançat canals dirigits a la zona de tensió màxima permet 

una gran reducció de la força de fricció a la zona del radi de la matriu, i per 

consegüent una reducció de la força de tracció a la què està sotmesa la xapa. 

• L’efecte màxim s’obté en el cas d’integrar canals a les dos zones de tensió màxima. 

Així la força de fricció a la zona del radi de la matriu es pot eliminar completament. 

No obstant és de remarcar, que la pressió de cada canal s’ha de regular 

independentment i això implica un augment del cost dels components del sistema 

hidràulic. 

• Un variació del diàmetre del canal no comporta diferències significatives en quan a 

la reducció de la força de tracció resultant. Tanmateix s’ha de tenir en compte que la 

pressió a aplicar depèn directament del diàmetre. 

• El comportament de la tensió normal de contacte en la direcció transversal de la 

matriu no és constant. La tensió de contacte presenta màxims característics en els 

extrems laterals de la xapa. Per aquest motiu els canals en els extrems han de ser 

de diàmetre més gran. 

• La simulació d’una lubrificació a pressió hidrostàtica mitjançant un cos rígid 

proporciona resultats que s’ajusten a la realitat. 
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A Condició d’estabilitat 

El software d’elements finits utilitzat per les simulacions en el present projecte és el 

ABAQUS/Explicit Versió 6.3. Els anàlisis dinàmics explícits condueixen a un càlcul eficient 

quan s’exigeix un número alt d’increments de temps petits (
�

t). Per tal de conservar 

l’estabilitat numèrica dels càlculs el increment de temps ha de complir la següent condició 

d’estabilitat: 

c
L�

t min≤ . (Eq. A.1) 

On c és la velocitat del so i Lmin la longitud de l’aresta de l’element més petit de la malla. Per 

la velocitat del so en resulta per un material sòlid la següent relació: ρEc =   (Eq. A.2) 

essent E el mòdul d’elasticitat i ρ  la densitat. 

L’ABAQUS escriu durant la fase de “datacheck” de l’anàlisi una estimació del increment de 

temps mínim estable en el “status file” (.sta). En les simulacions realitzades en aquest 

projecte aquest increment de temps mínim estable estimat pren el valor de 
�

t = 2,37*10-8 s. 

Per tal de reduir el temps de càlcul s’augmenta el increment de temps. Això es pot 

aconseguir per una part canviant la malla, i per altra utilitzant un escalat de la massa (“mass 

scaling”). Utilitzant un “mass scaling” la massa s’ajusta al increment de temps per tal de què 

es compleixi la condició d’estabilitat en l’equació (eq. A.1). L’elecció d’un increment de 

temps massa gros comporta càlculs imprecisos. Per la rendibilitat del procés s’ha de trobar 

un compromís entre un temps de càlcul acceptable i una exactitud dels resultats adequada. 

En les simulacions realitzades en el present treball s’utilitza un “mass scaling”. A 

continuació es tracta la tensió normal de contacte màxima en funció de quatre increments 

de temps diferents.  

A la Figura A.1 es representa la tensió de contacte màxima a la matriu i a la placa de 

pressió per diferents increments de temps (
�

t = 5*10-5s, 
�

t = 10-5s, 
�

t = 5*10-6s, 
�

t = 10-6s). 
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Figura A.1. Influència del increment de temps 

A la Figura A.1 es reconeix que pels increments de temps de 
�

t = 10-5s, 
�

t = 5*10-6s i �
t = 10-6s s’obtenen resultats de la tensió normal de contacte màxima quasi iguals. Per un 

increment de temps de 
�

t = 5*10-5s s’obté un valor de la tensió de contacte de la placa de 

pressió molt més petit. Per aquest increment de temps disminueix considerablement el 

temps de càlcul, però al mateix temps disminueix la precisió dels resultats. Per les 

simulacions que es realitzen en el projecte s’escull un increment de temps de 
�

t = 10-5s, el 

qual proporciona resultats amb una precisió suficient i al mateix temps un temps de càlcul 

acceptable. 
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B Càlcul de la força de fricció 

La força de fricció entre matriu i xapa i entre placa de pressió i xapa es pot determinar per 

dos procediments diferents. Amb els dos procediments s’obtenen resultats molt semblants 

(Taula B.1). Els resultats de la Taula B.1 són pel model amb radi de matriu de r = 3 mm. 

 

Zona Força de fricció [N] 

 
∫= dlσb�F NR  ‚CSHEARF’ 

FRM,P1 291,09 290,81 

FRM,P2 33,33 33,21 

FRMRadi = FRM,P1 + FRM,P2 324,42 324,02 

FRM,PL 67,16 67,18 

FRP,P 157,92 157,93 

FRP,PL 61,74 61,45 

FRPlaca = FRM,PL + FRP,P + FRP,PL 287,42 286,56 

Taula B.1. Força de fricció calculada per dos mètodes diferents 
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C Variació de paràmetres 

Aquest annex inclou la variació de paràmetres que per raons d’espai no està a la memòria. 

