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Resum
El projecte que es presenta a continuació té per objectiu el disseny d’un nou capçal per a
màquina eina de tancament de tubs per rotació. El capçal d’una màquina eina de tancament
de tubs per rotació és la part de la màquina encarregada de subjectar la peça a treballar i
donar-li el gir propi.
El tancament de tubs per rotació constitueix un dels processos productius més freqüents en
la botelleria de mitja i alta pressió. Exemples clars en són la confecció d’extintors, botelles de
gas o petites bombones d’oxigen. Ara bé, la tecnologia actual no permet construir capçals
capaços de treballar tubs de gran diàmetre. Fins ara, el diàmetre màxim de tub que s’havia
pogut treballar per deformació rotativa era de 300 mm. El disseny que s’havia estat utilitzant
impedia, doncs, treballar tubs de diàmetre major. El cert, però, és que la indústria requeria,
en molts casos, el tractament de tubs de diàmetre superior. La innovació d’aquest projecte,
doncs, rau en la capacitat d’adaptar el disseny conceptual del nou capçal a diferents
diàmetres de tub i, especialment, aquells superiors als 300 mm. És a dir, es tracta d’un
disseny universal escalable que no requereix d’una nova solució conceptual per a cada
aplicació concreta.
El mètode d’investigació ha estat el tanteig d’alternatives. El projecte s’estructura en base a
diferents camins per assolir un mateix objectiu que, al llarg del projecte, són avaluats en
funció de la seva viabilitat tècnica i dels requeriments específics d’una aplicació concreta. És
a dir, el projecte no només serveix com a solució tècnica per a un problema específic sinó
que recull múltiples idees que poden servir per desenvolupar alternatives futures.
El projecte inclou tot el cicle de disseny d’un equipament industrial a partir de les seves
especificacions: planteig i selecció d’alternatives, càlcul dels components crítics, disseny
d’elements de fabricació pròpia i, per últim, plànols de fabricació i muntatge. Tot i que el
disseny conceptual és universal, pel disseny de materialització s’han establert els
requeriments funcionals i geomètrics per a una tancadora de capacitat de diàmetre màxim de
520 mm. S’han dimensionat tots els components crítics, tant els elements de compra com els
de construcció pròpia i s’han calculat estàticament i a fatiga. Per a les validacions i els
càlculs teòrics s’han emprat models 3D i càlculs estructurals per mètodes d’elements finits.
La materialització del projecte és factible i, de fet, el capçal ha estat construït i utilitzat amb
èxit. El sector metal·lúrgic ha rebut amb satisfacció la idea i a l’actualitat dos equipaments
complets estan en funcionament. La indústria continua treballant en millores del capçal i la
construcció de més equipaments està en marxa.
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1. Glossari
Repulsat.- Tècnica de conformat per rotació dels metalls sense arrencament de ferritja, que
permet obtenir peces de geometria de revolució. Originada a l’antiga Xina, sobre el segle X
abans de Crist, aquesta tècnica consisteix en fer girar el disc o preforma d’inici, i mitjançant
una eina, de metall o fusta, es pressiona sobre la xapa per tal de donar-li la forma desitjada.
En molts aspectes es tracta d’una tècnica molt similar a l’emprada pels terrissaires.
Rulina.- Eina rotativa, en forma de disc, que s’utilitza en el tancament de tubs per rotació.
Queda fixada al carro de treball per mitja del capçal portarulines, que conté els mecanismes
necessaris per permetre el gir de l’eina i en molts casos la seva refrigeració. El principal
avantatge de la rulina respecte altres eines de repulsat és el fet de treballar amb un mínim de
fregament i la seva capacitat de refrigeració.
Carro de treball.- Part de l’equipament de repulsar que acciona i controla la trajectòria de
l’eina. En l’actualitat, els accionament més emprats són els servomotors elèctrics, o els
cilindres hidràulics servocontrolats. Habitualment consisteix en 2 eixos controlats disposats
en creu que, per interpolació de coordenades, permeten el moviment en el pla de treball. No
obstant, en el cas del tancament de tubs hi ha un tercer eix controlat, anomenat eix de gir
que orienta la rulina de forma sempre perpendicular a la superfície de treball.
Capçal.- Part de l’equipament de repulsar que subjecta la peça i li dóna el gir propi per a que
els carros de treball, per mitja de la rulina, puguin treballar-la. En general el capçal es
composa d’un eix principal, un sistema de fixació de peça i un motor, habitualment un
servomotor, que dóna el gir al conjunt.
Eix principal.- Part del capçal que es accionada directament pel motor i on s’allotja la peça a
treballar. Addicionalment, pot contenir altres mecanismes auxiliars, com l’expulsor de peça o
el centrador. L’eix principal sempre queda suportat sobre l’estructura de la màquina per un
sistema de rodaments que permeten la seva rotació pròpia.
Pinces.- Conjunt de falques còniques que, tot girant muntades a l’eix principal, subjecten la
peça de treball impedint el seu retrocés per efecte de l’esforç de treball. Generalment porten
un sistema hidràulic per accionar-les i bloquejar-les, tot o que existeixen bloquejos purament
mecànics.
Got portapinces.- Es tracta d’un anell amb l’interior cònic que, fixat a l’eix principal, conté al
seu interior el conjunt de pinces. Realitza la funció de guiar i transmetre el moviment de
rotació de l’eix principal a les pinces.
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2. Prefaci
Aquest projecte ha estat realitzat íntegrament per l’antic becari del Centre de Disseny
d’Equips Industrials - Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant CDEI), i autor
d’aquesta obra, Francesc Xavier Santamaria Hernàndez, sota la supervisió d’un cap de
projecte del mateix centre, Carles Domènech Mestre, i dirigit per Carles Riba Romeva,
director del CDEI i professor del Departament Mecànic de la ETSEIB (Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona). En aquest marc, és important destacar que el
CDEI forma part de la Xarxa d’Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya.
L’activitat del CDEI es desenvolupa en tres àrees: convenis amb empreses per la realització
de projectes, serveis d’assessoria al disseny (estudis de viabilitat, anàlisis per elements
finits,...) i formació mitjançant la realització de Màsters i Cursos de Postgrau.

2.1. Origen del projecte
L’origen d’aquest projecte es remunta a l’any 2 003, quan l’empresa Indústries Puigjaner
S.A. (en endavant Puigjaner o Indústries Puigjaner) va encarregar al CDEI el disseny d’un
nou capçal per a la seva línia de tancadores automàtiques de tubs. Aquest nou capçal hauria
de ser capaç d’admetre diàmetres de tub superiors als 300 mm.
L’empresa Indústries Puigjaner és la continuadora de la societat individual creada a
Barcelona, l’any 1 885, per Joan Puigjaner Jané i posseeix la llicència de fabricació de
màquines més antiga de tot l’Estat espanyol. Les seves activitats tenen com a objectiu la
fabricació de màquines per a la deformació de xapa i tub per rotació. Així mateix, a més de la
pròpia fabricació de maquinària, també ofereix assessoria de procés per aquesta activitat.

2.2. Motivació
El projecte d’aquest equipament va representar la fi de la meva etapa com a becari del CDEI
i l’entrada al mon industrial de la mà de Indústries Puigjaner. És per aquest motiu que
considero aquest projecte la veritable culminació dels meus estudis, i per aquest motiu, l’he
seleccionat com a Projecte de Final de Carrera. A més de tractar-se d’un projecte mecànic
molt complet, considero que es tracta d’una aplicació poc coneguda en el mon de la màquina
eina, que mereix ser destacada, tant pel seu potencial com per les seves múltiples àrees
d’aplicació.
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3. Introducció
L’objecte d’aquest projecte és dissenyar un nou capçal capaç d’adaptar-se a la demanda de
tancadores automàtiques de tubs per repulsat, per a diàmetres superiors als 300 mm. Si bé
els carros de treball poden adaptar-se a qualsevol tipus de diàmetre, el capçal que subjecta
la peça està limitat per una sèrie d’elements de mercat. És per això que cal dissenyar de nou
el sistema de fixació del tub, eliminant del disseny tots els elements que suposen una
limitació al diàmetre de treball.

3.1. Objectius del projecte
L’objectiu d’aquest projecte serà el disseny mecànic d’un nou capçal per a màquina
tancadora de tubs per repulsat, satisfent els paràmetres generals requerits per l’aplicació que
presenta Indústries Puigjaner. A la vegada, el sistema emprat per subjectar les peces haurà
de poder ser aplicable a altres diàmetres de tub, sense haver de dissenyar un nou sistema,
ni dependre d’elements comercials especials o limitats. Es desitja doncs, una solució tècnica
conceptualment universal, que serveixi per tot diàmetre, i capaç de treballar de forma
contínua, tot i que per a la materialització el projecte es limitarà a complir les especificacions
determinades per Indústries Puigjaner.
Donat que el diàmetre de tub a treballar és un paràmetre de venda, que influeix de forma
directa sobre el preu al que es pot vendre la màquina, el disseny d’una solució conceptual
única per tot diàmetre, però escalable en una gamma de màquines, suposa un important
avanç. Així, un cop s’hagi implantat aquesta nova solució única per tot diàmetre de peça a
treballar, disposarem d’una potent eina de disseny per una fabricació més eficaç que
suposarà també la reducció dels costos.

3.2. Abast del projecte
A més d’aquest nou disseny, es desitja també trobar solucions als problemes actuals
d’aquest tipus d’equipaments, així com realitzar càlculs estructurals, tot emprant potents
eines informàtiques, models 3D, i càlculs per mètodes d’elements finits, per tal de determinar
de forma precisa els punts crítics de l’estructura, i dels diferents elements d’accionament
sotmesos a càrrega. En última instància, es desitja arribar fins a la materialització del propi
equipament, per la qual cosa caldrà realitzar els plànols de fabricació detallats i seleccionar
els elements de compra necessaris.
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4. Deformació per rotació: botelles de gas.
La deformació per rotació, com a mètode de deformació sense arrencament de ferritja, és un
dels mètodes de treball sobre els metalls més antics que es coneixen. El principi de la
deformació per rotació és similar al emprat en la manufactura d’objectes de fang per part dels
artesans tradicionals. Un cop situat el material a treballar en una base giratòria (torn), el
material es deformat exercint pressió sobre ell, a la vegada que el torn el fa girar. Al material
a deformar se li pot donar una forma lliure (repulsat a l’aire) o una forma prèviament fixada
(repulsat amb motlle).
Una de les aplicacions del repulsat és la fabricació de botelles de gas a partir de tub. Tancar
un tub per repulsat es redueix a tres operacions bàsiques: tancar la boca del tub, tancar el
fons i mecanitzar la boca. Les dues
primeres es realitzen per repulsat a
l’aire, i la tercera serveix per a roscar-hi
el tap o el sistema de vàlvules adients a
l’aplicació a la que es destinarà la
botella. Aquesta última operació es pot
fer integrada en el procés, amb un útil
de roscar situat al torn de repulsar, o en
una fase posterior. El temps de
fabricació d’una botella de gas, així con
el material desaprofitat en el procés,
Figura 4.1: Perfils obtinguts per repulsat
són mínims si la botella es conforma
mitjançant un procés de repulsat.
Contràriament als mètodes de fabricació que es basen en soldar les diverses parts de les
botelles, en aquest cas no existeix cap tipus de material d’aportació. El propi material del tub
es solda amb sí mateix per efecte de l’esforç i l’escalfament. La manca de material
d’aportació dóna lloc a botelles que poden assolir altes pressions interiors. També es
minimitzen les possibilitats d’aparició de porus pels quals es pugui perdre el gas contingut.
La fabricació de botelles per repulsat requereix l’ús de tubs sense costures i amb una
longitud i un gruix adients pel volum i la pressió de treball. El procés comença amb l’augment
de la temperatura del material en un dels extrems del tub, per mitjà de bufadors o d’un forn
d’inducció. Seguidament, s’introdueix el tub al capçal de la màquina que, per mitjà d’un
sistema hidràulic, tanca el plat i fixa la peça. Un cop tancades les pinces de subjecció del
plat, una part del tub sobresurt respecte del capçal. És aquesta part del material la que es vol
treballar. Així, el capçal fa girar la peça mentre el carro de treball dóna la forma adient a la
part del tub que sobresurt (ja sigui el fons o la boca de la botella).
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Memòria

