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Resum 

El projecte que es presenta a continuació correspon al disseny d’un equip d’assaig de 

vibració triaxial per permeti assajar conjunts de refrigeració de vehicles en condicions de 

vibració similars al seu funcionament real. 

El disseny d’aquest equip implica en primer lloc analitzar les normatives i el corresponent 

senyal d’excitació que proporcionen els diferents clients per tal d’escollir la millor solució 

alhora de realitzar aquest tipus d’assaig.  

S’avaluen les alternatives d’equips de vibració existents en funció de realitzar assajos a 

tres eixos, i s’estableix que l’ús d’un equip de vibració del tipus servohidràulic és l’opció 

més adient.  

S’analitzen els diferents sistemes integrants del propi equip i es seleccionen els 

components que més s’ajustin a cadascun d’ells. Es prioritza l’adquisició de components 

de tipus comercial a raó de minimitzar els costos de fabricació. Això implica que, durant la 

fase d’instal·lació, es comprovi si aquests components s’ajusten correctament al conjunt 

de l’equip dissenyat. 

El projecte també conté un anàlisi mediambiental. 

Finalment, s’inclouen els corresponents pressupostos que demostren la viabilitat 

econòmica del projecte en comparació a realitzar els assajos en un laboratori extern. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

El present projecte sorgeix de l’estada en pràctiques a l’empresa Frape Behr S.A., 

encarregada de fabricar aparells de refrigeració i climatització pel sector de l’automòbil. 

Concretament, l’estada al departament d’assajos físics va fer possible l’experimentació en 

primera persona dels controls que han de passar les diferents sèries de productes 

fabricats per l’empresa, tals com radiadors, condensadors, intercoolers, calefactors, 

conjunts sencers, etc.   

Així mateix, el treball desenvolupat a Frape Behr S.A. va fer possible el coneixement dels 

diferents tipus d’assaig existents: assajos climàtics, tèrmics, de resistència i d’altres. 

Donat que les pràctiques es van realitzar en l’àmbit dels assajos de resistència, s’ha 

centrat el present projecte en aquest àmbit.  

Els assajos de resistència permeten avaluar la resistència dels components a magnituds 

com la pressió o la temperatura, i a vibracions o corrosió. D’aquests, l’assaig amb 

vibracions és el que s’ajusta més a la intensificació cursada pel seu component mecànic. 

Així doncs, el projecte es centra en l’elaboració d’un equip de vibració.  

 

1.2. Motivació 

El sector de l’automòbil exigeix, any rere any, nous criteris per avaluar la qualitat, tant dels 

productes existents com dels nous productes que van apareixent.    

La motivació del projecte sorgeix de les ganes de realitzar un equip de vibració semblant 

al que hi ha a les instal·lacions de Frape Behr S.A. amb la intensió d’optimitzar, justificar i 

documentar l’equip d’assaig en qüestió, per tal d’adaptar-lo a les exigències actuals del 

mercat.  
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Aquest equip d’assaig presenta com a tret característic la capacitat de realitzar assajos en 

 tres eixos ortogonals simultàniament. 

 

1.3. Requeriments previs 

És recomanable un coneixement bàsic dels components que formen el conjunt de 

refrigeració. Així cal conèixer de prop el seu procés de fabricació, el seu funcionament 

individual i en la seva interrelació en la fase de muntatge. 

No obstant, és especialment important tenir coneixements de com actuen aquests 

components en un vehicle a condicions reals. 
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2. Introducció 

El present projecte dissenya un equip de vibració servohidràulic triaxial. A continuació es 

descriuen els seus objectius i l’abast.   

 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és dissenyar un equip de vibració que permeti realitzar els 

assajos de vibració complint amb les normatives i especificacions aportades pels clients 

de Frape Behr S.A., tant els propis com els externs.  

Un altre objectiu és que l’equip de vibració dissenyat sigui viable econòmicament en 

comparació a externalitzar aquests assajos de vibració.   

 

2.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte raurà en seleccionar el tipus d’equip de vibració adient a les 

normatives i especificacions proporcionades. També s’analitzaran els sistemes implicats 

dins l’equip i es seleccionaran i justificaran els components utilitzats. Un altre punt 

d’interès serà l’estudi de la viabilitat econòmica. 

El projecte desenvolupa exclusivament la part mecànica i els sistemes afins (hidràulic i de 

control). Així doncs, no s’hi inclourà la implantació del programari informàtic, els canals de 

connexió tant elèctrica com hidràulica ni l’estudi d’elements finits en els components que 

ho requereixin.  

Donat que l’equip de vibració és d’ús intern de Frape Behr S.A., no es contempla el 

benefici de comercialització ni els impostos derivats (IVA). 
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3. Consideracions bàsiques  

La primera fase en el disseny d’un equip de vibració correspon a definir: 

- Les normatives d’assaig que garanteixen la qualitat dels productes fabricats 

- L’objecte d’assaig, és a dir, aquells components fabricats dels que cal comprovar-

ne la qualitat 

- El senyal d’excitació específic per a cada component en funció de les normatives 

de cada client 

Aquests tres elements determinaran, finalment,  les prestacions bàsiques que ha de 

complir l’equip de vibració a dissenyar.  

 

3.1. Les normatives d’assaig 

La realització d’un equip de vibració que porti a terme la major part dels assajos descrits 

pels diferents clients implica fer un estudi detallat de totes les normatives [12] i 

especificacions presentades per aquests. A tal fi, s’han tingut presents els diferents 

productes que es fabriquen i les especificacions de possibles clients exteriors que 

encarreguin assajos puntuals. 

Les normatives analitzades contemplen dues tipologies d’assaig de vibració:  

- Assaig global (sobre el conjunt sencer de refrigeració): 

• Comprovar que no hi hagi fuites en el diferents components 

• Comprovar la subjecció dels diferents components entre ells i en el seu 

suport 

• Comprovar l’eficàcia i el desgast dels elements de subjecció entre els 

conjunts de refrigeració sencers i el xassís del vehicle  
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• Altres assajos específics a petició del client 

- Assaig parcial (sobre els components per separat): 

• Comprovar que no hi hagi fuites en els components 

• Comprovar i analitzar l’eficàcia de les pestanyes de subjecció 

Les normatives, per regla general, estableixen que els conjunt sencers de refrigeració 

necessiten un assaig a tres eixos,  mentre que els components tractats de forma 

individual necessiten un assaig a un sol eix. 

Per tal de poder realitzar en un sol equip la majoria dels assajos descrits, tant globals com 

parcials, en primer lloc s’han seleccionat els assajos més crítics on s’especifica l’ús de 

tres eixos vibratoris. Posteriorment s’ha comprovat que els assajos que prescriuen les 

normatives utilitzant un sol eix es poden realitzar en el mateix equip. 

 

3.2. L’objecte d’assaig 

L’equip a dissenyar ha de permetre l’assaig de diferents tipus de components: conjunts 

encarregats de la refrigeració de motors i equips de climatització. Tot i així, el seu disseny 

es realitzarà en base als primers, ja que els components de refrigeració pateixen unes 

condicions més critiques en la seva vida útil que els altres. 

Els conjunts de refrigeració consten de: radiador, intercooler i refrigerador d’oli. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Conjunt de refrigeració 

 Intercooler 

 Condensador 

 Radiador 

 Suport 
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La figura 3.1 mostra un conjunt de refrigeració sencer i els seus diferents components. 

També s’hi contempla el condensador, que tot i pertànyer al sistema de climatització, es 

munta conjuntament amb els altres elements. 

Per adaptar l’equip d’assaig a dissenyar a totes les marques de conjunts de refrigeració, 

s’ha utilitzat de model el conjunt de la figura 3.1, ja que és el de dimensions més grans. No 

obstant, el disseny permetrà conjunts de refrigeració més grans, per si en un futur 

s’hagués d’adaptar a conjunt més grans.  

Per determinar el pes i les dimensions del model base, s’ha realitzat el següent 

procediment: 

- Omplir cadascun dels components amb aigua i líquid refrigerant. 

- Acoblar tots els components amb el suport corresponent, simulant la subjecció 

de vehicle 

- Incorporar uns perfils metàl·lics d’alumini per tal de subjectar el conjunt a 

l’equip de vibració a dissenyar 

En funció d’això s’han extret les dades significatives següents: 

- Massa total del conjunt: 100 kg 

- Superfície que ocupa el conjunt, en posició de vehicle: 300mm x 600mm 

 

3.3. El senyal d’excitació 

3.3.1. Definició del senyal d’excitació 

Els radiadors, condensadors, intercoolers i, en definitiva, els conjunts de refrigeració 

sencers, estan sotmesos per les rodes i la carretera a una excitació de tipus aleatori, i no 

a una excitació de caràcter cíclic com és la sinusoïdal. Per tant, el senyal a aplicar és de 

tipus aleatori a fi de poder simular aquestes condicions reals.  
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Aquest senyal d’excitació s’obté de les diferents normatives d’assaig (apartat 3.1) o les 

especificacions proporcionades pels propis clients. Aquesta dada es subministra en forma 

de diagrama espectral i defineix la densitat espectral de potència. 

La densitat espectral de potència es tracta d’una potència (g2/Hz) referida a la freqüència. 

L’àrea coberta per aquesta corba és, doncs, una potència transmesa a l’objecte d’assaig. 

L’objecte d’assaig es veu sotmès a un moviment alternatiu no repetitiu. L’evolució 

temporal de l’acceleració d’aquest moviment queda definida per una variable aleatòria, 

calculada de manera que la seva densitat espectral de potència sigui la prevista. 

 

3.3.2. Senyal d’excitació model 

A continuació (figura 3.2) es mostra la densitat espectral de potència del senyal escollit 

corresponent a les dades del conjunt de refrigeració seleccionat. Aquest model representa 

un dels assajos més destructius dels que es duen a terme, i per això les dades 

obtingudes a partir d’aquest espectre seran uns bons determinants de les característiques 

de l’equip a dissenyar. 
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Figura 3.2 Densitat espectral de potència 
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A partir d’aquest diagrama, un programa informàtic s’encarregarà de realitzar les 

conversions adients per tal d’extreure, en cada moment, el senyal a aplicar a la mostra. 

Tot i que el present projecte no contempla el desenvolupament d’aquest programa 

informàtic, a continuació es determinen els nivells màxims que haurà de reproduir l’equip 

de vibració alhora de realitzar l’assaig. 