C.1 Gruix de la xapa 

En aquest apartat s’analitzen els efectes de variar el gruix de la xapa de s = 0,8 mm a 

s = 1,2 mm. Aquesta variació requereix la definició d’una nova malla per a cada xapa. La 

malla de la xapa de gruix s = 1 mm del model de referència, optimitzada al capítol 5.2.1, 

conté 4 elements en el seu espessor i l’aresta de l’element és de 0,25 mm. Per les xapes 

de gruix s = 0,8 mm i s = 1,2 mm s’intenta conservar aquesta dimensió per tal d’evitar així 

un nou estudi de la convergència de la malla. Per la xapa de gruix s = 0,8 mm es defineixen 

3 elements en l’espessor (aresta de l’element de 0,26 mm) i per la xapa de s = 1,2 mm es 

defineixen 5 elements (aresta de l’element de 0,24 mm). 

C.1.1 Tensions normals de contacte 

La distribució de les tensions normals de contacte a la superfície de la matriu pels diferents 

gruixos de xapa es representa a la Figura C.1. 
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Figura C.1. Influència del gruix de la xapa sobre la tensió normal de contacte a la matriu 
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Les corbes de les xapes més gruixudes a la zona plana de la matriu decreixen més 

ràpidament en direcció al radi. Aquest fet també es posa de manifest amb xapes de límit de 

fluència alt, com s’explica al capítol 7.2.  

Un augment del gruix de la xapa ocasiona un augment del pic de tensió a 3º de 

170,57 N/mm2 a 222,77 N/mm2. Per tal de doblegar les xapes més gruixudes es requereix 

un moment de flexió més gran, i per tant la tensió de contacte a l’eina augmenta. La 

magnitud del segon pic de contacte a la matriu no mostra cap dependència del gruix de la 

xapa. No obstant, aquest es desplaça cap a angles més petits al créixer el gruix de la xapa. 

La Figura C.2 posa de manifest que la magnitud del pic de tensió a la placa de pressió no 

es veu afectada per la variació de l’espessor de la xapa. 
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Figura C.2. Influència del gruix de la xapa sobre la tensió normal de contacte a la placa de   

   pressió 

El peu del pic de tensió augmenta quan creix el gruix de la xapa. Això s’atribueix a 

l’augment de la rigidesa de les xapes més gruixudes. La distribució de les tensions normals 

de contacte entre 18 mm i 4 mm pel model amb s = 1 mm i pel model amb s = 1,2 mm 

mostren un comportament decreixent en direcció al radi de la matriu. En canvi la corba de 

la xapa de gruix s = 0,8 mm es manté en aquesta zona quasi constant. 
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C.1.2 Forces de fricció 

A la Figura C.3 es comparen les forces de fricció locals a la matriu i a la placa de pressió 

pels tres models amb gruix de xapa diferent. 
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Figura C.3. Influència del gruix de la xapa sobre les forces de fricció locals a la matriu i a la  

   placa de pressió 

La variació del gruix de la xapa ocasiona una reducció de les forces de fricció a la zona 

plana de la matriu (FM,PL) i a la zona plana de la placa de pressió (FP,PL), degut a què en 

aquesta zona la tensió normal de contacte pren valors més baixos per xapes més 

gruixudes. 

La força de fricció a la zona del primer pic (FM,P1) i la força de fricció a la zona del pic a la 

placa de pressió (FP,PL) augmenten quan el gruix de la xapa augmenta. L’augment de la 

força de fricció al primer pic s’atribueix a la major tensió de contacte en aquesta zona per 

xapes més gruixudes. El increment de la força de fricció al pic de la placa de pressió es deu 

a l’eixamplament del peu d’aquest pic per xapes gruixudes. El gruix de la xapa no afecta a 

la força de fricció a la zona del segon pic. 
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C.1.3 Força total de tracció 

Els efectes que ocasiona una variació del gruix de la xapa sobre la força de tracció total són 

comparables amb els efectes d’una variació del material de la xapa. El moment per 

doblegar la xapa augmenta quan augmenta el gruix de la xapa, i per tant augmenta també 

la força de flexió. L’augment de la força de fricció total és petit en relació a l’augment de la 

força de flexió, i per tant el creixement de la força de tracció per xapes més gruixudes es 

deu principalment a la força de flexió (Figura C.4). 
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Figura C.4. Influència del gruix de la xapa sobre la força de tracció, de fricció total i la força  

   de flexió 

Del càlcul analític de la força de flexió s’obté que el gruix de la xapa té més influència sobre 

aquesta que el tipus de material (límit de fluència). El gruix de la xapa té un efecte sobre la 

força de flexió quadràtic: 

r4
bs²k

F f
B = . (Eq. C.1) 

Les forces de fricció es relacionen percentualment respecte la força de tracció i s’obté la 

Figura C.5. 
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Figura C.5. Influència del gruix de la xapa en els valors percentuals de les forces de fricció  

    locals 

Les forces de fricció percentuals al primer pic (M,P1) i al pic de la placa de pressió (P,P) es 

comporten contràriament a les forces de fricció en aquesta zona (Figura C.3). Mentre les 

forces de fricció al primer pic i al pic de la placa de pressió augmenten al créixer el gruix de 

la xapa, les forces de fricció percentuals en aquestes zones disminueixen lleugerament. 

