
Màquina per a assajar la fiabilitat mecànica de tapes de WC  Pág. 1 

 

Sumari annexos 
A. CÀLCUL DEL PARELL MOTOR D’ACCIONAMENT DE LA MÀQUINA 

D’ASSAIG DE TAPES WC ___________________________________3 
A.1. Equacions utilitzades.......................................................................................... 3 

A.1.1. Equilibri de la tapa. ................................................................................................4 
A.1.2. Equilibri del palpador. ............................................................................................5 
A.1.3. Equilibri de la lleva.................................................................................................6 

A.2. Plantejament del sistema d’equacions. ........................................................... 7 
A.3. Obtenció de les dades de càlcul. ..................................................................... 8 
A.4. Càlcul del parell necessari a l’eix de la lleva.................................................. 14 
A.5. Transmissió per corretja i parell necessari a l’eix del motor.......................... 15 

B. ESTUDI DEL COMPORTAMENT DE LA LLEVA UN COP ASSOLITS 
ELS 85º D’ELEVACIÓ _____________________________________17 

C. CATÀLEG MOTORREDUCTOR UTILITZAT____________________19 

D. CATÀLEG COMPTADOR DE CICLES ________________________33 

E. CATÀLEG DEL SENSOR DE INFRAROJOS ___________________35 

F. CATÀLEG DISPOSITIU TRANTORQUE _______________________41 

G. CATÀLEG POLITGES TRAPEZOÏDALS SPZ___________________47 

H. CATÀLEG CORRETJA SPZ ________________________________51 

I. CATÀLEG COIXINETS AUTOLUBRICATS_____________________55 

J. CATÀLEG SILENT-BLOCKS________________________________59 

 

K. PLÀNOLS COMPONENTS A FABRICAR       CARPETA DE PLÀNOLS





Màquina per a assajar la fiabilitat mecànica de tapes de WC  Pág. 3 

 

A. Càlcul del parell motor d’accionament de la 
màquina d’assaig de tapes WC 

A.1. Equacions utilitzades. 

Es coneix la geometria dels òrgans per tal d’aixecar la tapa de WC. Aquest son, 
esquemàticament: 

 

 Fig. A.1.1 Esquema elements elevació tapa 

Es passa seguidament a obtenir les equacions d’equilibri dinàmic necessàries de cadascun 
dels elements per posteriorment plantejar un sistema d’equacions i obtenir el parell a l’eix de 
la lleva necessari per aixecar la tapa. S’inclou una figura explicativa amb les variables i 
paràmetres de cada òrgan que intervenen en el càlcul del parell a l’eix de la lleva. 
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A.1.1. Equilibri de la tapa. 

p : Força que provoca el palpador sobre la tapa durant l’elevació (variable amb α) [N]. 

m : Massa de la tapa [kg]. 

α : Angle d’elevació de la tapa respecte l’horitzontal [º]. 

b : Distància entre eix gir de la  tapa i punt de aplicació de la força p (variable amb α) [m]. 

x : Distància entre l’eix de gir de la tapa i el centre de masses d’aquesta [m]. 

Mpes : Moment provocat pel pes de la tapa sobre l’eix de gir de la tapa [N·m]. 

Maccel : Moment provocat per la força necessària per accelerar la tapa [N·m]. 

Miner Moment provocat per la inèrcia de la rotació de la tapa [N·m]. 

Mp : Moment provocat per la força p per aixecar la tapa [N·m]. 

IG : Moment de inèrcia respecte el centre de gravetat de la tapa i segons l’eix de simetria de 
la tapa [kg ·m2]. 

g: acceleració de la gravetat, de valor 9,81 m/s2. 

 

 

Fig. A.1.1.1 Esquema tapa: variables y paràmetres que intervenen a les equacions 
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Plantejant equilibri de moments al eix de gir de la lleva: 

, que substituint termes: 
 

bpxaIxamxgm G ······cos·· =++α    (Eq. A.1.1.1) 

 

A.1.2. Equilibri del palpador. 

p : Força que provoca la tapa sobre el palpador durant l’elevació (variable amb α) [N]. 

m’ : Massa del palpador [kg]. 

α' : Angle d’elevació del palpador respecte l’horitzontal [º]. 

r : Distància entre eix de gir del palpador i punt de aplicació de la força p [m]. 

x’ : Distància longitudinal entre l’eix de gir del palpador i el centre de masses d’aquest [m]. 

y’ : Distància en alçada entre l’eix de gir del palpador i el centre de masses d’aquest [m]. 

