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1.1 - Objecte de motivació del present projecte. 

Ja que el tema del projecte de final de carrera és de lliure elecció, he preferit realitzar-lo 

sobre un tema que a mi m’agradés, dissenyar màquines. Un enginyer estudia enginyeria per 

aprendre a desenvolupar a la perfecció qualsevol tipus de màquina i amb les majors 

prestacions possibles. A més, un enginyer ha de saber aprofitar la seva imaginació per poder 

treure’n profit de totes les eines, materials i màquines que té al seu abast. Per poder fer això 

també ha de conèixer a la perfecció aquests elements i saber com funcionen. En el meu cas, 

no puc dir que els meus coneixements sobre enginyeria siguin molt bons ja que pràcticament 

no me iniciat en el món laboral però amb les eines que m’han donat en l’estudi de la carrera 

he procurat realitzar-ne el disseny amb la màxima cura possible. 

La màquina que es dissenya en aquest projecte és una premsa pneumàtica d’uns 58.000 N de 

força per a la producció de volanderes de llautó de diverses mides. Hem de dir que els 

càlculs i la projecció de la màquina està pensada per realitzar volanderes de 9 mm de 

diàmetre exterior, 4.3 mm de diàmetre interior i 0.8 mm de gruix. Aquestes mides són 

estandards.   

En comparació amb altres  màquines similars, no aporta novetats tecnològiques però he 

procurat limitar al màxim el material utilitzat i també fer la premsa el màxim de senzilla 

possible. 

Com a punt  de partida del projecte es considera les dimensions de la volandera que volem 

produir, les quals ja he citat anteriorment. 
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1.2 - Característiques generals de les premses  

L’objectiu principal dels processos de deformació plàstica és canviar-ne la forma 

geomètrica del producte deformat. També és procura canviar les propietats del producte 

acabat fins a arribar al producte final desitjat. 

Les parts que caracteritzen les premses són: 

- L’element que fa la força, ja siguin mecanismes de biela-manivella, martinets, cilindres 

hidràulics o cilindres pneumàtics. 

- Les matrius, que són els elements que donen la forma a la peça. 

- Els punxons de tall que formen part de la matriu i realitzen els forats de totes les peces. 

- L’estructura, que ha d’aguantar el pes de tots els elements i també la força que fa la 

matriu superior al picar.  També haig de dir que quan la premsa està funcionant, 

l’estructura ha de tenir una deformació mínima perquè sinó fos així les peces acabades 

podrien sortir defectuoses. 

- Un motor elèctric, un compressor o un sistema hidràulic per nodrir a la màquina 

d’energia i fer-la funcionar. 

- La xapa, que és la matèria prima utilitzada.  

Els tipus de premses que hi ha avui en dia són molt diverses: premses hidràuliques, premses 

pneumàtiques, premses de “cuello de cisne”, premses amb martinet,.... 

Les característiques principals de les premses són: 

- El material no pot fluir lliurement sinó que només ho podrà fer per on li deixin les 

formes de les dues estampes. 

- La matriu superior estarà unida a l’element que hagi de fer la força (cilindre, mecanisme 

de biela manivella...) i la matriu inferior estarà unida al yunque 

- Sempre hi haurà un material excedent que flueixi entre les matrius formant rebabes, que 

s’eliminaran posteriorment amb una llima. 
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- La construcció de les matrius significa un cost important tant pel preu del material com 

pel preu del gravat del seu interior.  Per aquest motiu la s’utilitza la producció en 

premses només quan es pot amortitzar el cost de les matrius. 

- El material de què estan fetes les matrius, que sol ser acer ha de complir unes quantes 

condicions: ha de tenir una duresa elevada a altes temperatures, també ha de tenir un 

elevat límit elàstic perquè les matrius no es deformin i finalment ha de tenir una elevada 

resistència al desgast. 

El funcionament d’una premsa és el següent: el material entra a la premsa, la matriu superior 

baixa amb la força suficient necessària, pica sobre la matriu inferior deformant la xapa i la 

matriu superior torna a la seva posició inicial. Llavors el rotllo de xapa avança, o els 

operaris canvien les posicions de les diferents xapes i es torna a fer baixar la matriu 

superior. Aquest cicle es repeteix una quantitat molt gran de vegades.  
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1.3 - Disseny mecànic dels elements de la màquina segons la força necessària. 

Per al disseny de cadascun dels elements de la màquina hem de partir de la única dada que 

tenim al principi, que és les dimensions de la volandera que es vol fabricar. Les dimensions 

d’aquestes són de 4,3 mm de diàmetre interior,  9 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de 

gruix. Aquestes mides són estàndards.  

Abans de realitzar qualsevol càlcul hem de decidir la quantitat de volanderes que volem 

fabricar, que en aquest cas serà 4 perquè és la quantitat que aprofita el material utilitzat el 

màxim i és més rentable. 

1.3.1 - Material utilitzat per a la fabricació de les volanderes 

Els llautons són aliatges de coure i zinc. Alguns tenen petites quantitats d'altres elements 

com plom, estany o alumini. De la composició química del llautó depenen de les seves 

característiques de color, resistència a la corrosió o una combinació de propietats. 

Volandera (definició): Disc perforat de metall, goma o plàstic, que, col·locat sota el cap 

d'una rosca o cargol, o en una junta per a distribuir la pressió, produeix una junta hermètica, 

evita el rosament entre dues peces i impedeix que s'afluixi la rosca. 

Avui en dia es fabriquen volanderes amb tot tipus de material, ja que les possibilitats que 

ofereix la tecnologia que hi ha avui en dia ho permeten. Les funcions principals d’una 

volandera és evitar que el cargol s’afluixi i evitar el rosament. Per aquest motiu el material 

de què està feta la volandera ha de ser molt resistent i ha d’evitar el trencament quan està en 

funcionament. També hem de tenir en compte que aquest material ha de permetre ser tallat 

per la premsa i per tant ha de tenir un esforç de cisalladura petit. 
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Així els materials més utilitzats per a la fabricació de volanderes són els següents: 

Material Esforç de cisalladura 

Llautó 40 

Acer inoxidable 60 

Alumini - 

Bronze Fosforos - 

Bronze Silicos - 

Acer 25 

Bronze - 

Níquel - 

Plom - 

Titani - 

 

El material que s’utilitza per a la producció de les volanderes en la nostra màquina és llautó, 

que té un esforç de cisalladura de 40. Aquest material és adequat pel tipus de volanderes que 

volem produir. 

Podem trobar diferents tipus de llautó al mercat: 

Llautó amb 5 a 10% de zinc 

Els llautons amb baix contingut de zinc són fàcils de treballar en fred, sobretot els que tenen 

major contingut de zinc. Són dúctils, però amb freqüència difícils de maquinar. La 

resistència a la corrosió es bona. Les aleacions incloses en aquest grup son el llautó per 

dorar (5% Zn), el llautó comercial (10% Zn) i el llautó vermell (15% Zn). El llautó per dorar 

s’usa sobre tot en joieria i articles platejats amb un acabat semblant a l’or; té la mateixa 

ductilitat que el coure però major resistència i males característiques de maquinat. El llautó 

comercial es recomana per joieria i per a peces forjades i estampades, degut a la seva 

ductilitat. Les seves propietats de maquinat son escasses, però te excel·lents propietats de 

treball en fred. El llautó vermell exhibeix bona resistència a la corrosió, així com bona 
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resistència a la temperatura elevada. Degut a això s’usa molt en forma de tub o canonada per 

conduir aigua calenta en aplicacions com radiadors o condensadors. 

