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RESUM

El projecte realitzat es basa en el disseny innovador d’una rajola de mosaic hidràulic que 
aporta originalitat i exclusivitat a cada mosaic col·locat.

Per fabricar aquesta rajola, ha set necessari el disseny dels elements necessaris per la 
fabricació del motlle que es fa servir per produir-la: el cinturó, la trepa, la tapa i la planxa.

Per tal de conèixer les sol·licitacions i aplicacions de cada element, primerament s’han 
realitzat diverses visites a Mosaic Martí, una empresa de la zona, on s’ha estudiat el 
procés de fabricació i la funció de cada element per valorar les necessitats.

En segona part, s’han estudiat els possibles processos de fabricació dels elements del 
motlle. Aquests elements han estat fabricats mitjançant diversos processos, on el més 
especial és la fabricació del cinturó, la fosa, degut a que té la geometria més complexa. 
Així doncs, s’han estudiat els diferents tipus de motlles i models de fosa per tal d’escollir el 
procés més adequat, estudiant també els paràmetres necessaris per obtenir un resultat 
correcte en la conformació per fosa.

S’han estudiat també les aplicacions dels altres components, realitzant algun assaig per 
elements finits per determinar el material òptim, i valorant les necessitats del procés 
productiu per determinar quines són les dimensions òptimes per evitar errors en la 
fabricació.

A part de la trepa, que es fabrica artesanalment, en acabar el procés fabricació de cada 
component s’ha realitzat un programa de mecanització per CNC, en llenguatge FAGOR, 
per mecanitzar cadascun dels elements arribant així a obtenir les dimensions i els acabats 
necessaris per assolir les necessitats del procés productiu. 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ABSTRACT

This projecte is focused in the innovator design of a hydraulic mosaic tile which gives 
originality and exclusivity to each different mosaic.

In order to start with the production of the tiles, it have been necessary to design the 
different parts of the cast used: the belt, the slab, the cap and the ‘trepa’.

Firstly, for take an idea of the production’s procedures and the applications of each part, 
some visits to Mosaic Martí, a little company from Manresa, have been necessary. There 
the procedure has been studied to take in mind the needs of the elements.

In the second part, the different manufacturing processes have been studied to choose the 
most suitable process for each part. Different processes have been selected for some 
elements, where the most special and complicated is the used for the manufacturing of the 
belt, the casting, due to it has the most strange dimensions. So the different types of molds 
and casting materials have been studied, with their according parameters, in order to 
obtain a succesfull manufacturing with the casting mold.

Some CAM test have been done too for decide the correct material for the other parts of 
the cast for the tiles, which have to have the necessary properties to work under the 
exposed conditions. Furthermore, the variables of the production process have been 
studied to design each elements with the correct dimensions, avoiding failures in the 
manufacturing.

The ‘trepa’ is manufactured artisan, but the other parts, after to finish the manufacturing 
process, they have been mechanized. The CNC program, by FAGOR language, have 
been made in order to obtain the correct dimensions and surfaces finishes. Then, the 
manufacturing of the tiles will be correct. 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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objectius
Els objectius principals del projecte són el disseny i la fabricació d’una rajola de mosaic 
hidràulic innovadora i única, que permeti que cadascun dels mosaics col·locats siguin 
únics i irrepetibles.
Així doncs, es pretén dissenyar els elements de fabricació necessaris per tal de que el 
procés de fabricació del mosaic hidràulic esdevingui correcte, evitant problemes que 
provoquen una disminució de qualitat del producte final i un augment del temps en el 
procés.
A més, el sector de la fosa no ha estat estudiat durant el Grau i hi havia interès en tenir 
nocions d’un altre procés de fabricació mecànica.

1.2. Finalitat
El projecte té com a finalitat aconseguir un interessant disseny del mosaic per tal de, 
juntament amb els seus elements de fabricació, permeti una fàcil introducció en el mercat 
per tal de fer possible la seva comercialització, que permetria per tant la fabricació dels 
elements dissenyats convertint-se en una interessant oportunitat de negoci.
Aquest disseny pot ser exposat en diverses fires del sector les quals poden donar una 
bona sortida al producte.
Per altra part, la finalitat del projecte és el coneixement del procés de fosa.

1.3. Abast
L’abast del projecte és relatiu, degut a que està destinat a un sector de mercat 
relativament reduït, amb una economia alta degut a l’elevat preu del mosaic.
Aquest sector, però, està en constant moviment i presenta un elevat nombre 
d’oportunitats, que faciliten la comercialització de productes innovadors i exclusius.
Per altra banda, intentar introduir el producte en el mercat comporta exposar-lo 
internacionalment, viatjant a altres països per exposar-lo i comercialitzar-lo. 

�  de �1 109
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2. ANTECEDENTS

2.1. Història de l’art del mosaic hidràulic
El mosaic hidràulic, que s’entén per un dels productes que serveix per a revestir 
superfícies, es fa servir generalment com a paviment d’interiors. Està compost per rajoles 
de morter de ciment hidràulic, emmotllades i premsades, formades per diferents capes de 
material. 
La capa més característica és la superior, apta per a ser trepitjada; aquesta presenta un fi 
acabat, i normalment té dibuixos que formen conjunts de geometria regular.

Cada peça, per les que està comprès el mosaic, és anomenada rajola hidràulica. Si 
aquesta rajola és quadrada, rep el peculiar nom de cairó hidràulic.
Val a dir, però, que tradicionalment, quan en el ram de la construcció es parlava de 
mosaic, és molt possible que es fes referència al conjunt del paviment o a cada una de les 
peces que formen el conjunt.

Les rajoles que formen el mosaic poden ser de formes, colors i dibuixos diferents.
El format de rajola més utilitzat és el cairó de 20 cm de catet. Cal afegir, però, que hi ha 
rajoles de geometries i mides diverses tot i que generalment les seves formes són sempre 
polígons regulars.
Les rajoles poden ser d’un únic color, formant un mosaic uniforme, o bé fent aigües, 
jaspiats, etc.
També se’n troben de diferents colors alhora, retallats sobre la mateixa superfície de la 
rajola formant dibuixos.

Aquests dibuixos, combinats, poden esdevenir en diversos resultats:

• Dibuix repetit a totes i cadascuna de les rajoles que formen el mosaic.

• Dibuix combinable amb rajoles de l’entorn, formant dibuixos més grans en el mosaic.

�  de �2 109
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Fent referència a l’estructura interna de la rajola, cadascuna de les tres capes per les que 
estan compostes té la seva funció específica:

• Capa superior: capa fina formada per una barreja de sorra, pols de marbre, ciment 
artificial i colorant. Proporciona resistència al conjunt, i gràcies als colors hi dóna un 
caire artístic.

• Capa inferior: Formada pel gros, compost per una barreja de sorra i ciment pòrtland, 
aproximadament amb una proporció de quatre per ú. Aquesta constitueix el veritable cos 
de la rajola.

• Capa intermitja: se’n diu brassatge, format per parts iguals de ciment i sorra, actua com 
a unió de les dues capes nombrades anteriorment. Es diposita en estat sec dins del 
motlle per tal de prendre la humitat de les altres dues capes.

La composició interior del mosaic hidràulic, estructurada en capes, es basa en antigues 
normes de bona execució dels revestiments continus emprats en terres o partes, en les 
tècniques de l’estesa que prescriuen una superposició successiva de diferents capes, 
cada vegada més primes i compactes.

�  de �3 109



Disseny mosaic hidràulic Daniel León Martínez

2.1.1. Antecedents
Durant el transcurs del temps, la societat mediterrània ha fet servir pedra de tota mena per 
aconseguir la bellesa, la duresa i les condicions funcionals d’un bon paviment en interiors i 
exteriors.
L’opus tessellatum va ser una de les primeres alternatives de paviment, format a base de 
petites tessel·les de pedra o marbre.
L’opus sectile constitueix l’antecessor directe de molts paviments medievals i de l’època 
moderna. Aquest està compost per una base formada per trossos poligonals de marbre.
Avui en dia encara es fa servir aquesta tècnica, que pot ser observada a alguns locals 
públics i privats de Barcelona.

Abans del segle XVIII, a Itàlia, es va iniciar la fabricació de rajoles pel procés anomenat 
“banchetto” per tal de imitar amb economia les tesseles de marbre. Aquest procediment es 
basava en comprimir, dins d’un motlle i a cops de mall, una porció de ciment humit. Més 
tard, amb l’espàtula, es col·locava sobre la capa formada una altra pasta acolorida que un 
cop seca es polia amb un brunyidor.

L’any 1824 el senyor Aspdin va obtenir, per part de la corona anglesa, l’autorització per 
fabricar artificialment ciment de propietats hidràuliques. La immensa quantitat de 
possibilitats d’aquest nou material en el ram de la construcció i l’obra pública van donar 
lloc a la seva producció massiva i la confecció d’una gran quantitat de productes amb 
aquest material al cap d’uns quants anys. Molts d’aquests productes imitaven materials ja 
existents fins aleshores, fets de pedra, ferro o ceràmica.
Aquest augment de la producció de ciment va causar l’extinció del banchetto, essent 
substituït per una premsa de cargol, la qual permet un augment de la producció. Així va 
ser obtinguda una notable millora del rendiment i la qualitat de la producció de rajoles de 
ciment artificial.
El mosaic hidràulic va sortir a la llum, i la corresponent indústria havia d’aconseguir una 
gran importància en el consum mundial del ciment.

�  de �4 109
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2.1.2. Popularització

A Catalunya, el primer establiment industrial de mosaic hidràulic va ser la casa Bustems & 
Cia, l’any 1856. Fins a finals del segle XIX, però, no es van aconseguir obtenir les 
condicions necessàries per a substituir els paviments interiors, a base de ceràmica, i les 
darreres innovacions de gresos policroms fabricats per Nolla de València i Llevat de Reus, 
entre d’altres.

La consolidació del mosaic hidràulic en el mercat, però, no va arribar fins als inicis del 
segle XX quan la construcció va començar a créixer de manera notable. La consolidació 
del mosaic hidràulic va ser deguda per les següents causes:

• L’acabat superficial d’alta qualitat i fàcil manteniment.

• El format i les dimensions de les rajoles: aquestes dimensions no eren ni massa grosses 
ni massa petites. Això, a aquelles èpoques comportava un gran avantatge a l’hora 
d’absorbir els moviments del sostres, fets amb bigues de ferro, típics de l’època.

• La rapidesa i facilitat per la seva col·locació: les rajoles eren més grosses que les peces 
de ceràmica. Aquest fet proporcionava un augment de la facilitat a l’hora d’anivellar el 
terra. A més, degut a la fragilitat de la ceràmica, el mosaic era més fàcil de manipular.

• La fàcil col·locació i la seva producció: donaven lloc a una gran competitivitat essent 
aquest un punt fort per al mosaic.

• La producció: a més de ser efectiva, per a l’època, assolint rendiments considerables, 
les instal·lacions que requereix una fàbrica del sector no exigia una inversió inicial gaire 
important. A més, el mosaic tampoc exigeix un gran coneixement de la tradició ni de 
l’ofici. Aquest seguit de fets van permetre una fàcil i extensa difusió geogràfica de les 
indústries.

�  de �5 109
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Les idees centrals per fer del mosaic hidràulic un paviment de moda per part de les 
empreses de l’època van ser les següents:

• Incorporació de dissenys de moda dels millors artistes de l’època.

• Remarcació de la qualitat del producte.

• Accentuació de la publicitat d’un producte prestigiós.

Aquest nou i innovador producte de construcció acabava de trobar la seva oportunitat i el 
seu moment de glòria. El mosaic hidràulic va ser acollit a la primera meitat del segle XX 
com el primer material de pavimentació d’ambients interiors.

Així, van néixer els grans tallers de Barcelona: Escofet, Bustems, Buler, Orsola Solà...els 
quals ja tenien història. També van néixer molts altres petits tallers arreu de Catalunya.

�  de �6 109
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2.1.3. Producció

La primera premsa utilitzada per la fabricació del mosaic hidràulic va ser l’anomenada 
premsa de balancí. Aquesta, de vegades, es complementava amb uns braços verticals per 
tal de facilitar la transmissió de la força. Era una màquina molt arcaica tot i que actualment 
encara queden premses d’aquest estil en condicions per treballar.

El pas més important en l’àmbit productiu va ser l’aplicació de la premsa hidràulica en el 
procés de fabricació. Aquesta permet multiplicar la força manual i, el més important, 
permet controlar la intensitat de la pressió en totes les rajoles proporcionant una igualtat 
en les seves característiques, facilitant encara més la seva col·locació. 
Aquestes premses han aportat més el nom de “hidràulic” a les rajoles que el ciment 
hidràulic del que estan fabricades.

En ser introduïdes les noves energies de l’època en els processos productius, l’operari va 
ser alliberat d’esforços físics. També van ser incorporats acumuladors, que ajudaven amb 
l’optimització de l’eficiència energètica. Aquests acumuladors, però, van ser eliminats a 
posteriori degut als avenços tecnològics en els motors i perfeccions dels circuits 
hidràulics.

Més endavant, als anys 50, es va provar d’automatitzar el procés de fabricació del mosaic 
hidràulic. Aquests intents, però, van ser inútils degut a que el material de fabricació té una 
forta empremta artesanal. Es fa difícil de substituir a l’operari ja que depenent de les 
seves habilitats, a l’hora de treure la trepa i afegir la capa mitjana, que fa d’unió entre les 
altres dues, els colors de la capa superior es barregen o no, provocant que la peça 
esdevingui o no correcta estèticament.

Aquesta automatització va ser aturada per la implantació del terratzo. Aquest material 
s’avenia molt més a les necessitats productives, d’alta exigència, i va impedir comprovar 
els resultats de l’automatització del procés de fabricació del mosaic.
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Als anys seixanta, la indústria del mosaic va patir un estancament que va donar lloc a la 
seva ràpida desaparició. A començaments del segle XX, quan la producció industrial 
catalana estava en creixement, es van instal·lar fàbriques de mosaic hidràulic amb un 
nombre de premses hidràuliques que rondava entre les cinc i quinze en la major part de 
fàbriques. En aquestes indústries hi havia un notable control de la producció i una bona 
divisió del treball.

A l’operari que fabricava el mosaic no li calia més que la màquina, i normalment 
treballaven a preu tancat subministrant-li i retirant-li la producció.
L’emmotllat i la seva preparació, però, ha estat sempre un treball manual.
Per altra part, el colorista jugava un paper important en el procés. Aquest s’encarregava 
de realitzar una bona interpretació dels colors i controlava l’execució de la barreja seca 
per tal d’aconseguir una bona confecció de la capa seca.

Les dificultats en el transport del producte acabat afavorien la descentralització de les 
indústries. En alguns casos es traslladava la premsa, de fàcil instal·lació i dimensions 
relativament petites, a la mateixa obra per fabricar les rajoles a peu d’obra. La versatilitat 
de les premses hidràuliques i la baixa inversió inicial que comportaven, podent equipar 
accessoris per optimitzar el procés a mesura que s’obtenien beneficis, va ajudar al mosaic 
hidràulic a consolidar-se com a material de pavimentació. Això també va ajudar a la 
formació de indústries d’àmbit familiar.
Aquestes premses permetien, a més, la fabricació de panot de voreres i rajoles de granit 
artificial, cosa que obria l’àmbit d’aplicacions del producte final a les indústries amb 
aquests tipus de maquinària.
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2.1.4. Ornamentació i disseny

El mosaic hidràulic, com molts altres productes derivats del ciment, va sorgir com a 
imitació d’altres materials, paviments i estils passats degut a que aquestes eren les 
tendències dominants en el canvi de segle. La versatilitat estètica de la capa superficial 
del mosaic, que té facilitat per rebre dibuixos i colors, van facilitar la seva adaptació.

Per donar sortida al producte, els fabricants contractaven dibuixants formats en 
ornamentació els quals dissenyaven els models que es plasmaven als catàlegs.
A l’època modernista, diferents artistes signaven els seus propis dissenys i, així, el mosaic 
va esdevenir un material important i indiscutible per l’època modernista.

Un producte que, en els seus inicis, emfatitzava les seves propietats artesanals i, més 
endavant, intentava potenciar les seves possibilitats de industrialització, però sempre 
mostrant solucions totalment genuïnes. La textura setinada i els peculiars colors li 
atorguen una carta de naturalesa entre els millors paviments. Es poden observar clars 
exemples en les rajoles hexagonals de Gaudí.

En els anys seixanta, va arribar un nou material importat de Itàlia que va ser altament 
popularitzat: el terratzo. Aquest  material va causar la crisi del mosaic hidràulic degut a 
que el seu procés de fabricació estava automatitzat: la inversió inicial havia de ser gran 
per tal de comprar la maquinària necessària, però la mà d’obra requerida per la seva 
fabricació era molt més baixa que la requerida pel mosaic hidràulic. Això implica que el 
volum de fabricació, per tal d’aconseguir un pay-back, havia de ser gran, cosa que es 
tradueix en l’aparició de poques indústries però molt costoses.

Aquest fet causava que un baix nombre d’empreses reorientés la seva fabricació cap al 
terratzo. D’altres, van passar a fabricar altres productes de pedra artificial.
Empreses familiars, en canvi, es van dedicar a comercialitzar el mosaic hidràulic. 
Aquestes, algunes, són les que actualment es poden trobar actives.
La majoria d’empreses, però, van tancar i van vendre les seves premses.
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Aquesta crisi va ser deguda al boom de la construcció, on les necessitats constructives 
eren de gran volum. L’intent d’adaptar-se a aquestes necessitats per part de les empreses 
de mosaic va ser traduït en un decrement de la qualitat de les rajoles degut a que la trepa 
va ser eliminada per abaratir costos, s’augmentaven les mides de les rajoles per 
augmentar la producció, el mosaic s’entregava abans de ser correctament curat i arribava 
a l’obra en males condicions, la destresa dels col·locadors havia disminuït, etc.