 

3.3.3. Prestacions imposades pel senyal d’excitació 

L’equip de vibració a dissenyar ha de ser capaç de reproduir fidelment el senyal d’excitació 

subministrat pel client (figura 3.2). Per tant, cal determinar els nivells màxims 

d’acceleració i desplaçament per assegurar la correcta reproducció del senyal. 

a. Acceleració màxima 

L’acceleració màxima es defineix com als pics d’acceleració que es produeixen en el 

sistema. 

En un gràfic que representi la densitat espectral de potència, el valor eficaç de 

l’acceleració correspon a l’àrea que queda per sota la corba. 

La següent equació [1] permet determinar aquest valor eficaç de l’acceleració, expressat 

amb unitats de g. 

(Eq. 3.1) 

On:  arms = acceleració eficaç      
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A partir de l’equació 3.1, amb les dades del gràfic de l’apartat anterior (figura 3.2)  i les 

taules de valors de l’apartat A.1. de l’annex A de càlculs, s’obtenen els següents valors 

d’acceleració eficaç pels diferents eixos vibratoris: 

- Eix X: rmsxa = 2,89 g = 28,35 m/s2 

- Eix Y: 
rmsya = 2,94 g = 28,84 m/s2 

- Eix Z: rmsza  = 3,64 g = 35,71 m/s2 

No obstant, el que realment interessa és l’acceleració de pic, així doncs, assumint que 

com a màxim hi haurà uns pics d’acceleració segons un factor de pic de 3 (fp=3), la 

següent equació ens permet conèixer la naturalesa d’aquests pics: 

 (Eq.  4.2) 

Per tant,  a partir de l’equació anterior, l’acceleració que haurà de suportar cada eix de 

l’equip serà: 

- Eix X:  
picrmsxa = 85,05 m/s2 

- Eix Y:  
picrmsya = 86,52 m/s2 

- Eix Z:  
picrmsza = 107,13 m/s2 

b. Desplaçament màxim 

Un altre paràmetre a conèixer és el desplaçament màxim a què està sotmès l’equip de 

vibració, per tal que en el disseny es tingui en compte un desplaçament suficient per poder 

portar a terme l’assaig. 

El desplaçament es troba mitjançant l’equació [1] que es mostra a continuació:  

  (Eq. 3.3) 
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On:  xrms = desplaçament eficaç     

L’equació anterior, juntament amb les dades del gràfic de la figura 3.2 i les taules de valors 

presents a l’apartat A.1 de l’annex A de càlculs, dóna lloc als següents desplaçaments 

pels diferents eixos: 

- Eix X:  rmsxx = 5,34 mm 

- Eix Y:  
rmsyx = 5,28 mm 

- Eix Z:  rmszx =11,29 mm 

Tot i així, el que realment interessa és el desplaçament màxim de pic, així doncs, 

assumint que hi haurà uns pics de desplaçament màxims segons un factor de 3 (fp=3), la 

següent equació ens permet conèixer la naturalesa d’aquests pics. 

 (Eq. 3.4) 

Per tant, els valors de desplaçament màxim per a cada eix són: 

- Eix X:  
picrmsxx  = 16,02 mm 

- Eix Y:  
picrmsyx = 15,84 mm 

- Eix Z:  
picrmszx = 33,87 mm 

Tenint en compte aquests resultats s’escolliria un desplaçament màxim de 34 mm. Tot i 

així, per tal de poder fer altres tipus d’assaigs on no són necessaris els tres eixos i es 

treballa molt més un sol eix, es decideix escollir un desplaçament màxim de 50 mm, això 

equival a una cursa total de 100 mm. 

 

rmsprmspic xfx ⋅=
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3.4. Definició de les prestacions generals de l’equip de 

vibració 

Segons les consideracions descrites en els apartats anteriors, les prestacions generals 

que ha de complir l’equip de vibració són: 

a. En funció de l’objecte d’assaig 

- Massa màxima a assajar: 100 kg 

- Mides òptimes de la taula vibratòria: 960 mm x 680 mm 

b. En funció del senyal d’excitació 

- Acceleració màxima:  

• Eix Z.................... a = 108 m/s2 

• Eixos X i Y........... a = 87 m/s2 

- Desplaçament màxim:  ± 50 mm 

- Gamma de freqüència: 0 – 50 Hz 

- Capacitat per generar excitació senoïdal i aleatòria 
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4. Alternatives conceptuals i justificació de la 

solució escollida 

El disseny d’un equip d’assaig específic requereix un anàlisi previ de les alternatives 

conceptuals existents, així com la justificació de la solució més òptima. 

Actualment es disposa de tres possibilitats diferents per a realitzar l’equip d’assaig 

plantejat en el present projecte: 

- Màquina de transmissió directa 

- Vibrador servohidràulic 

- Vibrador electrodinàmic 

En la comparació de les alternatives existents s’ha analitzat en primer lloc la capacitat de 

vibració en un sol eix i, un cop escollida l’opció més adient, s’ha comprovat si alhora 

permet la vibració en els tres eixos simultàniament. 

 

4.1. Màquina de transmissió directa 

Aquesta màquina opera variant la distància entre la base i la càrrega (objecte d’assaig) 

mitjançant un mecanisme excèntric, desenvolupant així la força necessària per moure la 

càrrega. 

El principi de funcionament d’una taula mecànica és molt simple; es compon d’un motor 

que mitjançant un sistema de masses excèntriques i uns transformadors mecànics 

permet generar excitacions horitzontals o verticals. 

A continuació es detallen les magnituds característiques d’aquests tipus d’equips[13]: 

- Força: 200 N – 50 kN 
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- Gamma de freqüències: 8 – 60 Hz 

- Desplaçament: 0,25 – 2,5 mm 

- Velocitat màxima: 0,4 m/s 

- Acceleració màxima: 200 m/s2 

A la figura 4.1 es mostra l’exemple d’una màquina de transmissió directa formada per un 

motor elèctric amb un seguit d’excèntriques intercanviables per tal de poder variar 

l’amplitud de vibració i així permetre la realització de diferents assajos. 

 

Figura 4.1 Esquema de màquina de transmissió directa 

Aquests tipus de màquines venen limitades per la potència del mecanisme conductor 

(generalment un motor elèctric). A més, cal destacar que només poden produir 

moviments periòdics i el seu rang freqüencial és relativament estret. 

No obstant, si es volen dur a terme assajos senzills i sense massa requeriments, aquesta 

solució seria la més adequada, tant constructiva com econòmicament. 
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4.2. Vibradors servohidràulics 

Els vibradors servohidràulics disposen la càrrega sobre un pistó vibrant que es mou 

amunt i avall en el cilindre variant la pressió hidràulica de l’oli entre les dues càmeres. 

Aquesta variació de pressió està proporcionada per una servovàlvula hidràulica controlada 

per un senyal elèctric de control. 

A continuació es detallen les magnituds característiques d’aquests tipus d’equips [13]: 

- Força: 10 N – 400 kN 

- Gamma de freqüències: 0 – 500 Hz 

- Desplaçament: 2 – 500 mm 

- Velocitat màxima: 4 m/s 

- Acceleració màxima: 390 m/s2 

A la figura 4.2 es mostra esquemàticament un equip de vibració servohidràulic amb els 

seus principals components. 

 

Figura 4.2 Esquema de vibrador servohidràulic 

El seu principal avantatge és la gran capacitat de desplaçament (fins a uns 500 mm) i una 

gran força a desenvolupar (fins a 400 kN de força vibratòria). També cal destacar que té 

un marge freqüencial raonable i pràcticament sense limitacions a molt baixa freqüència.  
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Tot i així, aquest tipus de màquina té una sèrie de limitacions, com és el treball a alta 

freqüència i la no linealitat de la servovàlvula. A més de possibles impureses al fluid 

hidràulic, que no puguin evitar els filtres incorporats. 

4.3. Vibradors electrodinàmics 

Els equips de vibració electrodinàmics operen convertint un senyal elèctric en un 

moviment mecànic, el qual pot ser controlat molt fàcilment per proporcionar un determinat 

nivell de vibració o força. Aquests equips varien des de petits bancs d’assaig amb imans 

permanents fins a grans taules vibratòries amb electroimants.  

El principi d’operació d’aquests equips consisteix en un element mòbil on s’hi subjectarà la 

càrrega a assajar; aquest element portarà una bovina a la seva part inferior per on el 

corrent podrà fluir. Tal com es mostra a l’esquema de la figura 4.3 l’element serà 

posicionat en un camp magnètic (B), generat per un electroimant, el qual proporcionarà la 

força necessària per moure l’objecte d’assaig.  

 

Figura 4.3 Esquema de vibrador electrodinàmic 

Tal com mostra la següent equació, la força generada per l’equip és proporcional al camp 

magnètic (B), al corrent (I) i a la llargada de la bobina (L). 

F = B·I·L     (Eq. 4.1) 
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A continuació es detallen les magnituds característiques d’aquests tipus d’equips [13]: 

- Força: 9 N – 160 kN 

- Gamma de freqüències: 0 – 3000 Hz 

- Desplaçament: 2 – 50 mm 

- Velocitat màxima: 2 m/s 

- Acceleració màxima: 1490 m/s2 

La característica més destacable dels vibradors electrodinàmics és que ofereixen una 

gamma de freqüències molt àmplia.   

 

4.4. Solució escollida 

A partir de les opcions presentades als apartats anteriors es realitza una comparativa de 

les principals característiques de cada alternativa, que es recull a la taula següent:  

 Taula mecànica Vibrador 
servohidràulic 

Vibrador 
electrodinàmic 

Força 200 N – 50 kN 10 N – 400 kN 9 N – 160 kN 

Gamma de 
freqüències 

8 – 60 Hz 0 – 500 Hz 0 – 3000 Hz 

Desplaçament 0,25 – 2,5 mm 2 – 500 mm 2 – 50 mm 

Velocitat màxima 0,4 m/s 4 m/s 2 m/s 

Acceleració màxima 200 m/s2 390 m/s2 1490 m/s2 

Taula 4.1 Taula comparativa  
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Segons la taula comparativa anterior, en el compliment d’assajos de vibració en un sol eix, 

l’opció de taula mecànica queda descartada ja que no compleix els següents 

requeriments: gamma de freqüències, desplaçaments i velocitats.  

Respecte al segon i tercer model, es comprova que es troben dins les característiques 

desitjades.  

No obstant, s’observen diferències en el valor de desplaçament màxim. Mentre que en el 

cas del vibrador servohidràulic els requisits establerts a l’apartat anterior es situen en un 

nivell intermedi de les capacitats d’aquest tipus d’equips, en el vibrador electrodinàmic el 

desplaçament desitjat es troba al límit del desplaçament que pot aconseguir aquest tipus 

d’equip. Per tant, si es volgués utilitzar aquesta solució segurament seria necessari 

dissenyar un equip a mida ajustat a aquest magnitud. 