Llautó amb 20 a 36% de zinc  

Inclosos en el grup de contingut intermedi de zinc es troben el llautó de baix zinc (20% Zn), 

el llautó per a cartutxos (30% Zn) i el llautó groc (35% Zn). Com que el zinc és més barat 

que el coure, aquests aliatges costen menys que els aliatges amb més coure i menys zinc. 

També mostren una millor maquinabilitat i una resistència una mica major; no obstant això, 

l'anterior es contraresta per l'escassa resistència a la corrosió i la possibilitat d’agrietament 

d’estabilització en punts d'esforços residuals. El llautó de baix zinc és molt similar al llautó 

vermell i s'empra per a articles que requereixen operacions d'embotit profund. Dels aliatges 

de coure-zinc, el llautó per a cartutxos té la millor combinació de ductilitat i resistència. Els 

casquillos de cartutxos al principi es fabricaven per complet mitjançant treball en fred. El 

procés consistia d'una sèrie d'embotits profunds, cada embotit seguit per un recuit per a 

posar el material en condició per al següent embotit; d'aquí el nom de llautó per a cartutxos. 

Encara que l'habilitat per a treballar-se en calent del llautó groc és poca, s'utilitza gairebé en 

qualsevol altre procés de manufactura, i per tant s'empra en una gran varietat de productes. 

Quan s'agreguen quantitats petites de plom als llautons, la seva maquinabilitat millora molt i 

s'aconsegueix també una millora en les seves habilitats per a treballar-se en calent. L'addició 

de plom afecta de manera negativa les propietats de treball en fred i de soldadura. En aquest 

grup es troben els llautons de baix plom (32.5% Zn, 0.5% Pb), el llautó d'alt plom (34% Zn, 

2% Pb) i el llautó de tall lliure (35.5% *Zn, 3%*Pb). El llautó de baix plom no és fàcil de 

maquinar però posseeix bones propietats de treball en fred. S'utilitza per a diverses parts de 

màquines com cargols. El llautó d'alt plom, a vegades anomenat llautó de gravador, s'usa per 

a parts d'instruments, de panys i de rellotges. El llautó de tall lliure també s'empra per a parts 

de torns automàtics i té bona resistència a la corrosió amb excel·lents propietats mecàniques. 
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El metall Admiralty (28% Zn) conté 1% Sn, el qual imparteix una excel·lent resistència a la 

corrosió, sobretot a la deguda a l'aigua del mar. Presenta bona resistència i ductilitat però 

només característiques acceptables per al maquinat i treball. A causa de la seva resistència a 

la corrosió s'empra en l'equip de plantes d'energia i químiques. El llautó d'alumini (22% Zn) 

conté 2% Al i s'utilitza per a les mateixes fins que el Admiralty, degut al fet que té gairebé 

les mateixes propietats i característiques. En la forma de tub o canonada, es prefereix el 

metall Admiralty, perquè mostra millor resistència a l'erosió causada per l'aigua a alta 

velocitat. 

Llautons amb 36 a 40% de zinc 

Els llautons amb mes de 38% de Zn son menys dúctils que el llautó per a cartutxos i no es 

poden treballar en fred d’una forma tant severa. Amb freqüència es treballen en calent i 

s’extrueixen. El metall Muntz (40% Zn) es de baix cost i moderadament resistent a la 

corrosió. El llautó naval te la mateixa composició que el metall Muntz excepte en l’addició 

de 0.75% Sn, el qual contribueix a la resistència contra la corrosió. 

Llautó utilitzat 

 El llautó que utilitzarem per a fabricar les volanderes serà un llautó comercial amb un 10% 

de Zn que té bones característiques mecàniques i te bones propietats de maquinabilitat per a 

la producció en premsa de les volanderes. 
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1.3.2 – Motor pas a pas per al moviment de la xapa 

Per al desplaçament de la xapa de llautó, utilitzarem un motor pas a pas. Posteriorment es 

descriuen les característiques de funcionament d’aquests tipus de motors.   

Què és un motor pas a pas 

Un motor pas a pas, com tot motor, és en essència un convertidor electromecànic, que 

transforma l'energia elèctrica en mecànica; però d'una manera tan peculiar que constitueix 

en l'actualitat una categoria a part. En efecte, mentre que un motor convencional gira 

lliurement al aplicar una tensió compresa dintre de certs límits (que es corresponen d'un 

costat al parell mínim capaç de vèncer la seva pròpia inèrcia mecànica, i d'un altre a les 

seves pròpies limitacions de potència). El motor pas a pas està concebut de tal manera que 

gira un determinat angle proporcional a la codificació de tensions aplicades a les seves 

entrades (4, 6, etc.). La possibilitat de controlar en tot moment aquesta codificació permet 

realitzar desplaçaments angulars prou precisos, depenent l'angle de passada (o resolució 

angular) del tipus de motor (pot ser tan petit com 1,80º fins uns 15º). D'aquesta manera, si 

per exemple el nombre de graus per pas és de 1,80º, per a completar una volta seran 

necessaris 200 passos. De la mateixa manera que es pot posicionar l'eix del motor, és 

possible controlar la velocitat del mateix, la qual serà funció directa de la freqüència de 

variació de les codificacions en les entrades. D'això es dedueix que el motor pas a pas 

presenta una precisió i repetitivitat que ho habilita per a treballar en sistemes oberts sense 

realimentació. 

Motors pas a pas amb rotor d’imant permanent 

Pel que fa a l'essència del seu funcionament, un motor pas a pas clàssicament sempre s'ha 

comparat a un motor síncron: un camp magnètic rotatiu, controlat aquí per un dispositiu 

electrònic, posa en funcionament al rotor, que és un imant permanent En aquest tipus de 

motors, com en tots, s’han de destacar dues parts principals (rotor i estator). Aquests motors 
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poden constar de dos o més estators, convenientment bobinats. En tot instant, el camp 

magnètic produït per una de les fases en particular dependrà de la intensitat de corrent 

d'aquesta fase. Si la intensitat és zero, el camp magnètic també serà nul. Si la intensitat és 

màxima, el camp magnètic tindrà una força màxima. D'altra banda, atès que el rotor és un 

imant permanent, si es permet el gir d'aquest dintre d'un camp magnètic, acabarà per 

orientar-se fins la total alineació amb el camp. D'altre costat, si el camp magnètic giratori és 

intens, s'origina un parell, capaç d'accionar una determinada càrrega. Depenent del tipus de 

bobines que es troben debanades simètricament sobre els estators (i, per tant, de la manera 

de crear el camp giratori) es poden classificar aquests tipus de motors en:  