El terratzo era un material més dur, amb un volum de producció més alt degut a que el 
procés estava automatitzat i més fàcil de col·locar.
El mosaic hidràulic, des de llavors, es va convertir en un producte de luxe. 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3. MOSAIC HIDRÀULIC

El mosaic hidràulic és un material utilitzat per al revestiment de terres i parets.
El procés de fabricació del mosaic hidràulic, com ja s’ha comentat anteriorment, no s’ha 
aconseguit automatitzar degut a les dificultats que algunes fases d’aquest procés 
presenten per la maquinària.
Degut a això, el procés és dut a terme de manera manual, i depèn de la traça de l’artesà 
que les rajoles adoptin correctament les característiques desitjades, tant geomètriques 
com estètiques.
En els antecedents, poden ser observades les característiques dels tres tipus de sorra 
que s’utilitzen per a la fabricació del mosaic hidràulic, les quals poden ser adquirides 
comercialment, no cal que siguin elaborades. Els hi cal, però, una correcta conservació 
degut a que han d’estar sota les condicions necessàries, en un ambient que no tingui una 
elevada unitat.

En aquest apartat, primerament es procedirà amb la descripció dels elements de 
fabricació del mosaic hidràulic. A continuació, seran anomenats els passos que cal seguir 
per a la seva producció i, finalment, s’exposaran els factors a tenir en compte per la 
fabricació del components del motlle de les rajoles. Així, s’aconseguirà obtenir els 
coneixements necessaris per al disseny del mosaic.
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3.1. Elements de fabricació del mosaic hidràulic

Per tal de fabricar el mosaic hidràulic, es forma una espècie de motlle compost per 
diferents parts:

• Planxa: com el seu nom indica, es tracta d’una planxa d’acer, mecanitzada per gaire bé 
totes les cares. Aquesta planxa, d’un gruix d’aproximadament 40 mm, com es pot 
observar en la figura 1, ha de tenir un sistema que impedeixi que el cinturó arribi fins al 
sòl on es treballa perquè aquest pugui ser extret fàcilment. Aquest pot estar format per 
uns petits cilindres introduïts en forats fets a la planxa, o es pot utilitzar una planxa més 
gran i mecanitzar els cilindres directament, fet que evitarà que en un futur els cilindres 
caiguin. La cara superior de la planxa, amb la que estarà en contacte la cara vista del 
mosaic, ha d’estar mecanitzada per assegurar un correcte acabat estètic del mosaic. 
Aquesta patirà la pressió realitzada per la premsa. 

FIGURA 1. PLANXA PER LA FABRICACIÓ DEL MOSAIC.

• Cinturó: format per dues peces simètriques, com es pot observar en la figura 2, demarca 
els límits laterals de la rajola amb la seva cara interior, ajudant a proporcionar gruix a 
aquesta. La geometria de la seva cara exterior ha de permetre ser agafat còmodament. 
La seva cara interior ha d’estar mecanitzada correctament per evitar imperfeccions en la 
col·locació del mosaic conjunt. En els extrems de cada peça, ha de tenir dues orelles 
que permetin la introducció de dos cargols, un que estarà collant permanentment en la 
producció i l’altre es colla i es descolla, permetent una correcta extracció del mosaic del 
motlle.
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FIGURA 2. CINTURÓ PER LA FABRICACIÓ DEL MOSAIC.

• Trepa: aquesta part, només es fa servir en els mosaics que tenen un dibuix en la seva 
cara superior. La trepa s’elabora artesanal i manualment, amb planxa de coure de 
0,5mm com es pot observar en la figura 3, i representa el dibuix del mosaic, donant-li 
així l’acabat estètic desitjat. Aquesta només es fa servir en el primer pas del procés, on 
es tenen assemblats la planxa i el cinturó, i s’introdueix el color en les cavitats desitjades 
que la trepa forma. És la part més delicada de tot el conjunt ja que el seu trencament o 
deformació esdevé fàcil a causa del baix gruix de la planxa amb la que es fabrica. El 
marc de la trepa es fabrica amb planxa del mateix material, però el seu espessor és 
superior per donar rigidesa a la trepa.

FIGURA 3. TREPA PER LA FABRICACIÓ DEL MOSAIC.
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• Tapa: Aquesta és la part superior del motlle. La seva cara inferior ha d’estar 
mecanitzada correctament degut a que a través d’aquesta, s’aplica la pressió de 
premsat al mosaic i ha de ser transmesa de manera uniforme. La seva part superior 
estarà en contacte amb la premsa en el moment de premsat, per tant patirà els esforços 
generats. En acabar el procés de mecanització, cal afegir-li algun sistema que faciliti la 
seva extracció en acabar el premsat, com per exemple el mostrat en la figura 4.

FIGURA 4. TAPA PER LA FABRICACIÓ DEL MOSAIC.
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3.2. Procés de fabricació del mosaic hidràulic

Per tal d’entendre correctament les aplicacions i sol·licitacions de cadascun dels elements 
que procedirem a fabricar, cal conèixer el procés de fabricació on es pot observar per a 
què s’utilitza cada component del mosaic.
La fabricació del mosaic hidràulic presenta un gran nombre de variants propiciades per les 
petites variants del procés com són:

• Pressió impresa.

• Geometria de la peça.

• Gruix de la peça.

• Composició química.

• Dosificació de cada capa.

• Quantitat d’aigua.

Les característiques esmentades, juntament amb el fet de que el procés d’emmotllament 
és totalment manual, classifiquen el mosaic hidràulic com un producte de transició entre 
l’època preindustrial i la industrial.
En el procés de fabricació, l’operari treballa de cara a la premsa, amb les pastes de colors 
al darrere, les barreges a un costat i l’estenedor a l’altre costat. Al davant hi té la premsa, i 
a mà totes les eines necessitades en el procés de fabricació: la monyeca, els pots i 
pinzells d’olis, les escombretes de neteja, etc. com es pot observar en la figura 5:

FIGURA 5. LLOC DE TREBALL DE L’ARTESÀ.
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Les fases del procés de fabricació, són les següents:

• Greixar la placa del motlle amb la monyeca, que és una esponja humidificada amb oli i 
petroli blanc. Es pot observar l’aspecte de la tapa un cop engreixada a la figura 6.

FIGURA 6. PLACA GREIXADA.

• Col·locar el cinturó al damunt, collar el cargol i col·locar la trepa en el seu interior. Cal 
que la trepa, com es pot observar en la figura 7, quedi correctament falcada per tal de 
que no es mogui en el procés d’abocament del color. Aquest fet esgarraria l’estètica de 
la rajola.

FIGURA 7. CINTURÓ, TREPA I FALQUES.
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• Abocar els colors del més fosc al més clar, com es pot observar en la figura 8, per tal de 
que no es mesclin abans d’aplicar la capa intermitja, de manera que es reparteixin 
correctament.

FIGURA 8. ABOCAMENT DE COLORS A LA TREPA.

• Retirar la trepa amb cura de no moure-la horitzontalment. Això esgarraria la part estètica 
del mosaic ja que uniria els colors dipositats en la trepa.

• Estendre el brassatge amb el purgador, com es pot observar en la figura 9.

FIGURA 9. ESTENIMENT DEL BRASSATGE.
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• Netejar la trepa. Mentrestant, el brassatge absorbeix la humitat de la capa fina. Es pot 
observar l’aspecte actual del motlle en la figura 10.

FIGURA 10. PROCÉS D’ABSORCIÓ DEL BRASSATGE.

• Abocar el gros i galgar-lo amb l’arrasador. En la figura 11 es pot observar com ha de 
quedar estès el gros.

FIGURA 11. GROS ABOCAT I ARRASAT.
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• Posar la tapa del motlle sobre el conjunt, com es pot observar en la figura 12.

FIGURA 12. MOTLLE AMB TAPA.

• Netejar el motlle i el banc amb l’escombreta.
• Arrossegar el motlle fins la premsa, com es pot observar en la figura 13.

FIGURA 13. MOTLLE COL·LOCAT SOTA LA PREMSA.
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• Accionar la premsa.
• Retirar el motlle de la premsa.
• Afluixar el cargol del quadre i extreure el quadre, com es pot observar en la figura 14.

FIGURA 14. MOTLLE ACABAT AMB QUADRE RETIRAT.

• Netejar el interior del quadre.
• Retirar el tap.
• Extreure la rajola. El seu aspecte es pot observar en la figura 15.

FIGURA 15. ASPECTE FINAL RAJOLA.
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• Col·locar la rajola a l’estenedor. En la figura 16 es pot observar com es diposita el 
mosaic a cada estenedor, i com es dipositen els estenedors al magatzem.

FIGURA 16. RAJOLES ALS ESTENEDORS.

En el moment en què l’estenedor sigui plè, és important traslladar-lo al magatzem de cura, 
que ha de complir les condicions d’humitat, temperatura i conservació de l’aire 
necessàries per un correcte adormiment, procés molt lent i delicat, del conjunt de 
materials del mosaic.
A més, degut a que el mosaic ha de ser remullat, l’aigua que contenen les rajoles després 
de ser fabricades ha de desaparèixer donant lloc al procés d’enduriment, el temps d’estoc 
és elevat fins que esdevé apte per vendre's.

Per tant, són necessaris espais grans i ben condicionats pel seu adormiment.

Quan aquest procés no té les condicions adequades, els acabats no són els correctes i a 
més, a l’hora de col·locar-lo se’n pateixen les conseqüències.
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4. CONFORMACIÓ DE METALLS
En aquest apartat es procedirà amb l’explicació dels diversos procediments de 
conformació de metalls. Aquests són necessaris per la fabricació del quadre, la planxa i la 
tapa que es faran servir per fabricar la rajola de mosaic hidràulic.

4.1. Procediments de conformació

La conformació dels metalls i aliatges per l’obtenció de peces o perfils, de formes i 
dimensions adequades a les necessitats industrials, pot ser dut a terme a partir de 
diversos processos. Tot i que es troben peces que només permeten ser fabricades 
mitjançant un únic procés, normalment el dissenyador dels components  ha de decidir el 
seu procés de fabricació per raons diverses. De vegades, però, s’escullen els processos 
que es tenen més a l’abast, amb els que es compta al propi taller, en comptes d’escollir 
els processos més adequats.
A més, moltes peces tenen la necessitat de passar per dos processos de fabricació a la 
vegada per assolir els acabats i la geometria desitjada, com per exemple fosa i el 
mecanitzat.

Els procediments de conformació utilitzats actualment es poden classificar en:

• Conformació per modelatge: es realitza fonent el metall i abocant-lo en motlles que 
reprodueixen la forma de la peça. També es pot produir per sinterització, reduint a pols 
els metalls i comprimint-los en un motlle apropiat, el qual ha de trobar-se a una 
temperatura adequada.

• Conformació per soldadura: s’utilitza normalment per unir peces elaborades o 
semielaborades, per tant acostuma a ser utilitzat com a un procés complementari als 
altres.

• Conformació per deformació i tall: es realitza colpejant o sometent a pressió els metalls 
en calent o fred. Les operacions realitzades en aquest procediment poden ser de 
deformació pura, deformació i tall o tall sense deformació.
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• Conformació per arrancament de material: en forma de ferritja o de diminutes partícules, 
o per erosió, s’aplica generalment en semielaborats obtinguts per modelatge, 
deformació o tall. Aquest és l’únic procés que permet obtenir peces amb alta precisió en 
les seves dimensions.

Per la fabricació del quadre del motlle de mosaic hidràulic, ha estat triat el procediment de 
conformació per modelatge. Aquest permetrà obtenir el quadre del nostre motlle amb la 
mínima aportació de material possible, havent d’eliminar el mínim material per 
conformació per arrancament de material degut a que les dimensions de la peça extreta 
del motlle gaire bé coincidirà amb les dimensions finals desitjades de la nostra peça que 
farà de motlle de la rajola. El procés triat és el més econòmic degut a que, per les seves 
dimensions, el procés alternatiu seria per tall i arrancament de material a posteriori, 
procés en el qual s’hauria de desbastar molt material. Això, a més de suposar un cost 
extra en material que s’elimina, suposa també un cost en hores i eines en el procediment 
per arrancament de ferritja.

Per a la fabricació de la planxa i la tapa, en canvi, ha estat triat el procés per arrancament 
de material degut a que la seva geometria és més fàcil, i això implica que la seva 
mecanització també ho serà. Es partirà d’un bloc estàndard de planxa del gruix necessari i 
es mecanitzaran les superfícies necessàries amb una fresadora per tal d’obtenir les mides 
i els acabats desitjats per una correcta fabricació de les rajoles.

En el cas de la trepa, en canvi, el procés de conformació triat per obtenir les geometries 
desitjades és de deformació i soldadura. Es partirà de planxa fina i es deformarà i es 
soldarà manualment fins a obtenir la geometria que donarà l’aspecte superficial, l’estètic i 
no menys important, al mosaic hidràulic.
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4.2. Fosa
S’anomena fosa al conjunt d’operacions necessàries per donar forma als metalls per fusió 
i solidificació, la qual té lloc dins de motlles fabricats amb la geometria necessària per 
obtenir les dimensions i formes desitjades.

La fosa és un dels procediments més antics, tot i que fins el segle passat la tecnologia de 
la fosa no s’havia desenvolupat. Aquest factor es veia reflectit en que el resultat final 
depenia gaire bé totalment de la traça de l’operari ja que hi havia molt poques pautes 
fonamentals.

Actualment, però, s’ha investigat de manera extraordinària en els fonaments científics de 
la tecnologia del procés de fosa. Aquest fet ha portat nous mètodes per a l’obtenció de 
peces per fosa amb més rapidesa, major economia i major precisió en les mesures. S’ha 
arribat fins el punt de fer innecessària la mecanització posterior en molts dissenys, els 
quals la seva aplicació no requereix de toleràncies restrictives ni d’acabats superficials 
complexes.
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4.2.1. Operacions fonamentals de la fosa
Per la conformació de metalls i aliatges per fosa, són necessàries les següents 
operacions:

• Operacions de disseny: comprenen els processos de disseny i fabricació del model, que 
servirà per ocupar l’espai en el motlle que, a posteriori, quan aquest model sigui extret, 
serà ocupat pel metall fos aconseguint la geometria final desitjada.

• Operacions de fusió: la fusió de metalls i aliatges es realitza en diferents tipus de forns 
adequats per determinats materials. Cada material ha de ser fos a una temperatura 
compresa entre certs límits, entre la temperatura de fusió i vaporització. En alguns casos 
s’aprofita per elevar la temperatura per sobre de la de fusió per tal de realitzar els 
aliatges en aquest mateix procés.

• Operacions de modelatge i desmodelatge: Primerament, té lloc la preparació del motlle, 
que pot haver estat fabricat amb sorra o metall. Després s’aboca el metall fos en el 
motlle en la operació de colada. Finalment, quan el metall es refreda, el motlle es trenca 
o s’obre en l’operació de desmodelatge.

• Operacions d’acabat: Es procedeix amb la neteja de les peces de sorra i a trencar els 
abeuradors on s’aboca el metall i els canals de colada que queden adherits a la peça, 
fins deixar-la completament acabada de fosa, per ser mecanitzada o utilitzada sense 
cap operació posterior. Aquestes operacions són anomenades neteja i desbarbat.
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4.2.2. Introducció de conceptes fonamentals

En aquest apartat s’introduiran un seguit de conceptes que facilitaran la comprensió de la 
teoria explicada en posteriors apartats:

• Aliatge: mescla homogènia d’elements, un d’ells metàl·lic. La solució presenta propietats 
diferents a les dels elements pels que està formada.

• Punt eutèctic: Punt en el que coincideixen diferents fases (Fig. 17).

• Punt eutectoide: Punt en el que coincideixen diferents fases (Fig. 17).

• Austenita: en el cas del ferro pur, estructura del àtoms estable a temperatures entre 
900ºC i 1400ºC, anomenades temperatura d’austenització. En arribar a aquesta 
temperatura, els tractaments i procediments de conformació realitzats a posteriori en el 
metall deixen de veure’s reflectits en la seva estructura. La seva estructura és cúbica 
centrada a les cares, amb els àtoms de carboni diluïts en solució sòlida als intersticis.

• Cementita: material produït degut a un excés de carboni sobre el límit de solubilitat. 
Conté un 6,67% de C, i és molt dura i fràgil, factor que impedeix algunes operacions de 
conformació i acabat. Apareix quan, després d’arribar a la temperatura d’austenització, 
el metall es refreda ràpidament.

• Perlita: constituent format per làmines de ferrita i cementita, intercalades entre si. El 
percentatge de carboni en la seva composició és del 0,8%. Apareix en refredar el metall 
de manera lenta després de ser escalfat fins la temperatura d’austenització.
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FIGURA 17. DIAGRAMA REFREDAMENT FERRO.

Els metalls i aliatges que normalment són conformats per fosa son els aliatges de ferro, el 
coure i els seus aliatges, l’alumini i els seus aliatges, aliatges de magnesi, el zinc i els 
seus aliatges i els aliatges antifricció.

Tot i que, teòricament, es pot modelar qualsevol tipus de metall i aliatge, s’acostuma a 
modelar únicament els metalls i aliatges més adequats per la seva conformació per fosa. 
De fet, existeixen certs aliatges concebuts expressa i especialment per la fabricació de 
peces per modelat com els aliatges de coure per modelat, anomenats així degut a que 
són més aptes pel modelat que els aliatges de coure per forja.
Les característiques que han de tenir els metalls i aliatges per la seva conformació per 
modelatge són les següents:

• Baixa temperatura de fusió.