La temperatura de treball varia depenent del material a deformar. Es situa entre els 300 i 350
ºC pels aluminis, i entre els 900 i 1 000 ºC pels acers. Un refredament brusc de la peça pot
sotmetre a fortes sotragades i a augments d’esforços, tant la peça en sí, com el conjunt de la
màquina. Per evitar aquest efecte, grups de bufadors mantenen la temperatura de la peça
mentre aquesta esta sent treballada.
Un cop conformada la peça, és habitual l’ús de sistemes expulsors hidràulics que
descarreguen la peça per la part frontal de la màquina, empenyent-la des de darrera. El
sistema expulsor també s’usa com a topall per a situar la peça al carregar-ne una de nova.
Per aplicacions on cal contenir gasos dissolts a baixa pressió (com clor liquat, amoníac, o
sulfur d’hidrogen), s’utilitzen acers al manganès o al silici-manganès, i les pressions de treball
són de l’ordre de 60-70 atmosferes. Per a la botelleria d’alta pressió (destinada a
l’emmagatzemament i transport de gasos com l’oxigen, l’àcid carbònic, l’heli o l’etilè), s’usen
acers fins de construcció al crom-molibdè. En casos especials, com les botelles per a
bombers, o per equipament subaquàtic, s’utilitzen acers inoxidables. Recentment els aliatges
d’alumini han començat a ser emprats per a contenidors, o botelles especials per a la
indústria de l’automòbil o el sector aeroespacial.

Figura 4.2: Conformació de botelles. [1]
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5. Equipament actual. Antecedents.
A l’actualitat, Indústries Puigjaner ofereix tancadores de tub automàtiques amb un límit de
300 mm de diàmetre de treball. L’objecte d’aquest estudi és el disseny d’un nou capçal per a
màquina eina de tancament de tubs per rotació capaç d’admetre diàmetres majors.
La Figura 5.1 mostra el
model 3D del capçal utilitzat
per tancadores de tub
automàtiques fins a un
màxim de 300 mm de
diàmetre. Es a dir, el model
que es mostra a la Figura
5.1 és l’antecedent del
projecte. El capçal està
format per una estructura
soldada i un eix principal,
suportat per rodaments,
que conté el mecanisme de
subjecció de la peça.
Aquesta estructura queda
fixada a la bancada general
de la màquina.

Figura 5.1: Model 3D del capçal de CTA-275

L’objectiu d’aquest capítol és explicar el funcionament de cada part del “capçal antecedent” i
destacar-ne les disfuncions.

5.1. Descripció general del “capçal antecedent”.
El capçal d’una màquina eina de tancament de tubs per rotació està format per tres parts
clau: l’eix principal, la bancada i les pinces.
L’element més important del capçal és l’eix principal. L’eix principal té per objectiu transmetre
la rotació al tub de treball. L’eix està muntat sobre rodaments radials cònics i a la seva part
central porta una politja per a corretja dentada, tipus HTD, a través de la qual el motor
acciona el conjunt. En aquest model, el motor se situa sota el conjunt del capçal, allotjat a la
bancada general de la màquina.
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Un altre element important és la bancada del capçal. La funció de la bancada consisteix en
suportar l’eix principal de la màquina. A més, la bancada conté la transmissió per aquest eix i
transmet al terra els esforços que els carros de treball exerceixen sobre la peça.
L’últim element a destacar és el sistema de subjecció de les peces, les pinces. El sistema de
subjecció del tub a treballar és similar al sistema que s’usa en un llapis portamines. Les
pinces que s’utilitzen en el cas
del capçal són 5 falques
còniques
d’acer
U-521
trempades i revingudes a 6466 HRc i resistents a altes
temperatures. Les pinces són
accionades per un tub interior
a l’eix principal de la màquina
que actua de tirant del sistema
(Figura 5.2). Per provocar el
moviment i la tensió de les
pinces,
és
a
dir
el
desplaçament relatiu entre el
tirant de les pinces i l’eix
principal, s’utilitza un element
comercial: un cilindre hidràulic
rotatiu. És en aquest punt on
cal parar especial atenció, ja
que aquest element és el
principal problema per a poder
Figura 5.2: Detall de la pinça de subjecció
subjectar majors diàmetres.
Altres parts del capçal, que val la pena destacar, són l’expulsor de la peça i la cambra de
circulació de refrigeració. D’una banda, l’expulsor està situat dintre del cilindre rotatiu i ve
accionat per un cilindre hidràulic lineal convencional. La funció d’aquest expulsor és servir de
topall quan es carreguen les peces frontalment, i empènyer la peça un cop el procés de
tancat ha finalitzat. D’altra banda, la cambra de circulació refrigeració té com a funció
principal dissipar l’energia calorífica que allibera la peça, donada la alta temperatura a la que
es introduïda al capçal.
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5.2. Problemàtica de l’accionament de les pinces
Com s’indica a l’apartat 5.1, el cilindre hidràulic rotatiu és el principal problema per adaptar-se
a grans diàmetres. La característica més important d’aquests cilindres és la capacitat
d’accionar linealment elements que es troben en rotació relativa, ja que la carcassa per on
entra el fluid hidràulic i la cambra de l’èmbol estan separades per un sistema de rodaments i
canals laberíntics per on flueix l’oli. De forma inherent a la seva construcció, disseny i
funcionament, aquest sistema té unes pèrdues importants al llarg del circuit hidràulic que són
canalitzades de nou al tanc principal. Aquestes pèrdues suposen un problema que
s’incrementa de forma proporcional a l’augment de l’àrea de l’èmbol, ja que es produeixen a
les juntures de la part giratòria amb la part fixa. No hi ha ni juntes, ni retenidors que frenin o
dificultin la sortida de l’oli cap al tanc, de manera que, com dèiem, les pèrdues creixen
proporcionalment al quadrat del radi.
A part d’aquest problema, que si es dimensionessin els conductes d’evacuació de forma
adient podria solucionar-se, es comprova que a partir d’un cert valor de pressió, que es situa
sobre els 50 bar aproximadament, el cilindre no és capaç de donar més força, fet que
provoca que el fluid es perdi a major velocitat. És a dir, el fluid, enlloc de contribuir a l’esforç
del cilindre, s’escola per les fissures més ràpid, dissipant l’energia extra que es subministra al
sistema en forma d’increment d’energia cinètica del fluid.
Així doncs, el principal problema d’aquest tipus de capçals emprats en les tancadores de
tubs té el seu origen en la dependència de l’accionament de les pinces amb un element
comercial que està limitat en prestacions i en dimensions.

5.3. Problemàtica de la conicitat de la pinça
A més del problema bàsic que limita les prestacions de la màquina, al llarg de l’experiència
de Indústries Puigjaner en la fabricació de tancadores de tubs, s’ha detectat un altre
problema important relacionat amb la conicitat de les pinces.
Les cinc pinces que formen la subjecció dels tubs tenen la cara de recolzament cònica. El got
o camisa del con, que és la femella on ajusten les pinces, també és cònic. Aquest fet,
provoca que les pinces, per una qüestió purament geomètrica, només ajustin perfectament
en un sol punt de treball sobre el got. És a dir, només hi ha un punt on got i pinces estiguin
en contacte absolut de superfícies. Per a tot altre punt de treball, el contacte entre la camisa
del con i les pinces no serà uniforme en tota la cara. En cas que el tancament de la pinça es
realitzi per a un diàmetre superior al nominal, és a dir, pel cas que la pinça no tanqui
completament degut a que la peça la bloqueja abans d’arribar a la posició de disseny, la
zona de contacte del con exterior amb el interior serà només la generatriu mitja del con. Això,
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provoca que l’esforç de tancament, enlloc de distribuir-se per tota una superfície, quedi
concentrat en una generatriu. És a dir, tenim una concentració de tensions per tota una
generatriu de con. Aquest efecte es clarament observable a la Figura 5.3.

Figura 5.3: Defecte de les pinces còniques

En aquesta mateixa figura, també observem que en cas de treballar per sota del diàmetre
nominal, enlloc de contactar només en una generatriu, la central, la pinça contacta amb dues
generatrius, les més exteriors. El sistema és ajustat quan el diàmetre subjectat és el nominal.
Ara bé, aquest cas és totalment hipotètic donat que és impossible assegurar les dimensions
de les peces que seran treballades. Això es degut a que se sol partir de tub negre d’acer, o
d’alumini, tal i com surten dels trens de laminació, de manera que a més de no tenir marges
de tolerància, acumulen tot tipus d’òxid i impureses en la seva superfície.
Així, donat que les 5 pinces
van guiades amb una xaveta,
les tensions concentrades, que
es donen tant als extrems de
les pinces com al centre,
provoquen que alguns gots
portapinces es trenquin per les
ales del xaveter ja que
constitueixen la part més dèbil
del muntatge.

Figura 5.4: Zona crítica del xaveter
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6. Disseny conceptual. Alternatives i selecció.
Un cop constatades les mancances actuals del sistema i els requeriments funcionals
desitjats, les innovacions d’aquest projecte es concentren en el disseny conceptual. Aquest
capítol consta de quatre parts essencials: l’accionament i disseny de les pinces, el motor i la
transmissió, els rodaments principals i la bancada.

6.1. Sistema d’accionament de les pinces de tancament
Com ja havíem explicat anteriorment, el capçal d’una màquina eina de tancament de tubs per
rotació està format per tres parts clau: l’eix principal, la bancada i les pinces. Aquest apartat
fa referència, en particular, a les pinces i al mecanisme d’accionament d’aquestes.
El mecanisme emprat per tancar les pinces, és a dir, per fer l’apretament radial, és un
accionament axial i, per tant, un mecanisme d’accionament indirecte. La finalitat és fer que
les pinces retrocedeixin per tal que la seva forma falqui la peça, produint un esforç radial.
És necessari que l’accionament de les pinces es faci a través d’un mecanisme indirecte. Això
és així, donat que el sistema de pinces pot arribar a girar a un màxim de 500 min-1 , el que
faria que qualsevol sistema d’accionament directament radial hagués de girar forçosament
amb les pinces. Aquesta configuració és lògicament inviable. A més el sistema
d’accionament indirecte te un avantatge considerable: un sistema d‘accionament axial sobre
un con o un pla inclinat té un
efecte multiplicador de la força
aplicada. Aquest efecte és
molt favorable a l’hora d’assolir
els esforços de subjecció
requerits i també per evitar que
la peça s’alliberi quan comenci
a girar. Així, d’una banda,
l’esforç axial aplicat és menor
que l’esforç radial resultant, en
un factor que depèn de la
geometria i del frec entre les
superfícies. D’altra banda, el
fregament entre les superfícies
falca la peça mentre gira, fent
Figura 6.1: Diagrama de cos lliure d’una pinça
que calgui una força molt
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major que la nominal per poder alliberar la peça. A continuació, es mostra aquest efecte
analíticament (Figura 6.1).
Aplicant les equacions per l’equilibri de forces en un sòlid lliure,

∑F = 0

(Eq. 6.1)

es pot comprovar que la relació entre l’esforç axial aplicat, T, i la força radial resultant, F,
només depèn del paràmetre α , angle del con de la pinça, i del coeficient de frec, μ , entre
les superfícies.