- pas a pas bipolars 

- pas a pas unipolars 

Motors pas a pas bipolars  

Aquests tipus de motors tenen dos estators, sobre cadascun dels quals s'ha debanat una 

bobina (1 i O), les quals es troben connectades directament a uns commutadors de control 

que, com es veurà més endavant, podran ser substituïts per les línies d'entrada i sortida del 

nostre ordinador degudament programades. Com que les bobines es troben distribuïdes 

simètricament entorn de l’estator, el camp magnètic creat dependrà en magnitud de la 

intensitat de corrent per cada fase, i en polaritat magnètica, del sentit del corrent que circuli 

per cada bobina. D'aquesta manera l’estator adquireix la magnetizació corresponent, 

orientant-se el rotor segons ella. Si l'interruptor 1.1 es commuta a la seva segona posició, 

s'inverteix el sentit del corrent que circula per T i per tant la polaritat magnètica, tornant-se a 

reorientar el rotor (el camp ha sofert una rotació de 90º en sentit antihorari, fent girar el rotor 

90º en aquest mateix sentit). Amb això s'arriba a la conclusió que per a fer un volt completa 

serien necessaris quatre passos de 90º cadascun. Ara bé, aquest tipus de motors també pot 

funcionar d'una manera menys ortodoxa, però que ens permetrà doblar el nombre de passos, 
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si bé a costa de la regularitat del parell. Això s'aconsegueix de la següent manera: en 

principi, igual que en l'anterior fons de funcionament, pels debanaments T i O es fa circular 

un corrent, de tal manera que l’estator adquireix la magnetizació corresponent i per tant el 

rotor s'orienta segons ella. Ara bé, al contrari que en el cas anterior, abans de commutar 

l'interruptor 1.1 a la seva segona posició, es desconnectarà el debanament T, reorientant-se 

per consegüent el rotor, però la meitat d'un pas (45º). 

Motors pas a pas unipolars  

Els motors pas a pas unipolars, quant a construcció són molt similars als anteriorment 

descrits excepte en el debanament del seu estator. En efecte, cada bobina de l’estator es 

troba dividida en dues mitjançant una derivació central connectada a un terminal 

d'alimentació. D'aquesta manera, el sentit del corrent que circula a través de la bobina i per 

consegüent la polaritat magnètica de l’estator ve determinada pel terminal al que es 

connecta l'altra línia de l'alimentació, a través d'un dispositiu de commutació. Per 

consegüent les mitges bobines de commutació fan que s'inverteixin els pols magnètics de 

l’estator, en la forma apropiada. En comptes d'invertir la polaritat del corrent com es feia en 

els M.P.P. bipolars es commuta la bobina per on circula aquesta corrent. Igual que els 

M.P.P. bipolars, és possible tenir resolucions de gir corresponents a un semipas. Ara bé, atès 

que les característiques constructives d'aquests motors unipolars són idèntiques a les dels 

bipolares, es pot deduir que els debanaments tant en un com altre cas ocuparan el mateix 

espai, i per tant és evident que per cada fase tindrem menys tornades o bé el fil de coure serà 

d'una secció menor. En qualsevol dels dos casos es dedueix la disminució de la relació 

d'ampers/tornada. Per tant, a igualtat de grandària els motors bipolars ofereixen un major 

parell. És possible tenir més de dos estators al motor. 
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Alimentador utilitzat 

Per alimentar la premsa de material utilitzarem un alimentador electrònic amb un motor pas 

a pas incorporat. Aquest alimentador el podem trobar als annexes del present treball.  

1.3.3 – Força necessària per al premsat 

Hem de tenir en compte que el material estarà enrollat en una bobina i anirà alimentant la 

premsa a mida que aquesta va fent volanderes. Realitzarem l’operació en dos fases, primer 

tallarem el forat interior de la volandera i després en tallarem el contorn. 

A partir d’aquí calculem la força necessària que ha de fer la premsa. La fórmula que ens 

donarà aquesta força serà la següent: 

 

 

S = superfície estampada (perímetres exteriors i interiors de les 4 volanderes) 

e = gruix de la  xapa 

σ = esforç de cisalladura del material (llautó σ = 40 kg / mm2) 

K = constant de seguretat 

Aquí podem veure el càlcul de la força necessària: 

F = ( П 4.3 + П 9) 3 · 0.8 · 40 · 1.2 = 4.813.42 kg = 48.134 N 
 

Ara hem de trobar algun element que ens proporcioni aquesta força. En aquest cas s’ha 

decidit que aquest element sigui un cilindre pneumàtic de doble efecte.  

 

 

 

 

 

 

F = S * e * σ * K 
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1.3.4 - Dimensions dels punxons, les matrius i la xapa utilitzada 

Per fabricar les volandera en aquesta màquina es farà en dues operacions. Primer es 

realitzarà el forat interior i després es tallarà el contorn de la volandera. Per fer-ho s’utilitzen 

8 punxons de tall i 8 matrius que es compraran a l’empresa Danly.  

La propietat més important d’un material és la seva conformabilitat (capacitat de deformar-

se) que les premses aprofiten per poder tallar la xapa i realitzar el producte que volem. 

Podem jugar amb les forces que apliquem a la xapa per tal que aquesta es deformi per sota o 

per sobre el límit elàstic segons si desitgem que la xapa es deformi per sempre o que torni al 

seu estat original. 

Quan dissenyem màquines de forjar hem d’anar amb comte perquè la majoria de cops es 

modifiquen les propietats intergranulars del material i a vegades pot ser que això no ens 

sigui favorable. 

Els materials més utilitzats per realitzar treballs en xapa són: acers dolços, acers austenítics 

inoxidables, aleacions lleugeres i les aleacions de base coure com el llautó. 

En el nostre cas utilitzarem com a material per a fabricar les volanderes el llautó. Aquest 

material es comprarà en bobines i alimentarà a la màquina automàticament. 

Per realitzar el càlcul de les matrius i els punxons que necessitem haurem de tenir en compte 

que s’ha de deixar un cert joc entre la matriu i el punxó perquè la xapa flueixi bé dins de la 

matriu i perquè després no sorgeixin problemes en les mides de les volanderes fabricades. 

Hem de tenir en compte també que el joc entre el punxó i la matriu és el responsable de la 

creació de rebabes a les peces i aquestes poden provocar problemes si són massa grans. 