F: Força que provoca la lleva sobre el palpador durant l’elevació [N]. 

c: Distància perpendicular entre l’eix de gir del palpador i punt de contacte de la lleva sobre el 
palpador (variable amb α’) [m]. 

c’: Distància entre l’eix de gir del palpador i punt de contacte de la lleva sobre el palpador 
(variable amb α’) [m]. 

T : Parell proporcionat per molla torsió instal·lada a l’eix del palpador (variable amb α) [N·m]. 

R : Constant d’ elasticitat de la molla de torsió de l’eix del palpador [N·m/ º]. 

I : Parell proporcionat per l’imant retensor sobre l’eix del palpador. (actua quan α’≈0º) [N·m] 

Mpalp : Moment de la força p sobre l’eix del palpador [N·m]. 

Mpespalp : Moment provocat pel pes del palpador sobre l’eix del mateix [N·m]. 

Maccelpalp : Moment provocat per la força necessària per accelerar el palpador [N·m]. 

MF : Moment de la força F, provocada per la lleva, sobre l’eix del palpador [N·m]. 

pineraccelpes MMMM =++
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IGpalp : Moment de inèrcia del palpador respecte el seu centre de masses i segons l’eix 
contingut al pla de càlcul [kg ·m2]. 

 

Fig. A.1.2.1 Esquema palpador: variables y paràmetres que intervenen en el càlcul 

Plantejant equilibri de moments al eix de gir del palpador: 

Finerpalpaccelpalppespalppalp MITMMMM =+++++  , que substituint termes: 

cFITyxaIyxamsenygmxgmrp palpG ⋅=++++++⋅⋅⋅−⋅+⋅ 2222 '''··'''·'·'''''·cos'· αα (Eq. A.1.2.1) 

RT ⋅= 'α                                                                                       (Eq. A.1.2.2) 

A.1.3. Equilibri de la lleva. 

F: Força que provoca el palpador sobre la lleva durant l’elevació [N].    

d: Distància entre l’eix de gir de la lleva i punt de contacte del palpador sobre la lleva [m]. 

M: Moment necessari a l’eix de la lleva per tal d’elevar el conjunt tapa-palpador [N·m]. 

* Es considera negligible el pes propi de la lleva (≈0,2kg)  en el càlcul d’esforços . 
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: 

Fig. A.1.3.1 Esquema lleva: variables y paràmetres que intervenen en el càlcul 

Plantejant equilibri de moments al eix de gir de la lleva: 

dFM ⋅=   (Eq. A.1.3.1) 

A.2. Plantejament del sistema d’equacions. 

Les 3 equacions d’equilibri obtingudes en l’apartat anterior son: 

bpxaIxamxgm G ······cos·· =++α  ,que substituint termes: 

cFITyxaIyxamsenygmxgmrp palpG ⋅=++++++⋅⋅⋅−⋅+⋅ 2222 '''··'''·'·'''''·cos'· αα  (Eq. A.2.1) 

RT ⋅= 'α  (Eq. A.2.2) 

dFM ⋅=  (Eq. A.2.3) 

Utilitzant aquestes equacions amb la finalitat d’obtenir el moment necessari a l’eix de la lleva 
M, aquest resulta: 

 



Pág. 8  Annexos 

 

[ ]
c
dIRyxaIsenygmxgm

b
rxaIrxamrxgm

M palpG
G ⋅+⋅+++⋅⋅⋅−⋅⋅⋅+

++⋅⋅⋅⋅
= ''''··''''cos''

······cos 22 ααα
α  

  (Eq. A.2.4) 

A.3. Obtenció de les dades de càlcul. 

Una vegada s’ha plantejat el sistema d’equacions que dona com a resultat el parell necessari 
a l’eix de la lleva, la forma de treball que s’ha seguit ha segut l’obtenció dels valors de les 
variables mitjançant l’esquematització del conjunt amb el programa de dibuix 2D Autocad. 
Primerament, es concreten els paràmetres que intervenen en el càlcul, segons la 
nomenclatura seguida als apartats A.1.1, A.1.2 i A.1.3 d’aquest annex i recollits a la següent 
taula: 

Paràmetres que intervenen en el càlcul del parell necessari  a l’eix de la lleva 

Paràmetre Valor Unitats Descripció 

x 0,2 m Centre masses x tapa 

m 2,9 kg Massa tapa 

m’ 0,75 kg Massa palpador 

IG 0,05 kg·m2 Moment inèrcia tapa 

IGpalp 0,006 kg·m2 Moment inèrcia palpador 

x’ 0,07 m Centre masses x palpador 

y’ 0,034 m Centre masses y palpador 

r 0,235 m 
Distància perpendicular eix palp. punt 

contacte tapa-palp. 

r’ 0,244 m Distància eix palp. i punt contacte tapa-palp. 