F=

cos α − μ sin α
⋅T
sin α + μ cos α

(Eq. 6.2)

L’angle emprat pel con de les pinces sol estar entre 10 i 20 graus, ja que un angle menor
afavoreix el falcament. Ara bé, llavors caldria una força molt gran per desclavar la peça un
cop acabada la operació.
Segons les especificacions tècniques, la força radial que cal assolir és de 550 kN, i
l’experimentació ens demostra que el coeficient de fregament aparent entre pinça i got és de
0,25, de manera que aplicant els valors numèrics a l’equació (Eq. 6.2) obtenim que cal un
accionament capaç d’aplicar 270 kN de forma axial, si l’angle del con és de 12º. Així doncs,
la força resultant que abraça la peça és gairebé el doble de la que s’aplica axialment a la
pinça.
En cas que la tangent de l’angle sigui inferior al coeficient de frec aparent, el sistema està
autorretingut i per molt d’esforç radial al que se sotmeti la pinça, aquesta no es podrà
afluixar. Donat que el frec de 0,25, l’angle per l’autorretenció hauria de ser inferior o igual a
14º. Per aquest motiu s’ha escollit un valor de 12º.
No obstant, tot i assegurar el falcament radial, els esforços als quals estarà sotmesa la peça
poden provocar reaccions tant radials com axials en ambdós sentits en el punt de
recolzament. És per això, que és un requeriment essencial que el sistema d’accionament
mantingui la força al llarg de tot el procés de treball, no sent suficient que falqui el sistema i
després deixi d’actuar.
És lògic, doncs, fer un accionament indirecte de les pinces enlloc d’un accionament directe.
A continuació, es mostren diferents alternatives per dur a terme aquest accionament
indirecte.
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6.1.1. Millora del cilindre rotatiu
La primera alternativa sorgida a l’hora de pensar en un nou sistema d’accionament de les
pinces per mitjà d’esforç axial, va ser realitzar una versió adaptada del cilindre rotatiu,
l’element comercial que ja s’assenyalava a l’apartat 5.2. A més de permetre el pas del tub a
treballar pel seu interior, cal que aquest element ens doni una capacitat d’empenta de 270 kN
segons els càlculs realitzats a l’apartat 6.1.
Per a fer aquesta alternativa viable, la única opció possible consisteix en aconseguir uns
retenidors, o un sistema de juntes laberíntiques capaces de girar a altes revolucions, de
l’ordre de 500 min-1, i amb un diàmetre al voltant de 700 mm, que és la mesura aproximada
de l’eix principal de la màquina. Partint d’aquestes dades, resulta necessari un retenidor
capaç d’assumir una velocitat lineal de 17 m/s. D’una banda, la majoria de retenidors estan
pensats per una velocitat lineal tangencial de no més de 14 m/s. D’altra banda, les juntes
laberíntiques d’una mesura tan gran, a més de no assegurar pèrdues a altes pressions,
tenen l’inconvenient afegit de ser econòmicament molt costoses. A més a més, aquest tipus
de màquines ja tenen seriosos problemes en les fugues de la cambra de refrigeració, de
manera que solucionar l’accionament mitjançant un sistema que és deficient ja a priori, va
ser considerat una alternativa no acceptable, i va ser descartada.
6.1.2. Cilindres hidràulics lineals fixats a la bancada
Sense deixar la hidràulica com a sistema per accionar les pinces, l’alternativa següent passa
pels cilindres hidràulics lineals. Aquesta solució presenta, de forma constructiva, un important
repte. Donat que tant l’eix principal com tot el grup de pinces giren accionats pel motor
principal, mentre el grup de pinces arrossega la peça, la fixació de cilindres hidràulics es
converteix en una dificultat de disseny. La manera lògica d’afrontar aquest problema
consisteix en fixar un costat del cilindre a la pròpia bancada de la màquina i l’altre extrem del
cilindre a un anell al voltant de l’eix que estira el tub tirant de les pinces. La posició fixa que
hauria de tenir l’anell s’aconsegueix mitjançant un rodament axial.
Tot i que a la Figura 6.2 estan representats 2 cilindres, per tal d’aconseguir estabilitat i
equilibri en les forces caldria disposar 3 cilindres situats a 120º . L’avantatge d’aquest
sistema és clar. Els cilindres lineals són molt més econòmics que els rotatius i n’existeixen de
molts tipus i mides, de manera que trobar-ne uns que s’adaptin a les necessitats
específiques del nostre sistema seria fàcil. No obstant, aquesta solució requereix un
rodament axial. Donades les dimensions del conjunt, que la peça de diàmetre màxim ha de
passar pel seu interior i que la força axial a la que es veurà sotmès aquest rodament serà
d’uns 270 kN, es necessitarà un rodament molt costós a nivell econòmic.
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Figura 6.2: Esquema del sistema de cilindres lineals
Val a dir que aquesta alternativa té un inconvenient a nivell tècnic molt important. Si la fixació
del cilindre es realitza a la bancada, tal com es va preveure inicialment, l’esforç de tancament
de les pinces es transmet directament als rodament principals de l’eix, sumant-se a les ja
elevades càrregues de treball. Així doncs, en el pitjor dels casos, l’empenta axial que hauria
de suportar el rodament frontal seria de l’ordre de 570 kN (270 kN de l’accionament de les
pinces i 300 de l’esforç de treball màxim), que està per sobre de la càrrega dinàmica
admissible per a rodaments cònics de entre 700 a 900 mm de diàmetre interior.
Com veurem en endavant, tot i ser descartada pels seus inconvenients mecànics, aquesta
alternativa va ser el fonament de la solució emprada definitivament.
6.1.3. Accionament elèctric
Tot i haver centrat les alternatives en el camp de la hidràulica, al llarg del procés de cerca
d’alternatives es va estudiar també el canvi d’accionament a un accionament elèctric.
L’alternativa considerada va ser roscar el tub tirant de les pinces en el seu extrem posterior i
fer que una femella fes córrer el conjunt. Aquesta femella estaria en una posició fixa que
només la permetria girar. La femella seria accionada per mitja d’un motor addicional al motor
principal, o el mateix, amb un sistema d’embragatge, per exemple. D’aquesta manera, a les
maniobres d’accionament, la femella giraria sense desplaçar-se, i la rosca del tub tirant faria
que totes les pinces correguessin endavant o enrere depenent del sentit de gir de la femella,
tancant o obrint les pinces.
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Aquesta idea va topar amb tres greus problemes: la transmissió per collar la femella, la
manera d’assegurar que no s’afluixa i el parell necessari pel tancament.
D’una banda, hem de buscar la transmissió per collar la femella. En la maniobra
d’apretament de la femella és necessari transmetre un parell molt elevat a una velocitat molt
petita. És a dir, la transmissió ha de ser mecànicament molt rígida i de doble sentit, ja que cal
tancar les pinces i obrir-les. Així, les transmissions per corretja queden descartades.
Donades les dimensions de les peces a realitzar, la femella de tancament en cap cas podria
tenir menys de 600 mm de diàmetre interior, de manera que una transmissió per
engranatges suposaria un cost econòmic molt elevat. Així, aquesta opció quedaria també
descartada. La única alternativa que queda, doncs, és l’ús d’una cadena de transmissió. Ara
bé, per la mateixa raó que amb els engranatges, un diàmetre tan gran no només fa la
construcció i muntatge molt costosos, sinó que a més l’elevada velocitat perifèrica de la
cadena situa al límit aquesta opció.

Abreviatura

Valor

Unitats

Força axial necessària

Fm

270

kN

Pas de la rosca

P

6

mm

Coeficient de frec

μ

0,2

-

Diàmetre primitiu de la rosca

D1

860

mm

Diàmetre mig de l’assentament

D2

700

mm

Diàmetre màxim de peça

Dmax

520

mm

Taula 6.1: Dades pel càlcul aproximat del parell d’apretament
D’altra banda, hem d’assegurar una forma per a que la femella no s’afluixi mentre es treballa.
Donada l’aplicació que estem treballant, és habitual que succeeixin forts cops i estrebades, ja
sigui per efecte d’alguna peça que es trenca, com per possibles parades brusques. Així
doncs cal assegurar que a més de collar la femella en posició, aquesta està bloquejant
constantment i no s’afluixa. Amb els sistemes hidràulics realitzar això és relativament fàcil ja
que la bomba del circuit s’encarrega de mantenir la pressió necessària donant una força de
tancament de les pinces constant. No obstant, per mitja d’un motor elèctric ens obliga a
emprar o bé un servomotor que actuï constantment, amb el gran desgast que això comporta
per aquest element, o bé dues femelles (femella i contrafemella) que es falquin mútuament,
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generant un efecte similar als sistemes emprats per assegurar el bloqueig de cargols
convencionals.
Finalment, cal donar el parell necessari per tancar la femella. Per tal de saber les
característiques generals que requeriria un possible motor pel tancament, es va realitzar una
aproximació amb les dades generals disponibles al moment de plantejar aquesta alternativa.
Donat que cal una força radial de 550 kN, per subjectar la peça, la força axial equivalent
d’apretament ha de ser de 270 kN. Aplicant les dimensions aproximades que prevèiem per al
mecanisme inicialment, i l’equació (Eq. 6.3) [2] es pot calcular el moment d’apretament per
aquesta femella de forma orientativa.
Mm = Fm · (0,16 · P + 0,58 · μ · D1 + 0,5 · μ · D2)

(Eq. 6.3)

Substituint els valors indicats, (que són les aproximacions realitzades en el moment de
realitzar el càlcul), obtenim que calen 46120 N·m.
Tot i que s’utilitzés d’una transmissió de 1/50, que ja és exagerada, caldria un motor de més
de 900 N·m de parell nominal. Hem de tenir en compte com a dada per comparar, que el
motor principal de l’aplicació ens dóna un parell d’aquest ordre de magnitud, i es tracta d’un
motor de més de 150 kW amb un cost superior als 5000 €. Per tant, pensar en un motor de
característiques similars al principal només per tancar la femella és exagerat.
El problema d’aquesta alternativa, tot i que inicialment no es va posar de manifest, és que no
deixa de ser una espècie de transmissió per vis sense fi, i aquestes transmissions tenen un
rendiment molt baix. A més dels altres dos problemes mencionats, la transmissió i la fixació
de la femella, el problema del moment necessari, és a dir, del rendiment del sistema, va ser
definitiu per abandonar aquesta alternativa.
6.1.4. Cilindres hidràulics lineals fixats a l’eix
Tal i com indicàvem a l’apartat 5, al sistema anterior s’usava un cilindre rotatiu fixat a l’eix
com a mecanisme d’accionament de les pinces. Els problemes d’aquest sistema es veien
solucionats pels cilindre hidràulics lineals que comentàvem a l’apartat 6.1.2. Ara bé, aquest
mecanisme tenia el problema d’anar fixat a la bancada ja que d’aquesta manera transmetien
l’esforç directament als rodaments principals de la màquina. Així sembla lògic estudiar la
possibilitat d’utilitzar cilindres hidràulics lineals fixats a l’eix.
Com ja hem vist, doncs, el cilindre rotatiu actual no està fixat a la bancada sinó que l’extrem
fix de l’accionament es troba lligat al propi eix principal. És a dir, el cilindre rotatiu estira el tub
tirant respecte l’eix principal, que actua de camisa del sistema. Totes les forces de
l’accionament són internes al sistema giratori, i els rodaments no reben en cap cas esforç
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suplementari, tant si les pinces son tancades com si son obertes. Per tant, si agafem com a
sistema el conjunt suportat pels rodaments, totes les forces del sistema de tancament són
internes. Així doncs, per tal d’evitar la sobrecàrrega dels rodaments en el cas dels cilindres
hidràulics lineals que estudiàvem a l’apartat 6.1.2, només cal fixar un extrem dels cilindres al
tirant que actua sobre les pinces i l’altre a l’eix principal.

