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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ

1.1. Justificació de l’elecció del projecte 
L’objectiu de la empresa és la d’obtenir la peça final, així doncs, també és 
l’objectiu del present projecte. 

L’elecció del ràcord tap de 70, ha estat un acord d’ambdues parts: 

Els objectius de la empresa és la de tenir un producte propi estandarditzat i 
normalitzat. Fins ara, aquest producte propi de la família dels ràcords per a 
l’extinció i prevenció d’incendis, es veia reduït a les dues famílies més petites, la 
de 25mm i la de 45mm. L’empresa ha volgut donar un pas endavant i fabricar la 
família de 70mm, per satisfer les necessitats dels clients i, encara que no sigui 
un producte que tingui molta sortida, el valor afegit que te cada peça és molt 
gran, donant una imatge de qualitat important per a l’empresa. 

Personalment, aquest projecte també és un repte personal, per voler aplicar els 
coneixements adquirits a la universitat i aplicar-los en aquest procés industrial. 
De les diverses opcions de ràcords de 70mm, he volgut escollir el tap perquè te 
un disseny més complex. 
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CAPÍTOL 2: 

RÀCORDS DE CONNEXIÓ 

Els ràcords de connexió són accessoris indispensables per l’extinció d’incendis. La 
seva utilització és present en: BIE’s, hidrants, columnes seques, kits d’alta 
pressió, llances, bombes d’aigua, vàlvules, connexions i en diferents accessoris, 
tots ells amb la finalitat d’ajudar a lluitar contra un incendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             Figura 1. Vehicle de bombers                             Figura 2. Hidrant

 

En el mercat espanyol, el ràcord de connexió es coneix com ràcord Barcelona i en 
podem trobar de diferents tipus i mides, totes elles normalitzades per AENOR, 
dins la norma UNE 23400. Al mercat francès es coneix com ràcord Guillemin i te 
com a normativa la NF. A Alemanya es coneix com a ràcord Storz i te com a 
normativa la DIN. 
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                  Figura 3. Ràcord Guillemin                        Figura 4. Ràcord Storz 

 

2.1. CARACTERÍSTIQUES I MODELS 
Les propietats que caracteritzen els diferents ràcords són: acoblament instantani, 
simetria entre les peces, lleugeresa de pes i un disseny sense grans dificultats 
per tal que no dificultin les operacions d’utilització. 

És un ràcord simètric, és a dir qualsevol ràcord s’empalma amb qualsevol altre 
de la seva mida. Consisteix en un cos cilíndric que per un costat te tres potes 
que s’empalmen amb els seus homòlegs amb un gir d’un quart de volta i per 
l’altre cantó, pot tenir una rosca de lligadura, una rosca mecanitzada o bé pot 
estar tapat. Els tres diàmetres principals són Ø25, Ø45, i Ø70, encara que també 
existeix un ràcord Barcelona Ø100 que s’utilitza en alguns treballs especials. 

Els models de ràcords que existeixen en el mercat són: 

� Els taps, que tenen una vàlvula de descompressió 
� Els ràcords per mànegues, o ràcords de lligadura, que són les que porten 

les mànegues dels bombers en les seves respectives puntes. 
� Ràcords amb rosca tant exterior com interior. Les equivalències són: 

a) Ø25 correspon a 1” 
b) Ø45 correspon a 1” 1/2 
c) Ø70 correspon a 2” ½ 

� Reduccions, que són de dos tipus: 
a) Reducció de Ø45 a Ø25 
b) Reducció de Ø70 a Ø45 
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Figura 5. Models de Ràcords Barcelona 

 

La capacitat hidràulica dels diferents ràcords ve fixada en la norma UNE 23400, 
però per regla general són aptes únicament per treballs d’impulsió, no de 
depressió, doncs tendeixen a separar-se. 

Els processos de fabricació són bàsicament dos: per fosa o per estampació en 
calent. Els materials utilitzats per conformar-los són diversos ara bé, tal com 
especifica la normativa han de complir uns requisits mecànics: Solen ser 
d’alumini i posteriorment anoditzats. També es construeixen d’aliatges de 
bronze, en el cas que l’alumini no aguanta molt bé els ambients marins. També 
solen ser de llautó. 

2.2. HISTÒRIA 
Martín Ángel Martín Rodríguez (1929 - 1987) va ser un dels principals impulsors 
d’implantar un sistema de connexió únic per les mànegues dels bombers, com a 
conseqüència del incendi de la ciutat de Salamanca l’any 1941. Fins aleshores, 
aquests tipus de ràcords provenien de la casa Suiza Fisher, i alguns altres 
models de Rússia, models amb nombrosos inconvenients com la d’expulsió de la 
junta d’unió sota pressió, poca resistència del metall de fosa de llautó, etc.  

Amb tot això, Angel Martín va decidir canviar radicalment el ràcord amb nous 
materials d’aliatges lleugers d’estampació (Alumini forjat), el canvi d’algunes 
cotes, la forma de la regata per posar-hi la junta d’unió, etc., creant finalment el 
ràcord Barcelona en les seves tres mides Ø25, Ø45 y Ø70 mm. 

A poc a poc el ràcord Barcelona va deixar de ser un model d’utilitat i va passar a 
ser d’ús general, amb la implantació en empreses com Butano,s.a. (Avui Repsol), 
Campsa, Gas Madrid (Avui Natural-Enagas), Cepsa, etc. La participació de 
l’exèrcit va ser fonamental per la generalització del sistema, emetent informes 
favorables en les seves probes. 

Després d’alguns entrebancs com la guerra civil, i la possible adaptació d’algun 
sistema estranger com el Storz o el Guillemín, Ángel Martín va aconseguir que es 
firmés l’ordre que generalitzava l’ús del ràcord ‘Barcelona perfeccionat’, sota la 
norma UNE 23400.  
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CAPÍTOL 3: 

JUSTIFICACIÓ DEL 

PROCÉS DE CONFROMAT 

Conformar un material és donar-li forma i unes dimensions preestablertes amb la 
finalitat d’obtenir peces que compleixin una funció per si mateixes o unides a un 
conjunt. En Tecnologia Mecànica, quant es parla de materials, es sol referir als 
metalls i els seus aliatges des del punt de vista de la seva conformació. Aquesta 
visió és excessivament restrictiva, degut a que qualsevol conjunt mecànic és 
normal que tingui un o varis elements no metàl·lics, plàstics sobre tot. L’obtenció 
de peces en la fabricació industrial acostuma a passar per diferents processos 
d’elaboració, encara que existeixen peces que s’obtenen en un sol procés. 
Malauradament, aquest últim cas no és el del present projecte, per tant, s’ha de 
fer un plantejament previ de tots els processos per obtenir la peca desitjada, a 
punt pel seu ús final, tenint present les possibilitats reals de l’empresa. 

En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que independentment del procés de 
fabricació, tots tindran en comú dues coses: material de partida i mecanitzat 
final de la peça.  

3.1. CONFORMAT EN FRED 
Per conformar un ràcord de 70 en fred, es plantegen dues possibilitats: 

1. Mecanitzat: Partir del metall o aliatge amb la forma més aproximada 
possible a la peça final  i mecanitzar-la en un centre de control numèric. 
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� Avantatges: 

-Màxima precisió dimensional i acabat de les peces.  

-Absència de matrius,  motlles i utillatges, només els necessaris per 
subjectar la peça alhora de mecanitzar-la.  

 

� Inconvenients: 

-El principal inconvenient és el material de partida, que hauria de ser un 
rodó de diàmetre 120mm, doncs una altra forma més aproximada 
incrementaria considerablement el cos de la pre-forma. 

-No es garanteix el compliment dels requisits de la normativa AENOR per 
certificar el producte. Un rodó de 120mm s’obté per extrusió i per tant, 
l’afinament del gra i l’orientació de les fibres no serien les adequades.  

-El mecanitzat s’hauria d’efectuar majoritàriament en un centre de control 
numèric i el temps de mecanitzat per cada peça, no amortitzaria la 
quantitat de peces final, encarint molt el procés i cada unitat final. 

-Tot i reutilitzar les restes de mecanitzat, se’n produiria molta.  