• Baixa calor latent de fusió.

• Baixa tensió superficial.

• Baix coeficient de dilatació en estat líquid, i un interval de solidificació tan baix com sigui 
possible.

• Baix coeficient de dilatació en estat sòlid.

• Alta colabilitat.

• Alta densitat.
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4.2.3. Conceptes generals

En aquest apartat es procedirà amb l’explicació dels conceptes necessaris per a continuar 
amb l’elecció del material òptim per la fabricació del component al respecte.
Aquest factor és important degut a que d’aquest dependran moltes condicions de disseny.

Es classifiquen com a fosa una extensa família de materials derivats del ferro, que tenen 
com a característica comuna de no austenitzar totalment i acabar la seva solidificació amb 
una reacció eutèctica, que es pot observar al diagrama ferro-carboni de la figura 18. Així, 
seguint el diagrama, les foses són aliatges ferro-carboni amb una proporció de carboni 
superior al 2%, tot i que degut als aliatges presents, la solubilitat del carboni en estat 
austenític canvia donant lloc a materials de fosa amb una proporció de carboni 
lleugerament inferior al 2%.

FIGURA 18. DIAGRAMA FE-C.

En aquesta figura, s’hi poden observar dos diagrames diferents:

• Diagrama metaestable Fe-C

• Diagrama metaestable Fe-G

En funció de la seva composició química, una fosa pot seguir un diagrama o tots dos 
depenent de la velocitat de refredament, que en part depèn de les dimensions de la peça.
Elements com el Carboni, Estany, Fòsfor, Silici o Alumini proporcionen un potencial de 
grafitització positiu. En canvi, elements con el Vanadi, Molibdè o Crom proporcionen un 
potencial de grafitització negatiu.
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4.2.3.1. Composició química 

Les foses són aliatges de ferro-carboni amb un contingut de carboni entre el 2,5% i el 
4,5%, i d’altres elements com el silici, magnesi, sofre o fòsfor en petites quantitats. En 
alguns casos particulars, però, es poden trobar aliatges que es fan servir per aplicacions 
especials que contenen un 15% de Silici i altres elements d’aliatge com el níquel, crom, 
molibdè, coure, etc.

4.2.3.2. Diagrama Fe-C 

Les propietats de les foses de ferro depenen de diferents factors, que tenen relació amb el 
diagrama Fe-C metastable. Aquest diagrama representa la inestabilitat dels carburs de 
ferro, que a totes les temperatures tendeixen a transformar-se.
La reacció química que té lloc en el procés és la següent:

Fe3C ———> 3Fe + C

FIGURA 19. DIAGRAMA REFREDAMENT ESTABLE.

Com es pot observar en la figura 19, a baixes temperatures, aquesta reacció es produeix 
de manera lenta i la seva durada és molt llarga; té lloc una reacció metaestable.
A temperatures superiors, es pot arribar a produir una grafitització ràpida del carbur de 
ferro (Fe3C) que quedaria representada en el diagrama estable Fe-G.
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4.2.4. Propietats generals

Generalment, les foses posseeixen les propietats següents, comparades amb l’acer:

• Respecte l’acer, són més barates i la seva fabricació esdevé més senzilla degut a que 
les instal·lacions requerides per confeccionar-les són menys costoses i, a més, l’energia 
necessària per fondre les foses és inferior degut a que el seu punt de fusió és més baix. 
Així, la fluïdesa de les foses és major i això permet l’obtenció de peces amb espessors 
inferiors.

• Degut a que la seva duresa és inferior, la mecanització de les foses esdevé més fàcil 
que la dels acers, factor que es tradueix en un estalvi de mà d’obra.

• Es fa possible la fabricació d’un ampli ventall de dimensions de les peces, a més d’un 
ampli ventall de geometries on es pot aconseguir una precisió de forma i mida de gran 
valor, depenent del tipus de motlle utilitzat.

• Compten amb unes propietats mecàniques notables, que cobreixen les necessitats de 
moltes aplicacions industrials. La seva resistència a compressió és molt més elevada 
que la resistència a tracció. Són resistents al desgast i tenen una molt bona capacitat 
d’absorció de vibracions, superiors que les dels acers.

• La fabricació de les foses necessita moltes menys precaucions que la fabricació d’acer, 
fet que es tradueix en un procés més simple.

�  de �30 109



Disseny mosaic hidràulic Daniel León Martínez

4.2.5. Classificació de les foses
En aquest apartat, es procedirà a realitzar una breu classificació de les foses, indicant-ne 
les seves principals característiques.

En conjunt, les foses es poden classificar com s’indica en la figura 20 fixant-nos en 
l’aspecte de la seva estructura:

FIGURA 20. CLASSIFICACIÓ DE LES FOSES.

Les foses ordinàries són aquelles que només contenen ferro, carboni i silici. El magnesi, 
sofre i fòsfor es presenten en molt petites quantitats, causant que en la seva elaboració no 
intervingui cap tècnica especial.

En la taula 1 es poden observar les principals característiques dels principals grups de 
foses:
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Els valors de resistència indicats a la taula 1, els quals indiquen la resistència màxima 
d’aquestes foses, són orientatius ja que l’estructura dels materials obtinguts finalment és 
difícil que sigui uniforme, per tant no es pot garantir.
Obtenir un tipus de fosa o un altre, depèn de dues variables: composició química i 
velocitat de refredament en el motlle. D’això se’n diu potencial de grafitització.
Així doncs, el resultat no depèn únicament de la composició del material utilitzat sinó 
també del procés utilitzat.

Taula 1: Principals característiques de les foses

Tipus Característiques Resistència Aplicacions

Fosa blanca
Carboni format per 

cementita. Estructura 
blanca i brillant.

500 MPa Boles de molins.

Fosa gris
Carboni en forma de 

grafit. Fractura de color 
gris fosc.

250 MPa
Blocs de motor, peus de 

torns (absorbir vibracions).

Fosa nodular
Carboni en forma 

globular. Es coneix per 
fosa d’alta resistència.

550 MPa Tapes de motor, cigonyals.

Fosa mal·leable
Carboni en forma de 
grafit, precipitat en 

forma de flocs.
300 MPa Caixes de canvis.
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4.2.6. Tipus de foses
Per realitzar una correcta tria del material de fabricació del cinturó, element del conjunt 
que es fabricarà mitjançant el procés modelatge per fosa, s’exposen els principals 
materials de fabricació amb les seves principals característiques.

4.2.6.1. Foses blanques 

Reben aquest nom degut al color de la seva superfície de fractura. En aquestes foses, 
gaire bé tot el carboni que contenen es troba combinat amb el ferro en forma de carbur de 
ferro o cementita. Això causa que la duresa d’aquestes foses sigui molt alta, de l’ordre de 
300 a 500 HB. La seva contracció en el refredament es molt elevada, d’uns 18mm per 
metre. 
La seva duresa causa que la seva mecanització esdevingui gaire bé impossible, i a més la 
seva colabilitat és la més reduïda de totes les classes de fosa. 

L’elaboració d’aquestes foses es realitza normalment en un forn anomenat cubilot, tenint 
cura de que la càrrega metàl·lica aportada tingui un baix contingut de silici ja que aquest 
és l’element gramatitzant per excel·lència, i un elevat percentatge d’aquest component 
causaria l’obtenció de fosa gris en el procés de refredament. La fosa blanca, per tant, es 
forma al refredar ràpidament la fosa de ferro en estat líquid seguint el diagrama Fe-C 
metastable. En arribar a la composició eutèctica, als 1130ºC, on el Carboni té una 
proporció del 4,3 % en la composició, el material solidifica com un eutèctic d’austenita i 
cementita que rep el nom de ledeburita. Així, es forma cementita blanca.
Fins arribar als 720 ºC, el contingut de carboni es troba entre el 2 i el 0,8% degut a la 
precipitació de cementita secundària. En arribar a la temperatura esmentada, es dóna lloc 
a la transformació de l’austenita en perlita, al punt eutectoide dels acers.
Aquest refredament ràpid evita la grafitització de la cementita, obtenint així una alta 
duresa.
Per aconseguir una col·labilitat suficient, cal afegir una quantitat de cok entre el 13% i el 
15% de la càrrega metàl·lica; així aconseguirem temperatures majors que afavoreixen la 
colabilitat.
En la Figura 21, es pot observar la microestuctura de les foses blanques:
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FIGURA 21. MICROESTRUCTURA D’UNA FOSA BLANCA

4.2.6.2. Foses grises 

En aquest tipus de foses, teòricament, tot el carboni es troba en forma de grafit i per tant 
el ferro hauria d’estar en forma de ferrita. A la pràctica, però, es fan servir foses grises que 
tenen part del seu carboni en forma de cementita i part en forma de grafit. El seu contingut 
de carboni és superior al 2% i el seu contingut de silici superior al 1%.
El seu pes específic és inferior al de les foses blanques degut a que el grafit té un volum 
superior al de la cementita. Això causa que entre els 1000ºC i els 800ºC, les foses grises 
pateixin un augment del seu volum ja que en aquest rang de temperatures dóna lloc la 
formació del grafit.
La contracció total en la solidificació és de l’ordre del 0,8% al 1%.
La seva colabilitat és excel·lent, permetent fer peces de gruix inferior a 3 mm.
La seva duresa és de 200 a 220 HB, permetent una perfecta mecanització.
El contingut de grafit causa que tinguin un caràcter autolubricant.

FIGURA 22. MICROESTRUCTURA  D’UNA FOSA GRIS.
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Si es desitja l’obtenció de foses d’alta qualitat i resistència, el percentatge de silici ha de 
ser tan baix com sigui possible i després cal afegir el silici necessari en la cullera de 
colada, obtenint foses inoculades.
Les foses grises inoculades s’obtenen en afegir ferro-silici a la fosa, en el canal de 
colada o la cullera de colada. Es fa a través de tanteigs, mirant la profunditat de la zona 
de tremp i corregint les mesures. 
En trobar el percentatge desitjat, s’ha de colar el metall en motlles immediatament 
després de la inoculació degut a que la millora del material respecte a un material de la 
mateixa composició sense rebre aquest procediment podria resultar inversa.

4.2.6.3. Foses atrutxades  

Són de característiques i propietats intermitges entre les foses blanques i grises. Reben 
aquest nom degut a la combinació del blanc i el gris en les seves superfícies de fractura.

4.2.6.4. Foses aliades 

Contenen, a més del ferro, el carboni i elements purificants de les foses ordinàries, altres 
elements d’aliatge. Algun d’aquests materials també es troba en les foses ordinàries, com 
el  manganès i el silici, però en una proporció molt més reduïda. Aquests elements 
d’aliatge que només es troben en aquest tipus de foses són el níquel, el crom, el coure, el 
molibdè, l’alumini, el titani, el vanadi, etc.
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4.2.6.5. Foses dúctils o nodulars 

En aquest tipus de foses, el grafit es presenta en forma d’esferoides. Aquest fet ve degut a 
que, partint d’un material per fosa gris, al que afegint-hi magnesi, silici o tots dos 
combinats just abans del moment de la colada, quan surt del forn, fet que produeix la 
inoculació. Aquest fet aporta ductilitat, resistència mecànica, bona mecanització, fluïdesa 
per la colada, duresa i ductilitat. La seva duresa no és tanta com la de la fosa blanca si no 
es sotmet un tractament tèrmic. La seva microestructura pot ser observada en la figura 23.

La diferència entre la fosa dúctil i la mal·leable és que la fosa dúctil no té la necessitat de 
rebre un tractament tèrmic de revingut posterior.

FIGURA 23. MICROESTRUCTURA FOSA NODULAR.

A la taula 2 es poden observar les principals característiques de les foses nodulars segons 
la classificació realitzada per la norma ASTM A536, que realitza una comparació de les 
propietats mecàniques.

Taula 2: Classificació foses nodulars.

Tipus Resistència Tracció (MPa) Límit fluència (MPa) Duresa (HB)

60-40-18 414 276 140

65-45-12 496 345 180

80-55-06 586 400 220

100-70-03 758 586 370

120-70-02 827 621 400
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4.2.6.6. Foses mal·leables 

Constitueixen un material situat entre les foses blanques i grises. Per tal d’aconseguir 
aquesta estructura, cal fabricar les peces amb fosa blanca i, a posteriori, cal sotmetre-les 
a un tractament tèrmic de recuit envoltades de material oxidant o neutre depenent del 
tipus de fosa mal·leable que es desitgi obtenir.
Amb aquest procés, s’aconsegueix descarbonitzar la fosa blanca, obtenint així una millora 
en les propietats mecàniques de la fosa blanca, principalment en la tenacitat i 
l’allargament, que són les propietats més desfavorables de la fosa blanca.

Després d’analitzar els materials i les necessitats de disseny i fabricació que aquests 
comporten, s’ha procedit amb la tria de la fosa gris com a material de fabricació del 
cinturó. Aquesta, tot i no tenir una duresa excessivament alta, presenta unes 
característiques que no dificulten el disseny del motlle, fent-lo així més econòmic, i té la 
capacitat de permetre’s espessors petits. A més, el seu preu no és elevat degut a que no 
és un material excessivament aliat.
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4.2.7. Utilitats i aplicacions de la fosa gris

Les utilitats i les aplicacions de les foses grises varien segons la seva composició. Els 
canvis en aquesta provocaran que el material presenti comportaments diferents, per tant, 
conseqüentment també variarà el camp d’aplicació.
A la taula 3 es poden observar les principals aplicacions de la fosa gris amb els 
percentatges dels elements d’aliatge:

Taula 3: Aplicacions fosa gris i composició.

Classes de peça C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%)

Peces maquinària 
petites 3.25 2.25 0.50 0.25 0.10

Peces maquinària 
mitjana 3.25 1.75 0.50 0.25 0.10

Peces maquinària 
grans 3.25 1.25 0.50 0.25 0.10

Peces de decoració 3.50 2.75 0.50 1.00 0.10

Tubs mitjans 3.40 1.75 0.50 0.80 0.08

Tubs grans 3.60 2.00 0.50 0.80 0.08

Segments 3.50 3.00 0.65 0.50 0.06

Camises de cilindres 3.25 2.25 0.65 0.75 0.08

Pistons de motors 
d’explosió 3.35 2.25 0.65 0.15 0.10

Pastilles de fre 3.10 1.70 0.50 0.15 0.10

Peces primes d’alta 
resistència 2.75 2.25 0.80 0.10 0.09

Llingoteres 3.50 1.00 0.90 0.20 0.07

Peces toves de 
màquines 3.40 2.60 0.65 0.30 0.10

Rodes 3.35 0.65 0.60 0.35 0.12

Resistència a la calor 3.50 1.15 0.80 0.10 0.07
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4.3. Motlles de fosa

Rep el nom de motlle la cavitat on es diposita el material fos que, en solidificar-se, 
conservarà la geometria i formes de dita cavitat.
Per obtenir un correcte modelatge del material fos, cal triar el tipus de motlle correcte 
tenint en compte els següents paràmetres:

• Material utilitzat per al procés.

• Precisió necessària en la geometria de la peça.

• Nombre de peces a fabricar.

Degut a que diferents tipus de motlles poden servir per al modelatge d’un mateix material, 
cal valorar tots els factors a la vegada per tal d’escollir el motlle òptim per les necessitats 
del projecte.
Es procedirà a exposar els diferents tipus de motlles i les seves principals característiques 
per tal de poder realitzar una tria correcta.
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4.3.1. Tipus de motlles

Per a realitzar una tria correcta, s’exposaran les principals característiques dels motlles de 
sorra i es realitzarà una comparació exposant únicament els avantatges i inconvenients de 
cada classe de motlle respecte els motlles de sorra, que es fa servir com a referència.

Els principals grups de motlles per a fosa, amb les seus principals avantatges i 
inconvenients respecte els motlles de sorra, són els següents:

4.3.1.1. Motlles de sorra 

El procés per la seva elaboració és relativament econòmic degut a que presenta menys 
dificultats i factors de disseny que d’altres processos. Necessita d’un model dissenyat amb 
els paràmetres correctes, on s’han de tenir en compte factors exposats més endavant, 
però el procés pot ser realitzat manualment i no necessita de la fabricació d’un gran 
nombre d’utillatges i eines complexes.
Aquest procés acostuma a ser utilitzat per a la fabricació d’un número reduït de peces, on 
les toleràncies geomètriques i la precisió no són excessivament estrictes en la peça 
extreta de manera directa.
Per contra, la majoria de peces fabricades mitjançant aquest procés són mecanitzades 
per arrancament de material degut a que el seu acabat superficial no és el millor; en la 
seva superfície presenta els grans de sorra i això impedeix ser utilitzat de manera directa 
en algunes aplicacions.
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4.3.1.2. Motlles de camisa aïllant 

Aquests motlles són metàl·lics, i normalment es fan servir com a substitució dels motlles 
de sorra quan la intenció és fabricar en sèrie un nombre elevat de peces.
Les camises aïllants estan formades pel cos del motlle, que dóna forma a l’exterior de la 
peça i és sempre metàl·lic, i els nuclis que ocupen el lloc de les cavitats de les peces; 
aquest poden ser metàl·lics o de sorra.
Els seus principals avantatges respecte els motlles de sorra són els següents:

• La precisió que permeten aconseguir aquest tipus de motlles és notablement major a la 
que permeten aconseguir els motlles de sorra. Així, aquest tipus de motlles permeten 
estalviar material ja que els espessors sobrants per a mecanitzat han de ser menors.

• Les contraccions lineals són inferiors a les del modelatge en sorra, degut a que les 
camises aïllants també pateixen contraccions.