Això és degut a què l’augment de les forces de fricció al primer pic i al pic de la placa de 

pressió és molt petit, en comparació a l’augment de la força de tracció. 

La força de fricció percentual al segon pic (M,P2) disminueix per xapes més gruixudes i per 

tant també disminueix la força de fricció percentual al radi de la matriu (MRadi). És a dir, 

que la reducció teòrica de la força de tracció que s’obtindria d’eliminar la força de fricció al 

radi de la matriu disminueix al créixer el gruix de la xapa. 

C.2 Pressió de la xapa 

En aquest apartat es varia la pressió de la placa en un rang de pP = 5N/mm2 a 

pP = 15 N/mm2. 
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C.2.1 Tensions normals de contacte 

La Figura C.6 mostra la influència de la pressió de la placa sobre la tensió normal de 

contacte a la matriu. 
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Figura C.6. Influència de la pressió de la placa sobre la tensió normal de contacte a la          

    matriu 

La tensió normal de contacte a la zona plana de la matriu es comporta segons model 

proporcional a la pressió de la placa. La magnitud del primer pic no mostra cap 

dependència clara de la pressió de la placa. Aquest màxim de tensió augmenta 

lleugerament de 205,75 N/mm2 a 212 N/mm2 al ascendir la pressió de la placa de 

pP =5 N/mm2 a pP = 10 N/mm2. Un posterior augment de la pressió de la placa no manifesta 

cap augment de la tensió màxima de contacte. 

La magnitud i posició del segon pic mostren una forta dependència de la pressió de la 

placa. Al créixer la pressió de la placa el segon pic augmenta  i es desplaça cap a angles 

majors. Al mateix temps augmenta l’amplada del peu del pic, ja que degut a què la xapa 

està sotmesa a una major força de retenció a la zona plana de la matriu, la xapa es recolza 

al radi més fortament. 

La distribució de les tensions normals de contacte a la superfície de la placa de pressió és a 

la zona entre 4 mm i 18 mm proporcional a la pressió de la placa (Figura C.7). La magnitud 

pNH

 

 

 

pP = 5 N/mm²pP = 10 N/mm²

pP = 15 N/mm²
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del pic de la placa de pressió per una pressió de pP =5 N/mm2 i pP =10 N/mm2 són 

idèntiques i prenen el valor de 87 N/mm2. Tanmateix aquest pic decreix per una pressió de 

pP = 15 N/mm2 a una valor de 80 N/mm2. 
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Figura C.7. Influència de la pressió de la placa sobre la tensió normal de contacte a la placa 

  de pressió 

C.2.2 Forces de fricció 

La Figura C.8 posa de manifest que les forces de fricció locals a la zona plana de la matriu 

(FRM,PL) i a la zona plana de la placa de pressió (FRP,PL) augmenten considerablement al 

incrementar la pressió de la placa. Això s’atribueix a l’augment de la tensió normal de 

contacte en aquesta zona per majors pressions. La pressió de la placa mostra poca 

influència sobre les forces de fricció a la zona del primer pic de tensió (FRM,P1) i al pic de la 

placa de pressió (FRP,P). El creixement de la pressió de la placa ocasiona un augment de la 

força de fricció al segon pic (FRM,P2), per una part degut a l’augment de la tensió en aquesta 

zona i per l’altra degut a què l’amplada del peu del pic augmenta amb la pressió de la placa. 
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Figura C.8. Influència de la pressió de la placa sobre les forces de fricció locals a la matriu i 

  a la placa de pressió 

Finalment es conclou que un augment de la pressió de la placa comporta un augment 

significatiu de les forces de fricció a la zona plana de la matriu i a la zona plana de la placa 

de pressió. L’augment de la força de fricció al segon pic és en canvi menor. 