Per calcular el joc entre els punxons i la matriu utilitzarem la gràfica següent: 
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Com podem veure a la gràfica, per un gruix de xapa de 0,8 que és el que tindran les 

volanderes i per llautó, ens  correspondrà un joc de 0.05 mm 

Per realitzar el càlcul de les dimensions del punxó i de la matriu en cada cas s’ha utilitzat la 

fórmula següent: 

En el cas del tall del contorn:    En el cas del forat interior: 

 

 

Dp = Diàmetre del punxó en mm 

Dm = Diàmetre de la matriu en mm 

J = joc entre el punxó i la matriu en mm  

Les dimensions de la volandera seràn les següents: 

d = 4,3 mm 

D = 9 mm 

e = 0.8 mm 

Càlcul de les dimensions del punxó i de la matriu: 

Dp = Dm - J Dm = Dp + J 
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Punxonat     Dm = 4,3 + 0,05 = 4,35 mm 

Tall del contorn   Dp = 9 – 0,05 = 8,95 mm 

 

 

 

Haig de dir que per a la fabricació de les volanderes, l’amplada del rotllo de llautó serà de 

32 mm. Per tant la situació que tindrem a la xapa serà la següent: 

 

A continuació podem calcular el rendiment del material que utilitzem de la següent manera: 

S = superfície [mm2] 

Svolandera = П ( D / 2 )2 – П ( d / 2 )2 

Svolandera =  П  ( 9 / 2 )2 - П ( 4,3 / 2 )2  = 63,61 – 14,52 = 49,1 mm2 

S (4 volanderes) = 4 · 49,1 = 196,4 mm2 

Smaterial = Pas · ample = 64 · 32 = 2.048 mm2 
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 El rendiment de la xapa per tant serà el següent: 

η = ( Svolandera / Smaterial ) · 100 = ( 196,4 / 2.048 ) · 100 = 9,59 % 

S’ha de tenir en compte que la distància entre l’exterior de la volandera i el límit de la xapa 

ha de ser igual o superior al gruix de la volandera per no tenir problemes al premsar la xapa. 

El gruix de la volandera és de 0.8 mm i la distància a considerar és de  1.5 mm per tant el 

disseny és correcte. 

Com podem observar el rendiment de la xapa utilitzada és molt petit. Això és degut a que la 

superfície que ocupen les volanderes és molt inferior a la superfície total. Haig de dir que 

ens és completament impossible aprofitar més el material per qüestió de muntatge dels 

portapunxons a la part superior de la premsa. Tot i així per aprofitar el material es podria 

vendre com a xatarra a empreses de la fundició i així també en trauríem un benefici. 
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1.3.5 – Força dels cilindres pneumàtics que utilitzarem 

En aquest apartat s’exposen detalladament els càlculs realitzats amb la fi de poder triar un 

cilindre pneumàtic adequat per al disseny de la nostra premsa. 

Hem de dir que utilitzarem 2 cilindres pneumàtics per poder aconseguir la força que 

necessitem. Per tant la força a realitzar per cadascun dels cilindres serà la meitat de la que 

hem calculat anteriorment 

F1cil = F / 2 = 48.134 N / 2 = 24.067,71 N 

1.3.5.1 – Diàmetre interior del cilindre  

La força exercida per un element de treball depèn de la pressió de l'aire, del diàmetre del 

cilindre i del fregament de les juntes.  

Per determinar el diàmetre interior que haurà de tenir el cilindre ho farem amb la fórmula 

següent: 

  F = Força [N] 

S = Superfície [m2] 

P = Pressió [Pa] 

 

 

 

Aquí podem veure com el diàmetre interior mínim que hem de tenir és de 226 mm. 

 

 

    F 
------- = P 
    S 
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1.3.5.2 – Longitud de carrera 

La longitud de carrera en cilindres pneumàtics no ha d’excedir de 2000 mm. Amb èmbols de 

grans dimensions i carrera llarga, el sistema pneumàtic no resulta econòmic per l'elevat 

consum d'aire.  

Quan la carrera és molt llarga, l'esforç mecànic del vastag i dels coixinets de guia és massa 

gran. Per a evitar el risc de pandeig, si les carreres són grans han d’utilitzar-se vastags de 

diàmetre superior al normal. També hem de dir que al allargar la carrera la distància entre 

coixinets augmenta i, amb això, millora la guia del vastag. 

Hem de dir que la carrera del cilindre que agafarem serà de 320 mm ja que és la distància 

aproximada que necessitarà un operari per realitzar qualsevol operació de manteniment o 

reparació als punxons o a la part que sigui necessària. Per a la determinació de la carrera del 

cilindre no és necessari tenir en compte cap altre factor. 

1.3.5.3 –Velocitat de l'èmbol  

La velocitat de l'èmbol en cilindres pneumàtics depèn de la força realitzada per la pressió 

de l'aire, de la longitud dels conductes, de la secció entre els elements de comandament i 

treball i del cabal que circula per l'element de comandament. També influeix en la velocitat 

l’amortiguació al final de carrera. Quan l'èmbol abandona la zona de d’amortiguació, l'aire 

entra per una vàlvula antirretorn i d’estrangulació i produeix una reducció de la velocitat. 

 La velocitat mitja de l'èmbol, en cilindres estàndard, està compresa entre 0,1 i 1,5 m/s. 

Amb cilindres especials (cilindres d'impacte) s'arriben a velocitats de fins 10 m/s. La 

velocitat de l'èmbol pot regular-se amb vàlvules especials. Les vàlvules d’estrangulació, 

antirretorn i d’estrangulació, i les d'escape ràpid proporcionen velocitats majors o menors 

segons les necessitats. 

En el nostre cas per calcular la velocitat de l’èmbol ho fem mitjançant una taula 

representativa. Hem de saber que la càrrega serà de 0% en tot el recorregut del cilindre 
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menys en el moment de tallar la xapa on la velocitat disminuirà. Però com que aquesta 

disminució serà mínima ho despreciarem i considerarem una velocitat constant 

pràcticament en tot el recorregut. 

La taula utilitzada per trobar la velocitat del cilindre és la següent: 

Càrrega en % 

0 20 40 60 80 

Diàmetre èmbol 

en mm 

Diàmetre 

nominal en mm

Velocitat del pistó en mm / sg 

25 

35 

50 

70 

70 

100 

100 

140 

140 

200 

200 

200 

250 

4 

7 

7 

7 

9 

7 

9 

9 

12 

9 

12 

19 

19 

580 

980 

480 

230 

530 

120 

260 

130 

300 

65 

145 

330 

240 

530 

885 

440 

215 

470 

110 

230 

120 

260 

60 

130 

300 

220 

450 

785 

400 

200 

425 

90 

205 

110 

230 

55 

120 

280 

185 

380 

690 

360 

180 

380 

80 

180 

90 

200 

50 

105 

250 

165 

300 

600 

320 

150 

310 

60 

130 

70 

170 

40 

85 

215 

115 

 

En el nostre cas utilitzarem un cilindre de 250 mm de diàmetre interior i per tant tenint en 

compte que durant el recorregut tenim una càrrega de 0% ja que el premsat el fem al final,  

la velocitat de l’èmbol serà de 240 mm / sg. 
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1.3.5.4 - Consum d’aire 

Per a disposar d'aire i conèixer la despesa d'energia, és important conèixer el consum de la 

instal·lació. Per a una pressió de treball, un diàmetre i una carrera d'èmbol determinats, el 

consum d'aire es calcula com segueix: 

 

La relació de compressió (referida al nivell del mar) es calcula per: 

 

 

Amb ajuda de la gràfica de la figura 72 situada als annexes, es poden establir les dades del 

consum d'aire d'una manera més senzilla i ràpida. Els valors estan expressats en cm de 

carrera per als diàmetres més corrents de cilindres i per a pressions de 200 a 1.500 kPa (2-15 

bar). El consum s'expressa en els càlculs en litres d’aire aspirat per minut.  