 

2. Forja en fred: Partir d’un metall base i mitjançant la pressió d’una premsa 
de gran tonatge, conformar el material 
 

� Avantatges: 

-Estalvi energètic, tot i que igualment s’escalfa el material a temperatures 
que no modifiquen la seva constitució interna, per tal de facilitar la seva 
deformació. 

-Estalvi econòmic del material de partida, doncs seria un rodó normalitzat. 

-Assoliment dels requisits mecànics que especifica la normativa AENOR. 

 

� Inconvenients: 

-Es requereix d’una premsa de gran tonatge, un mínim de 4000 Tn per 
garantir el conformat. 

3.2. CONFORMAT EN CALENT 
Per conformar un ràcord de 70 en calent, es plantegen igualment dues 
possibilitats: 

3. Fosa 
� Avantatges: 
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-Estalvi de material 

� Inconvenients: 

-Presència de porus 

-Procés industrial molt lent. 

 

4. Estampació en calent 

L’estampació en calent consisteix en donar forma a un taco de metall portat 
prèviament a una temperatura adequada i deformat plàsticament entre dos 
matrius les quals tenen gravades el motllo de la peça desitjada. 

El metall de partida és una barra de secció rodona o un altre perfil, tallada de tal 
forma que tingui el volum exacte de la peça en cas de matriu tancada, o afegint 
un excedent per crear la rebava, en cas de matriu oberta. Aquest excés de 
material assegura l’ompliment complet de tots els detalls del motlle i te en 
compte la dificultat d’obtenir amb exactitud pesos constants en els tacos de 
partida. 

L’estampació en calent es realitza molt per sobre de la temperatura de 
recristal·lització per fluxió viscosa del metall. Aquesta transformació permet 
deformacions molt importants del metall sense enduriment apreciable; afina el 
gra de partida, resultant una estructura metàl·lica densa y de gra fi (lliure de 
porositat); millora les característiques mecàniques y provoca una disposició 
favorable de la fibra. 

Aquestes característiques aportades per el procés d’estampació en calent, es 
combinen amb les qualitats inherents del coure i els seus aliatges. 

Les propietats que poden controlar-se i combinar-se mitjançant una correcta 
selecció dels aliatges són: 

-Alta conductivitat tèrmica y elèctrica 

-Excel·lent resistència a la corrosió 

-Màxima mecanització 

-Excel·lents propietats de soldadura 

-Facilitat d'abrillantat, metal·litzat y acabat 

-Sense permeabilitat magnètica 

-No desprèn guspires al treballar 

-Bona resistència al desgast 

-Colors atractius y versàtils, no només en la superfície 

-Baixes temperatures d’estampació, el que permet una llarga duració dels 
utillatges 

-No es degrada amb la llum del sol 

-No s’altera per temperatures por sota de 200ºC 

-No es torna fràgil a temperatures sota zero (fins a -100ºC) 
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-Las elevacions de coure inhibeixen el desenvolupament de la majoria de 
microorganismes degut a l’acció bacteriostàtica 

-Total reciclatge de subproductes y desfets 
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CAPÍTOL 4: 

DISSENY DEL RÀCORD 

TAP DE 70 

4.1.  DIBUIX DEL RÀCORD TAP DE 70  
 

La norma espanyola UNE 23400-3, elaborada pel comitè tècnic AEN/CTN 23 
Seguridad contra Incendios la secretaria del qual és TECNIFUEGO-AESPI, 
especifica les característiques constructives i dimensionals dels ràcords 
d’impulsió de 70 mm dels següents models: 

� Tap i vàlvula de descompressió 
� Ràcord fix rosca interior 2 ½” 
� Ràcord fix rosca exterior 2 ½” 
� Ràcord per mànega d’impulsió 
� Ràcord fix rosca exterior per reducció 70/45 

Les formes i dimensions dels ràcords, així com els dispositius d’acoblament i 
reducció, estan descrites en les figures 1.1 a 6.4. Les cotes i toleràncies 
d’aquestes figures són de caràcter constructiu. Les cotes de tolerància i 
verificació són de la norma UNE 23400-5. 

Alhora, la mateixa normativa fa esment d’una sèrie de característiques que s’han 
de tenir present. Les més importants són: 

1. El material utilitzat per la fabricació dels ràcords serà un aliatge  d’alumini 
per forja segons normativa UNE-38300 o d’un material d’anàlogues o 
superiors característiques. 

2. Per ús en emplaçaments fixes, en ambients particularment agressius, es 
podran utilitzar altres materials de major densitat, encara que això vagi en 
perjudici a la lleugeresa de la peça. 
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3. Les característiques mecàniques de l’aliatge utilitzat haurà de passar les 
proves mecàniques de la norma UNE-23400-5. 

4. Si el material és d’alumini, tindrà una resistència a la corrosió com a 
mínim de Bona, segons classificació UNE dels aliatges d’alumini, seran 
forjats i anoditzats amb un espessor mínim de 20μm. 

Amb aquestes premisses es dibuixa el ràcord tap de 70, planell del qual 
correspon al número 1. 

4.2. ASPECTES CONSTRUCTIUS 
Tal com explica la normativa UNE-23400-3, les cotes i toleràncies de les 
diferents figures són de caràcter constructiu, per tant aquí s’han agut d’assumir 
un seguit de decisions importants, que en qualsevol cas no afecten a l’ús final de 
la peça però si al seu disseny. Cal destacar doncs: 

1. Manca de cotes: la normativa especifica les cotes principals del ràcord tap 
de 70, però deixa a mans del futur enginyer algunes de les quals afecten 
al disseny de la peça final. Es tracta principalment del conjunt de 12 
buidats que permeten acoblar i desacoblar el ràcord amb més facilitat. 

2. Arrodoniment de les 3 potes homòlogues: aquest ha estat un aspecte 
crític, doncs crec que és el punt estètic més important d’acabat, ja que 
demostra l’estudi previ ben fet per arribar a un bon resultat. 

3. Anagrames: en el cas d’obtenir el certificat AENOR, en una de les potes 
s’ha d’especificar la norma UNE-23400. En ambdues potes restants, el 
fabricant te la llibertat de posar-hi els anagrames que cregui oportú. Així 
doncs, en una de les potes s’ha posat el logotip de l’empresa ESTELGRUP, 
com a fabricant de la peça, mentre que en la darrera pota s’ha posat el 
logotip de la Universitat UPC. 

Tots aquests punts descrits, es poden veure en el planell esmentat número 21.   

4.3. CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS 
Dibuixada la peça en el  programa de disseny, s’extreuen les primeres dades: 

Volum = 145.297,7 mm3. 

Pes (Al) = 392,3 gr. 

Pes (Llautó) = 1249,5 gr. 

4.4. COTES CONTROL SEGONS UNE-23400-5 
El procediment a seguir per a la comprovació de l’adequació dels ràcords de 
connexió, a les exigències constructives i de materials, forma y dimensions, 
estan establertes en la norma UNE 23400 parts 1,2,3 i 4. 

Aquest conjunt de normatives s’apliquen als ràcords de connexió per la unió 
entre mànegues, o d’aquestes amb tomes d’aigua o llances per la lluita contra 
incendis i als taps. 

Segons el seu ús es defineixen: 
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1. Ràcords d’ús normal: Per equipar qualsevol instal·lació o equip de 
protecció contra incendis. Destinats a ser utilitzats pels serveis 
professional d’extinció. 

2. Ràcords d’ús lleuger: Per equipar exclusivament als BIES. Destinats a ser 
utilitzats pels ocupants del edificis. 

És en la cinquena part de la norma UNE-23400  on es verifica el correcte 
funcionament de les peces, simulant les condicions normals de treball.  

Les cotes crítiques a que fa referència la norma són: 

L2, rF2, rI2, J2, ØB3, ØC3, C4 i D4 

Les toleràncies dels calibres per les diferents cotes són: 

 

Dimensió (mm) Tolerància
(mm)

�3 ±0,025 

>3 a 6 ±0,030 

>6a10 ±0,036 

>10 a 18 ±0,043 

>18 a 30 ±0,052 

>30 a 50 ±0,062 

>50 a 80 ±0,074 

>80 a 120 ±0,087 

>120 a 180 ±0,100 

 

En cas de detectar alguna dificultat en la unió de les mostres amb els calibres, el 
laboratori quantificarà el par de gir necessari per realitzar la unió, amb una clau 
dinamomètrica, aplicant una força amb els següents valors màxims admissibles: 

 

DN F (N) M (N·m)

Ø 70 100 10 

 

Aquestes cotes estan especificades en el planell número 22.   