I 0,9221 N·m Parell del imant quan α’ = 0 

ωlleva 0,63 rad/seg Velocitat angular lleva 

R 0,0025 N·m / graus Constant elàstica molla torsió 

Taula A.3.1 Valors dels paràmetres utilitzats per al càlcul del parell resistent 
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Seguidament es realitza una representació mitjançant Autocad de tot el conjunt d’elevació 
(tapa-palpador-lleva) des d’una elevació de la tapa de 0º a 85º, per tal d’obtenir les variables 
geomètriques. Mitjançant aquesta representació es visualitza que per pujar la tapa fins a 85º 
amb el perfil de lleva escollit, son necessaris 165º de gir de la lleva tenint en compte que els 
0º son quan la lleva pren el primer contacte amb el palpador. Per tal d’obtenir valors de les 
variables (per poder fer el càlcul) es discretitza el moviment cada 5º de gir de la lleva, des de 
0º fins a 165º ,obtenint així un mostreig dels valors de les variables geomètriques que 
intervenen en el càlcul per a cada posició. La forma d’obtenir aquests valors a partir dels 
dibuixos ha segut mesurar mitjançant Autocad les distàncies entre punts de contacte i 
centres de gir així com d’altres distàncies necessàries. Seguidament es recull una imatge 
sobre les representacions de la discretització del comportament del conjunt: 

 

Fig. A.3.1 Discretització del moviment del tot el conjunt cada 5º de gir de la lleva 

S’anomena φ a l’angle girat per la lleva des del seu contacte amb el palpador (0º); t es el 
temps absolut en cada posició (t=0 pel primer contacte lleva palpador). 

 

Fig. A.3.2 Primer contacte lleva-palpador. Posició φ=0º i t=0 s 
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Les mesures obtingudes es recullen a la taula que es mostra a continuació (Taula A.3.2) , 
tenint en compte la descripció de variables dels apartats d’aquest annex A.1.1, A.1.2 i A.1.3. 
  

φ [ º ] t [ s ] α ' [ º ] α [ º ] b [m] c [m] c' [m] d [m] 

0 0 0 0 0,2946 0,1182 0,1265 0,0631 
5 0,139 3 2 0,2915 0,1175 0,1258 0,0628 
10 0,278 5 4 0,2879 0,1156 0,124 0,0613 
15 0,417 8 6 0,2845 0,1141 0,1226 0,0603 
20 0,556 11 9 0,2809 0,1116 0,1203 0,0584 
25 0,695 13 11 0,2774 0,1091 0,1181 0,0567 
30 0,834 16 13 0,2737 0,1064 0,1155 0,0548 
35 0,973 18 16 0,27 0,1037 0,113 0,0531 
40 1,112 21 18 0,2664 0,0998 0,1094 0,0501 
45 1,251 24 21 0,2623 0,0972 0,1072 0,0488 
50 1,39 26 23 0,2585 0,0936 0,1038 0,0462 
55 1,529 29 25 0,2552 0,0897 0,1003 0,0437 
60 1,668 31 27 0,2518 0,0861 0,0972 0,0414 
65 1,807 33 30 0,2479 0,0823 0,0938 0,0389 
70 1,946 36 32 0,2443 0,0786 0,0905 0,0367 
75 2,085 38 34 0,241 0,0733 0,0859 0,0328 
80 2,224 40 37 0,2376 0,0712 0,0842 0,0322 
85 2,363 42 39 0,2341 0,0687 0,0821 0,0313 
90 2,502 45 41 0,2306 0,067 0,0807 0,0312 
95 2,641 47 44 0,2267 0,0646 0,0786 0,0306 