Figura 6.3: Esquema del sistema de cilindres lineals fixats a l’eix

Per fixar els cilindres hidràulics lineals era necessari l’ús d’un sol rodament axial, per tal de
deslligar el gir del tirant de la posició dels cilindres. Ara bé, en aquest cas, caldrà emprar un
segon rodament axial per fixar els accionaments a l’eix principal que al igual que el tirant
també gira.
El sistema d’accionament per cilindres hidràulics fixats a l’eix té un desavantatge molt
important: l’elevat cost econòmic. Aquest encariment es degut a la necessitat d’incloure un
segon rodament axial ja que aquests són de gran diàmetre. Ara bé, el cert és que aquesta
alternativa és la única factible i tècnicament assolible. A més de permetre el pas de la peça a
través de l’eix, aquest tipus d’accionament té, virtualment, la capacitat de servir per a
qualsevol mesura de tub. Així el sistema depèn d’una banda de rodaments axials de barrilets
i de l’altre de cilindres hidràulics lineals. Els primers són disponibles en grans diàmetres, ja
que són del tipus emprat en les grans grues portuàries. Els segons es poden trobar, també,
en mesures i disposicions diverses.
Evitant la problemàtica de l’apartat 6.1.2, els cilindres hidràulics fixats a l’eix van ser
l’alternativa seleccionada.
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6.1.5. Doble grup de pinces
Al llarg del projecte, va sorgir una idea per millorar la subjecció de les peces. Es va
considerar la possibilitat d’emprar un sistema amb dos grups de pinces, amb un grup situat a
la part frontal del capçal i l’altre grup a la part posterior. Un sistema d’aquestes
característiques suposaria una major seguretat enfront possibles desajustos de les peces i
podria repartir la tensió del tancament al llarg de més punts. A més, una subjecció
d’aquestes característiques impediria que l’esforç de subjecció pogués fer pivotar la peça i
reduiria el salt de l’eix de gir propi, fent més precisa l’operació del tancament de la botella. A
continuació es mostra un esquema.

Figura 6.4: Esquema del sistema de doble pinça
Emperò, van ser molts els inconvenients i dificultats que van fer rebutjar la idea. D’una
banda, es complica el disseny de l’accionament donat que les pinces ocupen la part posterior
de la màquina i no aporten cap avantatge a l’accionament en sí. Amb aquest esquema de
solució, l’accionament hauria d’estar situat enmig de la màquina, és a dir, entre els rodament
principals. D’altra banda, la distància entre pinces estaria limitada a ser superior a la
distància entre rodaments. Ara bé, és evident que a més distància entre rodaments, major és
la vida d’aquests (donat que hi ha una menor càrrega sobre cada un d’ells). Així, s’entrava en
una dicotomia: la subjecció de la peça a canvi de la vida dels rodaments. Per una banda,
resulta interessant reduir la distància, per tal de poder subjectar la peça més petita possible
amb les dues pinces. Per l’altra, és interessant allargar la distància per augmentar la vida
dels rodaments. Enfront aquest compromís i donat l’elevat cost dels rodaments principals
que acomplissin les característiques necessàries per aquesta màquina (es tracta de
rodaments cònics de més de 700 mm de diàmetre interior, i un cost superior als 7000 € per
rodament), es va decidir donar prioritat a la segona opció. A més, ja que el grup de pinces
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posterior en cap cas podria estar a menys de 1 m del grup frontal es va descartar la idea del
doble grup de pinces ja que amb aquesta mesura només una de les peces previstes a
realitzar podria estar subjecta per ambdues pinces a la vegada. La resta de peces a treballar
tenen una longitud cilíndrica de menys de 900 mm i per tant la segona pinça no actuaria. Cal
recordar que, tot i que les peces a realitzar que figuren a l’Annex A tenen una llargada total
àmpliament superior a 1000 mm, la part útil per a subjectar-les és la part cilíndrica, que és la
que no s’ha de treballar. En resum, el doble grup de pinces no era útil pel nostre projecte.
Ara bé, la idea d’aconseguir una major i millor superfície de subjecció derivada d’aquesta
alternativa va ser definitiva pel disseny de la forma de la nova pinça.

6.2. Disseny de la nova pinça. Problema de la conicitat.
A l’apartat anterior hem parlat de l’accionament de les pinces. Ara, veurem les alternatives
que es presenten al disseny de les pinces antigues, per tal de corregir els problemes de
conicitat que havíem plantejat a l’apartat 5.3.
Tal i com es mostra a la Figura 6.1, els grups de pinces emprats es composen de 5 pinces
amb una cara de recolzament exterior cònica i una cara de subjecció de peça cilíndrica.
Aquesta forma ens permet fixar la peça radialment mitjançant un esforç axial aplicat sobre les
pinces. A més, per tal de no perdre la posició relativa entre les pinces a les maniobres de
obertura i tancament, les pinces duen una xaveta que les guia pel got portapinces, que,
alhora, les uneix a totes.

Figura 6.5: Model 3D de les pinces actuals
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Tal com s’ha esmentat al punt 5.3, la pròpia geometria de les pinces provoca un mal ajust en
el cas que el diàmetre a abraçar no sigui exactament el de disseny. En aquesta situació el
xaveter situat al got acaba cedint per fatiga i es parteix. Donat que tant el got com les pinces
es mecanitzen a la vegada, el trencament de qualsevol dels dos elements provoca que
calgui canviar-los tots dos. Així, la conicitat de les pinces i el got és un problema greu que
provoca un mal ajust de les pinces.
A més, el cert és que molts cops interessa que la màquina pugui treballar més d’un diàmetre
de tub. És per aquest motiu que sovint s’inclouen a l’equipament 2 o 3 jocs de suplements a
les pinces. Així, aquests suplements són unes peces que se situen a les pinces per tal
d’adaptar-les a d’altres diàmetres de treball. Ara bé, és important no oblidar que els
suplements no poden absorbir les irregularitats de les peces de partida que, tal com hem
comentat, provoquen la fatiga dels gots i, en casos extrems, trencaments del conjunt. Per
tant, aquests suplements també es veuen afectats pel problema de la conicitat de les pinces.
Tampoc podem oblidar que aquests diàmetres no poden ser mai superiors al diàmetre
nominal.
A continuació plantegem dues possibles solucions a aquesta problemàtica: les pinces amb
superfície de contacte plana i els xaveters postissos.
6.2.1. Pinces amb superfície de contacte plana
Una primera solució al problema consistiria en eliminar la conicitat del sistema de pinces. Tal
i com s’indica a la Figura 6.3, aquesta alternativa consisteix en substituir el con que recolza
les pinces per 5 plans inclinats mecanitzats al got, pels quals les pinces poden lliscar i trobar
la posició correcta. A més a més, les pinces haurien de tenir la cara de recolzament
igualment plana, és a dir, les pinces passarien a ser 5 falques planes amb xavetes per evitar
que aquestes caiguessin del got.
Aquesta alternativa suposa bastant avantatges donat que a més d’eliminar els desajustos
deguts a la conicitat, no limita el conjunt a un sol diàmetre de treball òptim. A més, no precisa
de suplements d’adaptació, sempre que l’accionament i les pinces permetin el recorregut
axial necessari. És a dir, el recolzament de les cares inclinades de les pinces amb el got
seria adient per tot el seu recorregut.
No obstant, el sistema té un greu inconvenient. Donat que les pinces haurien d’ajustar en
unes ranures rectes realitzades en una peça cilíndrica, aquestes no podrien abraçar la peça
en tot el seu perímetre. Aquesta solució provocaria, doncs, que el sistema de subjecció fos
similar al d’un torn convencional, on s’agafa la peça per punts. Donat que en aquest cas hi
sol haver vibracions i sotragades considerables, la idea d’agafar la peça per punts no sembla
adient. A tot això, cal afegir-hi que la peça surt del forn d’inducció a més de 1000 ºC de
manera que si la subjecció s’efectua per punts és molt possible que la peça quedi
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deformada, marcada o fins i tot foradada ja que la pressió sobre els punts de fixació seria
molt elevada. Aquesta raó va ser la definitiva per tal de rebutjar la alternativa.

Figura 6.6: Model 3D de les pinces per punts

6.2.2. Xaveters postissos
La segona solució consisteix en col·locar uns xaveters postissos donat que la conicitat de les
pinces i el seu mal ajust provoca el trencament dels xaveters. Fins ara, la ranura del xaveter
es mecanitzava directament al got en forma de T. Com ja hem dit, la fatiga provocava
trencaments. Per solucionar
aquest problema, tal i com
s’indica a la Figura 6.7, s’ha de
mecanitzar
l’assentament
superior de la xaveta i fixar-hi
unes
peces
postisses,
mitjançant cargols, que faran
de xaveter. El que es pretén és
que
els
postissos,
que
substitueixen la part més dèbil
del sistema inicial, actuïn de
fusible mecànic. Així, si algun
element de la estructura ha de
cedir serà aquest, que és
fàcilment intercanviable.
Figura 6.7: Model 3D del xaveter postís
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Òbviament aquesta solució és parcial, ja que no soluciona el problema d’arrel (les pinces
còniques continuen ajustant malament). No obstant, es tracta d’una manera d’evitar les greus
conseqüències econòmiques que pot tenir el trencament d’un sistema de pinces tan gran. A
més a més, aquesta solució té l’avantatge que és fàcil d’implementar, fins i tot per a
reparacions en màquines ja construïdes i instal·lades que presentin problemes en aquest
aspecte.

6.3. Motorització i transmissió
Segons el full d’especificacions facilitat per Indústries Puigjaner, el motor principal del capçal,
és a dir, el que ha de fer girar l’eix principal i el sistema de pinces amb la peça, ha de tenir
una potència nominal superior o igual a 150 kW. No obstant, no hi ha cap limitació a la
manera de transmetre aquesta potència a l’eix principal.
Donat que la maquinària de Indústries Puigjaner està controlada per un mòdul CNC
Sinumerik de Siemens, i tot el software associat ja està desenvolupat per aquesta aplicació,
és necessari emprar un motor Siemens per accionar el capçal. Això facilitarà el sistema de
control de tota la màquina nova, a més d’unificar el criteri de fabricació d’aquesta màquina
amb les ja construïdes.
Les característiques recomanades per aquest motor es resumeixen a continuació:
•

Capacitat de donar màxim parell a l’arrencada.

•

Refrigeració forçada per aire. Ventilador incorporat.

•

Baixa o nul·la necessitat de manteniment.

•

Sistema de fixació per potes.

•

Temps d’acceleració a velocitat nominal no superior a 10 segons.

•

Control precís de velocitat de gir. La velocitat màxima del capçal ha de ser de 500
min-1 després de la transmissió.

•

Tot i no ser necessari en general, un control de posició també és valorat.

•

Tot i no ser un requeriment especial, es recomana un motor de corrent alterna donat
que tots els elements existents funcionen amb aquest tipus de corrent.

Al catàleg de Siemens, inclòs a l’Annex B, trobem la sèrie 1PH6/1PH7 de motors per a
capçals de màquina eina, refrigerats per aire. Aquests motors són servomotors asíncrons de
corrent alterna directament preparats per al treball requerit en torns i fresadores de control
numèric i incorporen les cartes de control i el software adient pel control estàndard de
Indústries Puigjaner. A la Figura 6.8 es mostra un d’aquests motors tipus. Val a dir que en les
màquines prèvies a aquest projecte ja han estat emprats aquests motors amb èxit i ha estat
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comprovat que són adients per aquesta aplicació. Així doncs, caldrà trobar un motor de la
sèrie que s’adapti a les necessitats d’aquesta aplicació en concret.