Observant la gràfica per als valors que tenim del cilindre ens sortirà un consum aproximat 

d’uns 3,5 l / cm de carrera. 

A continuació podem veure el càlcul del volum que ocuparà l’aire dins dels cilindres 

pneumàtics: 

V = П · r2 · L = П · 1252 · 320 = 15.707.963,27 mm3  

V2cil = V · 2 = 15.707.963,27 · 2 = 31.415.926,54 mm3 

Per tant la quantitat d’aire que necessitarem és de 31.415.926,54 mm3. Haig de dir que 

aquesta quantitat d’aire no serà cap despesa important ja que l’empresa a la que s’instal·larà 

la premsa tindrà altres màquines que funcionaran amb un sistema pneumàtic. 

 

 

 

 

Consum d’aire = Relació de compresió · Superficie de l’èmbol · Carrera 

         101,3 +  presió de treball  
Relació de compresió = ------------------------------------ 
          101,3  



Memòria  30 
Disseny i desenvolupament d’una premsa pneumàtica per a la producció de volanderes 
   

Posteriorment podem veure una taula comparativa entre els valors que hem calculat i que 

necessitem pel cilindre i les mides i característiques que tindrà el cilindre real: 

 Càlculs Cilindres utilitzats 

Dint [mm] 226 250 

F [N] 48.134 58.872 N 

Carrera [mm] 320 320 

Velocitat de l’èmbol  [mm / sg ] 240 240 

Consum d’aire [l / cm de carrera] 3.5 3.44 

 

1.3.6 - Instal·lació pneumàtica i elèctrica de la premsa 

En aquest apartat s’explica i es detalla les parts de la màquina que pertanyen a l’àrea 

pneumàtica de la premsa. També s’explica el funcionament dels diversos circuits i es 

realitzen alguns aclariments.   

1.3.6.1 - Característiques del cilindre pneumàtic que utilitzarem 

Per al disseny de la nostra premsa utilitzarem un cilindre pneumàtic de doble efecte amb 

amortiguació regulable.  

Podem veure les parts interiors d’aquest tipus de cilindre en la figura següent: 
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Cilindre amb amortiguació interna: 

 

El cilindre d’aire comprimit de doble efecte es construeix sempre en forma de cilindre 

d’èmbol i posseeix dues preses per l’aire comprimit situades a ambdós costats de l’èmbol. 

Aquest tipus de cilindre té algunes particularitats. El tub del cilindre es fabrica generalment 

a base de tub d’acer estirat sense soldadura, que en casos especials pot ser d’alumini, llautó 

o bronze especial. Per evitar una intensa abrasió de l’èmbol elàstic, a la superfície lliscant 

del tub se li dona un acabat de precisió o un rectificat, i per a aplicacions especials rep un 

cromat dur complementari. El fons i la coberta solen ser peces de fundició. La fixació del 

fons de la coberta al tub del cilindre pot realitzar-se mitjançant varilles tirants, rosques o 

brides. L’opció a triar entre aquestes possibilitats depèn del tamany del cilindre i pot estar 

també condicionada pel fabricant. A la coberta s’utilitza un colorí per a l’estanqueitat del 

vàstag de l’èmbol. El casquillo del coixinet serveix com a guia del vastag. Amb la fi que no 

pugui entrar brutícia de l’exterior al cilindre, ni per adherència al vàstag es munta un anell 
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exterior d’escombrat. Per a emplaçaments on hi hagi gran quantitat de brutícia, es preveu en 

substitució de l’anell d’escombrat, un “fuelle”, que protegeix la part sortint del vàstag durant  

tot el seu recorregut.    

Explicació del sistema d’amortiguació interna: 

Quan les masses que trasllada un cilindre són grans, a fi d'evitar un xoc brusc i mals 

s’utilitza un sistema d’amortiguació que entra en acció moments abans d'arribar al final de 

la carrera. Abans d'arribar a la posició final, un èmbol amortidor talla la sortida directa de 

l'aire a l'exterior. En canvi, es disposa d'una secció d'escapament molt petita, sovint 

ajustable. 

L'aire comprimit es comprimeix més en l'última part de la camera del cilindre. La 

sobrepresió produïda disminueix amb l'escape d'aire a través de les vàlvules antirretorn d’ 

estrangulació muntades (secció d'escape petita). L'èmbol llisca lentament fins la seva 

posició final. En el canvi de direcció de l'èmbol, l'aire entra sense obstacles a la camera del 

cilindre per la vàlvula antirretorn. 

Al dibuix anterior, l’èmbol està format per dues parts diferenciades. 

La meitat inferior de la secció, reprodueix un cilindre normal de doble efecte, i la meitat 

superior, representa una amortiguació regulable, que serà el nostre cas. Si s’han de frenar 

grans masses amb el cilindre, una amortiguació d’aquest tipus serà necessària; no obstant, 

això només pot aconseguir-se a la posició extrema de l’èmbol, i així s’han de realitzar també 

a les altres posicions intermitges mitjançant un dispositiu exterior addicional. Tot i així haig 

de dir que aquest dispositiu no serà necessari en el nostre cas. A l’amortiguació, la sortida 

normal de l’aire és bloquejada per un èmbol d’amortiguació abans del final de carrera. 

D’aquesta manera, l’aire és comprimit altra vegada al recinte amortiguador degut a que 

només pot sortir a l’exterior lentament, segons l’ajust de l’estrangulador. 
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A l’intervenir la marxa de l’èmbol, l’aire entra lliurement al recinte del cilindre, i l’èmbol 

avança i retrocedeix amb força i velocitat plana. Les fixacions de la figura anteriorment 

representada són opcionals, i cada fabricant pot triar les fixacions que vulgui. D’aquesta part 

s’en parla més endavant en aquest projecte. Hi ha infinites possibilitats de fixació per un 

cilindre, depenent de la seva grandària i dimensions.  

Els fabricants han desarrollat el programa estàndard de les dimensions dels cilindres. Els 

diàmetres estàndard dels cilindres (en realitat sempre es fa referència al diàmetre de 

l’èmbol) són bastant similars en tots els fabricants. A la taula que hi ha a continuació 

s’indica a la primera columna la sèrie de diàmetres d’un determinat fabricant. 

Taula estàndard per a les mides dels cilindres: 

 

Les longituds de carrera són també per lo general estàndards per la gamma del fabricant; és 

a dir, determinats diàmetres de cilindres poden produir-se com elements en sèrie per 

diferents longituds de carrera. Naturalment totes les longituds intermitges també es 

fabriquen sota comanda. Les longituds màximes de carreres estan delimitades, degut a que 
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per grans diàmetres de cilindres i carreres llargues les sobrecàrregues mecàniques del vàstag 

es precisa un elevat consum d’aire, antieconòmic, i en amb diàmetres petits i carreres 

llargues, les sobrecàrregues mecàniques del vàstag i del coixinet guia es fan molt gran.  En 

general s’ha de preveure l’efecte de pandeig del vàstag.    