• Permet una fàcil introducció de  peces metàl·liques en les que es desitja realitzar la 
colada.

• Necessita menys espai i menys manipulacions que la fosa en sorra.

• En sèries superiors a les 1000 unitats, degut a que la preparació i el procés és més 
ràpid, tot i que la inversió inicial sigui superior, la fabricació esdevé més econòmica que 
la fosa en sorra.

Els principals inconvenients dels motlles de camisa aïllant són:

• L’elevat cost de les camises aïllants i accessoris, que suposen una alta inversió inicial.

• El temps i cost de la posada en marxa de la fabricació de cada peça, que respecte el 
temps de la posada en marxa de la fosa a pressió és elevat.
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4.3.1.3. Fosa a pressió 

En aquest tipus de foses, la colada no es realitza per gravetat sinó per pressió. El metall 
fos és injectat en el motlle a través de la força centrífuga generada per un vis sens fi o 
qualsevol altra element.
Els motlles utilitzats, anomenats matrius, són metàl·lics i tenen semblances amb les 
camises aïllants. La pressió que les matrius han de resistir, però, generen unes 
sol·licitacions que causen un increment del preu en el material de fabricació i el disseny de 
les matrius respecte els altres motlles.

La fosa a pressió presenta els següents avantatges respecte els altres processos:

• Poden ser modelades peces amb geometries complexes i arestes vives.

• Les peces obtingudes no tenen defectes, la precisió obtinguda és molt més alta que les 
dels altres processos de fosa, i poden ser usades sense mecanització per sèries de 
muntatge: totes les peces extretes de les matrius són completament iguals.

• Les propietats mecàniques de les peces obtingudes per aquest procés, fent servir el 
mateix material, són un 20% superiors a les propietats mecàniques que les obtingudes 
pels altres dos processos. Això ve degut a que el material és introduït a pressió.

• El cicle de fabricació esdevé molt curt degut a que la preparació de les matrius és molt 
més ràpida que les dels motlles. Això causa que per elevats lots, esdevingui econòmic 
fabricar les matrius.

Els principals inconvenients són els següents:

• Les matrius són molt costoses. Aquest fet causa que les amortitzacions de les matrius 
s’assoleixin a partir de les 1000 peces, com a mínim.
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• Les dimensions de les peces es veuen limitades per la potència de les premses de les 
màquines per introduir el material a pressió. Les sol·licitacions són molt grans respecte 
la superfície, i cal aplicar un factor de seguretat de l’ordre de 1’25, que resulta molta 
potència en magnituds d’aquest ordre.

• Tot i que els espessors que es poden aconseguir són molt petits, de l’ordre de dècimes 
de mil·límetre, si les parets de les peces tenen un alt gradient de variació d’espessors, 
en les zones amb més espessors s’obtenen porositats.

Després de descriure els principals avantatges, degut al nombre de peces que es volen 
fabricar, el procés escollit és el modelatge amb motlle de sorra. Les toleràncies de la peça 
final, tampoc impedeixen aquesta elecció.
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4.3.2. Motlles de sorra

En aquest tipus de motlles, el material que recobreix l’espai que deixa lliure el model, 
anomenat cavitat, és sorra.
Els motlles de sorra estan formats per dues parts: semi caixa superior i semi caixa inferior.
Aquestes es troben separades per un pla, anomenat pla de separació.

FIGURA 24. PARTS D’UN MOTLLE DE SORRA.

Aquests motlles, en acabar el procés de modelatge, són eliminats: la sorra queda 
enganxada a la peça final i sense la seva destrucció no es fa possible una correcta 
extracció.
La cavitat, per tant, rep la forma del model, que ha de tenir la forma exterior exacta de la 
peça desitjada. Aquesta cavitat obté aquesta forma a través de la compactació de sorra al 
voltant del model en parts iguals en les dues semi caixes del motlle. En alguns casos, 
però, a part del sobredimensionament que se li ha de donar degut a la contracció del 
metall, cal deixar-hi excedent de material per tal de mecanitzar certes superfícies si és 
necessari.
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Per tal d’introduir el material en la cavitat, és necessari un sistema d’alimentació que eviti 
defectes en la peça final per poder satisfer les sol·licitacions a les que estarà sotmesa, per 
tant caldrà fer-ne un breu estudi.
En alguns casos, són utilitzats nuclis per reproduir formes a l’interior de la peça.
A més, en els casos que es preveu una contracció gran en algunes zones, o si les peces a 
fabricar són de dimensions grans, es fan servir massalotes. Aquesta ha de romandre en 
estat líquid fins que tot el material fos de la peça ha solidificat totalment. Així, 
s’aconsegueix una compensació de la contracció.

Per a la fabricació correcta del motlle, és necessari una tria de la sorra més adient a fer 
servir. Per tant, es procedirà a exposar els tipus de sorres i les seves principals 
característiques.
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4.3.3. Sorres de modelatge

Les sorres més utilitzades per dur a terme el procés de modelatge, són majoritàriament 
les sorres sílico-aluminoses, que provenen de la descomposició de roques ígnies.
La seva composició química es veu dominada per quars i argila, a més d’alguna 
impuresa. A més, contenen variables percentatges de humitat.

El quars és el principal element constituent amb una proporció al voltant del 80%. A més 
de tenir una duresa elevada, resisteix molt bé les altes temperatures.

L’argila està formada principalment per silicat d’alúmina hidratat, i té una proporció al 
voltant del 10% en les sorres tractades. Actua com a material aglutinant unint els grans de 
silici i donant cohesió a la sorra. Amb un grau d’humitat correcte, l’argila presenta 
capacitats plàstiques adhesives. La seva temperatura d’estovament és de l’ordre de la 
meitat que la del quars, oscil·lant entre els 1200ºC i 1400ºC; el grau refractari de la sorra 
depèn de la quantitat d’argila que aquesta contingui.

Les sorres de modelatge també contenen un percentatge d’aigua variable, inferior al 10%. 
Aquesta es presenta com a aigua constituent a l’argila o aigua de lliure humitat mullant 
l’argila.

Durant el procés de modelatge, en abocar el material fos en el motlle, desapareix tota 
l’aigua de l’argila i aquesta es crema, formant una massa dura, perdent la seva propietat 
plàstica. Degut a que la sorra no és bona conductora del calor, aquest fet només té lloc a 
la capa més propera a la cavitat de la peça, que està en contacte amb el metall calent.
En resum, la sorra ha de tenir una quantitat d’aigua entre el 5% i el 7%. Així s’evitarà 
perdre resistència mecànica de la sorra per falta d’humitat i també acumulacions de gasos 
en el interior del motlle, evitant possibles defectes en els dos casos.
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4.3.3.1. Propietats de les sorres de modelatge 

En aquest apartat es procedirà a introduir les característiques i propietats necessàries de 
les sorres perquè aquestes satisfacin les necessitats de l’aplicació a la que estan 
destinades.

Depenent de la seva composició, les propietats fonamentals de les sorres de modelatge 
són les següents:

• Plasticitat: capacitat de reproduir els detalls dels models. Aquesta depèn de la 
deformabilitat i la fluència.

Deformabilitat: aptitud per variar de forma. Depèn del percentatge d’argila i, 
conseqüentment, de la humitat. La forma dels grans també intervé en aquesta 
característica.

Fluència: facilitat de transmetre a través seu les pressions aplicades en la seva 
superfície. Aquesta característica és molt important degut a que permet arribar a 
racons petits i a més, augmentant la fluència es disminueix la pressió necessària
en el modelatge. 

La major plasticitat s’obté quan el grau de humitat adequat, que oscil·la entre el 4% i el 
6%, és igual a la densitat mínima.

• Permeabilitat: facilitat de deixar-se travessar per l’aire i els gasos que es desprenen en 
el moment de la colada. Aquesta depèn de:

- Granulometria: un augment de la finura dels grans disminueix la permeabilitat.
- Forma dels grans: els grans rodons milloren la permeabilitat.
- Contingut d’argila i humitat: en augmentar, augmenta també la compactació i 

disminueix la permeabilitat. 
- Intensitat de premsat de la sorra.
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• Reflectabilitat: han de ser suficientment refractàries per resistir el contacte del metall fos 
a 1500ºC. Aquest aspecte depèn del tipus d’argila utilitzat i del seu percentatge en la 
composició.

• Cohesió: les sorres han de tenir resistència a la tracció i flexió necessàries per resistir 
els esforços als que estan sotmeses pels metalls en la colada sense patir 
despreniments. Aquest aspecte depèn del percentatge d’argila i el tipus de sorra 
utilitzada; l’argila ha d’envoltar els grans de silici uniformement.

4.3.3.2. Tipus de sorres 

En l’esquema de la figura 25 es pot observar la classificació de les sorres de fosa segons 
diferents factors:

FIGURA 25. TIPUS DE SORRA.
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Les sorres de modelatge naturals són obtingudes de la natura, i contenen el silici i argila 
adequats.

Les sorres sintètiques s’obtenen realitzant una mescla de sorra, silici i argila amb les 
proporcions adequades. Les millors argiles són les bentonites, que són col·loïdals i el seu 
gra és més petit que el de les argiles de sorres naturals i té una millor absorció. Tenen la 
capacitat aglutinant més gran que es coneix i s’estoven a 1350ºC. En ocasions es fan 
servir per millorar les capacitats d’argiles amb propietats menors.

Les sorres verdes o magres aporten la capacitat de poder realitzar el procés de modelatge 
sense coure el motlle. El seu contingut d’argila és petit, fet que ocasiona una baixa 
plasticitat; aquesta és la raó per la que no es couen. Abarateixen els motlles però 
acumulen el vapor d’aigua dins del motlle en la colada, que pot traduir-se en bosses de 
gasos o bonys. Per tant, només es fan servir per l’elaboració de peces petites.

Les sorres seques tenen una alta proporció d’argila (18%) i per tant compten amb una 
elevada cohesió, però la seva permeabilitat es veu reduïda. Per evitar aquest fet, són 
assecades a 250ºC produint forats que augmenten la porositat de la sorra. Aquestes 
sorres tenen una elevada resistència, per tant es fan servir habitualment per la fabricació 
de peces de grans volums.

Les sorres de revestiment són les que van sobre la cara del model. Són sorres de bona 
qualitat i grans fins.

Les sorres de omplerta són sorres reutilitzades, fetes servir en altres processos de 
modelatge, i que es fan servir per omplir el motlle per sobre de les sorres de revestiment.

En les operacions de fosa actuals, però, es fa servir una mescla de sorra nova i vella, no 
es diferencien les dues sorres en la operació.

Les sorres per motlles estan compostes per silici i argila, sense aglutinants especials per 
millorar les seves propietats.
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Les sorres de mascles tenen un alt contingut de silici i grans rodons i homogenis. 
Compten amb un baix contingut d’argila per evitar un enduriment en el procés, que 
dificultaria la seva extracció, i se'ls hi afegeixen additius per millorar les seves propietats 
cohesives.

4.3.3.3. Additius de les sorres de modelatge 

En alguns casos, les sol·licitacions a les que es troben sotmeses les sorres fan necessària 
una millora de les seves propietats. En aquests casos, es fan servir dos tipus de 
substàncies per incrementar les seves qualitats: 

• Aglutinants: es fan servir, normalment, per al modelatge de mascles, els quals 
necessiten unes propietats superiors a les altres parts com ja s’ha comentat. Aquestes 
substàncies proporcionen les propietats següents:

- En el procés de cuita, han d’aportar resistència mecànica als mascles.
- En el moment que entren en contacte amb el metall fos, han de volatilitzar-se 

sense desprendre gaire gasos per augmentar la permeabilitat dels mascles.
- En el moment de l’extracció, quan el metall ha solidificat, han de desfer-se 

fàcilment per poder extreure la sorra.

Els aglutinants que més es fan servir són els següents:

- Olis: es mesclen fàcilment amb les sorres i uneixen els grans pels seus punts 
de contacte amb una pel·lícula de manera que els revesteix. En coure els 
mascles, l’oli pateix una oxidació i s’endureix, endurint també les unions però 
mantenint la permeabilitat degut als espais buits entre els grans. L’aglutinant 
que més es fa servir és l’oli de llinosa.

- Dextrina: s’obté bullint farina de blat amb aigua acidulada. Es fa servir sempre 
amb oli de llinosa, aportant a la mescla resistència en verd.
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- Resines sintètiques: es fan servir resines com el fenol formaldehid, un compost 
termoestable que s’endureix permanentment en ser escalfat. Presenten una 
major facilitat de manipulació i aporten una elevada cohesió a la sorra.

• Revestiments: serveixen per facilitar processos, i se’n fan servir de dos tipus:

- Revestiment per models: el seu objectiu és facilitar l’extracció en acabar el 
modelat i protegir els models de la humitat. Els més utilitzats són una mescla de 
pols de carbó vegetal, sorra tamisada i licopodi.

- Revestiment per mascles i motlles: el seu objectiu és omplir petits defectes dels 
models, allisar la superfície, evitar que les peces resultants del procés quedin 
adherides i donar propietats refractàries a les sorres.

�  de �51 109



Disseny mosaic hidràulic Daniel León Martínez

4.3.4.Procés de modelatge en sorra

Després de triar la sorra, i tenint en compte les mides del model, es poden determinar les 
dimensions del motlle i dels seus components.

Primerament, cal definir el material i les dimensions de la caixa de modelatge. Aquesta 
només està composta per les parets laterals, ja que es farà servir una caixa oberta, que 
caldrà que tingui incorporades nanses per poder manipular-les de manera fàcil i, a més, 
haurà de tenir un sistema per fixar la semi caixa superior i la semi caixa inferior en la 
posició correcta. A més, aquest sistema no ha de permetre moviment durant el procés de 
colada i solidificació ja que això produiria greus defectes en la peça.
La caixa ha de ser suficientment resistent, i pot ser elaborada amb fosa de ferro, acer, 
alumini o fusta. Serà escollit aquest últim material degut a que resultarà més econòmic i 
tant les sol·licitacions, degut a la mida de la peça, com el nombre de peces a fabricar no 
són elevats.
Les dimensions de la caixa han de ser suficients com perquè el model hi entri 
sobradament.
Un cop es té la caixa, es situa la semi caixa inferior invertida sobre una planxa de fusta i 
s’hi posa el model al mig, una mica inclinat, deixant com a mínim 5 cm per banda fins les 
parets de la semi caixa. Es procedeix amb el revestiment del motlle perquè no s’enganxi a 
la sorra, facilitant el procés d’extracció, i s’estén la mescla de sorra nova i vella fins a 
formar capa d’uns 10 cm de gruix degut a les dimensions de la peça.
A continuació, es realitza el primer premsat uniforme de la sorra.
Es realitza aquest procés una vegades més, en el nostre cas, per tal d’aconseguir el gruix 
suficient i omplir la semi caixa, fent que la sorra sobrepassi el límit d’aquesta. La sorra 
sobrant cal enrasar-la amb un regle per assegurar un correcte contacte del motlle amb la 
placa de fusta. Cal realitzar petits forats a la sorra amb filferro per millorar la permeabilitat.
Es gira la caixa i es situa l’altra meitat del model a sobre, en la posició correcta facilitada 
pels encaixos. Ara, cal revestir aquesta part per evitar que les semi caixes s’enganxin. Es 
situen els tubs que faran d’abeuradors i sobreeixidors, i la massalota si és necessària. Es 
realitza el mateix procés d’omplerta amb sorra.
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Es separen les semi caixes, amb els tubs ja extrets, s’extreuen els models i es completen 
els canals d’alimentació amb cura. Cal netejar les restes de sorra que puguin quedar en 
els canals o cavitats i compactar manualment la sorra del canal.
En el cas de voler utilitzar el sobreeixidor com a massalota, en arribar a la superfície 
interior de la sorra es pot augmentar la superfície del canal que farà aquesta funció, 
evitant una contracció excessiva del material fos.
Cal realitzar forats amb un filferro que arribis fins la cavitat per augmentar la permeabilitat 
de la sorra, facilitant així l’extracció dels gasos i evitant defectes en la peça final a causa 
d’aquests. Caldrà netejar els despreniments en la cavitat.
Ara, es procedeix amb la unió de les dues semi caixes i la seva fixació. Cal posar 
càrregues sobre el motlle, reposades sobre les parets de les semi caixes, per evitar que la 
pressió dels gasos aixequin la semi caixa superior en el procés de solidificació del metall.
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4.3.5. Sistemes d’alimentació

Un cop completat el motlle, per aconseguir un procés de colada correcte, cal utilitzar un 
adequat sistema d’alimentació. Els sistemes d’alimentació utilitzats són els següents:

• Alimentació directa: es du a terme omplint els motlles per la part superior. En aquesta, el 
material es solidifica a mesura que es va omplint el motlle i els canals d’alimentació són 
petits, pel que hi ha poca pèrdua de material. Per contra, aquesta colada resulta una 
mica brusca i pot causar notables defectes si no és ben calculada en motlles alts.

• Alimentació en font: l’alimentació de la cavitat es realitza per la seva base, omplint el 
motlle des d’abaix cap a dalt amb un o més abeuradors. Aquest sistema permet una 
bona extracció de l’aire i una omplerta més tranquil·la, però cal elevar molt més la 
temperatura del material d’aportació per tal de que no solidifiqui fins que tot el motlle 
estigui totalment ple i, a més, els abeuradors són molt grans i llargs degut a que fan de 
masses alimentadores, pel què la pèrdua de material és notable.