C.2.3 Força total de tracció 

La força total de tracció augmenta aproximadament 950 N al créixer la pressió de la placa 

de pP =5 N/mm2 a pP =15 N/mm2 (Figura C.9). Aquest augment es deu principalment a 

l’augment de les forces de fricció a la zona plana de la matriu i de la placa de pressió. La 

força de doblegament i adreçament de la xapa es manté per una variació de la pressió 

gairebé constant. 
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Figura C.9. Influència de la pressió de la placa sobre la força de tracció, de fricció total i la   

   força de flexió 

A la Figura C.10 es representen les forces de fricció locals dels tres models (pP =5 N/mm2, 

pP =10 N/mm2 i pP =15 N/mm2) respecte les respectives forces de tracció en funció de la 

pressió de la placa. Les forces de fricció percentuals a la zona plana de la matriu (M,PL) i a 

la zona plana de la placa de pressió (P,PL) augmenten, com esperat, al créixer la pressió 

de la placa. Encara que la força de fricció al primer pic amb el creixement de la pressió de 

la placa augmenta, percentualment aquesta força (M,P1) disminueix. La força de tracció 

total augmenta considerablement degut al fort augment de les forces de fricció a la part 

plana de la matriu i de la placa de pressió. Al mateix temps la força de fricció al primer pic 

augmenta només lleugerament. Per tant percentualment la força de fricció al primer pic 

disminueix al créixer la pressió de la placa. 

El fet de què la força de fricció percentual al pic de la placa de pressió (P,P) mostri també 

un comportament decreixent al créixer la pressió de la placa es pot explicar de manera 

anàloga. La força de fricció percentual a la zona del segon pic (M,P2) augmenta al créixer 

la pressió de la placa de 4,4 % a 7,7 %. 

La força de fricció percentual al radi de la matriu (MRadi) disminueix per un augment de la 

pressió de la placa. La reducció de la força de tracció teòrica que en resultaria d’eliminar la 

força de fricció al radi de la matriu, és de 23,4 % pel model amb pP =5 N/mm2, de 20,6 % 

pel model amb pP =10 N/mm2 i per un model amb una pressió pP =15 N/mm2  de 19 %. 
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Figura C.10. Influència de la pressió de la placa en els valors percentuals de les forces de   

     fricció locals 

C.3 Radi de la matriu 

És d’esperar que tant la magnitud com la posició de les tensions de contacte màximes 

variïn al modificar la geometria de l’eina. Per aquest motiu s’estudia a continuació la 

influència de diferents radis de matrius. El radi de la matriu es varia entre r = 3 mm i 

r = 7 mm, ja que aquests són radis típics de les eines d’embotició. Alhora de modelar la 

matriu s’ha de prestar atenció a la malla de la zona arrodonida. Per això es procedeix com 

al capítol 5.2.2. La matriu es particiona (“partition”) de tal manera que la longitud d’arc de la 

partició a la zona del primer pic sigui igual a la longitud d’arc d’aquesta partició del model de 

referència (r = 5 mm). Es defineixen també 4 elements al llarg de la longitud d’arc de la 

partició (aresta de l’element de 0,26 mm), d’aquesta manera no és necessari realitzar un 

estudi de la convergència de la tensió màxima de contacte. 

C.3.1 Tensions normals de contacte 

La Figura C.11 mostra la tensió normal de contacte a la superfície de la matriu per a tres 

radis diferents. 
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Figura C.11. Influència del radi de la matriu sobre la tensió normal de contacte a la matriu 

Les corbes de la tensió normal de contacte per a radis petits tenen una tendència 

decreixent cap al radi de la matriu. La tensió màxima de contacte a la matriu presenta una 

clara dependència del radi. El valor màxim del primer pic disminueix de 282,11 N/mm2 a 

165,11 N/mm2 al créixer el radi de la matriu. El moment de flexió disminueix per doblegar 

xapes sobre radis més grans, així disminueix també la força de contacte a la matriu. A 

mesura que augmenta el radi, el primer pic es desplaça cap a angles més petits. 

El radi de la matriu té en canvi poca influència sobre el segon pic de tensió a la matriu. El 

segon pic es manifesta a 57º tant pel model amb radi r = 5 mm com pel model amb radi 

r = 7 mm. Solament per una eina de radi r = 3 mm es desplaça el pic cap angles majors. 

La tensió normal de contacte a la superfície de la placa de pressió es representa a la 

Figura C.12. La tensió normal de contacte per radis petits presenta un comportament 

decreixent en direcció al radi de la matriu. La tensió màxima de contacte a la placa de 

pressió mostra una gran dependència del radi de la matriu. Per radis petits augmenta el 

moment necessari per doblegar la xapa, i per tant les forces de contacte. 
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Figura C.12. Influència del radi de la matriu sobre la tensió normal de contacte a la placa de 

     pressió 

C.3.2 Forces de fricció 

A la Figura C.13 es representen les forces de fricció locals per diferents radis de matriu. La 

disminució del radi de la matriu provoca tant l’augment de la força de fricció a la zona del 

primer pic (FRM,P1) com l’augment a la zona del pic de la placa de pressió (FRP,P). Encara 

que la magnitud del segon pic de tensió no es veu afectada al variar el radi de la matriu, 

augmenta l’amplada del peu d’aquest pic al créixer el radi, i per tant augmenta també la 

força de fricció en aquesta zona (FRM,P2). Les forces de fricció a la zona plana de la matriu 

(FRM,PL) i a al a zona plana de la placa de pressió (FRP,PL) disminueixen al decréixer el radi 

de la matriu. 
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Figura C.13. Influència del radi de la matriu sobre les forces de fricció locals a la matriu i a   

     la placa de pressió 

C.3.3 Força total de tracció 

La força per doblegar la xapa és més gran a mesura que el radi disminueix (Figura C.14). 