Figura 6.8: Servomotor asíncron de corrent alterna

En quant a la transmissió principal, es plantegen 3 alternatives:
•

Transmissió per corretja dentada

•

Transmissió per cadena

•

Transmissió per engranatges

Donat que són necessàries la capacitat de control i
registre de la velocitat de gir, queden fora de les
alternatives les corretges poli-V i les trapezials, així
com tot sistema que no pugui ser capaç d’assegurar
el sincronisme de la transmissió.
Com ja ha estat tractat anteriorment, la velocitat
tangencial a la que pot arribar l’eix és molt gran. No
per la elevada velocitat angular, que no supera les
500 min-1, sinó per que el diàmetre de l’eix principal
és molt gran, de l’ordre de 950 mm. La velocitat
perifèrica de la transmissió pot arribar doncs, a uns
25 m/s. A aquestes velocitats les transmissions per
cadena solen estar desaconsellades i es recomana
el seu ús per sota de 20 m/s. Tampoc podem obviar
que la transmissió per engranatges també es
desaconsella, tant per temes de soroll, com per
temes econòmics, ja que una roda dentada tan gran

Figura 6.9: Corretges dentades
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és extremament costosa.
Així doncs l’alternativa viable és una transmissió a través d’una corretja dentada. Entre la
varietat de perfils disponibles s’escull un perfil HTD d’alt rendiment, donat a que és el més
estès i el més fàcil de mecanitzar. Donat que caldrà mecanitzar la politja gran a mida, la
facilitat per poder realitzar la politja és un important punt a tenir en compte.

6.4. Rodaments principals
Per fer que l’eix principal pugui girar i arrossegar les pinces i la peça a treballar, cal que sigui
suportat per la bancada a través d’uns elements mecànics que el fixin axialment i radialment
alhora que deixin lliure la rotació pròpia. Com ja s’ha comentat, les velocitats lineals assolides
se situen al voltant dels 20 m/s, de manera que els sistemes basats en el frec, com els
coixinets de frec, queden descartats. Com ja s’ha vist a màquines prèvies (sempre de menor
capacitat) la solució passa per l’ús de rodaments. Ara bé, els rodaments no estan exempts
de problemes que són agreujats no només per factors tècnics sinó també per aspectes
econòmics i de proveïment.
Els criteris a satisfer en aquesta aplicació es resumeixen a continuació:
•

El diàmetre interior ha de ser superior a 650 mm tant en el rodament frontal com el
posterior, ja que han de permetre el pas de la peça.

•

Els rodaments han de fixar axialment l’eix en ambdós sentits. El motiu pel qual el
sentit de les càrregues axials és incert és degut a que diferents peces poden requerir
processos de repulsat diferent i, fins i tot, per a peces de gran mesura, pot ser
necessari repulsar en ambdós sentits.

•

La càrrega axial nominal ha de poder ser absorbida en ambdós sentits.

•

Donat que el capçal ha de poder funcionar amb un o dos carros de treball, la càrrega
axial màxima es fixa en un 125% de la càrrega nominal. Aquest es considera un
factor límit abans que la peça comenci a lliscar a l’interior de la pinça.

•

Tot i que a l’hora de treballar amb 2 carros la càrrega radial es compensa i no es
transmet càrrega radial als rodaments, cal contemplar el cas d’un sol carro de treball
de manera que l’esforç radial màxim ha de ser el 100% de la càrrega nominal.

•

Velocitat de gir màxima superior o igual a 400 min-1 amb capacitat d’absorbir puntes
de fins a 500 min-1 en cicles curts.

•

Termini de subministrament inferior a 6 mesos. En el mercat dels rodaments de gran
diàmetre, és comú el fet que les grans empreses subministradores ofereixin
rodaments que no estan en existències. Si el rodament no s’ha fabricat mai (tot i
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figurar als catàlegs) pot ser que el temps de subministrament acabi sent superior a
dos anys i òbviament el cost es dispara.
•

Vida útil estimada superior a 20 000 hores.

Des d’un punt de vista estrictament estàtic, en un muntatge com el que es vol realitzar, la
distribució de càrregues resultant sobre els rodaments es pot esquematitzar segons la Figura
6.10, pel cas d’un sol carro de treball, i segons la Figura 6.11 pel cas dels dos carros de
treball. En cas d’emprar-se un sol carro, cal dimensionar el rodament frontal per a una
capacitat de càrrega radial molt superior que el posterior i donat el voladís del punt
d’aplicació de la càrrega respecte el punt de recolzament del rodament, aquesta càrrega
radial pot arribar a ser fins a dues vegades la càrrega radial nominal. En cas d’emprar
ambdós carros de treball, les càrregues radials queden compensades, i el disseny dels
rodaments es limita a càrregues predominantment axials. Donat que no és possible saber
l’ús concret que donarà el client a la màquina i que es desitja que el capçal pugui muntar-se
en màquines amb un o dos carros de treball, s’accepta el compromís de no optimitzar el
comportament en cap de les dues situacions per tal de poder acceptar-les les dues a la
vegada. Així doncs, els rodaments seleccionats seran rodaments radials de rodets cònics
capaços d’absorbir càrregues axials considerables durant curts períodes de temps. A nivell
mecànic, amb aquesta selecció, es dóna prioritat al cas d’un sol carro ja que els rodaments
radials cònics donen millor resultat sota càrrega radial. Es considera, doncs, que és
previsible un major nombre d’aplicacions d’un sol carro que de dos. Ara bé, pel cas de dos
carros, el rodament frontal patirà una fatiga major, i per això, serà aquest cas el que es
sotmetrà a càlcul.

Figura 6.10: Diagrama de reaccions als rodaments: 1 carro
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Figura 6.11: Diagrama de reaccions als rodaments: 2 carros

Pel que fa al rodament posterior, cal tenir en compte que si l’esforç axial dels carros va en
sentit contrari, el raonament fet pel rodament frontal és aplicable. No obstant en qualsevol
cas les càrregues radials seran menors tal com es reflectirà a l’estudi de càrregues.

6.5. Bancada del capçal
La funció de la bancada, a més de contenir tots els mecanismes del sistema, és transmetre
els esforços causats pel treball de la màquina al terra. En el sector de la màquina eina és
molt important el fet que les estructures, no només resisteixin els esforços als que es veuen
sotmeses, sinó que a més la seva deformació estigui controlada (acotada superiorment). Les
fletxes assolides en les estructures, afecten de forma molt directa a la precisió de la peça
final. Tot i que aquesta aplicació no requereix una alta precisió, l’ordre de magnitud assolible
per la màquina es situa en les dècimes de mil·límetre. Per tant, no són admissibles
deformacions del capçal per sobre de les mil·lèsimes de mil·límetre (micròmetres). Aquest
factor de disseny, que les deformacions de la bancada siguin 100 cops inferiors a la precisió
de la peça, és l’estàndard de qualitat de Indústries Puigjaner i s’accepta com a criteri de
disseny.
La bancada o estructura del capçal ha de complir una sèrie de paràmetres dimensionals
(inclosos a l’Annex A) per tal de respectar les àrees de treball de la resta d’elements del
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conjunt. Cal tenir present que estem tractant amb una estructura que ha d’allotjar al seu
interior un eix d’uns 700 mm de diàmetre a una alçada d’uns 1500 mm respecte del terra,
recolzat per rodaments d’uns 900 mm de diàmetre exterior. Aquestes mides ens permeten
fer-nos una idea de la envergadura de l’estructura que cal dissenyar.
Les estructures dels capçals de màquina eina es poden materialitzar de dues maneres
diferents: en fosa d’acer o per mitjà d’estructures soldades. Ara bé, les dimensions i el fet que
es tracta d’una màquina no seriada deixen com a única opció viable una estructura soldada
mitjançant planxes d’acer. Les planxes hauran de ser tallades per mitjà de bufadors o per
làser si el gruix ho permet, ja que els acabats són millors i es redueix el temps de posta a
punt per a la soldadura final. Òbviament, amb posterioritat a la fase de soldadura del conjunt,
l’estructura haurà de ser mecanitzada per deixar en tolerància els assentaments dels
rodaments principals de l’eix, els recolzaments dels diferents elements mecànics que han de
muntar-se i la cara de contacte amb el terra.

6.6. Descripció conceptual del capçal
El nucli del capçal està constituït per un eix buit. Pel seu interior passa un tub tirant que es
accionat per tres cilindres hidràulics lineals. Aquests cilindres són fixats amb una estructura a
l’extrem de l’eix principal i una altra estructura a l’extrem del tub tirant. La funció d’aquestes
dues estructures és deslligar els moviments de rotació de tirant i eix de la posició fixa dels
cilindres.
El tub tirant actua les pinces (allotjades a un got portapinces fixat a l’eix principal) que han de
tancar sobre la peça a treballar. Les pinces de forma cònica són actuades axialment i la seva
conicitat exterior converteix l’esforç axial en esforç radial de subjecció de la peça. Per
absorbir irregularitats geomètriques en aquest conjunt, els guiatges de les pinces es realitzen
mitjançant uns xaveters postissos que actuen com a fusible mecànic.
L’accionament de l’eix principal es realitza directament per un servomotor asíncron de
corrent alterna Siemens de més de 150 kW de potència i de parell nominal superior als 900
N·m, tal com s’assenyala al full d’especificacions tècniques. El gir es transmet mitjançant una
transmissió per corretja dentada amb perfil HTD. L’eix principal, queda recolzat a la bancada
per una parella de rodaments radials cònics i la bancada està materialitzada mitjançant una
estructura soldada i posteriorment mecanitzada.
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7. Disseny de materialització
Un cop han quedat definides les alternatives a ser emprades per a cada grup funcional del
capçal, s’inicia la etapa de materialització. En aquesta etapa, caldrà seleccionar els
components de mercat i dissenyar aquells que no es puguin trobar. Caldrà a més, realitzar
el disseny mecànic de les peces clau del sistema, com són l’eix principal, les pinces, el got
que les ha de contenir i els ancoratges dels cilindres hidràulics al cos del capçal.
Tot el procés de disseny ha estat portat a terme mitjançant l’ús d’eines informàtiques de CAD
3D i un programa de càlcul estructural per mitjà d’elements finits. Per a les peces més
compromeses i sotmeses a constant desgast s’han realitzat càlculs a fatiga per tal de poder
dissenyar amb un factor de seguretat acceptable per a la seva vida útil.

7.1. Sistema d’accionament de les pinces
Tal com ha estat tractat al capítol precedent, el sistema de subjecció i accionament de les
pinces és el punt més complex de tot el capçal. Donades les dimensions de les peces
màximes a subjectar i a les particularitats de l’aplicació, és impossible trobar directament de
mercat la gran majoria dels elements que han de composar aquest grup funcional, de
manera que caldrà el seu disseny i estudi particular peça a peça.
La solució escollida per accionar les pinces consisteix en realitzar el tancament mitjançant 3
cilindres hidràulics lineals disposats a 120º situant un dels seus ancoratges a l’eix principal, i
l’altre al tirant que acciona les pinces. Per la simetria del problema, s’han escollit ancoratges
en forma d’hexàgons per poder situar a les cares planes les fixacions dels cilindres.
Cal l’ús de rodaments per traslladar les càrregues des dels cilindres hidràulics cap al tub
tirant. Els requeriments funcionals per aquests rodaments son:
•

Les càrregues a suportar son estrictament axials, ja que tant els cilindres com el
moviment del tub tirant són horitzontals.

•

El diàmetre interior dels rodaments ha de permetre el pas de la peça de treball pel
seu interior, ja que l’alimentació de la màquina ha de poder ser posterior.

•

Les forces a suportar són de l’ordre de 350 kN. Aquestes forces es mantenen en tots
i cada un dels cicles i es tracta d’una força constant al llarg del cicle, ja que totes les
peces han de quedar subjectes per les pinces mentre es treballen.

Disseny de capçal per a màquina eina de tancament de tubs per rotació

Pàg. 35

Donats els requeriments anteriors, s’han escollit rodaments axials de ròtula, ja que són molt
més econòmics, comuns i eficients que els seus equivalents de boles o corrons en aquesta
gamma de diàmetres. A més a més, tot i que no admeten altes velocitats de gir, són capaços
d’admetre altíssimes càrregues dinàmicament.
Degut a que els rodaments d’aquestes mesures són cars i difícils d’aconseguir amb un
termini d’entrega raonable, es va decidir acceptar la restricció de només fer girar el capçal
amb la pinça tancada. A més de servir de mesura de seguretat enfront a errors humans,
aquesta restricció en la posada en marxa de la màquina ens permet estalviar-nos un segon
rodament per hexàgon, substituint-lo per unes columnes de molles discoïdals que
simplement ens han d’assegurar la precàrrega del rodament quan aquest no treballa o quan
les pinces s’obren.