 

 

 



Jordi Tomàs i Riba 

�
�

��21���
�

4.5. REDIMENSIONAT I DISSENY PER ESTAMAPA 
Una vegada s’ha dibuixat el ràcord tap de 70 d’acord amb les especificacions que 
contempla la normativa UNE-23400-3, es procedeix al redimensionat de la peça, 
per tal que es pugui estampar en calent. L’objectiu per tant, és afegir material 
que després es tornarà a treure amb el mecanitzat. Per això, s’han de tenir 
present els següents criteris: 

1. No hi poden haver angles negatius de desemmotllament: conformada la 
peça, el motlle ha de poder obrir-se sense dificultat i alhora, poder 
expulsar la peça de l’altre part del motlle. Cal dir que segons les 
necessitats, es pot jugar amb els angles de desemmotllament per tal 
d’obligar que la peça quedi a la part del motlle que ens interessi, part 
superior o inferior, per tal que després es pugui expulsar del motlle amb 
l’expulsió automàtica de la pròpia premsa. Per les característiques de la 
premsa, ens interessa que quedi a la part inferior del motlle. 
 

2. Arrodoniments òptims de les arestes de la peça: no hi poden haver arestes 
vives en les cavitats interiors d’ambdós motlles, totes les arestes han 
d’estar arrodonides, doncs és un punt important de disseny perquè afecta 
a diversos paràmetres d’estampació: 
 

3. El mecanitzat dels motlles es du a terme en màquines de control numèric. 
La precisió és màxima, però el disseny de radis petits obliga a utilitzar 
eines de petit diàmetre, fet que a vegades ocasiona el trencament amb 
facilitat. En el disseny, sempre que ha sigut possible, no s’ha dibuixat cap 
radi inferior al mil·límetre.  
 

4. Una aresta viva o una zona amb un arrodoniment petit de la peça, implica 
tenir-lo en el motlle, fet que esdevé una zona amb concentracions de 
tensions i per tant, una zona en que el motlle es pot trencar, fet que no 
ens interessa. Així doncs, s’ha d’allargar el màxim possible la vida del 
motlle, evitant arestes vives o radis petits. 
 

5. Una altra raó important és el flux correcte de material en el moment de 
conformar la peça. Un arrodoniment petit, dificulta el pas de material, 
alhora que el talla, provocant possibles plecs, fissures i espais buits en la 
peça final.  
 

6. No hi poden haver cavitats passants, ni la peça pot estar foradada. A 
diferència de la fosa o bé de l’ injecció de plàstics, on els motlles tenen els 
seus utillatges per estalviar material, en l’estampació només es pot 
punxonar la peça sense arribar mai a travessar la peça. 
 

7. Al afegir material a la peça, estem incrementant el temps en la fase de 
mecanitzat per extreure tot el material sobrant. Interessa doncs que 
aquest sigui mínim. 
 

8. Del punt anterior, es pot dir que quant menys material afegim, més 
econòmica resultarà la peça. 
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4.6. FAMILIA DE 70 
Fent un cop d’ull a tots els models de la família de ràcords de 70mm, podem 
observar que es pot unificar en tots ells, la línea de desemmotllament: 

�

�

�

         Figura 6. Ràcord tap              Figura 7. Ràcord fix per reducció 70/45 

 

 

 

Figura 8.Ràcord fix rosca interior 2 ½”   Figura 9.Ràcord fix rosca exterior 2 ½” 

�

�

�

�

�

Figura 10.  Ràcord fix per mànega d’impulsió 
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Els 5 ràcords de la família de 70mm, tenen en comú les 3 potes homòlogues. A 
més, és en la meitat d’aquestes potes on es produeix el canvi d’inclinació de les 
cares de la peça respecte al pla horitzontal. Així doncs, és en aquesta zona on 
passarà la línea de desemmotllament de la peça. 

Aquesta característica dels ràcords de 70, aporta un avantatge molt important: 
l’objectiu del projecte és aconseguir el tap de 70, però l’objectiu de la empresa, 
és la de tots els models de la família. Tenint present aquest punt, el disseny dels 
motlles i utillatges pel tap de 70 han d’estar estudiats per tots els models, doncs 
parts dels motlles i utillatges seran comuns a tots ells. 
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CAPÍTOL 5: 

ELECCIÓ DEL TIPUS DE 

PREMSA

Una de les tasques més importants que s’ha de tenir present alhora de dissenyar 
el motlle d’estampació d’una peça, és escollir el tipus de premsa que s’utilitzarà. 
Resulta evident que segons les característiques que tingui la peça de forma, el 
seu pes, el material, etc. es requerirà un tonatge mínim de la premsa, però més 
important que això, és escollir la premsa amb el mecanisme d’estampació 
adequat.  

En la indústria actual existeixen diferents tipus de premses, cadascuna d’elles 
amb característiques específiques que fan que estiguin concebudes per 
conformar un determinat tipus de peces. Per tant, a la pràctica no totes les peces 
es poden estampar en qualsevol premsa, és més, alguna d’elles a vegades 
resulten impossibles d’estampar.  

5.1. PREMSA DE FORJA AMB SUB-PREMSA 

HORITZONTAL 

És un tipus de premsa dissenyada per l’estampació en calent de peces amb 
orificis, que requereixen un efecte de forja unidireccional. Està especialment 
concebuda per produir peces amb més de quatre orificis en el pla horitzontal i 
dos més en el pla vertical. 

Peces típiques que es poden estampar en aquest tipus de premses són colzes, 
peces en forma de T i creu, cossos de vàlvules per radiadors, vàlvules de gas per 
cuines, aixetes i accessoris, etc. 
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Figura 11. Ràcord d’unió de ½” en forma de T, després d’estampar 

 

El taco escalfat prèviament es col·loca en la cavitat de la part inferior del motlle, 
que està fixat al centre de la sub-premsa, juntament amb el conjunt d’útils i de 
punxons perforadors i lleves de palanca. En la posició de carga, el centre del cos 
està suspès per veles sobre coixins de pressió i els punxons separadors. Quant el 
carro de la premsa baixa, la cara dels motlles inferior i superior fan pressió i 
tanquen el taco calent, mentre les lleves de palanca fan avançar els punxons cap 
a la cavitat on està el taco calent, fent fluir el material per formar la peça. 
Aquesta queda al final de la carrera, tal com mostra la fotografia adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Conjunt de muntatge d’una sub-premsa horitzontal 
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Una vegada conformada la peça, el carro de la premsa inicia el seu ascens, els 
punxons es retiren i els motlles superior i inferior es separen. Es pot muntar uns 
extractors automàtics en els útils, segons ens interessi. 

Per alguns casos d’estampació, dos dels punxons perforadors mòbils, poden ser 
substituïts per punxons estàtics, posicionats per lleves de suport, abans de que 
les dues cares dels motlles es tanquin.  

És un sistema d’estampació en el qual es desaprofita part de la força de la 
premsa, doncs la pressió que fan les veles per aguantar la sub-premsa gràcies a 
la força del coixí inferior, és força que em de restar a la baixada del carro. En el 
present projecte, s’ha pogut comprovar de primera mà aquest inconvenient, 
doncs el primer plantejament per estampar la peça es va pensar en aquest 
sistema, i s’ha pogut comprovar que amb les instal·lacions de les quals es 
disposava, eren insuficients per conformar la peça.  

5.2     PREMSA DE FRICCIÓ 
Son premses que es basen en el mecanisme d’eix - femella. L’eix, posseeix el 
moviment de rotació i, depenent de si es bloqueja el cargol o bé la femella, els 
moviments de translació longitudinal el transmeten al cargol o a la femella 
respectivament. El més freqüent és que el bloqueig el tingui la femella. 

El moviment de rotació de l’eix es pot realitzar mitjançant qualsevol sistema 
cinemàtic conegut, com ara discos de fricció, engranatges, motor acoblat 
directament a l’eix, etc. 