• Alimentació pel costat: es basa en abeuradors verticals que baixen pel costat dels 
motlles i units a aquest per diferents canals d’atac. És el més utilitzat en motlles de sorra 
degut a que té les avantatges dels dos sistemes anteriors. Com a inconvenient, el 
gradient de temperatura que pot tenir lloc entre el lloc dels canals i l’oposat pot causar 
problemes que es poden solucionar amb canals simètrics.
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4.3.6. Paràmetres del procés

4.3.6.1. Escalfament del material d’aportació 

Depenent de la quantitat de material a fondre i de la seva qualitat, s’utilitzen diferents 
forns per fondre'l. L’energia calorífica necessària per dur a terme aquest procés ve donada 
per la suma de la calor necessària per augmentar la temperatura del material fins al punt 
de fusió, la calor necessària per realitzar el canvi d’estat del material sòlid cap a líquid i la 
calor necessària per arribar fins a la temperatura de buidat:

H = pV [ Cs ( Tm - To ) + Hf + Cl ( Tp - Tm )]

On:
H = calor requerida per dur a terme el procés d’escalfament [J]
p = densitat [Kg/m3]
V = volum de material a escalfar [m3]
Cs = calor específic del metall sòlid [J/Kg ºC]
Tm = temperatura fusió material [ºC]
To = temperatura inicial material [ºC]
Hf = calor de fusió [J/Kg]
Cl = calor específic material sòlid [J/Kg ºC]
Tp = temperatura buidat [ºC]

4.3.6.2. Buidat del material fos 

Una vegada assolida la temperatura de fusió, el material pot estar preparat per realitzar la 
colada i el flux dins del sistema d’alimentació i dins de la cavitat és un punt crític. Abans 
de solidificar, el material ha d’haver omplert totes les parts del motlle. Els paràmetres que 
intervenen en el procés de colada són els següents:

�  de �55 109



Disseny mosaic hidràulic Daniel León Martínez

• Temperatura de buidat: temperatura del material fos quan aquest s’introdueix al motlle. 
La diferència entre la temperatura de buidat i la temperatura de solidificació ha de  ser 
mínima, però suficient perquè tingui temps per omplir tot el motlle.

• Velocitat de buidat: cabal d’abocament del material fos en el motlle. Una velocitat lenta 
provocarà una solidificació del material sense omplir el motlle i una velocitat ràpida 
provocarà turbulència.

• Turbulència del flux: té lloc en el moment que el material fos entra en contacte amb les 
parets del motlle. Depèn de la velocitat de colada, la viscositat del material líquid i la 
geometria del sistema d’alimentació. Cal evitar turbulències degut a que, en augmentar 
el contacte del material amb l’aire, la formació d’òxids metàl·lics es veu incrementada i 
poden quedar en l’estructura de la peça final, provocant-hi defectes. Pot provocar també 
erosions del motlle per l’impacte del flux, que provocaria que quedés sorra en 
l’estructura de la peça final debilitant-la.

Considerant que el flux és laminar i conservatiu, es pot fer servir l’equació de Bernoulli per 
realitzar un primer anàlisi del buidat:

h1 + P1 / pg + V12  / 2g + F1 = h2 + P2 / pg + V22  / 2g + F2

On:
h = altura [m]
P = pressió del líquid [N/m2]
p = densitat [Kg/m3]
g = gravetat [m/s2]
V = velocitat del flux [m/s]
F = pèrdues de càrrega per fricció

Si les pèrdues per fricció es consideren negligibles i la descàrrega és pressió atmosfèrica, 
a partir de l’equació anterior s’obté:

h1 + V12 / 2g = h2 + V22 / 2g
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Utilitzant l’equació de Torricelli, es pot determinar la velocitat del metall fos en la base de 
l’abeurador:

V = √2gh

On:
V = velocitat material a la base de l’abeurador [m/s]
g = gravetat [m/s2]
h = altura abeurador [m]

També cal tenir en compte que la massa és constant en tots els instants de temps, així 
l’equació de conservació de la massa és la següent:

Q = v1A1 = v2A2

On:
Q = caudal [m3/s]
v = velocitat [m/s]
A = àrea de la secció transversal del líquid [m2]

Es pot extreure, d’aquesta equació, que augmentant l’àrea de pas de l’abeurador 
s’aconseguirà una disminució de la velocitat de pas del fluid, evitant precipitacions.

Per tal d’evitar turbulències, el conducte d’alimentació vertical ha de ser dissenyat amb 
una geometria cònica, i les seccions transversals han d’anar reduint-se a mesura que el 
material accelera per l’abeurador de colada. En cas contrari, pot ser aspirat aire dins del 
líquid, que es conduiria cap a dins de la cavitat del motlle, produint greus defectes en 
l’estructura interna de la peça final.
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4.3.6.3. Solidificació 

En acabar el procés de colada, el material, que ha d’estar ocupant completament les 
cavitats del motlle, canvia d’estat i solidifica. En aquest procés, el material pateix una 
contracció que cal tenir en compte en el disseny del model.
La contracció té lloc en tres etapes:

• Contracció líquida: abans de que el material solidifiqui, al perdre temperatura, pateix una 
contracció tèrmica.

• Contracció en el canvi d’estat: durant el canvi d’estat líquid a sòlid, el material pateix una 
contracció de solidificació.

• Contracció sòlida: durant el procés de refredament de la fosa sòlida, des de la 
temperatura de solidificació fins la temperatura ambient, el material pateix una 
contracció tèrmica.

Per tal de calcular correctament la contracció total, cal tenir en compte el coeficient de 
contracció del material utilitzat ja que aquest varia segons la composició d’aquest.

Per tenir nocions del temps que necessita el material per solidificar totalment, es pot fer un  
càlcul del temps de solidificació. Aquest, segons la regla de Chvorinov, depèn de les 
mides i geometria de la peça fosa:

ts = Cm (V/A)n

On:

ts = temps de solidificació total [min]
Cm = constant del motlle [min/m2]
V = volum de la peça [m3]
A = àrea superficial de la fosa [m2]
n = exponent de Chvorinov = 2
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El valor de Cm depèn de les condicions utilitzades en la fosa, com són el material del 
motlle, les propietats tèrmiques del material de fosa i la temperatura relativa de buidat 
respecte el punt de fusió del metall.

Analitzant l’equació de Chvorinov, es pot extreure que en augmentar la relació volum-
àrea, s’augmenta també el temps de refredament. Aquest principi facilita el correcte 
disseny de la massalota, que ha de romandre en estat líquid fins que tot el material del 
motlle hagi solidificat: el temps de solidificació de la massalota ha de ser superior a ts. Això 
es tradueix en que la relació volum-àrea de la massalota ha de ser major que la del motlle 
per tal d’assegurar que la massalota no solidifica abans que el motlle. D’aquesta manera, 
la contracció en el procés de solidificació es veurà reduïda.

Si es considera que la massalota té una geometria cilíndrica, es pot extreure la següent 
àrea de transferència de calor:

Vm = (∏/4) · 𝟇2 · h

Am = ∏ 𝟇 h + 2 ( ∏/4 · 𝟇2 )

On:

𝟇 = diàmetre massalota [m]

h = altura massalota [m]

Així, s’obté la relació Vm-Am:

Vm / Am = ( 𝟇 h ) / ( 4h + 2 𝟇 )
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En la Figura 26 es poden observar tots els components d’un motlle de fosa de sorra, on es 
pot també la massalota.

FIGURA 26. MOTLLE AMB MASSALOTA.
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4.4. Models

La preparació dels motlles, que a posteriori s’omplen amb metall fos, requereixen una 
prèvia preparació i disseny de models. Aquests són reproduccions amb certes 
modificacions de les peces que es volen fabricar, i normalment es fabriquen de fusta 
degut al cost de la seva mecanització.
Quan el model ha estat dissenyat i fabricat, es col·loca una caixa de modelatge i s’omple 
amb una sorra amb unes característiques especials, la qual és compactada. Després es 
procedeix a retirar el model deixant un forat a la sorra que reprodueix la forma exterior del 
model.
Després es procedeix amb l’ompliment del motlle amb el metall fos per uns conductes i 
canals anomenats abeuradors, que s’han de deixar en el motlle de manera que el forat 
creat pel model s’ompli correctament.
Quan el material ha solidificat i s’ha refredat, es desfà el motlle trencant els abeuradors 
que hauran quedat enganxats a la peça, es neteja la peça, s’eliminen les rebaves i queda 
acabat el procés de fosa.

En alguns casos, quan les peces a fabricar no són totalment massisses i tenen forats que 
han de quedar reproduïts al motlle, s’utilitzen mascles. Aquests es col·loquen al interior del 
motlle, i reprodueixen la forma del forat que es vol aconseguir. En omplir el motlle de 
material fos, aquest espai ocupat pel mascle no el podrà ocupar el metall de manera que 
quedarà reproduït en la peça final. Cal preveure l’extracció del mascle deixant algun orifici 
per aquest procés.

La construcció dels models per fosa és un procés complex, que requereix una àmplia 
preparació i un bon coneixement de la tecnologia de la fosa, a més de molta experiència 
en l’ofici si es vol crear artesanalment.

Aquests models no són una reproducció totalment idèntica de l’exterior de les peces que 
es desitgen fondre, tenen algunes variacions degut als paràmetres següents:
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• Cal tenir en compte que el metall, en refredar-se i solidificar-se, pateix una contracció. 
Això implica que el model necessiti ser més gran que la peça final segons el material de 
fosa que s’utilitzi.

• No s’ha d’intentar reproduir detalls impossibles en el model ja que el modelatge té 
limitacions, i cal conèixer-les. Cal deixar geometries complexes per processos 
posteriors.

• Cal tenir en compte que si es vol mecanitzar alguna superfície a posteriori, s’ha de 
deixar marge pel material que es perdrà en el procés de mecanització.

• Cal preveure les sortides adequades del model. Aquests han de poder-se extreure 
sense que hi hagi un arrossegament de sorra en el procés d’extracció. Si no és possible 
evitar un angle de contra-sortida, serà necessari realitzar una partició del model  
provocant que aquest estigui format per més d’una peça.
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4.4.1. Materials de fabricació dels models

Els models utilitzats pel modelatge de la sorra dels motlles de fosa poden ser fabricats en 
un ampli ventall de materials:

• Fusta.

• Fosa de ferro.

• Llautó.

• Aliatges d’alumini.

• Guix.

• Resines.

Per a la seva tria, cal tenir en compte els següents paràmetres:

• Nombre de peces a fabricar.

• Interval de temps entre la fabricació de la primera i l’última peça.

• Geometria del model.

Les característiques dels materials utilitzats per la fabricació dels models, que poden 
servir de guia per fer-ne la tria, són les següents:

• Fusta: fàcil de treballar, lleugera i econòmica. Per contra, és molt sensible a la humitat 
(deformacions), la seva resistència mecànica és inferior a la de les foses, i la seva 
resistència al fregament que provoquen les sorres és baixa. Esdevé molt important 
tractar la fusta per evitar la reabsorció d’aigua, que produiria la inflació del model 
convertint-lo en inútil per a la fabricació. Els tipus de fusta són:

• Fusta dura: com el Maple, tenen una resistència al fregament millor 
que la fusta tova, però la seva mecanització esdevé complicada degut 
a la seva duresa i fragilitat.

• Fusta tova: baixa resistència al fregament, però ideal per a la 
producció de series petites de peces degut a que la seva 
mecanització esdevé fàcil degut a la seva ductilitat i baixa duresa.
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• Fosa de ferro: relativament econòmic dins els materials metàl·lics, fàcilment 
mecanitzable i molt resistent al fregament produït per les sorres. Per contra, és un 
material molt pesat i aquest fet dificulta el seu moviment, factor crític per l’extracció 
manual a l’hora d’extreure’l de la sorra.

• Llautó: fàcils de mecanitzar, tot i que el seu preu és una mica més elevat. S’utilitzen per 
fabricar models petits i de precisió ja que permet un acabat superficial superior.

• Aliatges d’alumini: aporta una excel·lent resistència al fregament que produeixen les 
sorres i el seu pes específic és inferior al de les foses. També permeten una fàcil 
mecanització. Per contra, el seu preu és bastant més elevat.

• Guix: el seu modelatge és fàcil, permetent elaborar models petits amb formes 
complicades. Es fan servir, habitualment, per elaborar els mascles.

• Resines: fàcilment modelables, amb un pes específic de l’orde de la meitat de que el de 
l’alumini, la seva contracció és negligible, són resistents al fregament que produeixen les 
sorres i resisteixen bé els productes químics. A més, en cas de trencament o 
modificacions poden ser retreballats amb el mateix material. El seu preu, però, és 
elevat.
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4.5. Defectes i característiques tecnològiques de la fosa

Tal i com s’ha anat comentant, en el disseny del model i el motlle cal tenir en compte un 
seguit de factors per evitar problemes en el procés de fabricació.

En aquest apartat s’exposaran tots aquests factors i característiques tecnològiques per tal 
de tenir-los en compte en el següent pas, evitant així possibles problemes en el procés i 
defectes en la peça final, fet que podria produir trencaments de d’aquesta.

4.5.1. Xuclets 

Els xucles són cavitats que es produeixen a l’interior de la peça degut a la contracció del 
material d’aportació durant el procés de solidificació. Normalment tenen lloc a la superfície 
de les zones que tenen un espessor més elevat que les altres zones de la peça. Aquestes 
zones de major espessor són anomenades punts calents degut a que es refreden més 
tard que les altres ja que la relació de superfície en contacte amb les parets del motlle 
amb el volum de material d’aportació és menor que en altres zones.

Els xuclets, normalment, tenen lloc a la superfície de les peces, però en alguns casos 
poden trobar-se també en el interior d’aquestes, de manera que no poden ser observats a 
simple vista però afecten a les propietats mecàniques de les peces.

Per tal d’evitar els xuclets, es poden fer servir els procediments següents:

• Evitar els punts calents: aquests es produeixen en les zones on hi ha variació 
d’espessors, és a dir, en les zones que hi ha més material que en les zones properes. 
Per tal d’evitar-ho, Eubers va crear un teorema dels cercles inscrits que relaciona 
l’augment de volum fent-lo proporcional a la relació de les superfícies dels cercles 
inscrits de les parets. Cal evitar unions en angles aguts i en creu, sent aconsellable 
unions en T i angle recte.

• Massalotes: aquest procediment és eficaç sempre que els punts calents siguin 
accessibles i es puguin preveure, però té l’inconvenient de que es perd material. Cal 
recordar que la massalota ha de solidificar a posteriori que la peça, si no és així hi haurà 
problemes en el procés de solidificació.

�  de �65 109



Disseny mosaic hidràulic Daniel León Martínez

• Refredadors: quan els punts calents no són accessibles, es fan servir refredadors, que 
són blocs d’alumini o acer encastats a la sorra. Aquest queden a la part exterior de la 
peça, en contacte amb ella, i absorbeixen l’excés de calor de les zones crítiques 
accelerant el procés i evitant xuclets.

4.5.2. Esquerdes

Les esquerdes es produeixen degut a diferències de refredament de la peça o per 
refredaments excessivament ràpids i bruscs. Cal fer servir aliatges eutèctics per evitar-les, 
degut a que el seu interval de solidificació és menor.

Normalment tenen lloc quan s’uneixen dues part amb diferent espessor de manera 
brusca, de manera que a l’aresta d’unió es produeixen esquerdes.

Per evitar les esquerdes, es fan servir els següents procediments:

• Arrodonir i reforçar els angles entrants.

• Utilitzar refredadors per tal de reduir la diferència en els temps de solidificació.

• Aplicant nervis de reforç en les zones on es preveuen esquerdes.

4.5.3. Espessor de les seccions

L’espessor mínim que es pot fer servir en les seccions o parets de les peces foses varia 
segons el material d’aportació, el llarg i l’ample de les seccions i el seu coeficient 
superficial:

D = ( L + A ) / 2

Per tal d’aplicar aquest expressió, en el cas de que les superfícies siguin complicades, cal 
aplicar com a L i A les dimensions d’un rectangle de igual superfície que la superfície de 
forma complicada.
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4.5.4. Angles

En els punts interiors en els que la superfície de la peça entra en contacte amb la sorra, 
sobretot quan hi ha variacions entre la superfície de contacte interior i exterior de la peça 
amb la sorra, si s’hi troben angles aguts la sorra es reescalfa donant lloc a punts calents.

Per evitar, per tant, xuclets i esquerdes, cal arrodonir aquests angles evitant també angles 
massa grans per no produir acumulacions de metall.

4.5.5. Excedents de material

A més de tenir en compte la contracció del material en la fabricació del model, que en el 
cas de la fosa gris ha estat anomenat el percentatge de contracció en descriure les seves 
característiques, cal tenir en compte les superfícies que es volen mecanitzar.

La sorra amb la que està feta en motlle, cal recordar que deixarà marcada en la superfície 
de la peça els seus grans i, a més, pot ser que la contracció no sigui del tot uniforme 
produint que les cares no siguin del tot planes. Això comporta que cal deixar excedents de 
material en les zones que vulguin ser mecanitzades per tal de tenir suficient material per 
netejar aquestes superfícies permetent així satisfer les necessitats del producte final.

4.5.6. Disposicions que faciliten el modelatge

Les dificultats del procés de modelatge es veuen reduïdes si es tenen en compte els 
següents factors:

• Disposició de sortides adequades: Per tal de poder extreure el model de la sorra sense 
que es produeixin despreniments en el motlle, cal donar una petita inclinació a les parets 
verticals a la direcció d’extracció, causant així que la part inferior sigui més estreta que 
la superior. Aquesta inclinació es recomana que sigui de l’ordre de un 2%.
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4.5.7. Conclusions

Per tal d’evitar defectes en les peces, s’extreuen les següents conclusions dels punts 
esmentats anteriorment:

• Cal escollir l’aliatge més adequat pel material d’aportació.