Figura 7.1: Conjunt de l’accionament: Posició oberta
Per tal d’entendre el funcionament de l’accionament de les pinces cal posar especial atenció
a les Figures 7.1 i 7.2. Aquestes figures mostren el conjunt de l’accionament de les pinces en
les dues posicions d’interès: amb les pinces obertes (Figura 7.1) i amb les pinces tancades
(Figura 7.2). En el cas de les pinces obertes, els cilindres hidràulics son en posició replegada
i, per tant, l’hexàgon posterior està tocant a l’hexàgon anterior. Com que l’hexàgon posterior
porta cargolat el tub tirant, aquest empeny les pinces cap a l’exterior, obrint la pinça. El cas
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de la Figura 7.2 és el cas contrari. Els cilindres estan estirats, empenyent l’hexàgon posterior
lluny de l’hexàgon anterior. D’aquesta manera, el tub tirant estira les pinces enrere,
aconseguint tancar-les. Teòricament, el diàmetre de tub a abraçar és major que el diàmetre
de tancament, i per tant, la peça queda falcada abans que els cilindres arribin al límit de la
seva carrera, generant la força d’enclavament que la subjecta.

Figura 7.2: Conjunt de l’accionament: Posició tancada
A la Figura 7.3 es mostra un tall longitudinal del mecanisme en la posició de pinça tancada,
on es poden veure tots els elements mecànics que participen en el sistema. Aquesta figura
mostra el mecanisme mentre els rodaments axials estan treballant, és a dir, quan els
cilindres hidràulics estan realitzant l’esforç de tancament de les pinces. En aquesta posició
les molles estan comprimides. Cada columna de molles de plat conté 4 molles, situades
esquena contra esquena, i 2 volanderes d’acer trempades, que acaben de donar la mesura
exacta entre la tapa i el rodament. En total hi ha 6 columnes de molles per hexàgon.
Per tal d’assegurar que les molles no arribin al punt crític d’aplanament, la columna a on són
muntades contacta amb l’anell exterior del rodament abans d’arribar a fer malbé les molles
(veure Figura 7.4). Un cop recolzades en el rodament, aquestes columnes transmeten la
força del tancament de les pinces des dels cilindres, cap al tub tirant, a través dels
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rodaments. Quan el
cilindres tiren en sentit
contrari, les columnes es
separen, les molles
s’obren, i abans de que
deixin de fer la força
necessària per mantenir
la càrrega mínima dels
rodaments, la tapa on
són
collades
les
columnes toca la femella
de seguretat, i per tant,
arrastra el tub tirant
enrere sense que el
rodament pugui desmuntar-se o perdre la
càrrega mínima.
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Figura 7.4: Tall longitudinal de l’accionament de les pinces

El joc del que disposa la tapa respecte la femella de seguretat és de 2 mm. Aquests 2
mil·límetres permeten que un cop tancada la pinça, i tot el joc estigui acumulat cap al
rodament, es pugui girar sense perill d’enferregar-se. Per contra, quan el cilindre no treballa, i
els 2 mil·límetres queden absorbits per les molles, el contacte entre tapa i femella permet tirar
enrere el tub tirant,
obrint les pinces i
alliberant la sortida
i entrada de peces
al plat, ja que
degut a que el
capçal no gira, les
dues superfícies
poden entrar en
contacte
sense
perill. El disseny
de les columnes
de molles es pot
consultar al Annex
C, i el càlcul dels
rodaments axials
es pot trobar al
Annex C.
Figura 7.3: Detall de l’hexàgon posterior
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7.1.1. Pinça de fixació
Les 5 pinces que composen el plat que ha de subjectar la peça a treballar constitueixen el
grup d’elements mecànics més problemàtics i amb major desgast de tot el capçal. Cal, per
tant, realitzar millores en el seu disseny per tal de solucionar la problemàtica associada al
seu ajust i als esforços que han de suportar, tal com es tracta al punt 5.3. Els canvis més
destacables són els següents:
•

Per tal d’augmentar la superfície de contacte, s’han allargat les pinces
longitudinalment.

•

Per millorar el coeficient de frec aparent entre peça i pinça es proposa la realització
d’unes estries al llarg de la superfície de contacte. Donat que els tubs a treballar són
tubs negres amb irregularitats superficials, les estries contribuiran a realitzar una
millor subjecció axial.

•

Amb l’objectiu d’assegurar el contacte d’almenys dos punts de cada pinça amb la
peça, es proposa mecanitzar dues àrees independents de contacte amb la peça per
a cada pinça. Es tracta doncs d’una aplicació a molt petita escala del concepte
mencionat al punt 6.1.5.

•

Fressar la part superior de la pinça, aquella que està en contacte amb la part crítica
del xaveter (veure Figura 5.4), per tal que el contacte entre pinça i got sempre es doni
en els extrems de la pinça, on el gruix de material del got és major.

Degut a que la peça a treballar que ha de ser subjectada per les pinces, surt del forn
d’inducció amb l’extrem a més de 1100 ºC. A més a més, una bateria de bufadors
mantindran la temperatura de la peça mentre es treballada. Per aquest motiu, és necessari

Figura 7.5: Model 3D pinça final
l’ús d’un material tenaç, amb elevada duresa superficial, i capaç de mantenir les seves
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propietats i dimensions a altes temperatures. Així doncs, s’ha optat per un acer per a eines
de treball en calent, concretament pel F-5318 (DIN 1.2344) [3]. El F-5318 és un acer d’altes
prestacions, aliat amb crom, silici, molibdè |i vanadi, que pot estar trempat i revingut a 52-54
HRc. La resistència a tracció d’aquest material en aquest estat de tremp i reveniment pot
arribar fins a 2050 MPa.
Aquest tipus de plats de pinces sempre son mecanitzats sencers, a partir d’un sol bloc de
material. D’aquesta manera s’assegura la mateixa conicitat exacta de cada una de les pinces
individuals. Un cop estan totalment mecanitzades, i fins i tot tractades tèrmicament, es tallen
en 5 parts, mitjançant moles de tall amb discos de diamant.
Els resultats de l’anàlisi d’elements finits i els càlculs a fatiga per aquest element, poden
consultar-se al Annex C.
7.1.2. Tub tirant
Per tal de tancar les pinces sobre la peça a treballar, aquestes han de ser accionades
mitjançant el tub tirant, que transmet l’esforç dels cilindres lineals. Donat que la peça a ser
treballada ha de passar des de la part posterior de la màquina fins a la frontal, el diàmetre
interior mínim d’aquest tub està acotat inferiorment. En aquesta aplicació concreta, les
especificacions determinen que el diàmetre màxim de peça ha de ser de 520 mm., de
manera que el tirant en cap cas pot ser menor d’aquesta mesura.

Figura 7.6: Model 3D tub tirant
Degut a que els tubs a treballar no tenen cap garantia dimensional, ja que son tubs sortits
directament de trens de laminat, es decideix donar 5 mm de marge, de manera que es fixa el
tub tirant en 525 mm de diàmetre interior.
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Per tal de poder desplaçar el tub tirant per l’interior de l’eix principal (recordem que el tub
tirant estira les pinces i per tant té una carrera de 75 mm), es preveuen 3 zones de
lliscament, amb un acabat superficial Ra de 0,2 μm. En aquestes zones serà on es recolzi el
tub. A l’eix principal s’hi fixaran unes bandes de polímer de baixa fricció, per tal de guiar y
subjectar el tub tirant per les zones de lliscament.
Per poder estirar el conjunt de les pinces enrere, en un dels extrems del tub es situarà una
femella roscada, i s’assegurarà mitjançant adhesiu Loctite i emprant 8 cargols M12
radialment que actuaran de passadors. Aquestes precaucions es prenen per assegurar que
la femella amb els cicles de treball no s’afluixa, i no per tant, no perd la posició. Aquest
sistema de fixació ha estat emprat per Indústries Puigjaner amb èxit en d’altres aplicacions i
s’accepta en aquest equipament. El motiu per no realitzar el tub d’una sola peça, i
mecanitzar l’anell és per tal d’estalviar material del tub, i no haver de desbastar tota la seva
longitud.
El tub tirant és un dels elements crítics per a la transmissió de l’esforç a les pinces de
tancament, per tant es realitza un estudi acurat de les condicions de treball de l’element.
Donat que el tub ha d’estar sotmès a un estat polsant de tracció uniaxial es tracta el seu
càlcul a fatiga i el seu estudi per elements finits a l’Annex C.
La femella es realitzarà amb F-5318, i es tractarà a 50-52 HRc., ja que les carregues i les
temperatures assolides són similars a les que suporten les pinces. El tub principal serà
realitzat partint de tub normalitzat microaleat, de qualitat superior a St-52, i es mecanitzaran
les rosques i les zones de recolzament.
7.1.3. Eix principal
La funció de l’eix principal és fer girar la peça de treball. És per aquest motiu que la
transmissió acciona directament l’eix. Afegida a aquesta funció bàsica, ha de complir la
funció de transmetre les càrregues de treball als rodaments principals. Així doncs, es tracta
d’un element que ha de ser rígid, tant a esforços de torsió, com a esforços de tracció i flexió.
En el frontal de l’eix caldrà fixar el got que ha d’actuar de guia i suport de les pinces (veure
punt 7.1.4) i caldrà tenir en compte que el tub tirant ha de passar pel seu interior, guiat per
unes bandes que es fixaran al propi eix. Així doncs, el disseny de l’eix principal resulta
compromès ja que totes les funcions principals de la màquina i tots els esforços, tant de
funcionament com de treball, passen per aquest element.
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L’eix principal es mecanitzarà a partir d’un tub de F-127 de 850 mm de diàmetre exterior i
577 mm de diàmetre interior. La
llargada total de l’eix ha de ser de
1 640 mm. El material de l’eix es
veurà sotmès a fortes càrregues,
sobretot de torsió, ja que és l’eix
directament accionat pel motor
principal. El F-127 (DIN 1.6582),
a més d’oferir unes bones
propietats a torsió, és capaç
d’absorbir xocs moderats i té
bona resistència a fatiga. Es
tracta doncs del material més
emprat per a eixos fortament
sol·licitats de grans dimensions
Figura 7.7: Model 3D de l’eix principal
[3].
A més d’haver de mecanitzar els recolzaments de les bandes interiors, per recolzar el tub
tirant, caldrà mecanitzar l’allotjament del got portapinces, les aletes de refrigeració i
l’allotjament de la politja de transmissió. Finalment també caldrà que es mecanitzin els
seients dels rodaments principals, els forats roscats pels extractors dels rodaments, i el
buidat en forma cònica per afavorir l’acció del lubricant dels rodaments.
Donades les dimensions del disseny per a complir els requeriments geomètrics i la capacitat
de càrrega del material seleccionat, no s’ha considerat necessari l’anàlisi a fatiga d’aquesta
peça.
7.1.4. Got portapinces
L’últim component que forma el grup de subjecció és el got que subjecta les pinces. La seva
funció consisteix en guiar les pinces i bloquejar-les, evitar que caiguin i transmetre’ls el gir de
l’eix principal. Juntament amb les pinces, aquest és l’element que sofreix més canvis
respecte les versions anteriors del capçal.

•

S’allarga el got paral·lelament a l’allargament de les pinces, amb l’objectiu
d’augmentar la zona de contacte entre aquestos elements, i reduir la pressió
superficial entre ells.
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Augment de la profunditat de les aletes de refrigeració per facilitar l’intercanvi de calor
amb l’aire. Aquesta millora ha estat directament dissenyada i concretada per
Indústries Puigjaner.

•

Mecanitzat de les ranures que han de servir d’assentament als xaveters postissos a
l’interior del con.