Tot i així, d’ambdós alternatives es pot valorar la realització d’assajos de vibració en tres 

eixos simultàniament.  

En el cas d’un vibrador servohidràulic, la solució més evident és la disposició d’un cilindre 

en cadascun dels eixos. Segons les especificacions necessàries, això no representa cap 

tipus de problema.  

Per altra banda, en el cas d’un vibrador electrodinàmic, seria necessari la introducció 

d’una taula lliscant que implicaria efectuar la calibració corresponent a cada assaig a 

realitzar. Aquesta calibració es fa necessària al intercanviar l’eix de vibració de vertical a 

horitzontal, i a l’inrevés. 

Analitzades les tres alternatives, es conclou que la solució més adient és el disseny d’un 

equip de vibració servohidràulic que s’ajustarà perfectament als requeriments previstos. 
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5. Disseny de l’equip d’assaig 

La funció principal de l’equip d’assaig a dissenyar és la possibilitat de desplaçament en les 

tres dimensions de l’espai dels diferents objectes d’assaig.  

Aquests desplaçaments es realitzen segons uns patrons d’assaig predeterminats, els 

quals faran variar diversos paràmetres com són l’amplitud, la freqüència, l’acceleració i la 

velocitat. 

Per tal de dur a terme aquest disseny, es desglossen a continuació els diferents sistemes 

que intervenen en tot equip d’assaig:  

- Sistema mecànic: És l’encarregat de transmetre el moviment de l’equip a  

l’objecte d’assaig. Aquest sistema defineix la geometria que ha de tenir l’equip a 

dissenyar. 

- Sistema hidràulic: És l’encarregat de fer funcionar el sistema mecànic. 

- Sistema de control: És l’encarregat de controlar el sistema hidràulic segons els 

patrons concrets de cada assaig. 

- Sistema de seguretat: És l’encarregat de la seguretat tant dels propis elements 

com dels usuaris de l’equip. 

- Sistema d’alimentació elèctrica: És l’encarregat de garantir que tots els 

sistemes anteriors tinguin el subministrament necessari d’energia per poder 

funcionar correctament. 

 

5.1. Sistema mecànic 

El sistema mecànic de l’equip d’assaig s’encarrega de reproduir el moviment desitjat i 

transmetre’l a l’objecte d’assaig. El fet de poder transmetre aquest moviment de manera 

adequada als diversos components determinarà una geometria concreta a complir per 

l’equip d’assaig. 
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Aquesta geometria està determinada per la capacitat de moure una taula vibratòria en les 

tres dimensions de l’espai, i aquesta és la funció principal de l’equip d’assaig. El moviment 

a tres dimensions, segons la figura 5.1, és possible en un equip d’assaig triaxial amb  

eixos X, Y i Z. 

 

 

 

Figura 5.1 Eixos X,Y i Z 

Del desplaçament en l’eix Z se n’encarrega el cilindre vertical, que també és l’encarregat 

de suportar el pes de la taula i mantenir-la vertical. 

Del desplaçament en els altres dos eixos, X i Y, se n’encarreguen els cilindres 

horitzontals.  

A la següent figura es mostra un esquema de la taula suportada pels diferents cilindres, i 

s’hi detallen els elements d’unió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2  Esquema de taula amb cilindres 

1. Ròtula horitzontal 

2. Ròtula vertical 

3. Junta universal 

4. Cilindre horitzontal 

5. Cilindre vertical 

6. Taula vibratòria 
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a. Anàlisi del moviment vertical 

El moviment respecte l’eix Z és funció del cilindre vertical. Per tal que aquest moviment 

sigui possible és necessari introduir unes articulacions (2, figura 5.2) en els punts d’unió 

de la taula amb els eixos horitzontals.  

Aquestes ròtules es col·locaran en posició vertical ja que han de permetre que la taula 

pugui pujar i baixar sense dificultat. A més, per garantir que la taula no es desplaça 

lateralment, els cilindres horitzontals ajudaran a que aquesta es mantingui vertical en tot 

moment, proporcionant el desplaçament necessari perquè això es compleixi.  

b. Anàlisi del moviment horitzontal 

En aquest pla, la taula s’ha de poder desplaçar en les dues dimensions però no ha de 

poder girar; per això serà necessari eliminar la possibilitat de gir de la taula. Per 

aconseguir aquest propòsit es genera un quadrilàter rígid en una direcció de 

desplaçament (eix X). Per aquest moviment també és necessària la introducció 

d’articulacions (1, figura 5.2), que en aquest cas es posicionen en el punt d’unió dels 

cilindres amb la barra d’acompanyament d’aquestes. La posició d’aquestes ròtules serà 

horitzontal per tal de garantir el correcte acompanyament de la taula en el moviment 

respecte el pla X-Y.  

A la següent figura es detalla, esquemàticament, la posició d’aquestes articulacions 

(representades per ròtules esfèriques) i la introducció del quadrilàter fix per tal d’impedir el 

gir de la taula sobre l’eix Z.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Posicionament de les ròtules 

1. Ròtula horitzontal 

2. Ròtula vertical 

3. Quadrilàter fix 
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c. Combinació dels dos moviments 

L’anàlisi per separat del possibles moviments que pot realitzar l’equip d’assaig demostra 

que es pot realitzar un assaig en les condicions del tot òptimes.  

Tot i així, al combinar el moviment vertical amb els horitzontals sorgeix un punt de 

conflicte, que necessita una justificació de la solució constructiva escollida. Per tal de dur 

a terme l’assaig en les condicions especificades a les normatives, el moviment vertical i 

horitzontal hauria de correspondre als seus eixos, és a dir, la taula no hauria de està 

sotmesa a cap inclinació durant la realització de l’assaig. 

La solució que s’ha optat per tal de dur a terme l’assaig simultàniament als 3 eixos és la 

incorporació d’un junta Cardan a la base del cilindre vertical. Aquesta junta permet el 

desplaçament en qualsevol direcció de l’espai. No obstant, aquesta elecció suposa que el 

moviment horitzontal de la taula no serà exactament en el pla X-Y. Tot i així, tenint en 

compte que el desplaçament màxim més desfavorable és de ± 50mm, es considera que 

la desviació alhora de dur a terme l’assaig serà insignificant i per tant acceptable. 

També s’ha de considerar l’estalvi que suposa utilitzar aquest tipus de solució, ja que si el 

que es vol és un desplaçament del tot independent dels 3 eixos seria necessari 

desenvolupar un sistema molt complex, on segurament es doblarien alguns dels elements 

principals (cilindres horitzontals) i s’afegirien elements addicionals de guiatge. 

Un cop establert que la solució d’incorporar una junta Cardan és la més adequada cal 

atendre a les necessitats que això suposa. 

Alhora d’utilitzar la junta Cardan, el desplaçament horitzontal de la taula passa a ser un 

desplaçament amb un mínim de curvatura. Aquesta fet provoca que les ròtules que 

treballen horitzontalment estiguin a una distància mínima (figura 5.4) per tal que es trobin 

dins el seu rang de treball. 
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Figura 5.4 Definició de la longitud del braç horitzontal 

A partir de la figura 5.4 i els càlculs de l’apartat A.2. de l’annex A de càlculs es detalla que 

la longitud L que ha de tenir el braç de guiatge per tal que la ròtula treballi dins els seus 

límits és de 760mm. 

 

5.2. Sistema hidràulic 

El sistema hidràulic és necessari per garantir un correcte funcionament del sistema 

mecànic descrit anteriorment. Així, s’assimila cada desplaçament a un cilindre hidràulic. 

Aquest serà l’encarregat de desenvolupar el moviment desitjat en cada una de les tres 

direccions de l’espai.  

A més, el fet d’estar accionat hidràulicament, obliga que el sistema hidràulic subministri la 

potència hidràulica necessària en cada moment. Per tant, ha de contenir un fluid a la 

pressió convenient que garanteixi el correcte funcionament dels cilindres.  

A la figura 5.5 es representa esquemàticament el sistema hidràulic i els elements que el  

componen.  
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Figura 5.5 Esquema del sistema hidràulic 

Per tal que els cilindres subministrin el desplaçament necessari, la regulació dels 

mateixos es porta a terme mitjançant el control del cabal del fluid que entra en el seu 

interior mitjançant una servovàlvula.  

L’oli que entra a la servovàlvula prové d’un acumulador hidropneumàtic. Aquesta solució 

afavoreix el treball de la servovàlvula ja que l’acumulador garanteix una pressió de treball 

més estable que la generada pel conjunt motor-bomba.  

La servovàlvula, doncs, s’encarrega de deixar passar el cabal necessari d’oli a una de les 

dues entrades del cilindre i connectar l’altra al circuit de retorn, passant prèviament per un 

altre acumulador hidràulic. Per aquest circuit, l’oli circula a baixa pressió fins al dipòsit 

d’alimentació, passant per un nou filtre per tal de recollir les possibles impureses que hi 

pugui haver dins el propi circuit.  

Un cop al dipòsit, mitjançant el conjunt motor-bomba, l’oli torna a ser succionat i comprimit 

per tornar a entrar al circuit.  

 

1. Dipòsit 
2. Motor 
3. Bomba 
4. Vàlvula de seguretat 
5. Filtre d’entrada 
6. Conjunt distribuïdor 
7. Servovàlvula 
8. Cilindre 
9. Filtre de retorn  
10. Acumulador entrada 
11. Acumulador de retorn 
12. Taula vibratòria 
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5.3. Sistema de control 

El sistema de control és l’encarregat de garantir que les magnituds que es necessiten 

controlar i analitzar durant l’assaig es corresponguin als valors preestablerts (segons la 

normativa o especificacions imposades). 

El sistema de control seleccionat, per tal que l’equip d’assaig a dissenyar pugui realitzar 

els assajos de forma satisfactòria, és el servosistema. 

a. Definició de servosistema 

Un servosistema és un sistema format per un conjunt d’elements, acoblats entre si, 

capaços de produir energia en la forma i quantitat oportuna. Aquesta energia està sempre 

modulada per un senyal elèctric de baix nivell energètic que segueix les ordres d’un 

programa de funcionament.   

El tipus de servosistema utilitzat pel control de l’equip d’assaig a dissenyar és un 

servosistema en anell tancat (figura 5.6). Aquesta opció permet, a més de complir l’ordre 

de maniobra desitjada, garantir que entre el senyal i la resposta no es produeixi un error 

superior al preestablert prèviament.  