Això és degut a què per doblegar la xapa sobre radis menors, el moment necessari de 

flexió és més gran. La força de fricció total augmenta al disminuir el radi però no tan 

fortament com ho fa la força de flexió.  
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Figura C.14. Influència del radi de la matriu sobre la força de tracció, de fricció total i la        

     força de flexió 

Els percentatges de les forces de fricció locals respecte la força de tracció total dels tres 

models amb radis de matriu diferents es representen a la Figura C.15. L’efecte de variar els 

radis de la matriu sobre les forces de fricció percentuals és comparable a l’efecte que té 

una variació del gruix de la xapa (capítol C.1) sobre aquestes. Les forces de fricció a la 

zona del primer pic de tensió, i a la zona del pic de la placa de pressió augmenten al 

disminuir el radi de la matriu, en canvi aquestes forces de fricció percentuals (M,P1, M,P2) 

disminueixen al disminuir el radi. Aquest fet s’atribueix al major augment de la força de 

flexió en relació a l’augment de les forces de fricció a la zona del primer pic i a la zona de la 

placa de pressió, al disminuir el radi. En el cas ideal d’eliminar la força de fricció al radi de la 

matriu completament, la reducció de la força de tracció disminuiria amb la reducció del radi. 
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Figura C.15. Influència del radi de la matriu en els valor percentuals de les forces de fricció  

     locals 
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C.4 Taula resum dels pics de tensió màxima 

 

Paràmetres Magnitud i posició de les tensions màximes de contacte 

 Pic 1 Pic 2 Pic de la placa 

 [N/mm²] [mm] / [ ° ] [N/mm²] [mm] / [ ° ] [N/mm²] [mm] / [ ° ] 

 
Material xapa 

 
AlMg3 
DC04 

ZStE260BH 
 

 
 
146,59 
205,75 
247,67 

 
 
-0,27 / 3 
-0,27 / 3 
-0,27 / 3 

 
 
22,27 
23,68 
25,80 

 
 

-4,49 / 51,5 
-4,98 / 57 

-5,47 / 62,7 

 
 
53,01 
86,7 

102,26 

 
 
1,69 / - 
1,69 / - 
1,69 / - 

 
Gruix xapa 

 
  s = 0,8 mm 
s = 1, mm 

  s = 1,2 mm 
 

 
 

170,57 
205,75 
222,77 

 
 
-0,27 / 3 
-0,27 / 3 
-0,27 / 3 

 
 

22,41 
23,68 
23,62 

 
 

-5,47 / 62,7 
-4,98 / 57 

-4,49 / 51,5 

 
 

85,95 
86,7 

86,37 

 
 

  1,41 / - 
  1,69 / - 

1,97 /  

 
Coef. fricció 

 
µ = 0,1 

  µ = 0,15 
µ = 0,2 

 

 
 
 

205,75 
210,05 
216,39 

 

 
 
-0,27 / 3 
-0,27 / 3 
-0,27 / 3 

 
 

23,68 
31,66 
37,24 

 
 

-4,98 / 57 
-4,98 / 57 

-5,47 / 62,7 

 
 

86,7 
90,23 
100,41 

 
 

1,69 / - 
1,69 / - 
1,69 / - 

 
Pressió placa 

 
pNH = 5 N/mm² 

 pNH = 10 N/mm² 
 pNH = 15 N/mm² 

 

 
 
 

205,75 
212,04 
212,84 

 

 
 
-0,27 / 3 
-0,27 / 3 
-0,27 / 3 

 
 

23,68 
   33,5 
41,76 

 
 

-4,98 / 57 
-5,47 / 62,7 
-5,47 / 62,7 

 
 

86,7 
86,93 
80,73 

 
 

1,69 / - 
1,69 / - 
1,69 / - 

 
Radi matriu 

 
r = 3 mm 
r = 5 mm 
r = 7 mm 

 

 
 

282,11 
205,75 
165,11 

 
 
 

-0,27 / 5 
-0,27 / 3 
-0,27 / 2 

 

 
 

17,55 
23,68 
20,12 

 
 

-3,05 / 58,3 
-4,98  / 57 
-6,95 / 57 

 
 

102,18 
86,7 

76,81 

 
 