Figura 7.8: Got portapinces
Tal com succeeix amb les pinces cal que el material del got sigui resistent a altes
temperatures sense perdre tenacitat ni duresa, ja que els bufadors que han de mantenir la
temperatura de la peça de treball actuaran directament contra les pinces, i, per extensió,
contra al got. De forma anàloga doncs, s’ha escollit l’acer F-5318, i es tractarà a 50-52 HRc,
de la mateixa que s’ha emprat per construir les pinces.
7.1.5. Ancoratges hexagonals
Amb l’objectiu de fixar els cilindres hidràulics lineals es va decidir realitzar una estructura
capaç de fixar-se tant a l’eix principal com al tub tirant. Així doncs, l’estructura d’ancoratge
serà la mateixa tant la que es fixa a l’eix principal, com la que es fixa al tub tirant. Caldrà un
plat adaptador per cada una de les estructures per tal d’acoblar dos eixos i respectives
estructures. A la Figura 7.3 ja s’ha pogut veure el muntatge complet del sistema
d’accionament de les pinces, sense els cilindres d’accionament hidràulic.
L’estructura anterior, la que està lligada directament a l’eix principal (el eix que té muntada la
politja de transmissió principal) s’acobla mitjançant un plat d’adaptació. Anàlogament,
l’hexàgon de darrera s’acobla al tirant per mitjà d’una femella que va roscada al final del tirant
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i que es cargola a l’estructura de l’hexàgon. Mitjançant un dimensionat adient, ambdues
estructures poden ser iguals i poden ser situades esquena contra esquena. Les peces
d’acoblament realitzen l’adaptació a la posició frontal o posterior, segons s’escaigui. Duplicar
de forma exacta els mecanismes i la estructura i nomes haver de construir uns plats
adaptadors facilita la fabricació i redueix costos, a més de simplificar la tasca dels muntadors
de la màquina i el seu manteniment.
Com ja s’ha avançat,
l’estructura exterior ha de
tenir forma hexagonal. Tot i
ser més econòmica una
camisa anular, donat que
es volen recolzar els
cilindres directament sobre
l’estructura, s’ha considerat
aquesta geometria més
adient al propòsit de situarhi els accionaments. La
Figura
7.9
mostra
l’estructura
d’un
dels
hexàgons. Cal destacar els
Figura 7.9: Estructura dels hexàgons d’ancoratge
esglaons mecanitzats en
les cares on s’han de
recolzar els suports dels cilindres, per tal que els cargols de fixació no treballin suportant
esforç tallant. Les brides dels cilindres es recolzaran directament contra l’esglaó.
A més de la forma hexagonal i els esglaons pel recolzament dels cilindres, caldrà mecanitzar
l’interior de l’hexàgon, fer els forats per les tapetes i fresar els seients pels patins de corrons.
El mecanitzat de l’interior és necessari per poder allotjar la pista exterior del rodament axial i,
tal com es detalla en el punt 7.1.6, cal l’ús de patins de corrons per assegurar la correcta
alineació dels hexàgons amb l’eix de la màquina. L’estructura de l’hexàgon estarà realitzada
en acer de màquines general, St-44, soldat i posteriorment estabilitzat per eliminar tensions
residuals.
Respecte l’estructura interior, el rodament anirà clavat a un got solidari a l’eix principal (cas
de l’hexàgon anterior), o al tub tirant (cas de l’hexàgon posterior). Aquests gots estan
mecanitzats per l’interior, per allotjar 4 bandes de guia del tirant, i mecanitzats per l’exterior,
per tal d’assentar el rodament. Per a la seva conformació es partirà d’un anell de St-44.
Degut a que han de permetre el pas de la peça de treball, l’estructura exterior (hexàgon), la
interior (got) i el rodament axial, tenen unes dimensions desproporcionades per a les seves
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sol·licitacions de càrrega. És per aquest motiu que no han estat tractades en profunditat ni
estudiades per mitjà de mètodes d’elements finits. Els paràmetres de selecció són purament
geomètrics i funcionals.
7.1.6. Base de recolzament dels hexàgons
En les primeres etapes del disseny del capçal es van preveure els hexàgons d’accionament
com anells amb plans mecanitzats per fixar els cilindres. No obstant, després de realitzar un
primer model 3D i avaluar el seu pes, resultava que a la part posterior de l’eix, darrera dels
rodaments principals, hi havia una massa molt superior a 3000 kg en voladís. Cada una de
les estructures de fixació, amb els seus rodaments i mecanismes, tenia una massa
aproximada de 1600 kg. Aquesta massa pot tenir dos efectes molt negatius sobre el disseny:
•

Donat que les estructures es guien i es recolzen sobre el tub d’accionament, poden
produir una flexió no desitjada, que castigui el tub en cada operació d’obertura i
tancament de les pinces provocant una fatiga per esforç de flexió combinada amb la
tracció pròpia de la seva funció.

•

Sense un sistema antigir, tot i haver situat rodaments en els cossos de l’accionament,
no es pot assegurar que els anells no girin arrossegats per l’eix principal. Aquest cas
podria ser fatal pels cilindres hidràulics, ja que si els seus recolzaments s’entregiren,
les seves tiges no aplicarien la força alineada i podrien partir-se.

Per tal d’evitar aquests dos problemes es va decidir crear una base d’alçada regulable sobre
la qual es poguessin recolzar els hexàgons. La funció exclusiva de la plataforma es
compensar la flexió produïda per la massa dels hexàgons d’accionament, i, mitjançant patins
de corrons, fixar la carcassa exterior dels conjunts d’accionament per evitar el seu gir. Es pot
veure la materialització de la base regulable a les Figures 7.1 i 7.2.
Aquesta solució, tot i ser efectiva contra els problemes sorgits, té un desavantatge
considerable en el manteniment de la màquina, ja que impossibilita el canvi immediat de la
corretja de transmissió principal en cas que es deteriori. Per conèixer les possibilitats de
deteriorament de la corretja emprada es va contactar amb els proveïdors de corretges de
Indústries Puigjaner, però, en cap cas, van voler estimar un càlcul de vida aproximat per una
transmissió d’aquestes característiques. Així doncs, es desconeix la repercussió d’aquesta
eventualitat i si la seva incidència és significativa. No obstant, segons els plans de
manteniment de Indústries Puigjaner, es solen fer manteniments preventius cada 5 anys, on
es canvien els rodaments principals i les corretges de transmissió, i mai s’ha produït una
ruptura prematura de les corretges en equipaments anteriors.
A fi efecte de regular l’alçada de la plataforma s’ha optat per un senzill sistema d’espàrrecs i
femelles. Donat que la base només caldrà ajustar-la al muntatge de la màquina i després ha
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de deixar-se fixa, s’ha considerat que un sistema senzill i econòmic és el més adient. Un cop
anivellats els hexàgons, caldrà fixar les femelles amb contrafemelles, i fins i tot amb algun
adhesiu especial.
Per tal de guiar els hexàgons, es projecta situar rails i patins de corrons per tal de permetre
els seus desplaçaments longitudinals, a mode de lluneta. El càlcul i selecció dels patins de
corrons es por trobar al Annex C.
7.1.7. Cilindres hidràulics
L’accionament dels hexàgons que tanquen les pinces es realitzarà mitjançant 3 cilindres
hidràulics situats a 120º al voltant dels hexàgons. El primer cilindre es situarà en la cara
superior de l’hexàgon, i els altres dos en les cares laterals inferiors. Per aquest accionament
es desitja usar cilindres hidràulics normalitzats. En el disseny dels carros de treball, realitzats
per Indústries Puigjaner, s’han seleccionat cilindres segons ISO 6020/1.
Per coherència del conjunt, així com per facilitat de proveïment i unificació d’elements, es
decideix acceptar aquest tipus de cilindres. Aquestos cilindres de camisa cilíndrica i sense
tirants de reforç són especialment adients per elevades càrregues però petits recorreguts, i,
tenint en compte que el recorregut de les pinces ha de ser menor de 90 mm, responen
perfectament als requeriments. Els càlculs de validació per aquestos elements es poden
trobar a l’Annex C.
De entre els possibles sistemes de fixació dels cilindres es selecciona el ISO L (MT 4), que
consisteix en fixació central a través d’un anell basculant. Aquesta decisió es pren,
principalment, per que és la configuració amb menor possibilitat de vinclament.

7.2. Selecció del motor i transmissió principal
Com ja es menciona a l’apartat 6.3, s’ha decidit utilitzar un motor Siemens de la sèrie
1PH6/1PH7 i una corretja dentada de perfil HTD com a transmissió principal. Per a
seleccionar el motor i la transmissió adients a aquesta aplicació cal determinar, encara que
sigui de forma aproximada, el parell resistent al qual es veurà sotmès el motor. En funció
d’aquest parell resistent i de la transmissió que se seleccioni, es decidirà el motor adient.
En el treball de tancament d’un tub, la força dels carros de treball actua directament sobre la
peça de treball, mentre aquesta gira amb l’eix principal. Per acció d’aquesta força
deformadora que actua radialment i pel frec que es produeix entre peça i eina, es genera un
parell resistent. Aquest parell resistent es pot quantificar aproximadament mitjançant
l’equació (Eq. 7.1).
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ΓR = N · FR · μ · R + Γpassives

(Eq. 7.1)

N és el nombre d’eines que treballen sobre la peça, FR és l’esforç radial de cada un dels
carros mentre treballa sobre la peça i μ és el factor de fregament entre la peça i l’eina.
Finalment, la variable R és el radi de la peça que es treballa i Γpassives és un terme genèric que
acumula els frecs i les resistències a la rodadura del propi eix.
De tot el conjunt de paràmetres citats, el coeficient de fregament és l’únic que és constant.
Les eines que es fan servir per tal de conformar les botelles solen estar realitzades en acer
tractat superficialment per aconseguir una major duresa i resistència al desgast. Tot i que en
moltes ocasions s’utilitzen eines muntades sobre forquilles amb rodaments, o suports
especials, sempre es produeix el lliscament entre eina i peça, de manera que es considerarà
un factor de frec de 0,1, que correspon al contacte acer amb acer en un cas dinàmic lubricat.
Es poden consultar a l’Annex C la selecció i el càlcul del motor i la transmissió així com les
hipòtesis inicials. Partint d’aquesta base, s’assumeix que en cap cas normal el parell resistent
serà superior a 9000 N·m i que només de forma puntual passarà dels 6000 N·m (en
passades de treball extraordinàries sobre peces de gran mesura). Es decideix seleccionar el
servomotor asíncron Siemens 1PH7 284 – F.
Tal com s’ha decidit al punt 6.3 es desitja transmetre el parell a l’eix principal mitjançant una
transmissió per corretja dentada. Tot i tenir millors propietats que les corretges planes o
trapezials, les corretges dentades tenen límits. Se sol desaconsellar l’ús de relacions de
transmissió superiors a 10 i els fabricants de corretges dentades recomanen com a factor de
seguretat, per tal de poder absorbir possibles xocs i vibracions de les càrregues, no
sobrepassar una relació de transmissió de 5.
Com ja s’ha vist, la deformació d’un tub en calent és un treball exigent on les forces
realitzades són elevades. Donat que els tubs de partida habitualment són en brut, aquests
produeixen tot tipus de vibracions i estrebades en el treball que es transmeten a través de la
corretja fins al motor. Ja que la transmissió ha de patir totes aquestes irregularitats, es pren
com a compromís no superar en cap cas els marges de seguretat recomanats, encara que
això impliqui seleccionar un motor major i per tant més costós del que seria necessari en cas
d’haver seleccionat una relació de transmissió més elevada. Així doncs, es decideix que la
relació de transmissió serà de 5.
7.2.1. Politja principal
La politja del motor pot ser directament adquirida com a element comercial standard, però la
politja que ha d’anar a l’eix principal resulta considerablement major a les que es poden
trobar comercialment. A més a més, donat que ha d’anar muntada a l’eix i l’eix ha de
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permetre el pas pel seu interior de les peces a treballar, la politja ha d’adaptar-se a una sèrie
de requeriments geomètrics. Es per aquest motiu que li dediquem un apartat especial.
A la Figura 7.10 es mostra el model 3D
de la politja definitiva. La realització de
la politja es farà a partir d’una corona
d’acer F-114. La politja quedarà fixada a
l’eix mitjançant un element comercial
(Tollok 300), i la descripció de seu
muntatge a l’Annex D. Posteriorment es
mecanitzaran els seients de l’element
de fixació a l’eix, el seients d’ajust de la
politja a l’eix, els laterals i el dentat de la
politja. Tal com queda definit al Annex
C, es tracta d’una politja de diàmetre
primitiu de 980,4 mm, i pas 14M amb
220 dents.