• Cal projectar espessors uniformes o augmentar aquests de manera progressiva.

• Cal dimensionar els espessors de les seccions per tal de facilitar l’omplerta del motlle.

• Cal projectar els encreuaments per evitar acumulació de material.

• Cal evitar parts massives, per tal d’evitar els punts calents.

• Can arrodonir els angles amb radis adients.

• Cal facilitar el modelatge aplicant els angles de sortida adients.
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5. DISSENY I FABRICACIÓ

Després de descriure el procés de fabricació de la fosa, en el qual es basarà la fabricació 
de l’element principal del motlle, el cinturó, es procedirà amb el disseny i la fabricació de 
tots i cadascun del elements del motlle per la fabricació del mosaic hidràulic.

En aquests apartats, a més de dissenyar els elements, caldrà tenir en compte també el 
procés de fabricació del mosaic hidràulic per tal de dissenyar els elements amb les mides i 
toleràncies correctes. Si no es fa així, obtindrem defectes en el procés de fabricació del 
mosaic i el motlle esdevindrà inútil.

En cadascun dels elements dissenyats, s’exposaran els criteris utilitzats pel seu disseny i, 
si s’escau, es representaran els càlculs necessaris per extreure els resultats pertinents. 
Aquests es podran trobar, sobretot, en els apartats del disseny del cinturó, on caldrà 
realitzar els càlculs exposats a l’apartat 4.

Així doncs, es dissenyaran els elements del motlle, se'ls hi assignarà el procés mitjançant 
el qual es fabricaran, i es procedirà a crear un programa per mecanitzar les peces 
necessàries mitjançant un centre de mecanitzat (CNC) i llenguatge FAGOR.

Per la tria dels processos, a part, és important tenir present el número de peces que es 
desitja fabricar per tal d’utilitzar uns útils o altres, que faran variar la inversió inicial 
necessària.

Es desitgen fabricar dos motlles per la fabricació de mosaic, per tant, el nombre de unitats 
de cada element que es desitja fabricar és el següent:

• Cinturó: 4 unitats.

• Trepa: 2 unitats.

• Planxa: 2 unitats.

• Tapa: 2 unitats.

Primerament, però, es procedirà amb el disseny del mosaic, element del qual partim per 
fabricar tots els elements necessaris.

�  de �69 109



Disseny mosaic hidràulic Daniel León Martínez

5.1. Disseny del mosaic hidràulic

El disseny del mosaic hidràulic és la part més determinant del projecte, degut a que 
aquest serà el resultat final, la cara del projecte.

Per tal de determinar-ne el seu disseny final, s’ha procedit primerament a realitzar un 
“brainstorming”, o pluja d’idees, per tal d’exposar sobre el paper totes les idees principals i 
poder-ne extreure la millor part de totes plegades, un resultat comú i millor. Per la seva 
realització, s’han tingut en compte els següents factors:

• Les rajoles de mosaic han de poder formar un mosaic sencer sense rajoles de 
reomplerta. Aquest fet es tradueix en que han de ser polígons regulars que encaixin 
entre ells.

• Degut al cost del producte final i a la classe de mercat al que està principalment 
destinat, seria interessant que cada client, tot i tenir les mateixes rajoles, el mosaic 
obtingut esdevingui exclusiu i diferent.

A posteriori, es procedirà amb la tria de la rajola final i definitiva tot exposant-ne les raons i 
les idees en les que ha estat basada.
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5.1.1. Brainstorming

En aquest apartat s’exposen un seguit d’esbossos, realitzats en hores saltejades, en 
moments en els que la inspiració ha arribat, on es pot observar la idea principal de la 
rajola.

FIGURA 27. ESBOSSOS DEL DISSENY DEL MOSAIC
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5.1.2. Disseny del mosaic

Després de realitzar aquest seguit d’esbossos, s’ha procedit amb la realització d’un 
disseny final, més meditat, sense deixar de costat la idea seguida fins llavors.

Aquest mosaic està inspirat en experiències viscudes en el transcurs de la realització del 
projecte. Les idees principals són les exposades a continuació:

• La geometria escollida és hexagonal. El fet que ha determinat aquest factor és un 
homenatge a Antoni Gaudí, el primer autor del mosaic hexagonal, arquitecte molt famós, 
del qual podem contemplar obres molt importants a Barcelona. Aquesta geometria, a 
més, ens aporta un joc major que una geometria regular amb un nombre menor de 
costats. Per altra part, una geometria amb més costats és excessiva.

• En el centre de la rajola, es pot observar una flor. Inspirada en la flor dels panots de 
Barcelona, és l’element que més ressalta en el mosaic. Aquesta representa el centre de 
la ciutat. Sense aquesta, però, tots els canals coincidirien igualment en el centre de la 
rajola.

• A cada costat, es poden observar dos canals d’entrada o sortida, depenent del punt de 
vista de l’observador. Aquests canals es troben tots a la mateixa distància dels vèrtexs, 
de manera que formaran una espècie de laberint. Inspirat en el laberint d’Horta, aquest 
fet ens proporciona exclusivitat en el mosaic, degut a que depenent del col·locador o del 
client, el resultat final serà diferent en tots els mosaics, quedant les rajoles enllaçades 
entre si mitjançant aquests canals.

FIGURA 28. DISSENY FINAL MOSAIC.
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5.2. Disseny i fabricació del cinturó

Com s’ha exposat anteriorment, aquest element serà fabricat mitjançant el procés de fosa.  
Per tal d’evitar errors en el disseny i en el procés, primerament es procedirà amb el 
disseny de la peça final desitjada i a posteriori es procedirà amb la descripció i el disseny 
dels elements necessaris per la seva fabricació.

5.2.1. Disseny del cinturó

Com s’ha comentat anteriorment, el cinturó serà l’element central del motlle de fabricació 
del mosaic. Així doncs, aquest tindrà les mides interior iguales a les mides exteriors del 
mosaic hidràulic, i es procedirà a fer els ajustos per la correcta fabricació del mosaic amb 
les altres parts del conjunt.

El cinturó ha de comptar amb les següents característiques:

• La  seva part interior determinarà les propietats i l’acabat dels costats del mosaic. Així 
doncs, per tal de que les rajoles encaixin entre si de manera correcta, caldrà que el 
conjunt del cinturó descrigui un hexàgon perfecte i la mecanització de la cara interior 
sigui fina.

• La seva part exterior ha de ser agradable per la seva manipulació, permetent ser agafat 
correctament per tal d’assegurar que l’operari no fa esforços massa grans o dolents 
degut a la geometria del cinturó, que serà un element relativament pesant i que cal 
manipular. Per tant, el seu tacte i la seva geometria ha de ser agradable al tacte.

• En els seus extrems ha de comptar amb un sistema de fixació, que asseguri un 
tancament de les dues parts del cinturó de manera correcta per tal de que no s’escapi el 
color pels vèrtexs, que és bastant líquid.

Per tant, la única part que realment ens limita en el disseny és la part interior, que estarà 
en contacte amb la rajola. Les altres parts ens donen llibertat disseny. En aquestes, 
s’haurà de tenir en compte que en el procés de fosa no és possible reproduir geometries 
excessivament complexes, per tant caldrà evitar-les.
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A continuació, s’exposa una Figura del disseny d’una de les dues parts del cinturó, degut 
a que l’altra part serà simètrica, és a dir, idèntica. L’únic que canviarà entre les dues parts 
és que en el procés de mecanitzat, a la part que es vulgui mantenir com a mòbil, per on 
s’obri el cinturó, el pas de la rosca interior serà diferent.

FIGURA 29. DISSENY DEL CINTURÓ.

Com es pot observar en la figura 29, el cinturó dissenyat, en ser ajuntat amb el seu 
simètric, formarà un hexàgon perfecte permetent que les rajoles encaixin de manera 
correcta entre elles. Així, el mosaic quedarà totalment complert i el seu aspecte serà 
òptim.

La part exterior té una mida d’uns 3 cm per tal de no augmentar excessivament el pes del 
cinturó, fet que l’operari agraïrà, i aquesta mida és suficient per poder ser agafat 
correctament. A més, el seu gruix va disminuint com més ens allunyem de l’interior, fins 
arribar a un radi de 10 mm. Això fa que sigui agradable d’agafar. Si l’acabat final de la fosa 
és tallant, es pot llimar una mica manualment per evitar accidents.

Cal remarcar que la cara interior del cinturó és necessari que estigui correctament 
mecanitzada, per tant en el procés de mecanitzat caldrà netejar les imperfeccions que la 
sorra deixi en aquesta zona. Aquesta té una altura de uns 60 mm i una amplada de uns 25 
mm, suficient perquè es tingui altura per la fabricació del mosaic, que farà uns 25mm, i 
quedi lloc perquè pugui entrar la planxa i la tapa.
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Respecte el material de fabricació del cinturó, com podem observar en el procés de 
fabricació, aquest element no pateix esforços excessivament grans. Per tant, s’ha escollit 
una fosa gris que permeti una fàcil mecanització ja que assoleix sobradament les 
sol·licitacions a les que està sotmès. Aquest material és un ASTM A48 grup 20.

5.2.2. Disseny del model

El model, com s’ha exposat anteriorment, té com a funció principal reproduir una cavitat 
en la sorra que, després de dur a terme el procés d’omplerta del motlle i solidificació del 
material d’aportació, el resultat sigui el desitjat, és a dir, molt semblant al cinturó.

Abans de començar amb el seu disseny, cal escollir el material més adient per la seva 
fabricació. En el nostre cas, degut a que el nombre de peces a fabricar és petit, unes 
quatre peces, el model serà fabricat en fusta tova. Aquest material ens aporta una 
fabricació econòmica del model degut a que el seu preu és baix respecte els altres 
materials, la seva mecanització esdevé fàcil degut a la seva duresa i per tant el procés de 
fabricació d’aquest serà econòmic.

Per contra, a llarg temps aquest model patirà defectes si no és ben conservat; 
s’envernissarà correctament per tal de que no pateixi desviacions. A més, l’abrasió de la 
sorra també l’anirà consumint, però com que el nombre de cinturons que es poden arribar 
a fabricar no serà elevat, tot i que tots els tallers de Catalunya vulguin fabricar aquest 
mosaic, amb la fusta en tindrem suficient.

Per tal d’establir una geometria correcta del model, als apartats 4.4 i 4.5 s’ha parlat de 
variables i defectes que es poden produir en la fabricació, els quals fan referència, en gran 
part, a la geometria dels models. Així doncs, per aconseguir un disseny òptim, s’han 
seguir els passos següents:
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• Disposició del model: visualitzant la geometria del model, s’ha arribat a la conclusió de 
que el motlle necessari comptarà amb una meitat del model a la semi caixa superior i 
l’altra part del model a la semi caixa inferior. Així doncs, el model estarà partit per la 
meitat per aconseguir que la seva extracció sigui correcte. Per tal d’assegurar que en el 
procés d’emmotlament les dues parts del model no es mouen, s’ha dissenyat el sistema 
que es pot veure a la Figura 30 amb el que en omplir la semi caixa inferior amb una 
meitat del model, podrem situar l’altra meitat sobre d’aquesta per tal d’acabar de 
modelar la cavitat. 
 
Aquest sistema, com podem observar en la Figura 30, consta de 3 pius en una meitat 
del motlle i 3 forats en l’altre, del mateix diàmetre i profunditat per tal d’evitar cap tipus 
de moviment. 
 
La direcció d’extracció, per tant, serà perpendicular a aquest pla de partició. Per tal 
d’evitar despreniments de la sorra en el procés de modelatge, s’ha procedit a aplicar un 
angle de 1º a totes les cares perpendiculars al pla de partició respecte el mateix pla de 
partició del model, que correspon al pla de partició de les dues semi caixes del motlle. 
Així, s’ha realitzat un anàlisis dels angles de sortida, en el qual s’han obtingut els 
resultats satisfactoris que es poden observar en la Figura 31. (en verd angles òptim i en 
groc angles necessaris).

FIGURA 30. RENDERITZAT SEMI MODELS
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FIGURA 31. RENDERITZAT AMB ANGLES DE SORTIDA.

• Excedents: en el disseny del motlle, cal tenir en compte que cal deixar excedents degut 
a la contracció del material en el procés de solidificació i, a més, si hi ha alguna 
superfície a mecanitzar posteriorment cal tenir en compte que la sorra pot deixar 
defectes en la superfície. 
La part important del cinturó és la interior, per tant en aquesta caldrà tenir especial cura 
a l’hora de realitzar els càlculs. Per tal d’assegurar que les mides obtingudes són 
correctes, s’ha seguit el procés següent: 
- L’hexàgon interior, on la distància desitjada entre cares ha de ser de 200 mm, s’ha 
passat a 190 mm. Tenint en compte que és una distància molt llarga i hi ha molt 
material, és un excedent correcte. 
- El marc que forma l’hexàgon interior, que tindrà uns 25 mm de gruix, s’ha dissenyat en 
el model a 30 mm. Aquest excedent ens permetrà mecanitzar correctament aquesta 
zona que, després d’haver estat solidificada quedarà a un 29 mm, tenint uns 4 mm de 
marge per possibles defectes. 
- L’altura total d’aquest marc, que finalment rondarà els 60 mm, s’ha augmentat a 66 mm 
degut a que aquesta zona té un gruix important i patirà contraccions també importants. A 
posteriori, també serà mecanitzada per tal d’assegurar que aplaca correctament amb la 
planxa i que, per tant, les cares de la rajola són totalment perpendiculars amb els seus 
costats assegurant una correcta col·locació.
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Els excedents necessaris pel mecanitzat es poden consultar a la Figura 32.

Els càlculs realitzats per a l’obtenció d’aquestes dimensions poden ser observats a la 
Figura 33.

FIGURA 32. EXCEDENTS PEL MAQUINAT DE LES FOSES.

FIGURA 33. CÀLCULS PEL DIMENSIONAT DEL MODEL.

Referent a les altres dimensions, cal tenir en compte que són aproximades i no afectarà al 
procés de fabricació que aquestes variïn un 2%. Per tant, s’ha estimat que no és 
necessària realitzar-ne un càlcul.
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• Espessor mínim de les seccions: per tal d’evitar defectes deguts a un espessor menor 
del que el material pot admetre, s’ha consultat la Figura 34, on es es poden observar els 
espessors mínims de cadascuna de les foses grises. Com es pot observar en la taula, 
tenint en compte que l’equivalència del material utilitzat, ASTM A48 20, és el EN-GJL, 
l’espessor mínim és d’uns 5 mm. En el cas del model utilitzat, la part amb un espessor 
menor és la més exterior, que té un radi de 5 mm. Així s’assegura que no es supera el 
límit del radi mínim.

FIGURA 34. TAULA ESPESSORS MÍNIMS FOSA GRIS.
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• Angles i esquerdes: aquests dos factors van associats degut a que per evitar les 
esquerdes, cal comptar amb angles correctes i vèrtexs arrodonits. Per tant, en el model, 
s’ha procedit amb l’arrodoniment de tots els vèrtexs, aplicant un radi una mica major en 
els punts on hi ha variació de seccions per tal d’evitar concentracions d’esforços que 
provocarien esquerdes en el cinturó. Podem observar aquests arrodoniments en la 
Figura 35.

FIGURA 35. MOSTRA DELS ARRODONIMENTS DEL MODEL.

• Xuclets: tal i com s’ha exposat anteriorment, els xuclets esdevenen per diferències de 
temps de solidificació entre unes zones i altres del material d’aportació en la cavitat del 
motlle. Per tal d’evitar els anomenats punts calents, en els quals hi ha risc d’aparició de 
xuclets, s’han aplicat les mesures següents: 
 
- S’han evitat els angles aguts en les unions entre diferents seccions, com es pot 
observar en la Figura 35. A més, s’han suavitzat les transicions entre seccions amb 
arrodoniments que afavorirà la no aparició de xuclets. Les unions entre aquestes 
seccions, a més, s’ha realitzat en T tal i com es pot observar, complint el Teorema 
d’Eubers. 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- S’ha estimat que és necessari el posicionament d’una massalota en la part interior de 
la peça, la qual cal assegurar que solidifiqui més tard que la peça. Per tal de no assolir 
un risc en aquest punt, s’ha procedit a calcular la relació Volum-Àrea de la peça, per tal 
d’estipular la relació mínima de la massalota, s’ha aplicat un factor de seguretat de 1,25 
per la relació Volum-Àrea de la massalota i s’ha determinat, amb una geometria 
cilíndrica, el volum i l’àrea necessaris: 

Àrea Model = 139492 mm2  
Volum Model = 1636009 mm3  

Relació Volum-Àrea Model = Volum Model / Àrea Model = 11,73  
Factor de seguretat = 1,25 —> Relació Volum-Àrea massalota = 14.66  
 
Amb les equacions extretes de la regla de Chvorinov, es pot determinar la relació 
necessària entre el diàmetre i l’altura de la massalota. Utilitzant una massalota de l’altura 
de la semi caixa superior, que s’aprofitarà per ser utilitzat com a sobreeixidor, s’obté el 
resultat següent: 
 
Altura massalota = 150 mm = h

14.66 = Vm / Am = ( 𝟇 h ) / ( 4h + 2 𝟇 ) —> 𝟇 = 73 mm

Si s’observa la relació esmentada, es pot extreure que en augmentar l’altura de la 
massalota disminueix el diàmetre necessari.

En els annexos es pot consultar el plànol del model per observar totes les seves 
geometries i comparar-les amb el cinturó, la peça final desitjada, de la que també s’hi pot 
trobar el plànol.
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5.2.3. Disseny del motlle
En aquest apartat es dissenyarà el motlle adient per la fabricació del cinturó. Els 
paràmetres a determinar en aquest apartat són:

• Tipus de motlle.