L’ inversió del sentit de gir de l’eix, es pot invertir el gir del motor o, en el cas 
d’utilitzar el sistema de rodes de fricció, es pot invertir el sentit de gir de l’eix, 
posant en contacte un o altre roda de fricció. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Sistema de transmissió del moviment de gir l’eix de la premsa 
mitjançant volants de fricció. 
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5.3     PREMSA PEL RÀCORD TAP DE 70 
Els tipus de premses descrites en els dos apartats anteriors, són els dos tipus 
que es disposa per estampar el ràcord tap de 70. 

El primer estudi que es va dur a terme, es va escollir la premsa de sub-premsa 
horitzontal, pels següents criteris: 

� Expulsió i extracció automàtica de la peça: quant s’ha conformat la peça i 
els dos motlles s’obren, la peça s’obliga a quedar a la part superior i és 
expulsada mitjançant unes molles. L’extracció de la peça s’efectua amb un 
braç automàtic. D’aquesta manera, el temps utilitzat per estampar cada 
unitat es redueix considerablement, doncs l’operari només ha d’estar 
pendent de col·locar el taco calent en el motlle. 
 

� Allargar la vida del motlle i utillatges: el fet de treballar amb sub-premsa, 
part de la força de baixada del carro és absorbida pel coixí inferior, fent 
que la força d’impacte d’ambdós motlles sigui inferior. 
 

� Reducció de material sobrant per unitat estampada: la peculiaritat que te 
l’estampació amb sub-premsa, és que els dos motlles es tanquen instants 
abans de conformar la peça, i és el punxó que empeny el material dins la 
cavitat del motlle. Això fa que el volum de material del taco, es pugui 
aproximar molt més a la peça final. 

Tot i aquests avantatges, no es va assolir l’objectiu, doncs la premsa no tenia 
prou tonatge per arribar a conformar la peça, quedant petites cavitats i plecs a 
les tres potes del tap de 70. 

Per tant, la situació ens obliga a escollir la premsa de volant de 700 Tn. 
L’avantatge principal que obtindrem, serà la d’aconseguir una peça amb 
propietats mecàniques superiors gràcies a un afinament superior de gra, 
orientació de les fibres i reducció de plecs, entre d’altres. L’expulsió de la peça 
serà automàtica, però l’extracció de la peça del motlle l’haurà d’efectuar el propi 
operari. 
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CAPÍTOL 6: 

JUSTIFICACIÓ DEL 

DISSENY DELS 

UTILLATGES

A continuació es descriuen cadascun dels utillatges dissenyats per conformar la 
peça d’acord amb el conjunt de plànols 2, perquè considero que són els que 
realment donaran el resultat desitjat. Tanmateix, del conjunt de plànols 1, se’n 
detallen aquells elements no utilitzats en la segona part. De tots ells, s’explica 
les característiques i els punts més importants que afecten directament en el 
procés d’estampa. 

6.1. MOTLLE INFERIOR 
Plànol corresponent al Nº 26 

� Característiques: 

És l’element que conté majoritàriament la figura de la peça. 

És cilíndric per la forma del tap de 70mm. El diàmetre principal és de 232mm i te 
una alçada de 160mm. No existeix una formula matemàtica que calculi aquestes 
mides, doncs els criteris principals són l’experiència, i la normalització dins el 
conjunt de motlles de la empresa. De fet, hi ha un alt percentatge que el motlle 
trenqui per la zona de la figura, que no pas per les dimensions exteriors del 
mateix. 
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Té una sortida d’excedent de material de 0,6mm en un tram inicial de 3,5mm, i a 
continuació una sortida de 2,5mm fins a un tram teòric on no arribarà mai la 
rebava. El primer tram és inferior al segon, perquè interessa que el material no 
flueixi fóra de la zona de la figura abans que la premsa baixi del tot. De fet, això 
és inevitable, doncs no és un motlle tancat, però oprimint el pas, aconseguirem 
aquest objectiu, alhora que s’ompliran millor les zones més compromeses de la 
figura. 

Hi han 3 forats passants destinats a 3 columnes que estaran fixes en la part 
superior del motlle. Dues d’elles són de diàmetre 30mm, mentre que la restant 
és de diàmetre 25mm. Aquest fet es realitza per dues raons principals: la 
primera és que deixant una columna de diferent diàmetre a les altres, l’operari 
encarregat de muntar el motlle a la premsa, mai podrà entregirar la part de dalt 
del motlle amb la de baix. La segona raó, està en el fet que interessa que la cara 
de baix del motlle, piqui sempre en la mateixa posició que la part de dalt. 
Aquesta consideració, a simple vista poc important, garanteix una major vida al 
motlle, doncs sempre incidirà l’un amb l’altre per la mateixa zona on s’ha fet 
l’ajust en la fase de mecanització i ajustament d’ambdós motlles. 

Té un forat passant pensat per col·locar-hi un expulsor de diàmetre 10mm. Al 
estar la major part de la figura en la part inferior, crec que la peça es quedarà a 
baix i per tant es podrà expulsar.  

� Material: 

El material utilitzat és UNE F 5318 (Nº material 2344). És un tipus d’acer d’alta 
tenacitat i resistència a la temperatura. Té una bona conductivitat tèrmica i és 
insensible a la formació d’esquerdes per calor.  

L’estat de subministrament és 230 HB i la duresa de treball està entre 40-56HRc.   

6.2. Aro motlle inferior 
Plànol corresponent al Nº 27. 

� Característiques 

L’objectiu d’aquest component és abraçar el motlle inferior, donant-li una major 
resistència. Això s’aconsegueix escalfant aquest aro, de tal manera que dilata i 
arriba a un diàmetre suficient, com per introduir-lo dins el motlle inferior, i al 
refredar, els dos queden units. 

Els dos forats de equidistants de mètrica 10, són per agafar aquest aro quant 
està a alta temperatura. 

� Material: 

Aquest tipus de material és F 5, conegut com Eurotub, i no necessita cap 
tractament tèrmic, doncs només exerceix aquesta força de compressió vers el 
motlle inferior. 

6.3. Expulsor inferior 
Plànol corresponent al Nº 28. 
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� Característiques: 

Com el seu nom indica, la seva funció principal és expulsar la peça una vegada 
hagi estat conformada. Té el mateix diàmetre que el motlle inferior, en un 
ajustament òptim perquè no surti material entre ambdues peces. El cap és cònic, 
per evitar que la pròpia pressió del material, faci malbé aquesta part, així com el 
sistema d’expulsió de la mateixa premsa. 

� Material: 

És un material més resistent que el motlle, F 5313 (Nº material 2365). És un 
acer d’alta resistència a altes temperatures i resistència al reveniment. És bon 
conductor tèrmic. 

L’estat de subministrament d’aquest material és un recuit màxim de 229 HB i la 
duresa de treball està entre 38 i 52 HRc. 

6.4. Sufridera motlle inferior 
Plànol corresponent al Nº 29 

� Característiques 

L’objectiu d’aquesta placa és rebre el cops de la premsa, sense que aquesta 
pugui danyar la part fixa de la premsa. Les dimensions estan normalitzades 
d’acord amb les característiques de la premsa, tret del diàmetre de 238, que 
serveix per col·locar-hi el motlle inferior. 

� Material 

El material és F-125, un tipus de material adecuat per aquest tipus de treball, 
doncs ja es subministra tractat a 1500MPa, i que s’utilitza en aquest estat.  

6.5. Aro fixació motlle inferior 
Plànol corresponent al Nº 30. 

� Característiques 

La seva única missió és la de subjectar la part inferior del conjunt a la premsa. 
Per això s’utilitzen quatre cargols mètrics estanderitzats. 

� Material 

És el mateix tipus de material utilitzat per fabricar el aro motlle inferior. 

6.6. Motlle superior 
Plànol corresponent al Nº 31. 

� Característiques: 

D’acord amb el descrit en l’apartat 4.6, aquest utillatge es farà servir per tota la 
família de ràcord Barcelona de 70mm, doncs la seva figura en el motlle és 
comuna a tots els models. 

En el motlle hi ha els forats de les columnes amb els seus caps perquè quedin 
amagades. Els tres forats mètrics, serveixen per fixar la sufridera superior. Està 
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dissenyat per poder-hi clavar un punxó en el seu interior, de tal manera d’evitar 
el desgast excessiu del motlle. 

� Material: 

És el mateix tipus de material que el motlle inferior. 