100 2,78 49 46 0,2237 0,0618 0,0764 0,0296 
105 2,919 52 49 0,22 0,0579 0,0732 0,0275 
110 3,058 54 52 0,2155 0,0528 0,0693 0,0244 
115 3,197 57 55 0,2127 0,0509 0,0678 0,0247 
120 3,336 59 58 0,2093 0,0479 0,0657 0,0237 
125 3,475 61 60 0,2058 0,0445 0,0633 0,0224 
130 3,614 64 63 0,2025 0,0406 0,0606 0,0207 
135 3,753 67 67 0,1989 0,0366 0,0579 0,0191 
140 3,892 69 70 0,1952 0,0332 0,0558 0,0182 
145 4,031 72 74 0,1918 0,0285 0,0532 0,016 
150 4,17 75 78 0,1881 0,0222 0,0502 0,0125 
155 4,309 78 82 0,1851 0,0159 0,0477 0,0089 
160 4,448 80 84 0,1828 0,009 0,0459 0,0041 
165 4,587 81 85 0,1826 0 0,045 0,0047 

 

Taula A.3.2 Valors de les variables per a cada posició de mostreig 

A continuació, per tal d’obtenir les acceleracions del centre de masses de la tapa i del 
palpador, a i a’ respectivament, s’ha fet una aproximació a partir de la discretització anterior i 
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s’ha calculat partint de l’increment de velocitat angular entre dos posicions de discretització 
consecutives. Les equacions utilitzades per aquest càlcul aproximat d’acceleracions són, 
tenint en compte tots els paràmetres i variables utilitzats en les equacions anteriors i les 
velocitats lineals i angulars dels elements que s’estudien  : 
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(Eq. A.3.1) 

de la mateixa manera, i utilitzant les conversions de velocitats necessàries, s’arriba a 
l’equació d’a’ en funció dels paràmetres i variables de càlcul: 
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(Eq A.3.2) 

A la següent taula es recull la descripció de les noves variables que s’utilitzen en les 
equacions destinades al càlcul de les acceleracions a i a’: 
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Taula A.3.3 Nomenclatura de les noves variables per al càlcul d’acceleracions 

Finalment, substituint els valors de les variables a les equacions de a i a’, s’obté la corba de 
la variació temporal de l’acceleració des de que la lleva pren contacte amb el palpador, fins 
que aquesta deixa caure lliurement el palpador i la tapa. 
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Fig. A.3.3 Variació temporal de l’acceleració de la tapa 

Noves variables que intervenen en el càlcul d’acceleracions 

vc.m.tapa velocitat centre masses tapa [m/s] 

vc.m.palp velocitat centre masses palpador [m/s] 

ωpalp velocitat angular palpador [rad/s] 

ωtapa velocitat angular tapa [rad/s] 

vcontacte tapa-palp velocitat  punt de contacte tapa-palpador [m/s] 

vcontacte palp-lleva velocitat  punt de contacte palpador-lleva [m/s] 
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Com es pot observar a la corba anterior, l’acceleració de la tapa assoleix el seu màxim 
durant l’arrencada. Després la tapa es manté amb una velocitat més o menys constant  
(acceleració al voltant de 0). Finalment, al darrer tram d’elevació de la tapa s’observa, una 
baixada de velocitat (frenada, acceleració negativa). Aquesta frenada ve donada per la 
geometria de la lleva, que permet una elevació de la tapa a una certa velocitat i una arribada 
a l’elevació màxima de 85º a una velocitat menor. 

 
φ [ º ] a [ m/s2] a’ [ m/s2] 

0 0,3776 0,1755 
5 0,3776 0,17552 

10 0,001 -0,0017 
15 0,0026 -0,0009 
20 -0,0001 -0,0022 
25 0,0006 -0,0019 
30 0,0006 -0,002 
35 0,0015 -0,0016 
40 -0,0047 -0,0042 
45 0,0036 -0,001 
50 -0,003 -0,0036 
55 -0,0032 -0,0033 
60 -0,0035 -0,0034 
65 -0,0041 -0,0039 
70 -0,0029 -0,0032 
75 -0,0167 -0,0083 
80 0,0055 0,00021 
85 0,0042 -0,0004 
90 0,0106 0,00189 
95 0,009 0,00095 
100 0,0032 -0,0007 
105 -0,0054 -0,0041 
110 -0,0163 -0,0083 
115 0,0174 0,00429 
120 0,0024 -0,0013 
125 -0,0009 -0,0024 
130 -0,0072 -0,0043 
135 -0,0062 -0,0041 
140 0,0027 -0,0013 
145 -0,0227 -0,0089 
150 -0,0539 -0,0182 
155 -0,0696 -0,0219 
160 -0,1145 -0,0342 
165 0 0 

Taula A.3.4 Acceleracions del centre de masses de la tapa obtingudes. 
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A.4. Càlcul del parell necessari a l’eix de la lleva. 