 

Figura 5.6 Servosistema en anell tancat 

El funcionament d’un servosistema genèric, tal i com es representa a la figura 5.6, està 

controlat per un ordinador. A l’ordinador es fixa el senyal de referència i aquest s’encarrega 

de materialitzar el comportament teòric del sistema. A partir d’aquest senyal i de la seva 
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resposta es genera el senyal de consigna, que arriba al controlador i s’encarrega de 

transformar el senyal digital en una magnitud elèctrica analògica. Aquest senyal analògic 

rep el valor de la magnitud física produïda per l’element d’actuació. 

b. Descripció del servosistema utilitzat 

Per tal de garantir que durant l’assaig es compleixen en tot moment les especificacions 

establertes, és del tot necessari la implantació d’un servosistema en anell tancat per 

cilindre (figura 5.7).  

 

Figura 5.7 Servosistema per cilindre 

Els elements que interactuen directament amb l’objecte d’assaig són els cilindres 

hidràulics, i per tant l’element a controlar és el seu desplaçament. 

Depenent del tipus d’assaig a realitzar hi ha un senyal de referència corresponent a 

posició o un senyal corresponent a acceleració. Per tant, també cal generar dos senyals 

de realimentació. El senyal corresponent a la posició ve donat pel propi cilindre hidràulic, 

que ja porta incorporat un LVDT al seu interior i aquest retorna la posició actual del 

cilindre. El senyal corresponent a l’acceleració ve donat per la incorporació d’uns 

acceleròmetres a la taula vibratòria, els quals mesuren l’acceleració que rep en tot 

moment el component a assajar. 

La possibilitat d’obtenir dos senyals de realimentació obliga a adquirir un ordinador amb la 

capacitat de rebre dues entrades diferents i un programari que permeti transformar 

aquests senyals, si és necessari, per a generar el senyal de consigna. Aquest és sempre 



Equip de vibració servohidràulic triaxial  Pàg. 33 

 

de posició i s’envia al servocontrolador (representat per la servovàlvula) per tal de 

transmetre el senyal a l’element a controlar (representat pel cilindre hidràulic). 

El fet d’obtenir dos senyals de realimentació diferents es basa en el possible joc alhora de 

transmetre el desplaçament des del cilindre hidràulic a la taula vibratòria. Per aquest 

motiu, en alguns tipus d’assaig concrets es fa necessari controlar l’acceleració de 

l’objecte d’assaig per comprovar el compliment de les normatives. 

El senyal de realimentació de posició ajuda a posicionar la taula al seu punt zero al inici de 

cada assaig. 

A la figura següent es mostra el servosistema complet. 

 

Figura 5.8 Servosistema  
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5.4. Sistema de seguretat 

En tot equip d’assaig es fa necessari la introducció d’un sistema de seguretat, que 

garanteixi tant la seguretat dels usuaris com dels propis components integrants del 

sistema. 

El sistema de seguretat està present en tres dels sistemes descrits anteriorment: el 

sistema mecànic, el sistema hidràulic i la seguretat dels usuaris de l’equip d’assaig. 

a. Seguretat del sistema mecànic 

L’encarregat de garantir la seguretat del sistema mecànic és l’ordinador de control.  

Aquest, segons el senyal de realimentació que rebi, decidirà aturar l’assaig si els 

paràmetres difereixen notablement dels valors preestablerts. 

El fet de rebre un senyal de realimentació notablement diferent al senyal de referència 

permet detectar possibles alteracions durant la realització de l’assaig. Aquestes 

alteracions són indicadors potencials d’algun tipus de problema en el sistema mecànic a 

l’hora de realitzar l’assaig. Per tant, l’acció de l’ordinador serà aturar l’assaig i així protegir 

el sistema mecànic. 

Els elements que es protegeixen amb aquest sistema són: el sistema de guiatge i suport 

de la taula vibratòria, el propi objecte d’assaig, el sistema hidràulic i els usuaris. 

b. Seguretat del sistema hidràulic 

El sistema hidràulic de l’equip d’assaig treballa a una pressió molt elevada. Per tal de 

garantir la seguretat en el cas de sobrepressió s’incorpora una vàlvula limitadora de 

pressió, tarada a 1,1 vegades la pressió de servei, que en cas d’arribar a aquest valor 

retorna el fluid bombejat al dipòsit. Aquesta sobrepressió normalment és causada per no 

tenir el desplaçament  desitjat d’algun dels cilindres.  

c. Seguretat dels usuaris 

A fi de garantir la seguretat de les persones que es trobin a l’entorn de l’equip d’assaig, 

tant els seus usuaris com el personal proper, és necessari delimitar un recinte que aïlli 

l’equip físicament de l’exterior. Aquest recinte descrit és la pròpia bancada que també 
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serveix per aïllar els usuaris dels propis elements mòbils de l’equip: els cilindres hidràulics. 

A més, al tractar-se d’un assaig a vegades destructiu, el fet de tenir una zona no 

accessible permet protegir els usuaris de possibles perills en el moment de fallada de 

l’objecte d’assaig, com per exemple que algun element surti projectat. 

La pròpia bancada també protegeix l’usuari del contacte amb els conductes d’oli que 

arriben al cilindres hidràulics, ja que al ser de subministrament continu aquests conductes 

estan a una temperatura elevada. 

Tot i així, encara que es disposi d’una bancada que limita l’accés al propi equip d’assaig, 

és imprescindible realitzar una formació específica a tot el personal que utilitzi l’equip 

d’assaig per tal que sàpiga en tot moment el que cal fer en cas de fallada. 

 

5.5. Sistema d’alimentació elèctrica 

El sistema d’alimentació elèctrica és l’encarregat de garantir que els sistemes anteriors, 

directa o indirectament, tinguin el subministrament necessari d’energia i funcionin 

correctament. La font d’energia que alimenta els sistemes anteriors és elèctrica. Aquesta 

es contracta a la companyia corresponent i és subministrada en forma trifàsica de 380V 

entre fases i 50Hz. 

Els principals punts on es necessita alimentació elèctrica i les diferents línies 

d’alimentació estan representades a la figura 5.9. 
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Figura 5.9 Sistema d’alimentació elèctrica 

 

Les diferents línies d’alimentació són: 

- Alimentació motor-bomba (a, figura 5.9): És necessari un rectificador (7, figura 

5.9) que transformi els 380V trifàsics als 24V de contínua necessaris 

- Alimentació de l’ordinador (b, figura 5.9): Regula el sistema de control i 

s’alimenta de tensió monofàsica de 220V 

- Alimentació dels transductors de desplaçament (LVDT) i acceleració 

(acceleròmetre) (c i e, figura 5.9): És necessari un rectificador (10, figura 5.9) 

que transformi els 220V monofàsics als 15V de contínua necessaris. 

- Alimentació de les servovàlvules (d, figura 5.9): És necessari un rectificador 

(10, figura 5.9) que transformi els 220V monofàsics als 15V o 24V de contínua 

necessaris. 

1. Conjunt Motor-Bomba 
2. Acceleròmetre 
3. Ordinador 
4. Servovàlvula 
5. Cilindre hidràulic (LVDT) 
6. Taula vibratòria 
7. Rectificador 1 
8. Subministre energia 
9. Convertidor a monofàsic 
10. Rectificador 2 

 
a. Alimentació Motor-Bomba 
b. Alimentació ordinador 
c. Alimentació LVDT 
d. Alimentació Servovàlvula 
e. Alimentació Acceleròmetre 
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A partir d’aquest esbós del sistema d’alimentació elèctrica, l’empresa a la qual se 

subministri l’equip d’assaig cal que realitzi un càlcul de la potència necessària per tal que 

tots els sistemes siguin capaços de funcionar correctament. 

Cal recordar que el conjunt motor-bomba necessita una alimentació elèctrica constant, fet 

que no ha de perjudicar les altres línies d’alimentació. 
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6. Elements integrants de l’equip d’assaig 

6.1. Components comercials 

6.1.1. Cilindres hidràulics 

a. Descripció 

Els cilindres hidràulics són els components principals del sistema hidràulic i també de 

l’equip d’assaig. 

Per tal d’escollir els cilindres hidràulics s’analitzen les característiques determinades a 

l’apartat 3 i es decideix adquirir dos tipus de cilindres: un cilindre per l’eix Z i un altre 

cilindre que servirà tant per l’eix X com per l’eix Y. 

A continuació es mostra un esquema d’un cilindre i les diferents parts que el componen. 

 

Figura 6.1 Secció d’un cilindre hidràulic [9] 

2 

7 

6 

5 

       3 

     4 

 

1 

1. Base 
2. LVDT 
3. Entrada de fluid 
4. Pistó 
5. Coixinets hidrostàtics 
6. Element d’estancament 
7. Previsió de fixació 
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La part principal del cilindre hidràulic és un pistó interior recobert per una carcassa 

exterior, que s’eixampla a la seva part central.  

Aquest pistó està mecanitzat a partir d’una peça d’aliatge d’acer i en un dels seus extrems 

hi té forats roscats per tal d’acoblar-hi els elements necessaris.  

La presència dels coixinets hidrostàtics és un fet important a l’hora d’escollir un cilindre o 

altre, ja que aquests s’encarreguen de centrar la direcció del pistó i absorbir la càrrega 

radial. A més, el fet d’introduir coixinets hidrostàtics, assegura la creació d’una pel·lícula 

lubricant, evitant així el desgast dels elements en contacte.  

També és important la presència d’un transductor de posició, en aquest cas un LVDT, que 

permet un seguiment de l’assaig a partir del propi cilindre.  

b. Funcionament 

El moviment del pistó es genera a partir de l’entrada d’un determinat cabal de fluid al 

interior.  

A la figura 6.2 es representen els dos possibles sentits de desplaçament del pistó.  

 
Figura 6.2 Esquema de funcionament d’un cilindre hidràulic 

En  els dos casos el cabal a alta pressió, controlat per una servovàlvula, entra a una de 

les càmeres interiors del cilindre. Aquests càmeres es troben prèviament plenes de fluid a 
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baixa pressió. Al entrar el fluid a alta pressió, aquest provoca una diferència de pressió 

entre les cares de secció més ampla del pistó (S). Aquesta diferència de pressions 

provoca un moviment del pistó que tendeix a igualar-les. Així, el cabal de fluid que entra a 

alta pressió és igual al que desocupa la càmera oposada, a baixa pressió. 

c. Transductor de desplaçament. LVDT 

Al interior del pistó, de forma coaxial, hi ha un transductor de desplaçament del tipus 

sensor inductiu LVDT.  