Figura 7.10: Politja del eix principal

7.3. Selecció dels rodaments principals
En tota màquina eina de treball per rotació, la selecció de rodaments és un dels passos més
importants en el projecte de materialització. Tot l’esforç de deformació que s’aplica al tub
passa de manera directa pels rodaments principals. Aquests no només cal que puguin
resistir aquest esforç sinó que han de resistir la fatiga produïda per l’efecte alternatiu de la
càrrega que es dona en girar a altes revolucions. Tal com s’ha tractat al punt 6.4, s’ha decidit
emprar 2 rodaments radials cònics per l’eix principal. En la mesura del possible es volen
rodaments que siguin d’igual model, tant en la posició frontal com en la posterior.
Per a seleccionar els rodaments adients cal realitzar un estudi de les càrregues a fatiga a les
que estarà sotmès cada un dels rodaments. Cal fer, també, una estimació del cicle de vida al
que aquests es veuran sotmesos. El càlcul d’aquest cicle, és a dir, l’estimació de l’ús que es
farà de la màquina un cop estigui en mans del client final, és un pas molt important però ple
d’incògnites i de incertesa. Això es degut a que, en el sector de les grans màquines eina, és
molt comú que el client no especifiqui ni les sèries, ni les peces que realment vol dur a terme
amb l’equipament demanat. Així, es donen les mínimes dades possibles per tal de preservar
el secret dels contractes. En aquest marc, doncs, a l’hora de calcular els cicles de vida dels
elements compromesos, no es pot fer més que una estimació del cicle de vida lògic per la
màquina amb les especificacions demanades.
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Els detalls del cicle escollit, les càrregues considerades i la vida prevista pels rodaments
prèviament seleccionats es poden trobar al Annex C, on es tracta de forma precisa el càlcul
de rodaments de la màquina. En aquest annex, tots els rodaments la vida dels quals es troba
per sota de 20 000 hores van ser desestimats. També es van descartar els que resultaven
en una vida molt superior, ja que, previsiblement, serien molt més cars del que l’aplicació
requereix. Tal com s’introdueix a l’annex, finalment es van considerar rodaments de dues
companyies: el EE 755280-755360 de Timken i el K-EE 655270/EK-655345 de SKF. La
decisió final entre ambdós rodaments va ser presa en conèixer el termini de subministrament
del rodament de SKF, que superava de llarg l’any i mig. Per la seva banda, Timken oferia un
termini de 6 mesos, i un preu de 7 665 €. Un termini de subministrament tan elevat com el
que es dona en el rodament de SKF gairebé sempre significa que el rodament, tot i estar en
catàleg i estar calculat, no sol entrar en producció mai i només es realitza de forma especial
sota comanda. Es per això que finalment es va escollir el model EE 755280-755360 de
Timken.

7.4. Disseny de la bancada
Per completar el capçal només queda el disseny de la bancada on es muntarà tot el conjunt.
Com ja s’havia indicat anteriorment, les funcions que ha d’acomplir aquesta bancada són
tres:
•

Contenir tots els mecanismes del capçal.

•

Protegir els mecanismes de l’ambient.

•

Transmetre els esforços de treball al terra.

A més a més, donat que el capçal és
una part de la màquina completa, cal
que no interfereixi amb la resta
d’elements. És per aquest motiu que
la bancada ha de complir amb una
sèrie
de
característiques
geomètriques afegides. En especial,
cal parar atenció a l’espai ocupat
pels carros de treball ja que aquests
han de poder tenir pas per sota de la
zona de la pinça. Això és necessari
per poder donar la forma esfèrica a
Figura 7.11: Àrea utilitzable pel capçal
les botelles amb la rulina (l’eina que
ha de realitzar el treball). Els carros de treball d’aquesta màquina han estat desenvolupats
per Indústries Puigjaner íntegrament i per tal de poder adaptar el capçal als requeriments
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geomètrics de treball dels carros, se’ns ha facilitat documentació i fitxers de CAD precisos de
les àrees de treball ocupades. A la Figura 7.11 es pot veure l’alçat del carro amb detall i
l’àrea que pot d’ocupar el capçal.
En un altre ordre de consideracions, és molt important respectar la distància entre
l’acoblament de la rulina i la vertical de l’àrea del capçal. Si es deixés més distància, la peça
hauria de tenir més voladís per arribar a la zona efectiva de treball de l’eina i això resultaria
en un major vinclament i un augment de les vibracions durant el treball. A més a més, un
major voladís també implicaria que el tub fos subjectat amb menor longitud de pinça. La
distància entre rulina i les pinces ha de ser com a màxim 200 mm, tal com s’especifica a
l’Annex A.
Així, donat l’espai que ocupa l’estructura del carro de treball, cal que la bancada del capçal
tingui un voladís de més de 1300 mm des del punt d’ancoratge al terra fins al punt més
avançat de la pinça. Donades les dimensions de l’eix principal i la distància entre els
rodaments principals, que és de 995 mm, ambdós recolzaments de l’eix principal hauran
d’estar per davant del “peu” de la màquina. A més a més, cal destacar que el centre de
treball de l’eina es situa a 1500 mm sobre el terra (eix d’acoblament de l’eina), cosa que
determina l’alçada del centre de gir de l’eix principal.
En aquest punt cal replantejar-se les mesures prèviament establertes. Un increment de la
distància entre rodaments, no només ajuda a que els recolzaments estiguin més ben
assentats en l’espai disponible per ancorar la bancada, sinó que també repercuteix
favorablement en el seu càlcul de vida. Ara bé, aquesta modificació derivaria en dos efectes
adversos. En primer lloc, allargar l’eix 500 mm representaria un increment de massa de
gairebé 500 kg. Això provocaria un encariment de l’eix, problemes addicionals de proveïment
i una pèrdua de prestacions del motor principal. En segon lloc el tub a treballar ha de passar
des de la part posterior de la màquina, a través de l’eix principal, fins a l’altre extrem de la
màquina. Un cop a l’altre extrem, ha de situarse al seu lloc a les pinces, amb un excedent
suficient perquè l’eina pugui treballar l’extrem
un cop s’hagi tancat la pinça. Fent aquesta
ampliació de recorregut, la carrera de
l’alimentador seria insuficient.
Així doncs, la única solució possible és el
disseny d’un cos extremament rígid, per mitjà
de nervis i reforços, per tal que la transmissió
d’esforços es reparteixin el màxim possible. El
cos de la màquina es compondrà de tres
blocs: el de recolzament de l’eix, el

Figura 7.12: Bloc d’alçat
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d’accionament i el d’alçat. En primer lloc, el bloc de recolzament de l’eix (Fig. 7.12) haurà de
quedar completament en voladís, sobre l’estructura del carro de treball. Es preveuen reforços
i carteles interiors i exteriors per assegurar la rigidesa del conjunt. En segon lloc, el bloc de
l’accionament (Fig. 7.13) es preveu com un espai obert per la part posterior i superior, amb
finestres laterals, per tal de poder accedir als mecanismes interiors. Aquest cos no cal que
sigui tan rígid com l’anterior donat que els esforços del treball queden absorbits pel bloc de
recolzament de l’eix principal. Finalment el bloc d’alçat (Fig. 7.14) només ha d’acomplir les
funcions de transmetre l’esforç al terra (el del treball i el pes del conjunt) i portar l’eix principal
a l’alçada de necessària de 1500 mm. Tant al bloc de recolzament de l’accionament, com al
bloc d’alçat, caldrà practicar-los una sèrie d’obertures per no interferir amb la transmissió
principal i deixar pas per a la corretja i pels mecanismes. De la mateixa manera, per tal de
poder muntar els cilindres hidràulics, cal practicar-los unes finestres laterals.

Figura 7.14: Bloc de l’accionament

Figura 7.13: Bloc de recolzament de l’eix
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Conclusions
Les innovacions realitzades al llarg d’aquest projecte sobre el disseny d’un capçal per a
màquina eina de tancament de tubs per rotació han suposat un important avanç qualitatiu en
aquest camp. Fins ara, el disseny que s’havia utilitzat limitava el diàmetre de treball màxim a
300 mm. La innovació d’aquest projecte, doncs, rau en la capacitat d’adaptar el disseny
conceptual del nou capçal a diferents diàmetres de tub incloent aquells superiors als 300
mm.
En general, les conclusions i deduccions que s’extreuen de la realització d’aquest projecte
són tres. En primer lloc, s’han eliminat peces i components comercials que limitaven el
sistema substituint l’anterior accionament de les pinces antic un sistema d’accionament
mitjançant hexàgons independents i cilindres hidràulics lineals. En segon lloc, el nou disseny
és universal i escalable i no requereix d’una nova solució conceptual per a cada aplicació
concreta. Finalment, l’ús de les noves solucions permet la càrrega posterior de la màquina,
cosa que facilita i agilitza aquesta operació, reduint al màxim el temps de transit de la peça
entre forn d’escalfament i màquina, i permetent la situació en línia de totes les estacions de
treball del procés de tancament dels tubs.
La materialització del projecte és factible i, de fet, el capçal ha estat construït, provat i venut
amb èxit per Indústries Puigjaner. No obstant, com tot prototipus, el disseny és millorable.
Concretament, els camps que permeten una major millora són l’apartat econòmic, amb
l’optimització de costos tant d’estructures com de components de compra, i l’ergonomia del
muntatge, per tal de facilitar les operacions necessàries pel muntatge de l’equipament i el
seu manteniment. En quant a l’optimització de costos, cal fer notar que en un principi no es
va establir cap limitació econòmica per a la realització del projecte. Per aquest motiu es va
prioritzar la selecció dels proveïdors habituals d’Indústries Puigjaner, fet que alhora ha
contribuït a que els elements escollits siguin fàcils de trobar en els canals de proveïment més
coneguts al món de la indústria metal·lúrgica.
Val a dir, que al llarg del projecte ha estat de gran importància poder supervisar directament
la fabricació del prototip de la tancadora de tubs. La comunicació directa amb Indústries
Puigjaner ha permès realitzar consultes i aclariments sobre el muntatge concret de la
màquina i l’acoblament del capçal.
L’experiència adquirida amb la realització d’aquest projecte ha permès l’adquisició de
valuosos coneixements sobre enginyeria de sistemes mecànics com són el disseny de
mecanismes, la estructura constructiva de màquines, els accionaments de màquines i els
components de mercat.
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Agraïments
Aquest treball i la posterior materialització del projecte, no haurien estat possibles sense la
confiança de Joan Francesc Puigjaner, gerent de Indústries Puigjaner, i els experimentats
consells i suggeriments rebuts per part dels principals responsables tècnics de l’empresa,
Jordi Ruiz, cap d’oficina tècnica, i Antoni Savidó, cap de taller.
Vull agrair també el gran ajut rebut per part de Carles Diaz, company del CDEI i d’oficina
tècnica per la seva contribució a la presentació del document i per ajudar-me a donar forma
al gran embolic d’apunts i notes que constitueixen el projecte original.
Finalment, vull agrair de forma molt especial tots els esforços i l’ajuda rebuda per part de
Mercè Gradaille que, contribuint a la millora de l’estil d’escriptura, ha aconseguit que el text
final sigui intel·ligible.
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