A partir de l’equació Eq 2.2.4 d’aquest annex i un cop definits i obtingudes els paràmetres i 
variables de càlcul per a cada posició des de 0º fins a 165º de gir de la lleva, es passa a 
obtenir el moment necessari a l’eix de la lleva per tal d’elevar la tapa de WC en cadascuna 
d’aquestes posicions. Cal notar que en el càlcul del parell M quan φ= 0º es en l’únic on s’ha 
tingut en compte la força del imant retensor, ja que aquest només actua en aquesta posició 
del conjunt. Els resultats del parell M resultant a l’eix de la lleva obtinguts es reflecteixen a la 
següent taula: 

 
φ [ º ] M [N·m] 

0 3,49 
5 2,72 

10 2,72 
15 2,73 
20 2,71 
25 2,71 
30 2,69 
35 2,67 
40 2,61 
45 2,60 
50 2,55 
55 2,50 
60 2,46 
65 2,38 
70 2,33 
75 2,20 
80 2,18 
85 2,16 
90 2,17 
95 2,14 
100 2,11 
105 2,00 
110 1,86 
115 1,85 
120 1,76 
125 1,72 
130 1,60 
135 1,43 
140 1,34 
145 1,11 
150 0,84 
155 0,55 
160 0,32 
165 0,00 

Taula A.4.1 Moment necessari a l’eix de la lleva per aixecar la tapa de WC 
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Com que el parell M es variable amb el temps es passa a calcular el parell pel que fa a 
escalfament segons l’equació: 

∫=
ct

c
eq dtM

t
M

0

2 ··1
            (Eq. A.4.1) 

, on tc es el temps total de cicle  (tc=10 s, establerts en aquest cas) . 

Si es suposa que els parells es mantenen constants dintre de cada interval de temps que 
tarda la lleva en girar 5º (∆t=0,139 s) el parell equivalent es pot aproximar com: 

c

n

n

eq t

Mt
M

∑∆
= 1

2·

          (Eq. A.4.2) 

A partir de d’aquest equació Eq 1.4.2, substituint-hi els valors de M de la taula 1.4.1 d’aquest 
annex i els valors de tc i de ∆t esmentats en aquest apartat, el parell equivalent resulta Meq= 
1,49 N·m. 

Per tal de tenir en compte les resistències passives (fregaments), s’ha aplicat un rendiment 
pel que fa aquestes resistències de ηr=0,85. A més es decideix aplicar un coeficient de 
seguretat sobre el parell a l’eix de la lleva de Cs =1,5. D’aquesta manera, el parell necessari a 
l’eix de la lleva es de Mll =  Meq · Cs / ηr = Meq ·1,5 / 0,85 = 2,63 N·m  (Eq. A.4.3). 

A.5. Transmissió per corretja i parell necessari a l’eix del 
motor. 

Independentment de la relació de transmissió utilitzada, s’aplica un rendiment de ηt=0,9 
degut a l’ús de transmissió per corretja. La relació de transmissió que proporcionen les 
politges utilitzades s’anomena i, i és el resultat de dividir el diàmetre primitiu de la politja 
solidaria a l’eix de la lleva pel diàmetre primitiu de la politja solidaria a l’eix del motor. 
Finalment, el parell necessari a l’eix del motor Mm resulta, en funció de i: 
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η            (Eq. A.5.1) 
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B. Estudi del comportament de la lleva un cop 
assolits els 85º d’elevació 

La tapa s’eleva fins a 85º gràcies a l’acció dels mecanismes que composen la màquina 
d’assaig. Cal estudiar que ocorre quan s’assoleix aquesta posició, ja que la tapa porta una 
certa velocitat i podria arribar a caure pel costat contrari (superar els 90º i efectuar la caiguda 
lliure pel cantó oposat al que s’efectua la elevació). Per tal de portar a terme aquest estudi 
s’ha plantejat un balanç energètic entre dos estats mecànics, el primer estat on l’angle 
d’elevació de la tapa es de α=85º i el segon estat on la posició la velocitat de la tapa es 0 (si 
ocorre) i per tant la tapa finalitza el seu recorregut d’elevació i comença la seva caiguda lliure. 
La incògnita que es cerca es l’angle d’elevació quan la velocitat de la tapa es 0. Per que 
l’assaig sigui viable, aquesta elevació hauria de mantenir-se lleugerament superior als 85º i 
en cap cas superar els 90º. 