El funcionament d’aquest tipus de transductors consisteix en la inducció d’una corrent 

alterna, des d’un debanat primari fins a dos debanats secundaris mitjançant un material 

ferromagnètic mòbil al seu interior, que és el que reparteix la inducció sobre els dos 

secundaris. Quan el nucli està en el centre, la corrent induïda als dos secundaris és la 

mateixa, mentre que al desplaçar-se cap a un costat o altre, les dues corrents varien 

linealment amb el desplaçament. Aquesta diferència de tensions en els dos secundaris 

dóna la mesura del desplaçament.  

A partir del desplaçament efectuat pel pistó es genera un senyal que s’envia, en forma de 

realimentació, a l’ordinador que controla el moviment. 

d. Selecció 

El pas previ a seleccionar un cilindre hidràulic és extreure la seva corba característica. El 

fet d’obtenir una corba característica que s’ajusti a les especificacions extretes a l’apartat 

3 és fonamental per tal de poder escollir els cilindres adequats. 

La corba característica d’un cilindre relaciona les seves principals característiques:  

- Amplitud 

- Velocitat 

- Acceleració 

I les relaciona amb el rang de freqüències de treball. 
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Per tal d’obtenir la corba de característiques es traça una línia recta amb l’amplitud 

màxima desitjada i una altra amb l’acceleració màxima desitjada. Aquestes dues línies 

s’han d’intersecar per tal de determinar la velocitat màxima del cilindre. Tot i així, i després 

de consultar amb diversos proveïdors, el valor de velocitat màxima recomanable per 

cilindres és de 0,8 m/s. Amb aquest valor de velocitat no s’hauria de tenir problemes per 

tal d’arribar als valors de desplaçament i acceleració requerits. 

A continuació (figura 6.3) es mostra un exemple de corba característica d’un cilindre 

hidràulic comercial. 

 

Figura 6.3 Corba característica d’un cilindre hidràulic comercial [2] 

Un cop obtinguda la corba característica, cal comprovar que el cilindre hidràulic és capaç 

de suportar i desplaçar l’objecte d’assaig. 

A l’apartat A.3. de l’annex A de càlculs es mostren les corbes característiques de cada 

cilindre i es comprova que la força capaç de generar cada cilindre és suficient per 

suportar i desplaçar l’objecte d’assaig. 
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 A partir d’aquestes justificacions, els cilindres escollits són els següents: 

- Eix Z: 

Per tal de seleccionar el cilindre corresponent a l’eix Z cal fer referència a la seva corba 

característica i a la força capaç de desplaçar. I també és molt important definir la seva 

subjecció a la taula vibratòria. 

A la figura 6.4 es mostra la solució que ha d’adoptar el cap del cilindre per tal de subjectar 

correctament la taula vibratòria. Per tal d’aconseguir aquesta subjecció el diàmetre mínim 

que s’aconsella, segons diversos fabricants consultats ([2],[9]), és de 80mm. Per tant, a 

partir d’aquesta dada es comprova (apartat A.3. de l’annex A de càlculs) la capacitat de 

suportar i desplaçar l’objecte d’assaig. Igualment, el model a escollir ha de permetre una 

subjecció adequada a la bancada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Esquema del cilindre escollit per a l’eix Z 

El model de cilindre escollit per a l’eix Z és:  

Cilindre 
PNOM 

[bar] 
 

FNOM 

[kN] 

Øpistó 

[mm] 

?x 

[mm] 
        

CGS 280 D 40 80 100 T 1X 16 Z B M D L 

Taula 6.1 Cilindre seleccionat corresponent a l’eix Z [2] 
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Tot i que el cilindre seleccionat, segons el seu fabricant, està dissenyat per a treballar a 

una  pressió nominal de 28 MPa, es farà treballar a una pressió de 21 MPa, tal com ja s’ha 

indicat a l’apartat 5.2. 

- Eix X / Eix Y: 

Per aquests dos eixos s’utilitzarà el mateix cilindre, ja que les especificacions obtingudes 

a l’apartat 3 són el suficientment semblants per tal d’arribar a aquesta conclusió. A més, el 

fet d’utilitzar el mateix cilindre simplifica el disseny de l’equip. 

Es considera adequat el cilindre que presenta un eix de 50 mm de diàmetre [2] i una 

subjecció que permet agafar el cilindre per la seva part davantera i aportar una millor 

solució a l’hora de l’acoblament al suport corresponent, tal com es mostra a la figura 6.5. 

 

Figura 6.5 Esquema del cilindre escollit pels eixos X i Y 

El model de cilindre escollit pels eixos X i Y és: 

Cilindre 
PNOM 

[bar] 
 

FNOM 

[kN] 

Øpistó 

[mm] 

?x 

[mm] 
        

CGS 280 C 40 50 100 T 1X 16 Z B M D L 

Taula 6.2 Cilindre seleccionat corresponent als eixos X i Y [2] 

Igual que a l’eix Z el cilindre escollit, tot i estar dissenyat per a treballar a una  pressió 

nominal de 28 MPa, es farà treballar a una pressió de 21 MPa. 
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6.1.2. Servovàlvula 

La servovàlvula és un element capaç de convertir molt ràpidament petits senyals 

elèctriques en gran cabals hidràulics de sortida. La seva funció principal és regular el 

cabal de fluid que entra dins el cilindre. 

El tipus de servovàlvula escollit pel present projecte és el de dos etapes. El seu 

funcionament es descriu a partir de la figura 6.6. 

 

Figura 6.6 Esquema de la servovàlvula  

La servovàlvula disposa de quatre entrades: 

- P: Comunica amb el grup motor-bomba o amb un acumulador de pressió 

situat just a l’entrada de la servovàlvula. Aquesta entrada és la que augmenta la 

pressió del fluid 

- T: Retorn o sortida, retorna el fluid a baixa pressió que surt del cilindre fins a un 

dipòsit 

- A i B: Les dues entrades que comuniquen la servovàlvula amb les dues 

entrades al interior del cilindre 

El control del cabal de pas s’efectua mitjançant un senyal elèctric de control. Aquest 

senyal d’intensitat té una determinada amplitud i polaritat. L’amplitud determina la quantitat 

de cabal que es permet passar a través de la servovàlvula, i la polaritat determina a quina 

entrada del cilindre es dirigeix el fluid. 

El funcionament intern es basa en el desplaçament d’un pistó que permet comunicar 

l’entrada P amb una de les entrades del cilindre (A o B) i, simultàniament, la sortida R amb 

l’altra entrada del cilindre. 
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El moviment d’aquest pistó es produeix mitjançant una força magnètica originada per 

l’excitació d’una bobina. Aquesta és excitada per la intensitat de control. 

El model de servovàlvula seleccionat, tant per l’eix Z com pels eixos X i Y, queda justificat 

a l’apartat A.4 de l’annex A de càlculs, a partir del cabal nominal necessari per fer 

funcionar els cilindres a màxima velocitat i plena càrrega. 

A continuació, a la taula 7.3, es detalla el model escollit: 

Servovàlvula    CabalNOM [l/min]    PNOM [bar]    

4WS2E D 16 2X 100 B 9 ET 210 K9 E V 

Taula 6.3 Selecció de les servovàlvules [11] 

 

6.1.3. Acumulador hidropneumàtic de bufeta 

- Característiques generals 

En el disseny del present equip es fa necessari la incorporació d’un acumulador 

hidropneumàtic ja que, per tal de generar la vibració, s’utilitzen servovàlvules que 

permeten obtenir la cadència necessària alhora de realitzar l’assaig. 

Aquesta elevada cadència es podria resoldre amb les servovàlvules per si mateixes, però 

per tal de no forçar-les, s’incorpora un acumulador hidropneumàtic i així absorbir les 

sobrepressions presents en el canvi de comandament. De fet, si no s’optés per incloure 

l’acumulador, aquest canvi consecutiu de comandament podria produir un desajust de la 

servovàlvula, generant vibracions desagradables, sorolls i possibilitat de danyar els 

elements de control. 

Per altra banda, l’opció d’introduir un acumulador hidropneumàtic també té els següents 

avantatges: 

- Complementa el flux de la bomba 

- Elimina possibles fluctuacions de pressió 



Equip de vibració servohidràulic triaxial  Pàg. 47 

 

- Manté l’eficiència del sistema 

- Compensa pèrdues 

- Absorbeix xocs hidràulics 

Després d’analitzar diferents tipus d’acumuladors, s’ha optat pel tipus d’acumulador 

hidropneumàtic de bufeta, que aporta la solució més econòmica.  

La següent figura mostra esquemàticament el model d’acumulador hidropneumàtic 

escollit. 

 

Figura 6.7 Acumulador hidropneumàtic de bufeta [6]. 

- Selecció 

Per tal de poder escollir l’acumulador adient es necessita saber el cabal màxim de 

funcionament i la pressió màxima de treball. 

A partir dels apartats anteriors s’ha determinat un cabal de funcionament de 100 l/min i 

s’ha escollit una pressió de servei de 21 MPa. Amb aquests dos paràmetres el model més 

adient és el següent, justificat a l’apartat A.5 de l’annex A de càlculs: 

OLAER OLV 0,7 – 330 [6] 

 

6.1.4. Grup d’alimentació hidràulica 

Un cop seleccionats els principals elements que compondran l’equip, ja es té prou 

informació per seleccionar el grup hidràulic necessari. 
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A continuació (figura 6.8) es mostra un esquema del grup hidràulic amb tots els elements 

necessaris. 

 

Figura 6.8 Esquema grup hidràulic [10] 

a. Bomba hidràulica (3, figura 6.8) 

Per tal de seleccionar la bomba hidràulica necessària per impulsar el fluid al circuit, cal 

conèixer el cabal necessari per accionar cadascun dels cilindres. Tal com s’ha especificat 

en l’apartat anterior, el cabal necessari per fer funcionar els cilindres és de 100 l/min.  

b. Motor elèctric (2, figura 6.8) 

Per accionar la bomba hidràulica, el motor elèctric necessita subministrar la següent 

potència[10]: 

 (Eq. 6.1) 

On: p: Pressió [bar] 

QC: Cabal [l/min] 

r: rendiment conjunt motor-bomba: 0.8 

A partir de l’anterior relació s’obté una potència de 43.75 kW. 

c. Altres elements del sistema d’alimentació hidràulica 

- Recipient (1, figura 6.8): Es proveirà d’un dipòsit hidràulic segons[10]: 

1. Recipient 
2. Motor 
3. Bomba 
4. Sortida de l’oli a pressió 
5. Vàlvula de seguretat 
6. Retorn de l’oli 
7. Filtre de l’oli, entrada 
8. Filtre de l’oli, sortida 

 

600·r
p·Q

P C=
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V = 3 · QC      (Eq. 6.2) 

Segons les dades obtingudes en els apartats anteriors, es requereix un 

dipòsit de 300l per tal de poder fer front al cabal necessari que demana el 

circuit. 