6.7. Punxó superior 
Plànol corresponent al Nº32 

� Característiques 

El punxó superior és un element que va integrat dins el motlle superior. La seva 
funció és de desgast, i evitar que aquest es produeixi al motlle. D’aquesta 
manera, quant estigui desgastat, es podrà canviar, utilitzant el mateix motlle. 

La part de la figura de la peça, té una conicitat pronunciada, tot per evitar que la 
peça quedi enganxada a la part de dalt i no es pugui expulsar. 

� Material 

És el mateix tipus de material que l’expulsor inferior, F 5313 (Nº material 2365). 

6.8. Sufridera motlle superior 
Plànol corresponent al Nº33 

Les característiques i material són anàlogues a la sufridera inferior. 

6.9. Columnes guia 
� Característiques 

Com s’ha comentat anteriorment, la principal finalitat per la qual es fa ús de 
columnes és la d’ajudar a centrar la part superior amb la part inferior d’ambdós 
motlles, quant un colpeja contra l’altre. Degut a les característiques 
geomètriques de la peça, serà de gran ajuda per l’operari alhora de muntar tot el 
conjunt en la premsa, evitar dubtes de possibles posicions de la part inferior amb 
la part superior dels motlles.  Per evitar això es decideix posar una de les 
columnes guia de diferent diàmetre que la resta. Pel que fa a la longitud de les 
columnes és important que totes penetrin alhora al motlle inferior, i considero 
que 30 mm és una longitud suficient. Una longitud superior no tindria sentit, 
degut a que a partir d’aquests 30 mm el conjunt ja està perfectament centrat i 
restaria inútil unes columnes més llargues. Un petit desajust amb unes columnes 
més llargues, podria ocasionar la ruptura d’una d’elles i unes conseqüències 
nefastes.  
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Figura 14. Columna tipus G de Immacisa 
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30 35 10 8 170 

 

� Material 

Les columnes són de material 1,7264, amb un tractament de carbonitrurat prof. 
0,6, d’una duresa de 60-62 HRc. 

6.10.Expulsors superiors 
Característiques 

Són barres cilíndriques que com el seu nom indica, serveixen per expulsar la 
peça, gràcies al sistema hidràulic que disposa la mateixa premsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Expulsor Model A segons DIN 1530 de Immacisa 
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Material 

El material d’aquest expulsors és acer nitrurat per treballar en calent, especial 
per treballar a altes temperatures, amb un màxim de 650ºC. Estan revingudes i 
nitrurades, el nucli a 45-47HRc, mentre que la superfície ho està a 70 HRc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Disseny i procés de fabricació d’una peça per estampació en calent

�

�

 

CAPÍTOL 7: 

MATERIALS APTES PER 

ESTAMPAR EN CALENT 

7.1     LLAUTÓ 
Quant es parla de l’aptitud d’un metall per l’estampació en calent s’examinen dos 
aspectes: 

� La zona de temperatures en la qual el material és dúctil 
 

� La resistència a la deformació 

Una elevada resistència a la deformació provoca un desgast més ràpid dels 
motlles i utillatges, alhora que s’exigeix d’uns equips de treball més robustos, 
originant costos de fabricació superiors. 

Es diu que un aliatge es pot estampar en calent si existeix una gamma de 
temperatures suficientment àmplies en la qual la ductilitat i la resistència a la 
deformació són acceptables. No s’ha d’oblidar que, contràriament a l’extrusió, 
l’estampació en calent es realitza amb deformació creixent, amb una superfície 
de fricció creixent i a una temperatura del metall fortament decreixent. La 
diferència de temperatura entre el taco y la peça estampada al final de l’operació 
es pot estimar en 150ºC. 

L’aptitud per l’estampació dels llautons depèn de la temperatura, la composició 
base (% en Cu y Zn), la influència dels elements afegits como el Pb, i de les 
impureses.

L’estampació es fa en calent per minimitzar la potència mecànica necessària per 
produir la deformació plàstica que s’exigeix per obtenir la forma desitjada. Les 
propietats dels llautons es poden controlar per optimitzar la facilitat de treball en 
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calent i mantenir les bones propietats mecàniques a temperatura ambient. 
Aquest control s’exerceix mantenint determinades composicions químiques. 

7.1.1 Influència de la composició base 

La figura 16 mostra una part de diagrama d’equilibri coure – zinc que és una 
representació gràfica de com les fases del metall canvien amb les variacions de 
temperatura y composició. Les dues fases representades son � (alfa) i � (beta). 
Alfa és una fase rica en coure que és molt dúctil a temperatura ambient y 
moderadament plàstica a temperatura elevada. Beta és una fase rica en zinc que 
és dura i trencadissa a temperatura ambient, i extremadament plàstica a 
temperatura alta.  

 

Figura 16. Diagrama d’equilibri coure - zinc 

 

El metall que es necessita per estampar en calent ha de tenir resistència y 
acceptable ductilitat a temperatura ambient (una mescla d’alfa i beta) i ha de se 
molt plàstic a temperatura elevada (una estructura rica en fase beta, 
>50%beta). 

De la figura 8.1 de la pàgina anterior, es pot deduir que una composició 
aproximada de 60% de coure i 40% de zinc podria satisfer aquesta combinació 
de requisits. 

7.1.2     Influència dels altres elements 

Els llautons especials contenen a més alguns dels següents elements: Fe, Al, Mn, 
Sn, Ni i Si en proporciones superiores al 1% i també, altres elements com el As i 
Co en proporcions inferiors. Aquest elements s’afegeixen per millorar les 
característiques mecàniques del metall o la resistència a la corrosió. 
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La majoria dels productes de llautó estampats en calent necessiten ser fàcils de 
mecanitzar, fet que s’aconsegueix amb l’addició de plom a l’aliatge. 

A temperatura ambient el plom és insoluble en l’estructura del llautó, segregant-
se en els intersticis del gra com partícules discretes, propietat que s’aprofita 
perquè, afegint-ho en proporcions adequades, actua trencant els encenalls en la 
fase de mecanitzat. 

La influència del plom o de les impureses de baix punt de fusió, com el bismut, 
depén de l’estructura del metall a la temperatura de treball. En els llautons de 
fase alfa (>63,5% de coure), quant es treballa en calent, és determinant i està 
limitat a continguts inferiors al 0,01%, doncs a aquestes temperatures el plom 
estaria en forma de partícules foses donant lloc a fissures intergranulars  
característiques. Això passa en els llautons bifàsics perquè el plom és soluble en 
la fase beta fins aproximadament un 2%. 

 

Equivalència en zinc dels elements k 

Níquel (Ni) -1,2 

Cobalt (Co) -1 

Plom (Pb) 0 

Manganès (Mn) 0,5 

Cadmi (Cd) 0,7 

Ferro (Fe) 0,9 

Estany (Sn) 2 

Alumini (Al) 6 

Silici (Si) 10 

Figura 17. Equivalència en zinc dels elements k 

 

Per altra banda, l’addició d’altres elements al aliatge afecta a la distribució de 
fases, perquè cada addició te una equivalència en zinc (veure figura 8.2). Per 
llegir la distribució de les fases de l’aliatge amb el plom en el diagrama d’equilibri 
coure – zinc, s’ha de calcular el contingut fictici de coure en l’aliatge, utilitzant la 
següent fórmula: 

 

 

� � �
���

������	
���
      (1) 

on:  

E = títol fictici del coure 
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A = % de coure real 

x = % element afegir a l’aliatge 

k = equivalència en zinc de l’element afegit 

Un dels aliatges més utilitzats és CuZn40Pb2, on la seva composició és: 

Cu = 57,5% 

Pb = 2,0% 

Zn = resta 

Aplicant la fórmula tenim: 

� � �
��

�� � ��	� � �
� ����

��

�� � �	� � �
� ����

Per tant, títol fictici de coure = 58,7%. 

La figura 8.3 mostra com l’allargament d’aquest aliatge varia amb la temperatura 
i que un allargament del 120% s’aconsegueix en el rang de temperatures 630-
730ºC. Aquest és ideal per la producció per estampació en calent.

Figura 18. Diagrama Allargament - Temperatura CuZn40Pb2 

7.1.3 Factors que influeixen en la qualitat 
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El comportament del metall i l’èxit de l’operació d’estampació depenen de factors 
associats tant al material de partida, com la qualitat del procés dut a terme per 
l’estampador. 