1,69 / - 
1,69 / - 
1,69 / - 

Taula C.1. Magnitud i posició dels pics de tensió màxima 
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D Poscició dels canals 

D.1 Combinació d’un canal a 45º i a 8,4 mm 

Ja que pel banc d’assaig existeix una matriu amb canals integrats a 45º i a la zona plana de 

la matriu, aquesta combinació d’introduir canals a dos posicions diferents també s’analitza 

teòricament. La pressió a aplicar al cos rígid a 45º és de pHS = 200 bar (veure capítol 8.3.2) i 

correspon a la pressió necessària per tal d’aixecar la xapa localment a 45º de la matriu. A la 

zona plana de la matriu s’aplica al cos rígid, situat a 8,4 mm, una pressió de pHS = 130 bar. 

Aquesta pressió coincideix amb la pressió que es mesurà al banc d’assaig al realitzar una 

proba amb una matriu d’aquestes característiques. 

La Figura D.1 mostra la tensió normal de contacte a la matriu pel model de referència i pèl 

model amb lubrificació a pressió hidrostàtica a 45º i a 8,4 mm. 
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Figura D.1. Tensió normal de contacte a la matriu pel model de referència i pel model amb  

   lubrificació a pressió a 45º i a 8,4 mm 

El primer pic de tensió a la matriu és per tots dos models idèntic. El segon pic de tensió a la 

matriu disminueix (5,14 N/mm2) i es desplaça cap a angles majors al integrar la lubrificació 

a pressió hidrostàtica. El segon pic en el model de lubrificació a pressió a 45º i a 8,4 mm no 
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mostra cap diferència significativa respecte el pic que s’obté del model amb lubrificació a 

pressió només a 45º (7,06 N/mm2). El canal integrat a la zona plana de la matriu no té cap 

influència sobre el primer pic. Aquest canal en canvi fa que la xapa s’aixequi de la matriu 

localment de 7 mm a 9 mm. 

Les corbes de la tensió normal de contacte pel model de referència i pel model amb 

lubrificació combinada mostren a la zona del pic de la placa de pressió un comportament 

idèntic (Figura D.2).  
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Figura D.2. Tensió normal de contacte a la placa de pressió pel model de referència i pel     

   model amb lubrificació a pressió a 45º i a 8,4 mm 

Entre 7 mm i 11 mm apareix en la corba del model amb lubrificació a pressió un augment 

de la tensió normal de contacte. Aquest fet s’atribueix a la pressió que el cos rígid exerceix 

en aquesta zona.  

La Figura D.3 mostra la influència de la magnitud de la pressió aplicada a 8,4 mm sobre la 

tensió normal de contacte a la placa de pressió. S’observa que la corba del model amb una 

pressió de pHS = 50 bar és quasi idèntica a la corba del model de referència. Una pressió de 

pHS = 50 bar no és suficientment gran per aixecar la xapa de la matriu. 
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Figura D.3. Influència de la pressió a 8,4 mm sobre la tensió normal de contacte a la placa  

   de pressió 

La Figura D.4 mostra les forces de fricció locals en funció de la pressió aplicada a 8,4 mm. 
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Figura D.4. Influència de la pressió a 8,4 mm sobre les forces de fricció locals 
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El model amb una pressió de pHS = 0 bar correspon al model amb només una lubrificació a 

pressió hidrostàtica a 45º. La lubrificació addicional a 8,4 mm exerceix poca influència en la 

força de fricció al radi de la matriu (FRMatriu). Aquesta disminueix de 221,15 N/mm2 per una 

lubrificació només a 45º, a 216,97 N/mm2 per una lubrificació combinada amb una pressió 

de pHS = 130 bar. Això correspon a una disminució de la força de fricció al radi de la matriu 

de 1,89 %. 

La força de fricció a la zona plana de la matriu (FM,PL) depèn fortament de la magnitud de la 

pressió aplicada a 8,4 mm. En canvi els valors de la força de fricció a la zona plana de la 

placa de pressió (FP,PL) i la força de fricció al pic de la placa de pressió (FP,P) són per tots els 

models semblants. La pressió aplicada a 8,4 mm aixeca la xapa de la matriu localment i 

això comporta que aquesta pressioni cap a la placa de pressió. Per aquests motius existeix 

localment una força de fricció més alta a la placa de pressió. Al mateix temps les zones 

veïnes no estan tan sol·licitades, i per tant la força de fricció a les zones veïnes és menor. 

La suma d’aquestes forces (FRP,PL) es manté quasi constant. La força de fricció sota la 

placa de pressió (FRPlaca) disminueix al créixer la pressió, fet que es deu a la disminució de 

la força de fricció a la zona plana de la matriu. La reducció de la força de fricció correspon a 

9 %. 

Resumint es conclou que una lubrificació addicional a pressió a 8,4 mm comporta una 

reducció de la força de fricció a la zona plana de la matriu. Les altres forces de fricció 

restants no manifesten cap canvi significant. 