- Filtres:  

• Filtre de sortida (8, figura 6.8): És convenient incloure un filtre de sortida 

(aspiració) de 3 µm [11] per tal d’evitar problemes al circuit, sobretot a 

l’entrada de les servovàlvules. 

• Filtre d’arribada (7, figura 6.8): També és oportú incloure un filtre 

d’arribada de l’oli (retorn) de 3 a 5 µm [11] per tal de contenir la brutícia 

recollida al realitzar tot el recorregut i evitar, així, un deteriorament de 

l’oli. 

- Vàlvula de seguretat (5, figura 6.8): També s’inclourà una vàlvula de 

seguretat tarada a Pa = 1,1 · p = 23 MPa [10] per tal d’enviar l’excés de 

pressió un altre cop al recipient. 

- Altres elements: 

• Manòmetre indicador de pressió: Element útil per tal de tenir controlada 

la pressió del dipòsit i poder-la comprovar en qualsevol moment. 

• Sonda de temperatura: Element molt important ja que l’oli, al realitzar tot 

el circuit a alta pressió, tendeix a escalfar-se molt. En qualsevol cas, no 

pot excedir temperatures superiors a 65ºC o 70ºC. 

• Intercanviador de calor: Quan l’oli torna al dipòsit, després de realitzar 

tot el circuit, es troba a una temperatura molt elevada. Per tant, cal 

refredar aquest oli ja que sinó, al anar recorrent el circuit, s’obtindria una 

temperatura excessivament elevada. 

Un cop citats tots els elements necessaris que ha d’incorporar l’equip d’alimentació 

hidràulic que donarà servei a l’equip d’assaig, es considera l’opció d’obtenir un conjunt 
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motor-bomba sencer d’algun proveïdor industrial. S’escull el model ABAPG-A10V SO71 de 

Bosch Rexroth AG [14]. 

6.1.5. Aïllament elàstic 

La bancada de l’equip a dissenyar consta de 5 perfils HEB320 i entre ells una massa de 

formigó per tal de suportar l’equip i generar una bancada comuna per poder aïllar l’equip 

de l’exterior. Aquest aïllament no solament permet aïllar el terra de les vibracions 

generades per l’equip, sinó que garanteix que l’objecte d’assaig no rebi vibracions 

exteriors. 

A fi de definir un aïllament elàstic adequat, i segons diferents normes consultades, es 

considera que un aïllament elàstic és eficaç si la força que transmet a terra amb aïllament 

no supera el 20% de la força que transmetria sense aïllament. Fet que també es compleix 

per a vibracions procedents de l’exterior i que afecten al sistema. 

Seguint les consideracions especificades a [7], es dissenya un aïllament per tal de 

suportar l’equip i aïllar-lo del medi exterior. El disseny d’aquests elements es realitza de 

manera que només es considera la vibració sobre l’eix vertical, suposant que en les altres 

direccions l’aïllament funcionarà de la mateixa manera i, per tant, correctament. 

Segons la justificació exposada en l’apartat A.6 de l’annex A de càlculs, s’ha escollit 

l’element d’aïllament elàstic que figura a la següent taula, i del qual se’n col·locaran 5 

unitats a cada vèrtex de la bancada. 

 

 

 

Taula 6.4 Aïllament elàstic seleccionat [7]  

 

Peça Nº 
Mescla 

CF 
Tipus 

D 

[mm] 

H 

[mm] 

B 

[mm] 
Rosca 

FZ max 

[N] 

sZ max 

[mm] 

5018 004 11 MN 70 HD 0 228 125 204 M16 11000 11,00 
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6.1.6. Acceleròmetres 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 5.3, la necessitat de generar un senyal de resposta 

d’acceleració obliga a incorporar un transductor d’acceleració a la taula vibratòria.   

Una alternativa és utilitzar un acceleròmetre per a cada eix dels tres existents (X, Y i Z). 

L’altra, és col·locar un únic acceleròmetre que tingui la capacitat de mesurar l’acceleració 

en els 3 eixos.  

L’opció escollida és la primera, ja que en alguns casos no es fa necessari la mesura 

simultània en els 3 eixos. A més, aquesta opció representa un estalvi econòmic important. 

El model seleccionat és el Model 141 de Setra, que compleix amb les especificacions 

imposades pel senyal d’excitació de l’apartat 3.3.3., tant en l’acceleració com en la 

freqüència.  

 

6.2. Elements que es fabriquen 

6.2.1. Taula vibratòria 

Alhora de dissenyar aquesta taula s’ha de tenir en compte que cal aconseguir el mínim 

pes i  la màxima rigidesa estructural. Per aconseguir-ho, es considera adequada la 

utilització del  material d’aleació d’alumini 7049 (A-Z 8 G1), ja que té una excel·lent relació 

qualitat-pes. A més, per tal de donar rigidesa al conjunt, es genera tot un entramat de 

nervis a la part inferior de la taula  sense haver de recórrer a un augment de pes 

considerable (figura 6.9). 

 

Figura 6.9 Taula vibratòria 
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Igualment, es mecanitza un cert nombre de forats roscats per tal de poder subjectar 

l’objecte d’assaig. La disposició d’aquests permet subjectar tant peces petites 

(col·locades al centre de la taula) com gran conjunts (ocupant tota la taula).  

Per altra banda, les parets de la taula es reforcen augmentant el seu gruix en les zones 

d’unió amb els cilindres.  

Un cop està dissenyada la taula cal estudiar el seu comportament enfront la vibració que 

genera el propi equip. Per tant, s’hauria de fer un estudi amb un programa d’elements finits 

per obtenir els seus modes propis de vibració i així assegurar-se que el disseny realitzat 

és correcte. En el present projecte, aquesta tasca s’encarrega a una enginyeria externa.   

 

6.2.2. Suports 

a. Suport eix X 

L’estructura primària del suport corresponent a l’eix X es compon d’una placa vertical, una 

placa horitzontal (per subjectar el conjunt a la bancada) i, per tal de rigiditzar el conjunt i 

contrarestar el pes que genera el cilindre, tres plaques en funció de carteles, tal com es 

veu a la figura 6.10. 

   

Figura 6.10 Suport eix X i vista explosionada d’aquest 
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El material de totes les peces que componen aquest suport és C 45 34CrMo4 segons 

[15]. Es tracta d’un acer de bona resistència i tenacitat. Gràcies a la seva bona 

trempabilitat, és molt utilitzat per a peces bonificades de seccions mitjanes i grans, 

sotmeses a fortes sol·licitacions. És el més usat entre els acers de característiques 

elevades i es troba fàcilment en el mercat.  

A la part de connexió entre suport i cilindre es col·loca una xapa de reforç. A sobre s’hi 

munta el subconjunt que conté els rodaments que serveixen de guiatge dels eixos que 

reben el moviment del cilindre corresponent a l’eix X. Aquest subconjunt es decideix 

acoblar-ho a partir d’unions cargolades, ja que al contenir els rodaments lineals de guiatge 

es necessita una certa tolerància i en cas d’una desviació resulta més fàcil la seva 

reparació.    

               

Figura 6.11 Subconjunt de guiatge 

b. Suport eix Y 

Per aquest suport es considera una solució similar a l’anterior, o sigui, una estructura 

primària formada per una xapa vertical , una xapa horitzontal per a la unió amb la bancada 

i dues carteles per a rigiditzar el conjunt. També s’utilitza el material C 45 34CrMo4 

segons [15]. 

A diferència del suport de l’eix X, en aquest cas tots els elements estaran soldats. Ja que 

aquest eix no ha de garantir el correcte moviment de la taula (controlat per l’eix X), no es 

preveu cap modificació del conjunt.  

A la següent figura es mostra el suport. 
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Figura 6.12 Suport eix Y 

c. Suport eix Z 

El suport de l’eix Z es compon de la junta Cardan a la qual se li han soldat unes plaques a 

cada extrem per tal de poder unir el cilindre a la bancada. A més, exteriorment, s’hi ha 

introduït una placa plegada per tal d’aïllar i protegir aquesta junta dels elements exteriors 

que hi puguin arribar a interferir.  

 

Figura 6.13 Xapa de protecció 

Per tal que la junta Cardan pugui aguantar el pes de tot el conjunt en el punt d’acceleració 

màxima s’ha de determinar el diàmetre mínim que ha de tenir l’eix interior. Aquest 

diàmetre s’estableix en 25 mm segons el càlcul de l’apartat A.7 de l’annex A de càlculs. 

El material de l’eix de la junta Cardan és C 45 segons [15]. 

A la següent figura es mostra la junta Cardan escollida i els elements de protecció.   
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Figura 6.14 Junta Cardan utilitzada 

 

 

6.2.3. Element de guiatge del cilindre eix X  

Aquest element s’acobla al cilindre corresponent a l’eix X per la seva part central.  

Els cilindres que es troben als seus dos extrems, al col·locar-se dins els rodaments del 

suport de l’eix X, impedeixen que la taula de vibració roti respecte la vertical ja que 

d’aquest punt en sortiran els elements d’enllaç amb la taula.  

La següent figura (figura 6.15) mostra el detall de la peça i els elements que la formen: els 

dos cilindres auxiliars, un element d’unió entre ells i unes forquilles a cada extrem per tal 

de rebre la ròtula dels elements d’unió entre cilindres i taula.  

 

Figura 6.15 Element de guiatge del cilindre corresponent a l’eix X 

Cal tenir en compte que els dos cilindres auxiliars, al estar en contacte amb uns 

rodaments lineals, necessiten un acabat superficial concret. Per això, en cas de 

reparació, la unió es realitza de forma cargolada permetent-ne una fàcil substitució. 
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Igual que en els suports dels eixos X i Y, s’utilitza el material C 45 34CrMo4 segons [15], 

excepte els dos eixos guia, que es compren directament a fàbrica [16]. 

6.2.4. Element d’unió Taula - Cilindres horitzontals 

Per tal d’unir els cilindres amb la taula vibratòria s’ha optat per l’ús d’uns tubs cilíndrics 

amb un ròtula esfèrica a cada extrem. La ròtula esfèrica de l’extrem en contacte amb la 

taula està en posició horitzontal per permetre un moviment vertical de la taula. Per contra, 

la ròtula esfèrica de l’extrem en contacte amb els cilindres està en posició vertical per 

permetre un moviment horitzontal de la taula.  