• Dimensions del motlle.

• Sistema d’alimentació.

• Tipus de sorra.

• Ubicació de la massalota.

A continuació, es procedirà amb el disseny del motlle avaluant cadascun d’aquest 
paràmetres per tal d’aconseguir un resultat satisfactori en el procés de fabricació.

5.2.3.1. Tipus de motlle 

Per triar el tipus de motlle a utilitzar, cal tenir en compte el nombre de peces a fabricar i les 
dimensions del model.

Degut a que el nombre de peces a fabricar és baix, 4 peces, el motlle que es farà servir 
per la fabricació del cinturó és de sorra.

Observant les dimensions del model, i tenint en compte el procés de modelatge, es farà 
servir un motlle de caixes partides, on es modelarà una meitat del model en cada semi 
caixa, aconseguint els angles de sortida mostrats en la figura 31. Així, s’evitaran 
despreniments en l’extracció del model facilitant i optimitzant el procés de fabricació.
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5.2.3.2. Dimensions del motlle 

El motlle, per tal de realitzar les seves funcions de manera correcta, necessita un certs 
marges respecte la cavitat generada pel model.

La geometria d’aquest motlle serà rectangular, amb unes dimensions de 700 x 400, en 
mil·límetres, representant l’amplada i la llargada respectivament. Així, aconseguim tenir un 
marge de 100 mm per cada costat del model. En referència a l’alçada, cada semi caixa 
farà uns 150 mm, per que l’alçada total del motlle serà de 300 mm.

Amb aquestes dimensions, tot i que la manipulació del motlle haurà de ser efectuada amb 
cura degut al seu pes, aconseguirem una funcionalitat correcta del motlle.

5.2.3.3. Tipus de sorra 

La tria de la sorra és determinant per la fabricació, degut a que d’aquesta dependran les 
condicions de refredament del material d’aportació i el procés de modelatge.

Com es pot observar en la Figura 36,  per peces de mida mitjana, no és necessari utilitzar 
sorra verda, la qual cal coure un cop modelada per aconseguir les propietats correctes. 
Per tal d’evitar aquest procés, es farà servir sorra ordinària amb els additius necessaris, 
aconseguint les propietats indicades a la Figura 36. El procés de modelatge amb aquesta 
sorra és l’indicat a l’apartat 4.3.4.

5.2.3.4. Sistema d’alimentació 

Per l’omplerta de la cavitat generada pel model, cal triar un sistema d’alimentació que 
s’ajusti a les condicions de treball per tal d’evitar defectes en el procés, els quals es 
veurien representats en la peça final i podrien provocar el seu trencament a més de 
generar alteracions en la seva estructura. S’han assignat les següents característiques al 
sistema d’alimentació:
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• El tipus de sistema d’alimentació serà en font. Així s’aconseguirà evitar que el material, 
en entrar a la cavitat, piqui amb alguna superfície produint esquitxos en forma de gotes 
que solidificaran molt més ràpid que tota la resta de material. En acabar el procés, 
aquestes parts no quedarien correctament adherides a la resta provocant que la peça 
final no sigui homogènia, fins arribar a desprendre's. La omplerta, per tant tindrà lloc pel 
punt més baix de la peça.

• La geometria del sistema d’alimentació cal que sigui cònica. Així s’evitaran turbulències 
que generarien defectes en el procés.

• Degut a la geometria del model utilitzat, cal fer servir més d’un canal d’omplerta de la 
cavitat. Així, per assegurar que abans de començar amb el procés de solidificació la 
cavitat es troba totalment omplerta de material, s’utilitzaran tres vies d’alimentació, fet 
que es pot observar en la Figura 37. La disposició d’aquests canals, és interessant que 
sigui estratègica per tal d’omplir tota la cavitat abans de que comenci el procés de 
solidificació de qualsevol de les parts.

FIGURA 36. SORRES DE MODELATGE PER DIMENSIONS DEL MODEL.
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5.2.3.5. Ubicació de la massalota 

La massalota, com s’ha comentat anteriorment, té la funció d’evitar punts calents i una 
contracció excessiva del material. Aquests dos aspectes es tradueixen en que cal situar la 
massalota en les zones amb més espessor de la cavitat per tal d’evitar que la zona 
afectada pateixi una contracció massa elevada i no compleixi amb les dimensions 
esperades. 

Per tant, aquesta massalota serà situada en el centre del marc que forma l’hexàgon 
regular interior, contenint la contracció de tot el marc interior. Les seves dimensions han 
estat calculades en l’apartat 5.2.2. Es pot observar la seva geometria i disposició en la 
Figura 37.

FIGURA 37. MOTLLE DE SORRA AMB ALIMENTACIÓ I MASSALOTA.

En aquesta Figura podem observar que, abans d’entrar la cavitat generada pel model, el 
material d’aportació passarà per la massalota, on es bifurcarà en 3 canals asseguraran 
una omplerta del motlle abans de que cap part comenci a solidificar-se.

El canal d’alimentació té una geometria cònica fins arribar a la massalota, i tots dos 
arriben fins a la part superior del motlle tot i que la massalota, els últims 13 cm té un 
diàmetre més petit. Així, fa la funció de sobreeixidor a la vegada. A la figura 38 es pot 
observar un tall del sistema d’alimentació i la massalota.
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FIGURA 38. SISTEMA D’ALIMENTACIÓ I MASSALOTA.

Com podem observar, una part de la massalota es troba en la semi caixa inferior i l’altra 
part en la semi caixa superior.

Per tal de poder reproduir correctament la massalota i el sistema d’alimentació, en els 
annexos es poden trobar els respectius plànols.

Un cop acabat el motlle, per tal de millorar la permeabilitat del motlle, es procedirà a 
realitzar petits forats a la sorra que arribin a la cavitat amb un filferro. La sorra despresa 
caldrà netejar-la.

5.2.4. Mecanització del model
Un cop acabat el procés de modelatge amb fosa, i extret el material sòlid del motlle, és 
necessari fer independents el cinturó dels sistemes d’alimentació i la massalota. Aquest 
pas es farà amb una radial, tenint en compte que és millor deixar rebaves en el cinturó 
degut a que si aquest es marca amb la mola, no es podrà acabar de manera correcta.
Un cop separats, cal netejar la sorra del cinturó. Aquest procés pot ser realitzat 
automàticament, granallant-lo, o manualment a través d’un pinzell i una petita llima, si cal.

A posteriori, cal portar el cinturó al taller de mecanitzats per tal de fresar-lo i donar-li 
l’acabat necessari. Per fer-ho, es farà servir el següent programa de mecanització per 
centre de mecanitzat:
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Eines necessàries: 

- Fresa HSS. 

- Fresa de planejar. 

- Broca. 

- Mascle. 

Mecanització cinturó, a partir de peça de fosa: 

N10; Motlle mosaic 

N20 G0 G40 G80 G90 

N30 G53 Z-103.3 

N40 TI D1; ISO 490-025EH25-08L 

N50 M6 

N60 G0 G90 X-300 Y10 

N70 F3500 S10000 M3 

N80 G43 Z40 

N90 G1 Z30 

N100 G1 G90 X-270 

N101 M8 

N110 G90 G41 Y0 

N120 G1 X-230 

N130 G3 X-220 Y-10 I10 J0 

N140 G1 X-170 

N150 G3 X-160 Y0 I0 J10 

N160 G1 X-115.5 

N170 X-57.75 Y-100 

N180 X57.75 

N190 X115.5 Y0 

N200 G1 X160 

N210 G3 X170 Y-10 I10 J0 

N220 G1 X220 
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N230 G3 X230 Y0 I0 J10 

N240 G1 X270 

N250 G0 Y10 

N260 X-270 

N270 G1 G91 Z-5; INCREMENTALS PER CICLE 

N280 (RPT N110, N270) N5 

N290 G0 G90 X-300 Y50 Z100 

N300 G0 G40 G80 G90 

N310 G53 Z-103.3 

N320 T2 D2; ISO 345-050A32-132 

N330 M6 

N340 G0 G90 X-300 Y-15 

N350 F2000 S7500 M3 

N360 G43 Z40 

N370 G1 Z30 

N380 M8 

N390 X-129.32 

N400 X-64.7 Y-112 

N410 X64.7 

N420 X129.32 Y-15 

N430 X300 

N440 Y100 Z100 

N450 G0 G40 G80 G90 

N460 M30 

NOTA: Donar la volta a la peça i repetir el mateix procés. Així es podrà aprofitar el 
sistema de collada, amb un útil més econòmic, optimitzant la mecanització. No cal 
dissenyar un sistema per una sola collada en 8 peces. 
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PEÇA BOCA AMUNT: 

N10; Forats motlle mosaic. 

N20 G0 G40 G80 G90 

N30 G53 Z-103.3 

N40 T3 D3; Broca D15, 875 COROMILL 

N50 M6 

N60 G0 G90 X-195 Y0 Z20 

N70 F2000 S5000 M3 

N80 G43 Z0 

N90 Z-35 

N100 Z30 

N110 X195 

N120 Z-35 

N130 Z30 

N140 G0 G40 G80 G90 

N150 Z-103.3 

N160 T4 D4; Mascle ISO T200-XM101AA-M18 C110 

N170 M6 

N180 G0 G90 X-195 Y0 Z20 

N180 F250 S1000 M3 

N190 RPT (N80, N150) N1 

N200 M30 

Així, obtenim el model mecanitzat i el cinturó està llest per la producció, amb les cares 

necessàries mecanitzades per evitar defectes en el mosaic. 
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5.3. Disseny i fabricació de la trepa

La trepa, tot i que sigui un elements que no està sotmès a esforços, és l’element més 
important del conjunt degut a que dóna cara al mosaic, és a dir, l’aspecte estètic del 
mosaic l’aporta la trepa.
En aquest apartat es procedirà amb el disseny de una trepa amb les mides necessàries 
per aconseguir reproduir el dibuix del mosaic mostrat anteriorment en el procés de 
fabricació d’aquest.

5.3.1. Disseny de la trepa
La trepa, per evitar problemes en el procés de fabricació del mosaic, ha de tenir les 
característiques següents:

• Les dimensions exteriors de la trepa han de tenir la mateixa mida nominal que les 
interiors del cinturó. Així, degut a que la planxa tindrà una nominal exterior més gran per 
assegurar que no es mou durant el procés de fabricació, s’assegurarà que entra 
correctament en el quadre tancat.

• La planxa de l’hexàgon exterior ha de ser d’un gruix superior que la planxa que delimita 
les regions del dibuix; aquesta és molt fina, pel que té una resistència molt baixa.

• La trepa necessita un sistema que permeti una extracció correcta, punt crític del procés.

Per assolir aquestes necessitats, s’han dut a terme les següents operacions:

• Les dimensions de l’hexàgon exterior són de 200 mm entre cares, com l’interior del 
cinturó. Aquest està fabricat amb planxa de coure de 3 mm per aportar rigidesa al 
conjunt.

• La planxa utilitzada per delimitar les regions del dibuix del mosaic és de 0,5mm de gruix, 
factor necessari per un correcte acabat del dibuix. Això comporta que la trepa sigui 
l’element més delicat del conjunt ja que aquesta pot patir deformacions amb petits 
esforços.

• S’ha incorporat el sistema que es pot observar en la figura 39 per tal de poder extreure 
la trepa. Són dues planxes doblegades que fan la funció de frontisses, on s’introduirà un 
filferro doblegat en forma de nansa que permeti agafar bé la trepa. Aquesta planxa 
s’unirà a la trepa per un procés de soldadura forta.
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FIGURA 39. TREPA AMB SISTEMA PER EXTRACCIÓ SOLDAT.

5.3.2. Fabricació de la trepa
La fabricació de la trepa és un procés manual i artesanal, on s’utilitzen com a molt petites 
plegadores en alguns casos.
Per tal de donar forma a la planxa exterior, de 3 mm, es fa servir una petita plegadora 
manual.
Per tal de donar forma a la planxa interior, es fa de manera totalment manual i artesanal, 
segons ha confirmat l’artesà que les elabora. Fa servir algun patró i eines manuals per 
donar forma a les geometries més complicades.
Degut a que aquest és l’únic element del conjunt que no es troba permanentment lubricat, 
cal utilitzar materials que no pateixin grans oxidacions. Per això, en aquest cas es farà 
servir llautó, material que a més permet ser deformat més fàcilment que els materials 
utilitzats per la fabricació d’altres parts del conjunt facilitant la feina de l’artesà.
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5.4. Disseny i fabricació de la planxa
La planxa és l’element inferior del motlle, amb el que té contacte la cara superior de la 
rajola, en la que hi ha el dibuix del mosaic i, per tant, de la que depèn l’estètica del 
mosaic. Aquest elements del motlle, a més, suporta indirectament la càrrega generada per 
la premsa, pel que caldrà que tingui una resistència a la compressió suficient.

Per tal d’aconseguir una correcta fabricació d’aquest component, traduint-se en un 
correcte procés de fabricació de mosaic, a continuació s’exposaran les característiques 
necessàries que ha de complir i, posteriorment, el procés de fabricació que es seguirà.

5.4.1. Disseny de la planxa
La planxa, en cada cicle de fabricació de mosaic, es veu sotmesa a una pressió de 3 Tn 
per tal de compactar les capes del mosaic. Aquest fet es tradueix en que, per tal d’escollir 
el material, cal contemplar que el seu límit elàstic sigui inferior a l’esforç al que està 
sotmès, que a més és cíclic.

Per tal de determinar l’esforç al que està sotmesa la planxa, cal realitzar els càlculs 
següents:

𝝷 = F / A = 0,86 MPa

F = 3000 Kg · 10 = 30000 N
A = 34641 mm2

Factor Seguretat = 2 —>  Límit elàstic > 1’75 MPa

Com es pot observar, és necessari un material amb un límit elàstic superior a 1’75 MPa, 
comparant també el resultat amb la resistència a la compressió. Així, s’ha escollit un acer 
1023, que és xapa d’acer al carboni.

Per tal d’assegurar que aquest material suporta l’esforç al que estarà sotmès, s’ha 
realitzat un assaig per elements finits sota les següents condicions:

• Assaig amb la planxa sotmesa a la càrrega amb el factor de seguretat aplicat de manera 
permanent (Figura 40).
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FIGURA 40. ANÀLISIS PER ELEMENTS FINITS PLANXA.

En la figura es pot observar que el límit elàstic d’aquest acer, que és relativament bàsic, 
està preparat per ser sotmès a esforços d’una magnitud superior, pel que compleix 
sobradament amb les necessitats establertes.

Per determinar les mides de la planxa, cal tenir en compte els següents factors:

• L’hexàgon de la planxa ha de ser lleugerament més gran al del cinturó. Aquest fet ve 
degut a que en tancar el cinturó, la planxa cal que quedi totalment fixa amb el cinturó, en 
aixecar el conjunt pel cinturó la planxa no pot caure ja que si la planxa es mou durant el 
procés, es mourà també la trepa i els colors quedaran units.

• La planxa ha de tenir un sistema perquè el quadre no toqui a terra, que permetrà que es 
pugui extreure correctament.

• L’acabat de la seva cara superior ha de ser bo, degut a que estarà en contacte amb la 
cara bona del mosaic. L’ajust de les cares laterals ha de ser correcte.

Tenint en compte els factors esmentats, s’ha dissenyat la planxa que es pot observar a la 
figura 41.
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FIGURA 41. DISSENY DE LA PLANXA.