 

Fig. B.1 Esquema tapa: variables i paràmetres que intervenen en l’estudi 

Les definicions i valors de les variables i paràmetres per tal de fer aquest estudi són les 
mateixes que les que es descriuen a l’anterior Annex A.  
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Es planteja i desenvolupa el teorema de l’energia entre els dos estats mecànics plantejats 
per a la tapa de WC, suposant la hipòtesi que la tapa no assoleix mai els 90º : 

EpEc ∆−=∆    (Eq B.1) 

on ∆Ec és la variació d’energia cinètica i ∆Ep és la variació d’energia potencial. 

La variació d’energia cinètica per a la tapa entre els dos estats mecànics és: 

))·(··(
2
1 2

0
2

1
2

tapatapaGIxmEc ωω −+=∆   (Eq B.2) 

on ωtapa0=0,126 rad/s i correspon a la velocitat angular de la tapa quan l’elevació d’aquesta 
es de 85º i ωtapa1=0 rad/s i correspon a la posició de màxima elevació de la tapa. El valor 
aproximat de ωtapa0 s’obté a partir de les dues darreres posicions de discretització del 
moviment (efectuat a l’Annex A.3.) coneixent l’angle α per a cada posició (α=84º i α=85º i el 
temps entre aquestes dues posicions consecutives ∆t=0,139 s. 

La variació d’energia potencial per a la tapa entre els dos estats mecànics és: 

)sin·(sin···· 01 αα −=∆=∆ xgmsgmEp     (Eq B.3) 

on ∆s és la variació vertical de la posició del centre de masses de la tapa, α1 és l’angle de 
màxima elevació de la tapa (que és la incògnita) i α0=85º. 

Substituint els valors dels paràmetres i variables pertinents, i resolent l’Equació B.1, el valor 
de  α1 obtingut es de 85,15º i per tant es compleix la hipòtesi suposada . D’aquesta forma 
queda clarament demostrat que la tapa un cop assolits els 85º d’elevació, mai pot arribar a 
superar els 90º i bolcar per la banda no desitjada.  

Cal notar que s’ha comprovat també el valor de α1 per a valors de m i de IG d’altres tapes del 
catàleg (més lleugeres) de l’empresa de tapes de WC. El valor de α1 mai arriba a superar els 
85,2º de elevació de la tapa. 
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C. Catàleg motorreductor utilitzat 

A continuació s’inclou un extracte del catàleg de motorreductors Panasonic G-Series, un dels 
quals s’ha utilitzat per accionar la màquina projectada. Aquests motorreductors es 
distribueixen per l’empresa britànica Lenze. 
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D. Catàleg comptador de cicles 

A la pàgina següent, s’inclou el catàleg del comptador de cicles Di Soric utilitzat en la 
màquina projectada. 
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E. Catàleg del sensor de infrarojos 

A continuació s’inclou un extracte del sensor òptic de infrarojos utilitzat en la màquina 
projectada: 
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F. Catàleg dispositiu Trantorque 

Seguidament es mostra un extracte del catàleg del dispositiu per a bloquejar eixos i cubs de 
la marca Trantorque: 
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G. Catàleg politges trapezoïdals SPZ 

Seguidament es mostra una part del catàleg de politges on es troben les politges utilitzades 
en la màquina projectada: 
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H. Catàleg corretja SPZ 

Es mostra a la pàgina següent un extracte del catàleg de la corretja utilitzada per la 
transmissió de la màquina projectada: 
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I. Catàleg coixinets autolubricats 

 

 

 

Cojinetes normalizados  
                                           Calado de Cojinetes Cilíndricos  

 
 

Al calar los cojinetes SELFOIL en un alojamiento rígido, el diámetro interior sufrirá una 
deformación igual a la interferencia utilizada para asegurar su fijación. En consecuencia, es muy 
importante cuidar al máximo la precisión del alojamiento y de sus posibles defectos de forma y 
posición. La dispersión del diámetro interior del Cojinete una vez calado, queda afectada por su 
propia tolerancia, la tolerancia del diámetro exterior y la tolerancia del alojamiento. 
Suponiendo que las tolerancias de esos tres diámetros sea de Calidad ISO 7 obtendremos al fi nal 
una dispersión en el diámetro interior de Calidad ISO 10. Para reducir nuevamente esta 
dispersión cuando se desee una precisión ISO 7 mín. en el diámetro interior, es necesaria la 
utilización de un Mandril de Calado que calibre el cojinete en el momento del montaje.  
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J. Catàleg silent-blocks 
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