En cilindres de doble efecte, la força exercida per l'aire comprimit fa que l'èmbol, realitzi un 

moviment de translació en els dos sentits. Es disposa d'una força útil tant en l'anada com en 

la tornada. Els cilindres de doble efecte s'empren especialment en els casos que l'èmbol ha 

de realitzar una missió també al retornar a la seva posició inicial.  

A la següent figura podem veure detalladament les dimensions del cilindre pneumàtic que 

utilitzarem: 
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A continuació s’exposa una taula representativa de les característiques més importants dels 

cilindres: 

D cilindre [mm] 250 

Força teòrica [N] a 6 bar (carrera a + ) 29.436 

Força teòrica [N] a 6 bar (carrera a - ) 28.236 

Longitud d’amortiguació [mm] 60 

Volum inicial [cm3] 2900 

Consum d’aire [l/cm carrera] a 6 bar (carrera a +) 3,44 

Consum d’aire [l/cm carrera] a 6 bar (carrera a -) 3,30 

 

Comentari 

Hem de tenir en compte que l’èmbol d’un dels dos cilindres estarà magnetitzat per al 

funcionament dels microinterruptors que regularan el moviment de l’èmbol. 
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1.3.6.3 – Circuit pneumàtic i elèctric de la premsa 

Posteriorment podem veure a les figures següents els esquemes pneumàtic i elèctric que 

s’utilitzaran per automatitzar la premsa dissenyada. Haig de dir que poden trobar els plànols 

d’aquests circuits més detallats a la secció de plànols d’aquest projecte.    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionament dels circuits pneumàtic i elèctric de la premsa 

Quan un operari pitgi el polsador P1 passarà el corrent elèctric per la branca 1. Llavors 

s’activarà el relé R1 i s’activarà la màquina. Quan s’activi el primer relé el polsador R1 de la 

segona branca es tancarà automàticament i llavors passarà corrent per aquesta. Llavors 

s’activarà el microinterruptor S1. També s’activarà la bobina L1 i la electrovàlvula 5/2 

canviarà de posició. En aquest moment l’aire començarà a introduir-se a la part superior dels 

cilindres, i els èmbols es desplaçaran cap a la part baixa. Quan el cilindre 1 arribi al final del 

seu recorregut tocarà el microinterruptor S2 i llavors passarà corrent per la branca 3. En 

aquest moment s’activarà la bobina L2 i la electrovàlvula 5/2 tornarà a canviar la seva 

posició. L’aire començarà a introduir-se a la zona inferior dels cilindres i els èmbols es 

començaran a desplaçar cap a dalt. La màquina haurà premsat la xapa i tornarà cap a la seva 
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posició inicial. El corrent elèctric seguirà el seu recorregut per la branca 3 i arribarà al relé 

R2. Llavors el contacte de la branca 4 es tancarà i el temporitzador es posarà en 

funcionament. Els èmbols dels cilindres pujaran cap amunt mentre el motor pas a pas 

s’activa i canvia la posició de la xapa per a una nova premsada. Quan els èmbols arribin a la 

part superior es tornarà a activa el microinterruptor S1, el motor pas a pas ja s’haurà parat i 

els èmbols es tornaran a desplaçar cap avall. El cicle es tornarà a iniciar altra vegada. 

Electrovàlvula pneumàtica utilitzada 

Els comandaments pneumàtics estan constituïts per elements de senyalització, elements de 

comandament i una port de treball. Els elements de senyalització i comandament modulen 

les fases de treball dels elements de treball i es denominen vàlvules o electrovàlvules, 

depenent del cas. Les vàlvules són elements que regulen l'engegada, la parada i la direcció, 

així com la pressió o el cabal del fluid enviat per una bomba pneumàtica o compressor.  

En llenguatge internacional, el terme vàlvula o distribuïdor és el terme general de tots els 

tipus tals com vàlvules de corredissa, de bola, de seient, aixetes, etc. Aquesta és la definició 

que dóna la norma DIN ISO 1219 conforme a una recomanació del CETOP (Comitè 

Européen donis Transmissions Oiéohydrauliques et Pneumatiques). 

Per a la nostra màquina  s’utilitzarà una electrovàlvula 5/2 ideal per als cilindres de doble 

efecte amb amortiguació regulable. Podem veure aquesta vàlvula a la següent figura: 

 

Aquesta electrovàlvula té dues posicions. A la primera posició, la vàlvula fa circular l’aire 

que hi ha dins el cilindre des de la part inferior d’aquest fins a la part superior. A la posició 

2, l’aire circula a l’inrevés, és a dir, surt de la part superior del cilindre i passa cap a la part 



Memòria  38 
Disseny i desenvolupament d’una premsa pneumàtica per a la producció de volanderes 
   

inferior. Les fletxes de la vàlvula indiquen el sentit de circulació de l’aire. Les bobines L1 i 

L2 fan que l’electrovàlvula canviï de posició produint així el canvi del sentit de l’aire. 

Aclariments 

1. Haig de dir que les longituds L1 i L2 dels tubs d’aire han de ser iguals. Si no fos així els 

èmbols pujarien i baixarien descompensats i la màquina tindria problemes. Es podrien 

produir danys irreparables. 

2. L’enginyer sotasignat no realitzarà el pressupost de la part elèctrica de la màquina ja que 

els seus coneixements no abarquen aquest camp.    

3. L’èmbol del primer cilindre pneumàtic està magnetitzat perquè pugui actuar sobre els 

microinterruptors instal·lats a ambdós extrems del cilindre. 
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1.3.7– Matrius i punxons 

Les matrius i els punxons que s’utilitzen en aquesta màquina seran comprats a l’empresa 

Danly. Les dimensions d’aquests  ja han estat calculades en un apartat anterior. 

El material de què estaran fets els punxons serà acer ràpid M2 amb una resistència Rockwell 

d’entre 60 i 63. Aquest material és adequat per a grans produccions. També suporta les altes 

temperatures sense deformar-se i això el fa adequat per perforar a altes velocitats. 

Les matrius estaran fetes d’acer d’eina A2 amb  un 5% de crom, i amb una resistència 

Rockwell d’entre 60 i 63. Aquest material és dur i resistent i s’utilitza quan les 

consideracions principals a tenir en compte són les de xoc i abrasió. 

A les següents figures podem veure la forma i dimensions dels punxons i les matrius. 
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S’ha de dir que els punxons es muntaran a un porta punxons que s’acoblarà a l’estampa 

superior. Les matrius s’acoblaran a l’estampa inferior directament on s’hi hauran de 

mecanitzar els respectius forats.   
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1.3.8 – Estructura de la màquina 

En aquest apartat veurem els càlculs realitzats per al correcte desenvolupament i disseny de 

l’estructura de la premsa. Haig de dir que aquesta part és tant important com les altres ja que 

la funció principal de l’estructura de tota màquina és sostenir els elements d’aquesta que es 

troben en funcionament. A més com que es tracta d’una tasca de gran precisió hem de tenir 

molta cura alhora de dissenyar cada un dels elements d’aquesta estructura i no podem 

cometre cap error. 

1.3.8.1 – Flexió màxima de la planxa superior de la màquina 

La planxa superior de la premsa on es recolzaran els dos cilindres haurà d’ésser també 

correctament dissenyada per al correcte funcionament de la premsa.  