5.4.2. Fabricació de la planxa
La planxa serà fabricada a partir de planxa d’acer 1023 al carboni, per tant, degut a que 
aquest material es pot trobar ja en planxa de 40 mm d’espessor, es demanarà un hexàgon 
de 250 mm entre cares per mecanitzar-la a posteriori.
Per mecanitzar la planxa, es farà mitjançant 6 collades, una per cada cara lateral, i una 
collada posterior per planejar la cara superior.
Els programes de mecanització són els següents, on es considera sempre que el centre 
de coordenades es troba al centre de la cara inferior i fixada:

CARA LATERAL AMB CILINDRES:

N10; Planxa amb cilindres 

N20 G0 G40 G80 G90 

N30 G53 Z-103.3 

N40 TI D1; ISO 490-025EH25-08L 

N50 M6 

N60 G0 G90 X-100 Y10 

N70 F3500 S10000 M3 

N80 G43 Z260 

N90 G1 Z245 
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N100 G1 G90 X-80 

N101 M8 

N110 G90 G41 X-70 

N120 X-30 

N130 Y0 

N140 G3 X-15 Y0 I7,5 J0 

N150 G1 Y10 

N160 X15 

N161 Y0 

N170 G3 X30 Y0 I7,5 J0 

N171 G1 Y10 

N180 G1 X100 

N190 Y-10 

N200 X30 

N210 Y0 

N220 G3 X15 Y0 I-7,5 J0 

N230 G1 Y-10 

N240 X-15 

N250 Y0 

N260 G3 X-30 Y0 I-7,5 J0 

N270 G1 Y-10 

N280 X-70 

N290 G91 Z-5 Y20 

N200 RPT(N110, N290) N4 

N210 Z200 

N220 G0 G40 G80 G90 

N230 M30 
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CARA LATERAL SENSE CILINDRES: 

N10; Planxa sense cilindres 

N20 G0 G40 G80 G90 

N30 G53 Z-103.3 

N40 TI D1; ISO 490-025EH25-08L 

N50 M6 

N60 G0 G90 X-100 Y10 

N70 F3500 S10000 M3 

N80 G43 Z260 

N90 G1 Z245 

N100 G1 G90 X-80 

N101 M8 

N110 G90 G41 X-70 

N120 X100 

N130 Y-10 

N140 X-70 

N150 G91 Z-5 Y20 

N160 RPT(N110, N150) N4 

NOTA IMPORTANT: EN ELS DOS PROGRAMES ANTERIORS, EN EL MOMENT D’ENTRAR LA 

LLARGADA DE L’EINA PER TAL DE REALITZAR LA SEVA COMPENSACIÓ, CAL ENTRAR UN 

VALOR ENTRE 3 I 5 DÈCIMES DE MIL·LÍMETRE INFERIOR QUE LA MIDA REAL. AIXÍ, 

S’ACONSEGUIRÀ QUE LA PLANXA SIGUI MAJOR QUE EL CINTURÓ ASSEGURANT UNA 

CORRECTA UNIÓ DELS DOS ELEMENTS EN TANCAR EL CINTURÓ. 
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CARA SUPERIOR I INFERIOR: 

En aquesta fase de mecanització, cal tenir en compte que les eines de planejar només 

poden treballar al 75% del seu diàmetre, pel que les passades hauran de ser de 37’5 mm 

amb la eina triada de 50 mm de diàmetre. El nombre de passades, per tant, saben que 

l’hexàgon fa 200 mm entre cares, és 6. Ja que a l’última passada l’eina treballarà poc, 

les passades es faran lleugerament més estretes. Es mecanitzaran la cara superior i la 

inferior per assegurar que es treballa de manera completament plana 

N10; Planejat cara superior, centre coordenades al centre cara superior de l’hexàgon 

N20 G0 G40 G80 G90 

N30 G53 Z-103.3 

N40 T2 D2; ISO 345-066Q22-08M 

N50 M6 

N60 G0 G90 X-150 Y200 

N70 F2000 S7500 M3 

N80 G43 Z5 

N90 G1 Z-2 

N100 G1 G90 X-120 

N101 M8 

N110 G90 G41 Y100 

N120 G91 Y-36 

N130 X260 

N140 Y-36 

N150 X-260 

N160 RPT (N120, N150) N2 

N170 X-200 Y200 Z200 

N180 G0 G40 G80 G90 

N190 M30 
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5.5. Disseny i fabricació de la tapa
La tapa és l’element que, en omplir el motlle amb les tres capes de material, el tanca. 
Sobre la tapa s’acciona la premsa, pel que està sotmesa al mateix esforç que la planxa. 
En aquest cas, però, la zona en la que s’aplica l’esforç és més petita degut a que la base 
de la premsa és més petita que la tapa.
Per assegurar un correcte funcionament i una correcta fabricació dels mosaics, es 
seguiran els passos mostrats a continuació pel seu disseny i fabricació.

5.5.1. Disseny de la tapa
Els factors a tenir en compte per un correcte disseny de la tapa són els següents:

• L’entrada de la tapa al motlle ha de poder-se realitzar correctament, per tant, l’hexàgon 
que descriurà la seva geometria exterior ha de ser lleugerament més petit que la planxa. 
S’adoptaràn les mides del cinturó per tal d’assegurar aquest punt.

• L’extracció i manipulació de la tapa ha de ser còmoda. Per assegurar aquest punt, se li 
soldaran unes nanses en la seva cara superior que permetran una manipulació correcta 
d’aquesta, i deixaran treballar a la premsa correctament.

• La cara inferior del mosaic ha de ser plana, pel que la cara inferior de la tapa ha d’estar 
correctament mecanitzada per aconseguir així una correcta i fàcil col·locació del mosaic.

•  La tapa es troba sotmesa a un esforç de 3000 Kg, en la zona central, ja que el quadrat 
de la base de la premsa és de 100x100 mm. Per suportar aquest esforç s’ha triat el 
mateix acer del que està feta la planxa, acer al carboni 1023, per determinar si aquest 
suporta aquestes sol·licitacions per un assaig d’elements finits. Abans, però, s’han 
realitzat els càlculs següents:

𝝷 = F / A = 3 MPa

F = 3000 Kg · 10 = 30000 N
A = 10000 mm2

Factor Seguretat = 2 —>  Límit elàstic > 6 MPa
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Com es pot observar, les sol·licitacions són superiors a les de la planxa degut a que la 
zona d’aplicació és més petita. Així, s’han obtingut els resultats que es poden observar en 
la figura 42.

FIGURA 42. ANÀLISIS ELEMENTS FINITS TAPA.

En la figura 42 es pot observar que l’acer triat encara aguanta els esforços als que s’està 
sotmetent, tot i que aquest acer sigui dels més bàsics.

5.5.2. Fabricació de la tapa
En aquest cas, degut a que s’elabora planxa d’acer 1023 comercialment i de manera 
estàndard, es demanarà un hexàgon de 220 mm entre cares tallat per làser, del que 
podem agafar el dxf dels annexos.
A posteriori, es procedirà amb la mecanització de les cares laterals i, per mecanitzar la 
cara inferior de la tapa, s’utilitzarà el mateix programa que per mecanitzar les cares 
superior i inferior de la planxa, per tant aquest no es repetirà. Cal recordar que la nominal 
de l’hexàgon que la tapa descriu cal que sigui igual que la del cinturó, per tant les 
compensacions de les eines han de ser les pertinents.
El programa per la mecanització de les cares laterals és el següent:
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N10; Cares laterals tapa 

N20 G0 G40 G80 G90 

N30 G53 Z-103.3 

N40 TI D1; ISO 490-025EH25-08L 

N50 M6 

N60 G0 G90 X-150 Y120 

N70 F3500 S10000 M3 

N80 G43 Z10 

N81 M8 

N90 G1 Z0 

N91 G91 Z-5 

N100 G1 G90 X120 

N110 G90 G41 Y100 

N120 X115.47 

N130 G91 Q-60 

N140 RPT (N130) N4 

N150 G90 Y120 

N160 X-150 

N170 RPT (N91, N160) N7 

N180 Z100 

N190 G0 G40 G80 G90 

N200 M30 

En acabar amb la mecanització d’aquestes cares laterals, caldrà passar el programa de 
planejat de la planxa realitzant una altra collada, si és necessari, o sense fer-ho si no és 
necessari.
A posteriori, caldrà soldar dues nanses com les que es poden observar en la figura 43. 
Aquestes respecten la zona en la que la premsa aplica pressió i permeten una correcta 
extracció i manipulació de la tapa. Seran fabricades en acer i soldades pel procediment 
MIG.
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FIGURA 43. TAPA AMB NANSES.
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5.6. Conjunt final per la fabricació del mosaic
En acabar la fabricació de tot el conjunt, ja es pot procedir amb la fabricació del mosaic 
hidràulic, el producte final del projecte realitzat.
Degut a que s’ha tingut en compte els factors crítics en la fabricació, després d’estudiar-ne 
el procés a la mateixa fàbrica, les funcions de cada component seran correctes. Així 
s’evitaran problemes en la fabricació del material, optimitzant el temps de fabricació de 
cada mosaic, que es veurà reduït i permetrà ajustar el preu de venta al públic al màxim. A 
més, suposarà que les tasques esdevinguin més fàcils suposant una situació de confort 
per l’operari o artesà.
Així, a la figura 44, es pot observar un explosionat del conjunt fabricat que forma el motlle 
per la fabricació de mosaic.

FIGURA 44. EXPLOSIONAT DEL MOTLLE DEL MOSAIC.

En la figura 45, es pot observar un assemblatge de la planxa, el cinturó i la trepa, 
elements necessaris per generar la capa superior del mosaic, on es troben els colors.
En la figura 46, es pot observar un assemblatge de la planxa, el cinturó i la tapa, que 
correspon al moment abans de realitzar el premsat. 
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FIGURA 45. CONJUNT FABRICACIÓ AMB TREPA.

FIGURA 46. CONJUNT FABRICACIÓ AMB TAPA.
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6. ESTUDI ECONÒMIC
En aquest apartat, es procedirà a realitzar una estimació del cost del projecte, en el qual 
es detallaran els costos de cadascun dels elements a fabricar, i a posteriori s’analitzarà la 
viabilitat econòmica del projecte.
Degut a que el projecte és de caire personal, i per tant el benefici del producte final serà 
en part personal, les hores invertides en el projecte no es tindran en compte per a la 
realització del pressupost.
Per altra part, s’assignarà un preu al disseny del mosaic degut a que si a les empreses a 
les que està destinada la fabricació no els hi interessa el benefici comú, s’hauria de 
vendre el disseny per la fabricació del mosaic.

El cost de cada component és el següent:

• Cinturó: com s’ha exposat anteriorment, aquest es fabricarà a partir d’un motlle de fosa, 
del que es fabricarà el model en fusta tova i s’entregarà a l’empresa perquè fabriqui els 
motlles i les 4 peces necessàries. 
El cost unitari de cada bloc de fusta que compleixi amb les mides necessàries és d’uns 
5€. La mecanització del model, de la qual hauran d’extreure el programa a través de la 
innovadora tecnologia CAD/CAM, de la qual disposen al CFP, costarà uns 200€. En 
aquesta es conten 3 hores per la determinació del programa correcte i l’útil de fixació, a 
35€/hora, 50€ per l’elaboració de l’utillatge de fixació i 1 hora de mecanització en el 
centre de mecanitzat. 
El cost de l’elaboració de cada part del cinturó, amb el corresponent procés ja explicat 
anteriorment, és d’uns 100€. En mitja hora el motlle està preparat sobradament, el cost 
de la sorra és molt baix, i en mitja hora més la peça es pot netejar, per tant el cost 
s’arrodoneix a aquest valor. 
El cost de la mecanització del cinturó, amb el programa de CNC ja elaborat i aprofitant 
l’utillatge del model, serà d’uns 50€ considerant que el temps de mecanització i la 
collada serà d’una hora. 
En total, doncs, el cost per la fabricació de 4 peces, formant així 2 cinturons, ascendirà 
fins als 805€.
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• Planxa: aquesta serà fabricada amb planxa d’acer al carboni 1023. Degut a que 
únicament se n’han de produir 2 unitats, es demanaran 2 hexàgons de 250 mm entre 
cares i 40 mm de gruix tallats per làser a una empresa externa, i després es 
mecanitzaran. 
El cost de cada hexàgon serà d’uns 30€ degut a que no cal processar-los i l’acer utilitzat 
és bàsic i econòmic, tenint en compte que només es necessiten 2 peces i l’oferta no 
serà la mateixa que per una fabricació en sèrie. 
El cost de la seva mecanització serà d’uns 75€/planxa, degut a que cal desbastar tots 
els costats i planejar les cares superior i inferior. 
En total, el cost de la fabricació de dues planxes ascendirà als 210 €.

• Tapa: fabricada amb la mateixa planxa d’acer al carboni, es demanaran 2 hexàgons 
tallats per làser, de 220 mm entre cares, en aquest cas. 
El cost de cada hexàgon serà d’uns 25€ degut a que només es demana el tall 
perimetral. 
El cost de la mecanització, en aquest cas, serà menor degut a la geometria dels seus 
costats i la mecanització d’una sola cara hexagonal. El seu cost serà d’uns 40€/tapa. 
El cost de les dues tapes, per tant, ascendirà als 130€. 
Si se li vols soldar les nanses, com es pot observar en el plànol dels annexes, aquest fet 
costaria un 10€/tapa degut a que és un procés molt simple. 
El cost total de les tapes, per tant, ascendirà als 150€.

• Trepa: aquest element, com s’ha esmentat anteriorment, es fabrica amb llautó i de 
manera artesanal, com ens ha confirmat l’artesà de trepes més conegut el qual resideix 
a Amèrica del sud. Ell fabrica les trepes amb llautó doblegant-les manualment, i ell 
mateix indica quin és el cost de les trepes, el qual surt més a compte que fabricar-les a 
Catalunya.  
El preu estimat d’aquesta trepa és de 300€ amb nanses i transport inclòs, per tant el 
preu total de les dues trepes serà de 600€.

El cost total de la fabricació dels components de 2 motlles per la fabricació de mosaic, per 
tant, ascendeix als 1765€.
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Ara bé, amb l’aparent elevat cost d’aquests components, serà viable la seva fabricació per 
la producció de mosaic?

La resposta és si, totalment.
Aquest fet ve degut a que el cost de venta al públic de 1 m2 de mosaic és de 350 €. Per 
fabricar-lo, cal recordar que a més de ser un procés manual, en el que es tarda uns 5 
minuts per elaborar cada rajola amb aquesta trepa, cal adormir les rajoles i deixar-les 
reposar durant un temps. Aquest fet es veu reflectit en el preu final, com es pot observar, 
ja que per fabricar 1 m2 de mosaic es necessiten 25 rajoles, que es tradueixen en 
aproximadament 2 hores.
Quan aquest procés comença a ser cíclic, però, diàriament s’extreuen del magatzem 
tantes rajoles com es fabriquen, i en el cas de l’empresa que s’ha visitat, el terreny i la nau 
són seus pel que a fi de comptes no els hi suposa un cost excessiu.
El preu, per tant, és el que comporta que el mosaic estigui destinat a un mercat de classe 
alta, que s’ho pot permetre. Aquest, tot i que porti molts anys col·locat al terra, amb una 
màquina de polir queda un altre cop com nou.

Així doncs, contant que es negocia un 30% del benefici del producte final, és necessari 
vendre 17 m2 de mosaic per amortitzar la inversió inicial, que en molts casos, degut a les 
dimensions dels habitacles dels clients, l’habitació en la que es col·loca el mosaic té una 
extensió superior a aquestes dimensions. El projecte, per tant, és totalment viable i 
aportarà beneficis en un període curt de temps.

Per una altra banda, si l’empresa fabricadora de mosaic decideix comprar directament el 
disseny del mosaic, el seu preu serà de 1500€. Aquest és un valor just degut a que el 
temps invertit ha estat elevat i es facilitarien tots els plànols i informacions necessàries per 
la seva producció.
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7. CONCLUSIONS
El procés de fabricació del mosaic hidràulic, degut als problemes que suposa l’extracció 
de la trepa després d’omplir els colors, suposa una difícil automatització. Aquesta acció ha 
de realitzar-se amb molta cura.
Per aconseguir una correcta fabricació del mosaic, cal que les diferents parts del motlle 
estiguin dissenyades i fabricades correctament: és necessari que la planxa, en tancar el 
cinturó, quedi correctament fixada i no tingui cap tipus de joc. A més, cal que la trepa 
quedi també immòbil durant el procés d’omplerta del color perquè aquests no es barregin.
Cal permetre, a més, que amb el disseny dels elements el treball per l’artesà sigui 
ergonòmic.

En el disseny dels models, cal tenir en compte diversos factors per tal d’evitar possibles 
defectes en en procés de modelatge i solidificació. En el model, cal utilitzar uns angles de 
sortida correctes per la seva extracció. Cal arrodonir totes les arestes i suavitzar canvis 
d’espessors per evitar així esquerdes i punts calents, que amb l’ajuda de massalotes es 
poden evitar més fàcilment. Cal també assegurar que tota la cavitat queda omplerta abans 
de que cap part solidifiqui, i que la massalota es troba en estat líquid fins que tota la 
cavitat ha solidificat. Així es reduirà també la contracció del material de la cavitat, que 
quedarà, en part, absorbida per la massalota.
Cal escollir el tipus de motlle adequat, tenint en compte les necessitats de fabricació i les 
característiques de la peça a fabricar. Així s’aconsegueix reduir costos, sigui a curt o llarg 
període depenent del cas.
S’utilitza un motlle de sorra a causa de que cal fabricar 4 peces i la tolerància necessària 
no és molt estricta. La sorra utilitzada pel motlle ha de tenir les propietats correctes, 
permetent un procés de modelatge correcte. Per augmentar-ne la permeabilitat, cal fer 
forats des de la superfície fins la cavitat per facilitat l’extracció dels gasos generats.
El material utilitzat per la fabricació del cinturó és la fosa gris ASTM A48 grup 20, amb 
baixes resistències a la compressió i tracció, però suficients pels esforços als que està 
sotmès. Així, s’aconsegueix una reducció del cost de la mecanització i de la matèria 
prima.
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Les parts importants en el motlle de mosaic són les que estan en contacte amb la rajola i 
les horitzontals, que es veuran reflectides en la planitud final de la rajola, per tant 
únicament es mecanitzaran aquestes cares i, en el disseny del model, només es tenen en 
compte aquestes per simplificar els càlculs.

La trepa és un elements que es fabrica artesanalment, degut a que per les formes que es 
reprodueixen i el nombre de trepes que es fabriquen, n’es difícil la seva automatització. 
L’artesà les fabrica amb un plànol a escala real, donant a la planxa fina la forma de les 
línies, sense ser acotat. Aquesta planxa ha de ser tant fina per evitar barreges irregulars 
en les línies.

La planxa i la tapa pateixen esforços superiors, per tant seran fabricades en acer al 
carboni 1023. Caldrà assegurar una perpendicularitat entre les cares laterals i horitzontals, 
i una correcta mecanització d’aquestes. Es demanaran hexàgons de mida superior tallats 
per làser degut a que surt més a compte que comprar una planxa sencera i tallar-la a 
posteriori.

No cal aplicar cap tractament anticorrosiu als elements degut a que estan tots en contacte 
permanent amb lubricants i petroli blanc, substàncies que netegen els elements del motlle 
i a la vegada els protegeixen de la corrosió.

Tot i que el sector de mercat al que està destinat el producte no és gaire extens, 
l’amortització del motlle és ràpida i se’n pot obtenir beneficis notables amb una bona 
comercialització del producte. El procés de fabricació i l’adormiment causen que el preu 
del mosaic sigui elevat, ocasionant que el cost de la mà d’obra sigui majoritari.
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