Dels problemes que poden presentar-se, la matèria prima intervé 
aproximadament en un terç i els dos terços restants, són deguts a la tècnica 
d’estampació utilitzada. 

Els problemes associats a la qualitat del material de partida es deuen, en la seva 
majoria, a errors d’aliatge, de diàmetre, producte fora de toleràncies, rectitud 
inadequada o presència d’inclusions. 

A Espanya, les característiques de les barres i perfils de llautó per a aquests usos 
estan especificats en la Norma UNE 37-147, encara que en les relacions 
comercials es freqüent fer referència a altres Normes Europees tals com la 
alemanya DIN 17-660, la francesa AFNOR 51-105, etc. Els sistemes de control de 
qualitat estan sotmesos a la Norma UNE-66902 i les Normes Europees ISO 9002 
i EN 29002. 

7.1.3.1 Control de la temperatura i rang d’escalfament 

El llautó més utilitzat per l’estampació en calent és el CuZn40Pb2. Si traslladem 
aquesta composició al diagrama d’equilibri coure – zinc, es pot veure que la 
temperatura d’estampació està situada entre els 650ºC i els 750ºC 
aproximadament. Donat que el rang de temperatures d’estampació està en 
funció de la composició base, no és aconsellable la barreja de partides de barres 
d’aliatges diferents. 

És de gran importància l’execució de l’estampació a la temperatura de forja 
adequada; a la pràctica no s’ha d’oblidar l’existència de dues zones fràgils que 
emmarquen la zona de mal·leabilitat màxima. Si l’estampació te lloc dins una 
zona de temperatures corresponents a una pèssima ductilitat del metall, es 
produeixen fissures. Com que a la temperatura de treball les vores de les 
fissures s’oxiden, al final de l’operació d’estampació, les vores s’ajuntaran però 
no existirà una veritable unió. 

No s’ha d’oblidar que el diagrama coure – zinc és un diagrama d’equilibri. Aquest 
equilibri de fases només s’aconsegueix en el cas d’un escalfament molt 
prolongat, és a dir, lent. Un aliatge portat a la temperatura d’estampació en un 
temps curt, escalfament ràpid, de 30 segons a alguns minuts, té una estructura 
real en calent allunyada de l’estat d’equilibri. Aquesta influència sobre el 
comportament serà més significativa quant més ràpid sigui l’escalfament i quant 
més rica en fase alfa sigui l’estructura en l’estat original. Això explica perquè el 
comportament pràctic en l’estampació seria diferent del que es podria deduir del 
diagrama d’equilibri. 

D’altra banda, la temperatura màxima aconseguida durant el cicle d’escalfament 
i la durada d’aquest, poden provocar la formació d’una capa de grans grans, 
perjudicials, independentment de la temperatura final a la que s’estampi el taco. 
Doncs l’escalfament del taco en la zona beta pura durant un temps llarg, provoca 
el creixement de gra fins a aconseguir una mida de l’ordre d’un mil·límetre de 
longitud. S’observa que els grans grans, no envaeixen tota la secció del taco, 
sinó que formen una capa sobre la superfície d’origen de la barra. 
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7.1.4    La selecció 

La selecció de l’aliatge que s’ha d’utilitzar, depèn de l’ús final de la peça. 

Els fabricants poden ajudar a seleccionar, dins de la gamma de composicions 
normalitzades, la més apropiada, no només en funció de l’aplicació de la peça 
resultant, sinó també tenint en consideració els requisits exigits al material pels 
processos als que s’han de sotmetre fins a obtenir-la. 

Diferents aliatges permeten diferents graus de ductilitat en calent, el que de fet 
afecta a la complexitat de la peça a produir i la vida de l’equip i d’eines 
d’estampació. Per tant, el disseny de la peça hauria de ser discutit amb el 
fabricant en els inicis del cicle de desenvolupament del producte, per poder 
optimitzar l’elecció. 
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Taula 1-2. Aliatges per estampació en calent més comuns 
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7.2     ALUMINI 
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7.2.1 Introducció 

L’alumini és el metall més abundant de l’escorça terrestre (8%). A 
començaments de segle era poc utilitzat perquè era lleuger, molt tou, dúctil i 
sobretot mecànicament poc resistent. No va ser fins a començaments de segle 
amb l’aparició del duralumini, que la indústria de l’alumini va començar a 
expandir-se. Aquest experimentava un envelliment natural a temperatura 
ambient que produïa un augment considerable de la resistència mecànica. A 
partir d’aquest moment, l’ús de l’alumini i els seus aliatges han anat en augment 
i s’utilitza en diversos camps com ara l’aeronàutica, l’automòbil, indústries 
químiques, etc. 

7.2.2     Propietats de l’alumini pur 

 

� Propietats físiques 

Les propietats físiques de l’alumini i els seus aliatges són: poc pes, bona 
resistència a la corrosió i conductivitat elevada, tant tèrmica com elèctrica. 

 

 

Propietats Valor 

Color 

Estructura cristal·logràfica 

Paràmetre reticular a (25ºC) 

Densitat a 20ºC 

Canvi volumètric durant la solidificació 

Calor de combustió 

Punt de fusió 

Punt d’ebullició 

Calor específic (20ºC) 

Coeficient lineal d’expansió tèrmic x 106 

Conductivitat tèrmica a 0ºC 

Conductivitat tèrmica a 100ºC 

Resistivitat elèctrica a 20ºC 

Susceptibilitat magnètica 18ºCx106 

Blanc-plata 

Cúbica centrada a les cares 

0.40414 nm 

2,699 g/cc 

6,7% 

200 Kcal/at-gr 

660,2ºC 

2057ºC / 2480ºC 

930 J 

23,0 (20-100ºC) 

0,50 cal/s/cm2/cm/ºC 

0,51 cal/s/cm2/cm/ºC 

2,69 μ�cm 

0,63 
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� Propietats químiques 

Tant l’alumini pur com els seus aliatges, presenten una gran resistència a la 
corrosió degut a la formació d’una capa fina (~4 i 5 μm de gruix) i adherent 
d’òxid d’alumini sobre la superfície del metall. Aquesta capa d’òxid constitueix 
una pel·lícula impermeable que impedeix la difusió d’oxigen cap al metall base, 
fent de l’alumini i els seu aliatges, molts resistents a la corrosió. 

La resistència química de l’alumini depèn de la composició química i concentració 
de la solució, així com de la puresa del metall. Segons l’efecte que tenen els 
aliatges sobre la resistència a la corrosió, aquests es poden classificar en: 

 

A. Elements que milloren la resistència a la corrosió: crom, magnesi i 
manganès. 

B. Elements que empitjoren la resistència: coure, ferro níquel, estany, plom i 
cobalt. 

C. Elements que tenen poca influència: silici, titani, zinc, antimoni, cadmi i 
zirconi. 
 

� Propietats mecàniques 

El principal problema de l’alumini és la seva baixa resistència mecànica. Per 
aquest motiu l’alumini i els seus aliatges es tracten tèrmicament o es sotmeten a 
processos de forja per millorar les seves propietats mecàniques. 

Les característiques mecàniques de l’alumini pur són: 

 

Propietats Valor 

Mòdul d’elasticitat 99,99% 

Mòdul d’elasticitat 99,950% 

Mòdul de rigidesa 

Coeficient de Poisson 

64.200 N/mm2 

69.000 N/mm2 

17.000 N/mm2 

0,32-0,36 

 

7.2.3     Aliatges d’alumini 

L’alumini és un metall amb baixa resistència mecànica, per tant, un dels 
objectius alhora de dissenyar aliatges és millorar la resistència mecànica aliant-la 
amb diferents metalls com el coure, magnesi, manganès, zinc, ferro o silici. Els 
principals aliatges utilitzats en la indústria, així com un resum de les principals 
propietats que adquireix l’aliatge són: 
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Al + 

Zn 

Augmenta la resistència i la duresa. 

Possibilitat de corrosió de tensió. 

Combinat amb Mg, produeix un aliatge tractable 
tèrmicament. 

Cu 
Produeix un aliatge tractable tèrmicament 

Augmenta la resistència i la duresa. 