Si el pandeig que es produís en aquesta part fos gaire gran, els punxons premsarien la xapa 

en punts  diferents als ideals i això ens faria produir volanderes amb unes dimensions que no 

són  desitjades. Per aquest motiu és important dimensionar correctament el gruix de la 

planxa que suportarà el pes dels dos cilindres. Així evitarem tenir problemes en la producció 

de les volanderes. 

Haig de dir que el desplaçament màxim que es pot produir a la planxa és d’una centesima 

part de la xapa que estem estampant. Per tant, tindrem el següent: 

d = e / 100 = 0.8 mm / 100 = 0.008 mm 

El càlcul del gruix que tindrà aquesta planxa s’ha realitzat mitjançant un programa 

d’elements finits anomenat Compass Fem 7.4.5. El mètode a seguir ha estat el de introduir 

les dades que tenim a l’ordinador, i iterar amb diferents gruixos fins a obtenir un 

desplaçament màxim de la planxa de 0.008 mm. 

Hem de tenir en compte que s’ha agafat la planxa només des del punt on s’acaba 

l’empotrament, ja que aquesta estarà soldada pels extrems amb dues barres que la 

suportaran. 
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Les dades que hem introduït al programa han estat: 

Amplada de la planxa = 300 mm 

Llargada de la planxa = 800 mm 

Gruix de la planxa = 30 mm 

Material: Acer a l’alt carboni (AISI 1080) 

Pes específic = 78.400 N / m3 

Mòdul d’elasticitat: E = 207 GPa 

Mòdul de rigidesa: G = 79.3 GPa 

Resistència a la fluència: Sy = 380 MPa 

Resistència a la rotura: Sut = 615 MPa 

Raó de Poisson = 0.30 

Posteriorment veiem uns gràfics representatius de la planxa i dels resultats obtinguts: 
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Interpretació de resultats 

Com podem veure el desplaçament màxim per a un gruix de planxa de 30 mm, és de  

1.8204-6 m, és a dir, 0.0018204 mm, i es produeix al centre de la planxa. Aquest 

desplaçament és inferior al màxim permès de 0.008 mm. Per tant Aquest gruix de planxa és 

totalment correcte i  no ens donarà problemes alhora de fabricar peces.  

Resultat: Gruix = 30 mm  d = 0.0018204 mm < dmax = 0.008 mm 

 

Posteriorment es mostren els esforços de Von Misses (combinació d’esforços tallants i 

flectors) que hi hauria dins la planxa quan aquesta està treballant: 
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1.3.8.2 – Parts principals de l’estructura 
 
Per a la correcta estabilitat de la premsa durant el seu funcionament s’ha dissenyat una 

estructura que suporti els esforços que fa la màquina durant el seu premsat sense desplaçar-

se ni doblar-se. Aquesta estructura estarà formada per diverses parts: 

Bancada 

La bancada de la màquina serà un bloc massís de fundició de 200 mm de gruix, on s’hi 

hauran mecanitzat 8 forats per al corresponent posicionament de les matrius. A la part 

inferior d’aquesta bancada també s’hi haurà de mecanitzar un espai per a poder introduir 

dues caixes de fusta i extreure’n el llautó de rebuig i les volanderes que ja ha fabricat la 

premsa. La funció principal de la bancada serà la de estabilitzar la màquina durant el seu 

funcionament. 

Suports laterals 

Als laterals de la bancada s’hi soldaran dos suports amb forma triangular per a la sustentació 

de la planxa superior de la premsa, que suportarà els cilindres.  Aquests dos suports tindran 

un gruix de 100 mm i s’hi haurà de mecanitzar una petita obertura a la part inferior per a 

poder fer passar la xapa. El material de que estaran fets aquests dos suports també serà 

fundició. 

Planxa superior 

Per a la sustentació dels dos cilindres que utilitzarem es soldarà a la part superior dels 

suports laterals, una planxa metàl·lica, rectangular, d’acer a l’alt carboni amb un gruix de 30 

mm. Dins de la planxa s’hi mecanitzaran 8 forats M20 per a poder collar els dos cilindres 

que penjaran d’aquesta. També s’hi mecanitzaran dues petites obertures per al centratge dels 

cilindres. D’aquesta planxa ja s’en ha calculat la deformació màxima per a poder fabricar les 

volanderes sense cap tipus d’error.  
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1.4 – Funcionament de la màquina 

En aquest apartat s’explica el funcionament de la premsa dissenyada en el present projecte 

des de l’engegada fins a la parada d’aquesta. 

Per a controlar i realitzar les operacions i canvis necessaris a la màquina hi haurà un operari 

especialitzat que estarà pendent d’aquesta. Aquest operari podrà realitzar altres funcions 

mentre la premsa està funcionant, ja que aquesta és totalment automàtica, però 

periòdicament haurà de controlar-la, i comprovar que aquesta tingui un funcionament òptim. 

Primerament, i abans de posar la màquina en funcionament, l’operari haurà de preparar la 

bobina de xapa de llautó i posar-la dins la màquina arribant a l’alimentador de xapa. 

Posteriorment, haurà de realitzar la lubricació de tots els element necessaris, com es detalla 

més endavant. Seguidament comprovarà que tots els elements estiguin en correcte estat. 

Finalment, quan s’han realitzat totes les comprovacions necessàries, l’operari podrà posar en 

funcionament la màquina i pitjarà el botó d’engegada d’aquesta. Llavors l’aire comprimit 

començarà  a desplaçar els dos cilindres cap  avall, i a baix de tot premsarà la xapa i farà el 

forat interior de les 4 primeres volanderes. Posteriorment, quan l’èmbol magnetitzat faci 

canviar de posició el microinterruptor, els dos cilindres començaran el seu recorregut cap 

amunt, es posarà en funcionament l’alimentador de xapa i farà avançar aquesta fins a una 

nova posició. Quan  el microinterruptor superior s’activi, els èmbols tornaran a iniciar un 

nou cicle i tornaran a baixar. Llavors a la part baixa tornaran a premsar la xapa i faran el 

contorn de les 4 primeres volanders i també els forats interiors de 4 noves volanderes. El 

microinterruptor inferior es tornarà a activar i els èmbols començaran de nou el seu 

recorregut cap amunt. Aquest cicle s’anirà repetint infinitament fins que l’operari torni a 

parar la màquina per a lubricar o altres.  
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S’ha de dir també que a la part inferior de la premsa s’hi posaran dues caixes de plàstic per a 

l’extracció del rebuig del forat interior, i també de les volanderes ja produïdes. Aquestes 

caixes tindran unes dimensions de 100 x 100 x 700 mm i facilitaran a l’operari l’extracció 

de les volanderes ja produïdes. L’operari haurà de vigilar periòdicament que les caixes no 

estiguin plenes i quan ho estiguin les haurà de canviar per unes altres, i buidar-ne el 

contingut. 

Seguidament podem veure una figura representativa de les caixes d’extracció: 

 

Hem de dir també que la màquina tindrà una xarxa metàl·lica que envoltarà a tota 

l’estructura per seguretat i per evitar possibles accidents humans.  Les característiques 

d’aquesta xarxa s’exposen a l’apartat de seguretat d’aquesta mateixa memòria. 