 

A continuació es mostra una figura detallant aquest element d’unió. 

 

Figura 6.16 element d’unió taula – cilindres 

Per tal que la ròtula esfèrica pugui desplaçar tot el conjunt en el punt d’acceleració 

màxima s’ha de determinar el diàmetre mínim que ha de tenir l’eix interior. Aquest 

diàmetre s’estableix en 30 mm segons el càlcul de l’apartat A.7 de l’annex A de càlculs. 

El material que s’utilitza per l’eix que aguanta la ròtula és C 45 segons [15], igual que en la 

junta Cardan. 

Donat que aquest element d’unió està format per diferents components, es produeix un 

cert joc alhora de transmetre el moviment del cilindre a la taula. Per minimitzar aquest 

possible desajust s’utilitza tot el tram de rosca de què disposa la ròtula seleccionada. Si 

tot i així el desajust  persisteix es soldaran els diferents components formant una sola 

peça. 



Equip de vibració servohidràulic triaxial  Pàg. 57 

 

6.2.5. Forquilles de connexió 

a. Forquilla de connexió Taula - Element d’unió 

Per tal de connectar la taula amb l’element d’unió descrit a l’apartat anterior es fa 

necessària la incorporació d’una forquilla (figura 6.17) i poder introduir-hi la ròtula 

corresponent. Aquest element està cargolat a la taula mitjançant un tram roscat i la ròtula 

està subjectada per un eix mecanitzat (segons el diàmetre calculat a l’apartat A.7. de 

l’annex A de càlculs) subjectat a la forquilla collat amb una femella de fixació per garantir 

una correcta fixació. A més, aquest eix mecanitzat incorpora un petit orifici que ha de 

servir per lubricar el coixinet de la ròtula. 

    

 

 

 

 

Figura 6.18 Forquilla de connexió Taula - Element d’unió 

b. Forquilla de connexió element d’unió - eix Y  

Aquest element és exactament igual a la forquilla de connexió anterior. No obstant, la 

forma d’unió entre la forquilla i l’eix es realitza mitjançant un cargol cargolat a l’eix que 

subjecta la forquilla. La següent figura (figura 6.19) mostra el detall d’aquest forquilla de 

connexió. 

    

 

 

 

Figura 6.19 Forquilla de connexió element d’unió - eix Y 
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7. Procediment d’instal·lació de l’equip 

A continuació es detalla el procediment d’instal·lació de l’equip en diverses fases i es 
comprova que els components seleccionats a l’apartat anterior són viables i adequats per 
a la construcció de l’equip d’assaig en el seu conjunt.  

a. Preparació del terreny on anirà situat l’equip 

El fet d’haver decidit incorporar una bancada amb aïllament elàstic a l’equip de vibració 

obliga a realitzar una certa preparació del terreny on haurà d’anar instal·lat l’equip. 

S’entén que l’usuari de l’equip d’assaig desitja que el nivell del terra estigui enrasat amb la 

cara superior de la bancada. Així doncs, caldrà excavar un forat al terreny on es desitgi 

instal·lar l’equip per tal d’introduir la bancada segons la figura 7.1. 

 

Figura 7.1 Detall del forat a realitzar 

Les dimensions recomanables del forat són: 

a = 3800mm  

b = 4000mm 

h = 600mm 
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A més, és molt recomanable dotar d’un pendent del 6% la superfície interior del forat i 

connectar-lo a un sistema de recuperació de líquids. Prenent aquests valors (a, b, h) 

s’obté un forat amb una tolerància de 100 mm per banda de la bancada, que permetrà 

incorporar una reixa al voltant d’aquesta. Així es podran recollir possibles vessaments de 

líquid a la part inferior del forat i aquests seran enviats automàticament al sistema 

d’emmagatzemament de líquid. El fet de tenir un possible desnivell s’ha tingut en compte a 

l’hora de recomanar una altura de 600 mm, ja que amb aquesta altura s‘obté una 

tolerància de 25mm per tal de poder anivellar la bancada correctament, juntament amb els 

amortidors calculats. 

b. Creació i col·locació de la bancada 

Un cop preparat el terreny, caldrà acoblar els elements corresponents per tal de crear la 

bancada de l’equip. 

En primer lloc, es crea el perímetre format pels perfils HEB320, juntament amb el tram 

central. Després, es tapa la superfície generada amb les xapes corresponents a la part 

inferior de la bancada, ajuntant-les i soldant-les seguint la seva longitud amb una 

soldadura de penetració complerta per assegurar un estancament perfecte de la bancada. 

Abans de col·locar la bancada dins el forat, cal col·locar els elements d’aïllament elàstic 

descrits a l’apartat 6.1.5. i les plaques per l‘anivellació necessàries. Tot seguit ja es podrà 

introduir aquest tram de bancada dins el forat i es procedirà a omplir-la amb formigó 

perquè ens doni una massa suficientment gran per suportar l’equip i repartir la vibració per 

tota la bancada (figura 7.2). 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Creació de la bancada 

  Omplerta de formigó 
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Finalment, un cop anivellat el formigó es posarà una tapa formada per diverses xapes que 

servirà de terra de l’equip. Cal tenir especial cura en la col·locació d’aquestes xapes, ja 

que incorporen uns forats que serveixen com a marcadors on roscar els forats necessaris 

per tal de subjectar l’eix vertical i els suports dels eixos horitzontals. Un cop soldades les 

xapes, que també es farà en tota la seva longitud amb soldadura a penetració total, es 

verificarà la posició del forats i posteriorment es realitzaran els forats roscats coincidint 

amb les distàncies exactes del suports.  

En aquest punt cal verificar que el nivell aconseguit és el desitjat, o sigui, el nivell del terra. 

c. Col·locació del suports 

Quan la bancada ja es troba anivellada, es col·loquen al seu lloc els suports dels cilindres 

horitzontals i el central (format per la junta Cardan) segons els forats roscats realitzats a 

la bancada (figura 7.3). 

 

Figura 7.3 Col·locació dels suports  
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La unió dels suports amb la bancada s’ha realitzat amb una quantitat gran de cargols 

estructurals, utilitzant volanderes Grower (figura 7.4) per fer front a les vibracions que 

provoca l’equip i així mantenir el contacte constant entre els suports i la bancada. 

 

Figura 7.4 Detall d’unió 

d. Col·locació del cilindres horitzontals 

A continuació es col·loquen els cilindres corresponents als eixos horitzontals sobre els 

seus respectius suports (figura 7.5).  

 

Figura 7.5 Assemblatge dels cilindres horitzontals 

Aquesta unió es realitza amb cargols de cap Allen i s’utilitza una volandera Grower per tal 

de poder fer front a les vibracions que produeixen els cilindres durant el seu funcionament 

(figura 7.6) i així mantenir el contacte entre ells durant el període d’assaig. Aquest tipus 

d’unió s’ha verificat a través dels càlculs de l’apartat A.8 de l’annex A de càlculs [8]. 
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Figura 7.6 Detall de la unió 

e. Acoblament de l’element de guiatge 

Un cop acoblat el cilindre corresponent a l’eix X, cal tenir especial atenció a l’acoblament 

de l’element de guiatge, ja que els cilindres que s’ocupen d’aquest treball han d’estar 

perfectament alineats amb el cilindre principal d’aquest eix i així poder reproduir el seu 

moviment correctament. 

Per dur a terme aquest acoblament, primer es col·loquen els rodaments lineals de guiatge 

dins els compartiments presents al suports, subjectant-los amb les anelles interiors de 

seguretat (figura 7.7). 

 

Figura 7.7 Col·locació dels rodaments 

Posteriorment es col·loca l’element encarregat del guiatge i restricció de gir de la taula 

(figura 7.8) utilitzant la unió al cap de cilindre, proposat pel fabricant, consistent en un 

cargol de subjecció a la part central interior del cilindre. 
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Figura 7.8 Unió de l’element de guiatge a l’eix X 

f. Col·locació de les barres d’unió 

A continuació es col·locaran les barres que ajunten els cilindres amb la taula vibratòria 

(figura 7.9). S’utilitzen les ròtules descrites a l’apartat 5.1, en la seva posició correcta de 

treball. 

 

Figura 7.9 Col·locació de les barres de guiatge 
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g. Col·locació del cilindre vertical i la taula 

Per acabar amb el muntatge, es col·locarà el cilindre vertical sobre la junta Cardan central 

i a sobre s’hi ajuntarà la taula vibratòria (figura 7.10).  

 

Figura 7.10 Col·locació de l’eix central i la taula vibratòria 

Aquesta unió també es realitza amb cargols de cap Allen i s’utilitza una volandera Grower. 

No obstant, a part del cargol central, s’utilitzen 8 cargols addicionals que garanteixen una 

subjecció perfecta de la taula sobre aquest cilindre. 

Tot seguit s’acoblaran les barres que connecten els altres cilindres amb la taula principal 

mitjançant les ròtules.  

h. Incorporació dels elements complementaris 

Per finalitzar, s’incorporen les servovàlvules, els acceleròmetres i tot el cablejat elèctric.  

També cal incorporar els conductes de subministrament d’oli. Segons l’àbac de la pàgina 

156 de [10], en funció de la velocitat i el cabal, es recomana una canonada de 45 mm de 

diàmetre interior.  



Pàg. 66  Memòria 

 

 

Figura 7.11 Equip de vibració dissenyat 

i. Posada a punt i manteniment 

Muntat l’equip dissenyat, es passa a omplir el circuit amb oli hidràulic Shell Tellus Oil 46, 

que compleix la normativa DIN 51 524, necessari pel bon funcionament de les 

servovàlvules i els cilindres hidràulics.  

Posteriorment, cal calibrar l’equip d’assaig per verificar el funcionament correcte de tots 

els elements seleccionats. 

Donat que l’equip dissenyat, durant la realització de l’assaig, està en continu 

funcionament, cal seguir un pla de manteniment periòdic per als següents components: 

els cilindres hidràulics, les servovàlvules, les ròtules esfèriques, els rodaments, els eixos 

de guiatge i la junta Cardan.  

Igualment cal preveure el manteniment de l’espai d’assaig, la reposició de l’oli, i la  

calibració regular dels diferents sensors. 
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8. Anàlisi mediambiental 

L’equip dissenyat ha de tenir en compte les següents consideracions mediambientals: 

a. Respecte el sistema hidràulic 

L’ús d’oli en el funcionament d’aquest equip de vibració servohidràulic implica un 

tractament adequat d’aquest tipus de substància. Al estar pensat per circuits interns cal 

preveure com tractar les possibles fuites, ja que en equips d’alta velocitat com aquest és 

molt difícil evitar-les. 