Mn Redueix la resistència a la corrosió 

Si 

Combinat amb Mg produeix un aliatge tractable 
tèrmicament 

Bona resistència a la corrosió 

Mg 

Augmenta la resistència i la duresa. 

Bona resistència a la corrosió. 

Augmenta la soldabilitat. 

 

Tots aquests elements presenten una gran solubilitat en l’alumini i en tots els 
casos, aquesta augmenta amb la temperatura. Segons el tipus de transformació 
dels aliatges d’alumini, aquests es poden classificar en: 

A. Aliatges per moldejar: S’utilitzen en fosa per la fabricació de peces 
obtingudes per colada de metall líquid en motlles d’arena, en motlles 
d’acer o de fosa, o per injecció. 

B. Aliatges per forja: Son les colades de fosa en forma de plaques que a 
continuació es transformen en semi-productes per laminació o extrusió. 

Alhora, els aliatges es poden dividir segons el mètode utilitzat per augmentar la 
resistència mecànica: 

B.1 Aliatges forjats no tractables tèrmicament: Mitjançant la dispersió de    
segones fases o elements en solució sòlida i treballs en fred. 

B.2 Aliatges de forja tractables tèrmicament: Mitjançant la dissolució 
d’aliatges en forma de solució sòlida i posterior precipitació d’aquestes en 
petits precipitats. 

D’aquesta forma s’han desenvolupat una gran quantitat d’aliatges comercials que 
fan referència segons nomenclatures estàndards internacionals, on s’especifica la 
composició química i les seves propietats mecàniques. 

7.2.3.1     Aliatges alumini – silici 

Els aliatges d’alumini i silici s’utilitzen cada vegada més per les excel·lents 
propietats que presenten en l’estampació, la bona actitud davant la soldadura i la 
bona resistència a la corrosió, inclús en ambients marins. L’adició de silici millora 
notablement la fluïdesa de l’aliatge durant l’estampació. Això és degut a que el 
silici te un reticle tipus diamant, no dens, on cada àtom de silici en estat sòlid 
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ocupa un espai molt major que en l’estat líquid, així quant solidifica, la contracció 
és menor a la dels altres aliatges i metalls. En general, els aliatges d’alumini – 
silici són més dúctils i resistents al impacte que els aliatges d’alumini – coure. 

Com es pot observar a la figura 14, el sistema binari Al-Si forma un eutèctic a 
una temperatura de 577ºC i a una composició de silici del 11,7%, on la 
microestructura està formada per una matriu de fase alfa i una en dispersió en 
fase beta o silici. 

La solubilitat del silici en la matriu d’alumini és màxima a la temperatura del 
eutèctic. En condicions d’equilibri la solució sòlida d’alumini o fase alfa te un 
contingut en silici del 1,3% a 550ºC i baixa fins a 0,05-0,008% a la temperatura 
de 250ºC. 

En aquests aliatges, el silici existent pot aparèixer en dos formes: 

A. A partir de la precipitació de la solució sòlida alfa 
 

B. A partir d’una forma directe durant el procés de solidificació. 

7.2.4 Estampació d’alumini 

7.2.4.1 Introducció 

Els aliatges d’alumini poden ser estampats en una gran varietat de formes i tipus 
d’estampa. S’utilitzen en aplicacions més refinades que les que s’obtenen per 
estampa en calent d’acers aliats. Això reflexa les diferències de comportament 
d’oxidació a altes temperatures d’aliatges d’alumini durant la forja, així com el 
major cost dels aliatges d’alumini davant els acers al carboni. 

Els aliatges d’alumini són fàcils d’estampar, mitjançant equips de processos 
d’estampació convencionals, en els que les matrius s’esclafen a una temperatura 
de fins a 450ºC. Tot i així, existeixen alguns aliatges d’alumini com ara el 1100 o 
el 3003 en que les seves aptituds per estampar és molt superior a l’habitual, 
però que a pesar de tot, tenen una aplicació limitada en forja degut a que no 
poden ser endurits mitjançant un tractament tèrmic. 

La capacitat d’estampació dels aliatges d’alumini s’incrementa amb la 
temperatura, a la vegada que hi ha una considerable variació de l’efecte que 
aquest te segons el tipus d’aliatge. El rang de temperatures d’estampació és 
relativament petit, entre 55ºC i 85ºC. 

La velocitat de deformació aplicada al material varia considerablement, des de 
molt ràpida en equips de martells o premses mecàniques, o relativament lentes 
en equips de premses hidràuliques, fet que constitueix un aspecte crític per 
l’obtenció d’una estampació correcte de l’aliatge donat. 

L’elecció d’una determinada velocitat de deformació, afecta als requisits de 
pressió, la severitat de la deformació possible i per suposat, a la geometria o 
sofisticació de la peça que es desitja estampar. 

En tots els processos d’estampació d’aliatges d’alumini s’escalfa els motlles amb 
la finalitat de facilitar l’estampat. La temperatura crítica de la matriu per 
l’optimització del procés, depèn del tipus d’equip que s’utilitzi per estampar, del 
tipus d’aliatge a estampar, i de la severitat a la deformació o de la complexitat 
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de la peça a estampar. Per processos de deformació més lents, la temperatura 
dels motlles controla la temperatura del metall durant la deformació; el procés és 
isotèrmic. En canvi, en processos de deformació de velocitats més ràpides, com 
martells o premses hidràuliques, la temperatura dels motlles és menor. 

7.2.4.2 Processos en l’estampació de l’alumini 

Les etapes comunes en la fabricació de qualsevol estampació d’alumini, inclouen 
la preparació del material d’estampa, el preescalfament del mateix, escalfament 
de la matriu, lubrificació, el procés d’estampa pròpiament dit, el retallat, neteja, 
tractament tèrmic i verificació. A continuació se’n descriuen els més importants. 
D’altres ja s’han fet referència anteriorment, doncs també és aplicable al llautó. 

7.2.4.3 Preparació del material per forja 

L’estampació d’alumini es porta a terme principalment sobre barres forjades o 
laminades, barres extruïts o discos. La selecció d’un tipus de material o altre es 
basa en el tipus de procés d’estampa, la forma de la peça i els requeriments 
referits a les propietats mecàniques de la peça. El taco de material s’obté amb de 
les serres automàtiques, on s’aconsegueix un control precís de la longitud i per 
tant del volum i pes de material a estampar. 

7.2.3.4 Preescalfament del material 

Com s’ha comentat, la temperatura del metall és un aspecte crític en 
l’estampació d’alumini. Els aliatges d’alumini formen una capa d’òxid molt tenaç 
a l’escalfament. La majoria dels aliatges d’alumini són susceptibles a captar 
hidrogen durant l’escalfament i per tant, aquest aspecte també constitueix un 
punt crític que s’ha de controlar en el procés d’estampació. Aquest hidrogen 
prové principalment del vapor d’aigua, com a producte de combustió dels forns, 
fins i tots els que incorporen atmosferes protectores. 

El temps d’escalfament dels aliatges d’alumini varia depenent del gruix de 
material a estampar i de la capacitat del forn. Tanmateix, degut a l’elevada 
conductivitat dels aliatges d’alumini, els temps necessaris per al pre-escalfament 
son menors que per un altre tipus d’estampació. 

7.2.3.5 Escalfament de la matriu 

El motlle sempre s’escalfa en l’estampació d’aliatges d’alumini a una temperatura 
que varia en funció del tupis d’equip o maquinaria d’estampa i de l’aliatge que 
s’utilitzi. L’estampació tancada és la més crítica. 

Per als aliatges d’alumini s’utilitzen sistemes d’escalfament sobre el mateix 
motlle situat ja en la premsa. Solen ser de gas i escalfen la matriu lentament 
abans de ser posicionat el taco de material. 

7.2.3.6 Lubrificació 

És un dels elements crítics per obtenir una peça estampada de forma correcta. 
Els lubrificants utilitzats en estampació d’aliatges d’alumini responen a 
importants condicions de servei. Han de ser capaços de modificar la superfície de 
la matriu per assolir una reducció de la fricció fins al nivell desitjat, suportant 
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alhora les altes temperatures del motlle, així com les fortes pressions sense 
malmetre la geometria del motlle. 

El principal element actiu és el grafit. També s’afegeixen altres components 
orgànics inorgànics per aconseguir les propietats desitjades. 