Quan la màquina estigui funcionant, en tot moment hi haurà d’haver la porta de la xarxa 

metàl·lica de seguretat tancada, per evitar possibles accidents.  

Quan l’operari hagi de parar la màquina per a  lubricar-ne les parts o realitzar qualsevol 

operació, ho farà per el botó de parada. Aquest botó pararà el moviment dels èmbols dels 

cilindres i deixarà aquests a la part superior de la màquina. Així l’operari podrà obrir la 

porta de la xarxa de seguretat i podrà treballar a l’interior de la màquina amb tota precisió i 

sense perill que els cilindres baixin.  
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1.5 – Manteniment de la màquina 

Per a que la màquina sempre estigui en condicions i pugui funcionar correctament se li 

haurà d’aplicar un manteniment cada cert temps. Aquest manteniment constarà de diverses 

parts: lubricació de les parts que estaran  en contacte, canvi de punxons i de matrius cada 

cert temps segons el desgast produït pel xoc amb la xapa, neteja de tota la màquina per a 

treure elements perillosos que empitjorin l’acabat de les volanderes, reparació o canvi dels 

elements de la premsa que s’espatllin, etc... 

1.5.1 – Lubricació de punxons i matrius 

Els punxons i les matrius seran els elements de la màquina que hauran de suportar més 

esforços i tindran molt de fregament amb la xapa de llautó mentre treballen. Per reduir 

aquests esforços i aquest fregament al màxim, i conservar el bon estat dels punxons i les 

matrius, s’haurà de lubricar aquests elements cada cert temps. Els punxons s’hauran de 

lubricar per la part inferior, a la zona on produeixen el tall i sobretot a la zona baixa per la 

vora, ja que serà la zona que rebrà més impactes i fregament. Les matrius s’hauran de 

lubricar a la zona superior i interior, sobretot a la zona que separa el forat del pla superior, 

que serà la zona que rebrà més fregament amb la xapa. Hem de tenir en compte que l’èmbol 

dels cilindres també s’hauran de lubricar per al bon moviment d’aquests.  

La periodicitat amb la que s’haurà de produir la lubricació serà la següent: 

- Matrius i punxons: Cada hora manualment 

- Èmbol dels cilindres: Cada dos dies manualment 

Finalment, es mostren a la taula següent els olis i les grasses que s’hauran d’utilitzar per la 

lubricació de la premsa: 
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Olis Grasses 

Símbol Tipus Símbol Tipus 

CETA EG 04 – 06 B.P. ENERGOL ENERGREASE NLLS3 

CS V 6 CS ESSO MULTIPURPOSE 

GREASE 

R VICTOR 300  MOBILUX GREASE 2 

B.P. ENERGOL E.M. 100 SHELL RETINAX G 

ESSO CORAY 50   

SHELL VITREA OIL 33   

 

1.5.2 – Canvi de punxons i de matrius 

Per a obtenir unes volanderes en perfectes condicions els punxons i les matrius s’hauran de 

canviar cada cert temps de funcionament de la màquina. Els porta punxons també s’hauran 

de canviar perquè també reben l’impacte del punxó però aquests tindran una vida més 

llarga. La periodicitat amb la que s’hauran de canviar aquests elements serà la següent: 

- Punxons petits: Canvi manual cada dos mesos si no hi ha trencament 

- Punxons grans: Canvi manual cada dos mesos si no hi ha trencament 

- Matrius petites: Canvi manual cada dos mesos si no hi ha trencament 

- Matrius grans: Canvi manual cada dos mesos si no hi ha trencament 

- Porta punxons petits: Canvi manual cada 6 mesos 

- Porta punxons grans: Canvi manual cada 6 mesos 

1.5.3 – Neteja de la màquina 

Per al correcte funcionament de la màquina, aquesta s’haurà de netejar periòdicament,  

extraient els elements i la pols, que puguin causar danys a la xapa o a les volanderes quan la 

màquina està treballant. Aquesta neteja es realitzarà una vegada a la setmana amb una 

pistola d’aire comprimit i un drap humit. S’hauran de netejar totes les parts on puguin 

quedar acumulades la pols i els elements nocius, com les cantonades i els orificis.  
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És molt important netejar molt bé els punxons i les matrius ja que aquest és el punt on la 

brutícia podria fer més mal.   

1.5.4 – Reparació o canvi dels elements espatllats 

Com en tota màquina, segurament al cap del temps aquesta tindrà elements que s’hauran 

espatllat o parcialment danyat. Això pot passar, tant en un dels cilindres, com a l’estructura 

de la màquina, com a la part elèctrica o pneumàtica d’aquesta. Per aquest motiu quan això 

succeeixi s’haurà de procedir a la reparació o canvi de l’element espatllat o parcialment 

danyat. Per realitzar aquesta operació la màquina s’haurà de parar completament i 

conseqüentment també s’haurà de parar la producció. Les operacions de canvi o reparació 

les realitzarà un operari especialitzat que haurà de saber perfectament quina és la solució a 

adoptar en cada cas.  
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1.6 – Seguretat 

Avui en dia, tota màquina que es dissenya ha de tenir certs elements de seguretat amb la 

finalitat d’evitar possibles accidents humans i prevenir riscos. Totes les premses que es 

dissenyen avui en dia tenen elements de seguretat. Aquests elements poden ser de diversos 

tipus, ja siguin reixes metàl·liques de seguretat, sensors de moviments, cèl·lules de seguretat, 

etc. En una premsa és molt important instal·lar algun d’aquests elements ja que amb 

l’absència d’aquests qualsevol persona podria posar la mà sota la matriu involuntàriament i 

causar-se greus danys. 

En el present projecte, es tracta d’assegurar una premsa petita, però que podria igualment 

causar greus danys físics. Així, amb la fi d’evitar aquests d’anys, a la premsa dissenyada, 

s’hi instal·larà una xarxa metàl·lica de filferro al voltant de l’estructura, evitant qualsevol 

tipus de moviment cap a l’interior de la premsa. Aquesta xarxa metàl·lica cobrirà 

completament l’estructura de la màquina excepte les obertures per on ha d’entrar i sortir la 

xapa de llautó, i estarà situada des de la part superior de la bancada fins al cap de munt del 

suport en forma triangular. A la part frontal de la màquina, hi haurà una gran porta formada 

bàsicament per 4 tubs metàl·lics de diàmetre 50 mm i la xarxa de seguretat. Aquesta porta  

abarcarà tota la part frontal de la premsa i estarà fixada al lateral dret d’aquesta. Per tant 

s’obrirà d’esquerre cap a dreta. Abans de posar en funcionament la màquina, la porta haurà 

de quedar tancada amb clau amb un candau situat a la part esquerra de la porta. La porta es 

podrà obrir un cop la màquina estigui completament parada. D’aquesta manera evitarem 

qualsevol tipus d’accident que es pugui produir. Seguidament podem veure una figura 

orientativa de les dimensions i forma del reixat de seguretat i de la porta d’obertura: 
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