A la Taula D.1 es resumeixen la força de tracció total del model de referència i dels models 

amb lubrificació combinada per diferents pressions. 

 

Model Força de tracció total [N] 

Referència 1140,38 

Lubrificació combinada (50 bar) 1079,83 

Lubrificació combinada (100 bar) 1073,62 

Lubrificació combinada (130 bar) 1062,53 

Taula D.1. Força de tracció total pel model de referència i pels models amb lubrificació        

 combinada per diferents pressions 

La reducció de la força de tracció que s’obté d’integrar una lubrificació a pressió a 45º i a 

8,4 mm es deu per una part a la reducció de la força de fricció al radi de la matriu i per altra 

a la reducció de la força de fricció a la zona sota la placa de pressió. La reducció de la força 
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de tracció que s’obté per una lubrificació combinada amb una pressió a pHS = 130 bar és del 

6,8 %. 



Pàg. 126  Memòria 

 

 



Ampliació dels límits de conformació per embotició  Pàg. 127 

 

E Verificació dels resultats numèrics 

En aquest apartat es verifica el model amb lubrificació a pressió a 45º i el model amb 

lubrificació combinada a 45º i a 8,4 mm. Per motius de volum la verificació d’aquests dos 

models no es pot incloure al capítol 9. 

Els resultats experimentals de realitzar el procés amb una lubrificació a pressió hidrostàtica 

a 45º es mostren a la Taula E.1. 

 

Variable  Fase 1 Fase 2 Fse 3 

Força de tracció [N] 1879 1689 1886 

Força de fricció [N] 393 395 392 

Pressió placa [N/mm²] 4,9 5 5 

Coef. fricció 0,27 0,27 0,27 

Taula E.1. Valors experimentals (matriu amb canals a 45º) 

La pressió hidrostàtica assolida és de pHS = 160 bar i la reducció de la força de tracció 

obtinguda de 10,5 %. Per tal de comparar aquests resultats experimentals amb els 

numèrics s’introdueix al model amb coeficient de fricció �  = 0,2 un cos rígid a 45º. 

A la Taula E.2 es detallen els resultats que s’obtenen de la simulació amb el model �  = 0,2 i 

els que s’obtenen de la simulació amb la lubrificació a pressió a 45º. 

 

Variable Simulació  Simulació 

 sense lubrificació amb lubrificació 

Força de tracció [N] 1814,81 1545,4 

Força de fricció [N] 350,43 349,08 

Pressió placa [N/mm²] 5 5 

Coef. fricció 0,2 0,2 

Taula E.2. Resultats de la simulació amb el model amb �  = 0,2 i amb el model �  = 0,2 i        

 lubrificació a pressió a 45º 



Pàg. 128  Memòria 

 

De la simulació d’una lubrificació a pressió hidrostàtica a 45º amb una pressió de 

pHS = 550 bar en resulta una reducció de la força de tracció del 14 %. Aquesta reducció del 

14 % es compon per una part de la disminució del segon pic i per altra de la reducció del 

primer pic. 

La diferència que hi ha entre la reducció de la força de tracció que s’obté de la simulació 

(14 %) i de la que s’obté de la prova experimental (10,5 %) es pot deure a la definició en el 

model d’elements finits d’un coeficient de fricció contant a les superfícies de contacte. Una 

altra explicació d’aquestes diferències entre els resultats experimentals i els teòrics podria 

ser el fet que la tensió normal de contacte a 45º no sigui eliminada completament en les 

proves realitzades al banc d’assaig. El fluid elimina una gran part de la tensió de contacte, 

però roman una part distribuïda de forma més uniforme que a través del coixí de fluid actua 

sobre la matriu. A més el coeficient de fricció que existeix realment és d l’ordre de la fricció 

hidrodinàmica. D’aquesta manera la força de fricció a la zona dels 45º és molt petita però 

no nul·la. A la simulació es parteix en canvi d’un coeficient �  = 0 i per tant la força de fricció 

en aquesta zona és nul·la. 

Per tal de simular la lubrificació a pressió a 45º es defineix una pressió hidrostàtica de 

pHS = 550 bar, ja que aquesta pressió és suficient per tal de què el cos rígid a 45º aixequi la 

xapa de la matriu. El mateix efecte s’assoleix a la prova experimental amb la pressió de 

pHS = 160 bar. En aquest cas es forma un coixí de fluid sobre el qual la xapa pot lliscar. La 

diferència existent entre ambdós pressions es deu probablement a què en la prova 

experimental l’àrea en què la pressió hidrostàtica actua augmenta, a través de la formació 

del coixí de fluid. D’aquí en resulta que amb una pressió menor es pot compensar la 

mateixa força normal de contacte. 