Neteja 

Els motlles i utillatges en l’estampació d’aliatges d’alumini han de ser netejats 
tan bon punt sigui possible mitjançant immersió i aclarit en dos solucions de sos 
càustica i àcid nítric. 
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CAPÍTOL 8: 

ÚTILS PER RETALLAR 

La fase de retallar consisteix en separar de la peça el material sobrant que s’ha 
generat en la fase d’estampació. Com s’ha mencionat anteriorment, en peces 
senzilles i especialment de llautó, aquest operació no acostuma a efectuar-se, 
doncs el volum de la peça es fa coincidir amb el volum del taco inicial, i al 
efectuar-se l’estampa en una sub-premsa, els dos motlles es tanquen abans de 
la baixada total del carro, sent el punxó inferior qui empeny el material dins de la 
cavitat del motlle.  

En aquest cas, al efectuar-se el procés en una premsa de volant de 700Tn, hi ha 
un notable excedent de material, el qual s’ha de treure. Per això, s’utilitzen unes 
premses hidràuliques de petit tonatge, entre 100 i 150Tn. Els útils que es fan 
servir en aquesta operació són els següents: 

8.1. MATRIU DE RETALLAR 
Es tracta d’un útil de material U-13, amb un tractament de tremp i reveniment 
per augmentar la seva resistència. Aquest útil conté just en el seu centre el 
perímetre de la peça a retallar, just en el pla horitzontal de desemmotllament. 
L’objectiu és dipositar la peça en aquesta zona, i al aplicar una pressió en la part 
superior, retallar la rebava en la zona de 5mm en la que hi ha aquesta forma de 
la peça. D’aquesta manera, el tap de 70 cau per l’orifici de la matriu de retallar, 
quedant la rebava sobrant en la part superior. 

8.2. EMPUTXADOR DE RETALLAR 
Com s’ha descrit en l’apartat anterior, la funció que te l’emputxador de retallar, 
és la d’aplicar una pressió sobre la peça, per tal de separar la rebava d’aquesta. 
És important que la pressió aplicada sobre la peça sigui el més uniforme possible, 
per evitar que la peça pugui entregirar-se i no caure degudament per l’orifici de 
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la matriu de retallar. Un altre aspecte a destacar, és que al colpejar directament 
la peça, aquest no ha de marcar-la com tampoc deformar alguna de les seves 
parts. 

Com que l’emputxador penetra dins de la matriu de retallar, aquest té una 
tolerància de 0,5 mm en diàmetre, al voltant de tot el seu perímetre. 

El material és F-5 i no necessita cap tractament tèrmic per endurir l’útil. Té una 
funció únicament d’empènyer la peça, i al tenir una geometria senzilla, no es 
tracta tèrmicament. 
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CAPÍTOL 9: 

CERTIFICAT AENOR 

obtenir el certificat AENOR és el pas més important que culminarà el present 
projecte, doncs és l’examen que certifica el correcte procés de fabricació del tap 
de 70 i que dictamina si les peces són aptes o no pel seu ús. També és imatge de 
prestigi per l’empresa, la de realitzar el producte segons normativa. 

El procediment de verificació dels ràcords, està descrit en la norma UNE 23400-
5, i els punts més importants són els següents: 

9.1. OBJETE I CAMP D’APLICACIÓ 
L’objecte de la norma és establir el procediment per a la comprovació de 
l’adequació dels ràcords de connexió, a les exigències constructives i de 
materials, forma y dimensions, establertes en la norma UNE 23400 parts 1,2,3 i 
4. 

9.2. CAMP D’APLICACIÓ 
S’aplica als ràcords de connexió per la unió entre mànegues, o d’aquestes amb 
preses d’aigua o llances per la lluita contra incendis i als taps. 

Segons el seu ús es defineixen: 

A - Ràcords d’ús normal: Per equipar qualsevol instal·lació o equip de protecció 
contra incendis. Destinats a ser utilitzats pels serveis professional d’extinció. 

B - Ràcords d’ús lleuger: Per equipar exclusivament als BIES. Destinats a ser 
utilitzats pels ocupants del edificis. 
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9.3. CONDICIONS GENERALS D’ASSAIG 
L’assaig es realitzarà sobre dues mostres segons l’apartat 13.5. Si un dels 
resultats surt negatiu, es realitzarà l’assaig sobre una tercera mostra. Si el 
resultat és negatiu, es refusarà el model. 

9.4. INFORME 
L’informe de laboratori ha de constar: 

1. Nom del fabricant i subministrador. 
2. Mida i model del ràcord. 
3. Servei al qual es destina (normal o lleuger). 
4. Denominació, referència o un altre element que permeti identificar el 

ràcord. 
5. Resultats dels assajos. 
6. Indicació de les cotes que no han complert les verificacions dimensionals. 
7. Indicació “Acceptable” o “No acceptable”. 

9.5. ASSAIG 
13.5.1     Proves de funcionament 

Verificar el correcte funcionament de les peces, simulant les condicions normals 
de treball.  

13.5.2     Acoblament 

Es disposarà d’un calibre amb les cotes fonamentals següents: 

L2, rF2, rI2, J2, ØB3, ØC3, C4 i D4 

Les toleràncies dels calibres per les diferents cotes són: 

Dimensió (mm) Tolerància
(mm)

�3 ±0,025 

>3 a 6 ±0,030 

>6a10 ±0,036 

>10 a 18 ±0,043 

>18 a 30 ±0,052 

>30 a 50 ±0,062 

>50 a 80 ±0,074 

>80 a 120 ±0,087 

>120 a 180 ±0,100 



 Disseny i procés de fabricació d’una peça per estampació en calent

�

�

 

En cas de detectar alguna dificultat en l’acoblament de les mostres amb els 
calibres, el laboratori quantificarà el par de gir necessari per realitzar 
l’acoblament, amb una clau dinamomètrica, aplicant una força amb els següents 
valors màxims admissibles: 

 

DN F (N) M (N·m)

Ø 70 100 10 

 

13.5.3     Estanquitat 

Es disposarà d’una font amb aigua amb un manòmetre d’escala 0-50 Kg/cm2. 
Classe 2. 

La pressió pujarà durant 2 minuts fins a 2000 KPa. 

No s’haurà de veure cap fuga d’aigua durant un minut. 

13.5.4     Tap 

Segons el descrit en l’apartat 13.5.3 només s’admetran fugues d’aigua a través 
del tap de descompressió en la quantitat de 10ml en 1 minut a una pressió de 
2000KPa. 

9.6. MATERIALS 
13.6.1     Aliatge 

S’efectuarà un anàlisi químic d’un ràcord, i es comprovarà que la resistència a la 
corrosió sigui com a mínim Bona. 

13.6.2     Anoditzat i segellat 

Segons el descrit en la norma UNE-EN ISO 1463 

13.6.3     Juntes de goma 

El cautxú utilitzat serà del tipus 2BA 710 C12 F17 segons norma UNE 53535 

9.7. CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
13.7.1     Assaig de deformació permanent 

S’uneixen dos ràcords i es subjecten en una màquina de tracció. La velocitat de 
separació no serà superior a 10mm/min. Es realitzarà la tracció fins a arribar les 
forces següents: 

 

 

 



Jordi Tomàs i Riba 

�
�

��61���
�

 Ús normal Ús
lleuger

Ø 70 40Kn - 

 

Es separaran els ràcords i es comprovarà la cota D4. El valor màxim admissible 
serà de 0,50mm  

13.7.2     Assaig de ruptura 

S’acoblaran dos provetes a una màquina de tracció. Amb les mateixes condicions 
que el cas anterior, es mesurarà la forca de ruptura. Aquesta forca serà superior 
als valors següents: 

 Ús 
normal 

Ús
lleuger

Ø 70 50Kn - 

 

9.8. CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS 
Les mesures a realitzar, els valors i les toleràncies s’indiquen als anexos A, B, C, 
D i E. En aquests, es distingeixen dos tipus de cotes: 

A – Cotes fonamentals: Es consideren imprescindibles per al bon funcionament 
dels ràcords i el seu compliment serà obligatori. 

Ràcords de 70: rF2, rI2, J2, L2, ØB3, ØC3, C4, D4 

B - Cotes informatives: Són recomanables complir per mantenir una 
homogeneïtat d’aspecte i forma de tots els ràcords del mercat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