Així doncs, cal revisar periòdicament les juntes dels cilindres per controlar les possibles 

pèrdues de fluid al terra. Donat que l’equip està dins d’un forat al terra, s’utilitza una 

canalització auxiliar per recollir aquestes pèrdues.  

Quan sigui necessari un canvi d’oli, el mateix proveïdor de l’oli utilitzat ha d’encarregar-se 

del trasllat i tractament d’aquest residu, així com de proveir-ne de nou. 

b. Respecte els materials  

Els materials utilitzats són de caràcter fèrric. Un cop arribat el final de la vida útil de l’equip 

de vibració, aquests materials són del tot reutilitzables.  

c. Respecte els components comercials 

Tots els components comercials seleccionats en el disseny de l’equip de vibració són de 

llarga durada. Per aquest motiu és molt important contactar amb els fabricants ja que 

cadascun d’ells disposa dels procediments adients alhora de tractar els seus propis 

productes un cop acabada la seva vida útil.  

d. Respecte l’activitat de l’equip 

L’equip de vibració, com a tal, provoca vibracions. Aquest fet genera vibracions i soroll que 

afecten l’entorn. Per tal d’atenuar les vibracions, ja s’han incorporat els aïllaments elàstics 

corresponents. I pel que fa al soroll, s’hauria d’analitzar els decibels que genera i, en cas 
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de sobrepassar els límits permesos, proporcionar l’equipament de protecció adequat als 

operaris de l’equip d’assaig. 
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9. Pressupost 

9.1. Estudi de costos 

Per tal de realitzar un pressupost ajustat al projecte realitzat, és convenient separar el 

cost total del projecte en les següents partides: 

- Cost d’enginyeria 

- Cost de material 

- Cost de fabricació 

- Cost de muntatge i posada a punt 

- Cost de manteniment 

 

9.1.1. Cost d’enginyeria 

Dins la partida del cost de l’enginyeria s’inclouen els següents conceptes: 

- Anàlisi de les diferents normatives d’aplicació actual en automoció i 

l’extracció de les prestacions corresponents 

- Estudi de mercat i anàlisi de diferents alternatives alhora de la realització de 

l’equip final 

- Consulta a proveïdors i elecció dels diferents components comercials a  

adquirir directament de fàbrica 

- Disseny dels elements que no es poden adquirir directament de fàbrica 

Per tal de calcular el cost d’enginyeria, cal quantificar la dedicació de cada tipus de 

professionals implicats: el director de projecte, l’enginyer, el tècnic i el personal de 

secretaria. 
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El director de projecte s’encarrega de supervisar i validar el treball realitzat per l’enginyer 

així com aportar aquells punts de vista que no s’hagin tingut en compte. El preu hora del 

director de projecte s’estima en 70 €/hora. 

L’enginyer és l’encarregat del disseny de l’equip a partir de les especificacions a complir. 

També és el responsable de prendre les decisions alhora d’adquirir els elements que cal 

incorporar, segons els càlculs realitzats pel tècnic i les opcions comercials presentades 

pel personal de secretaria. El preu hora d’enginyer s’estima en 45 €/h. 

El tècnic és l’encarregat de realitzar els càlculs necessaris per determinar els elements a 

comprar, la realització dels plànols de peces a fabricar i la realització d’un manual de 

muntatge de l’equip. El preu hora de tècnic s’estima en 30 €/h. 

Finalment, el personal de secretaria s’encarrega de contactar amb el client per tal de 

recopilar la informació requerida pel tècnic o l’enginyer. També s’ha de posar en contacte 

amb els diferents proveïdors, recopilar la informació i entregar-la al tècnic o a l’enginyer 

per tal que aquests prenguin les decisions oportunes. També s’encarrega de contactar 

visites, redactar informes i memòries, etc. El preu hora del personal de secretaria 

s’estima en 12 €/h. 

Tenint en compte que el temps requerit per la realització del projecte són 550h, la següent 

taula de costos (taula 9.1) mostra la càrrega de temps que cada tipus de professional 

dedica al projecte. 

 

Càrrec núm. hores  preu/hora [€] cost [€] 

Director de projecte 25 70 1.750 

Enginyer 150 45 6.750 

Tècnic 200 30 6.000 

Personal de secretaria 175 12 2.100 

  TOTAL 16.600 

Taula 9.1Taula de costos dels professionals que participen en el disseny de l’equip 
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9.1.2. Cost de material 

El projecte s’ha pensat i dissenyat per tal que la majoria dels elements siguin de tipus 

comercial i es puguin adquirir sense la necessitat de fabricar-los.  

a. Cost de les peces de magatzem industrial 

Segons la taula B.2 de l’apartat 2 de l’annex B, s’estableix un cost total de 259,5 € per 

aquest concepte. 

b. Cost peces de taller mecànic 

Segons la taula B.3 de l’apartat 2 de l’annex B, s’estableix un cost total de 9785 € per 

aquest concepte. 

c. Cost peces de fabricants 

Aquesta partida és la més important del projecte i s’ha realitzat un estudi acurat de mercat 

per tal d’aconseguir els elements que més s’ajusten a les necessitats del projecte.  

Segons la taula B.4 de l’apartat 2 de l’annex B, s’estableix un cost total de 33567 € per 

aquest concepte. 

d. Cost global 

A continuació es mostra la taula que recull el global de costos de materials. 

 

Costos del material [€] 
Cost peces de magatzem industrial 259,5 € 
Cost peces de taller mecànic 9.785,0 € 
Cost peces de fabricants 33.567,0 € 

Total 43.611,5 € 

Taula 9.2 Costos de material 
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9.1.3. Cost de fabricació 

Segons la taula B.6 de l’apartat 3 de l’annex B, el cost estimat per a la fabricació de la 

bancada, els suports X i Y, el sistema de guiatge i les barres de connexió és de 3326 €. 

 

9.1.4. Cost de transport, muntatge i posada a punt 

El concepte de transport, muntatge i posada a punt té un cost de 2842 €. Aquest preu 

inclou també la calibració prèvia al funcionament de l’equip.  

 

9.1.5. Resum dels costos del projecte 

A la taula següent es recull el global de costos per a la realització del projecte.  

Costos totals [€] 
Cost d’enginyeria 16.600,0 € 
Cost de material 43.611,5 € 
Cost de fabricació 3.326,0 € 
Cost de transport, muntatge i posada a punt 2.842,0 € 
Cost total 66.379,5 € 

Taula 9.3 Costos globals 

En el cost del projecte no es té en compte en cap cas el % de benefici industrial així com 

l’IVA, ja que es tracta del disseny i la fabricació d’un equip d’assaig per l’ús propi. 

 

9.2. Estudi de rendibilitat 

Per estudiar la rendibilitat econòmica de l’equip d’assaig, es compara el cost de realitzar 

un assaig en un laboratori extern enfront la possibilitat de realitzar-lo a la pròpia empresa. 

a. Cost anual de realització externa de l’assaig  

La realització dels assajos a un laboratori extern implica:  
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- Trasllat dels objectes d’assaig al laboratori en qüestió: 70 € 

- Lloguer del laboratori d’assaig: 450 € 

- Realització de l’assaig a tres eixos: 1200 € 

- Gestió de l’assaig (garantint la confidencialitat del procés): 30 € 

El preu total de la realització d’un sol assaig en un laboratori exterior és de 1750 €. 

A continuació, cal estimar el nombre total d’assajos a realitzar en un any i el seu cost: 

Núm. d’assajos:  (1 assaig/setmana) · 42 setmanes/any = 42 assajos/any 

El cost anual serà: 

CA = 42 assajos · 1750 €/assaig = 73500 €/any 

b. Cost anual d’explotació  

En aquest cost anual cal restar-li el cost anual d’explotació que resulta de realitzar el 

mateix assaig a l’equip d’assaig dissenyat. Aquests costos d’explotació resulten de la 

quantificació de:  

- Energia elèctrica consumida:  

45 kW (0,115 €/kWh) x 16 h x 252 dies/any = 20865 €/any 

- Manteniment i assistència tècnica de l’equip = 2300 €/any 

- Manteniment de l’espai d’assaig = 800 €/any 

- Consumibles (oli): 300l · 25€/l = 750€/any 

- Calibració de sensors = 600€/any 

El cost anual d’explotació (CE) és de 25312 €. 
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c. Rendibilitat del projecte 

L’estalvi que s’obté per realitzar els assajos en el propi equip d‘assaig dissenyat, en 

comptes d’externalitzar el servei, és el següent: 

Estalvi = CA - CE = 73500 € - 25312 € = 48188 € 

- VAN  

S’espera obtenir beneficis de la inversió en l’equip d’assaig en un termini no superior als 3 

anys. Per determinar la rendibilitat de la inversió es calcula el VAN corresponent, a un 

tipus d’interès anual del 10%. 

VAN €53456
)1,01(

48188
)1,01(

48188
)1,01(

48188
5,66379

32
=

+
+

+
+

+
+−=  

Així doncs, la rendibilitat està assegurada pel % d’interès considerat. 

- TIR 

En el cas que hi haguessin fluctuacions d’interès, es determina a partir de quin interès 

deixa de ser rendible la inversió. Es calcula el TIR (VAN = 0). 

TIR = 51,8% 

A partir d’un interès del 51,8% la inversió deixarà de ser rendible.  

- PAY BACK 

El càlcul del Payback indica el temps que es tardarà a recuperar la inversió realitzada.   

PAYBACK = ===
48188

5,66379
Estalvi
Inversió

1,38 anys 

Tal i com s’observa, es recuperarà la inversió abans del segon any des de la realització de 

la inversió.  
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Conclusions 

Es conclou en primer lloc que s’ha dissenyat correctament l’equip de vibració 

servohidràulic triaxial complint amb les normatives i especificacions aportades pels clients 

de Frape Behr S.A.  

L’ús de tres eixos en l’equip de vibració s’ha solucionat utilitzant un sistema mecànic 

simple però eficient. 

En quant a seleccionar components comercials alhora de dimensionar l’equip de vibració, 

s’ha comprovat la seva adequació al tipus d’equip escollit (servohidràulic). Aquest fet ha 

representat un estalvi de temps considerable enlloc de dissenyar i fabricar els 

components específics a la pròpia empresa.  

Tot i així, es proposa la fabricació de: la bancada, els suports, els elements d’unió i guiatge 

i la pròpia taula. Aquests permetran unir els components comercials en la disposició 

adequada a les necessitats pròpies de l’objecte d’assaig.   

També es conclou que el projecte és viable econòmicament i rendible a curt termini.  
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