Els resultats experimentals de realitzar el procés amb una lubrificació a pressió hidrostàtica 

a 45º i a la zona plana de la matriu (a 8,4 mm) es mostren a la Taula E.3. 

 

Variable Fase 2 Fase 3 

Força de tracció [N] 1364,93 1658,7 

Força de fricció [N] 255,56 266,64 

Pressió placa [N/mm²] 5,2 5,05 

Coef. fricció 0,17 0,18 

Taula E.3. Valors experimentals (matriu amb canals a 45º i a 8,4 mm) 
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La reducció de la força de tracció que s’obté en aquest cas és del 17 % i la pressió 

mesurada de pHS = 130 bar. Per verificar el model d’elements finits amb lubrificació 

combinada s’introdueixen dos cossos rígids al model amb coeficient de fricció �  = 0,2. 

Sobre el cos rígid situat a la zona plana de la matriu s’aplica la pressió mesurada a la prova 

experimental de pHS = 130 bar. Al segon cos rígid a 45º se li aplica una pressió de 

pHS = 550 bar, aquesta pressió es la necessària per aixecar la xapa localment a 45º de la 

matriu. D’aquesta manera s’aconsegueix el mateix efecte que es manifesta a la prova 

experimental, on la xapa s’aixeca de la matriu ja que llisca damunt del coixí de fluid. La 

diferència entre la pressió mesurada experimentalment i l’aplicada a la simulació es deu 

altre cop a la formació del coixí de fluid, el qual permet que l’àrea on actua la pressió sigui 

més gran. 

A la Taula E.4 es comparen els valors obtinguts de la simulació amb el model amb �  = 0,2, i 

els obtinguts amb el model amb lubrificació hidrostàtica a 45º i a 8,4 mm. La reducció de la 

força de tracció és de 17,6 %. 

 

Variable Simulació  Simulació 

 sense lubrificació amb lubrificació 

Força de tracció [N] 1814,81 1495,22 

Força de fricció [N] 350,43 352,34 

Pressió placa [N/mm²] 5 5 

Coef. fricció 0,2 0,2 

Taula E.4. Resultats de la simulació amb el model amb �  = 0,2 i amb el model �  = 0,2 i        

  lubrificació a pressió a 45º i a 8,4 mm 

Els resultats de la simulació mostren que una lubrificació addicional a la zona plana de la 

matriu té només una influència petita sobre la reducció de la força de tracció. Per una 

lubrificació a pressió a 45º s’obté una reducció de la força de tracció del 14 %, per tant la 

reducció addicional que aporta la lubrificació a la zona plana de la matriu és només del 

3,6 %. Els resultats de les proves experimentals mostren en canvi que la reducció 

addicional que aporta la lubrificació a la zona plana de la matriu és del 6,5 %. De la 

simulació s’obté que la lubrificació addicional té un efecte important sobre la força de fricció 

a la zona plana de la matriu. La força de fricció al radi de la matriu disminueix només 

lleugerament. 

En les proves experimentals el lubricant introduït a la zona plana de la matriu, es transporta 

cap a la zona del radi a través de la xapa en moviment. Per aquests motius és d’esperar 
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que els canals a la zona plana de la matriu ocasionin una reducció de la força de fricció al 

radi de la matriu. Aquest efecte de què la xapa transporta el fluid cap a la zona del radi no 

es pot simular amb el cos rígid integrat a la zona plana de la matriu. Mitjançant el cos rígid 

la xapa pot aixecar-se de la zona plana de la matriu, i així es redueix la força de fricció en 

aquesta zona. No obstant el cos rígid té només una petita influència sobre la força de fricció 

al radi de la matriu. 

Resumint es pot concloure que la simulació de la lubrificació a pressió hidrostàtica 

mitjançant un cos rígid és apropiada. De la simulació d’una lubrificació a pressió hidrostàtica 

a la zona del radi de la matriu s’obtenen resultats amb petites discrepàncies respecte els 

resultats experimentals. Aquestes petites discrepàncies s’atribueixen a les simplificacions 

del model d’elements finits. Una d’aquestes simplificacions és per exemple la suposició d’un 

coeficient de fricció constant. La simulació de la lubrificació a pressió hidrostàtica a la zona 

plana de la matriu aporta resultats imprecisos; la reducció de la força de tracció que s’obté 

de la simulació és més petita que la que s’obté de les proves experimentals. 
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F Tensions normals de contacte (Model 3D) 
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Figura F.1. Tensió normal de contacte a la placa de pressió en la direcció de tracció 
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Figura F.2. Tensió normal de contacte a la placa de pressió en la direcció transversal 
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Figura F.3. Tensió normal de contacte a la matriu en la direcció transversal (primer pic) 
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Figura F.4. Tensió normal de contacte a la matriu en la direcció transversal (segon pic) 
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Figura F.5. Plot 3D de la tensió normal de contacte al radi de la matriu 

 


