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RESUM  

Aquest projecte avalua el disseny normatiu introduint unes millores i 
desenvolupa una fabricació mitjançant una impressora 3D d’un parell de piolets 
d’escalada en gel. Per tal de realitzar dit disseny s’han desenvolupat càlculs 
analítics i s’ha utilitzat un programa d’elements finits per tal de validar aquests 
càlculs.  

A partir de l’avaluació del disseny mitjançant el marc normatiu s’han introduït 
unes millores detectades en la utilització dels piolets per part de l’autor d’aquest 
projecte  en usos anteriors per tal d’oferir un producte innovador en el mercat i 
que solucioni les deficiències detectades.  

A fi d’imprimir el piolet en 3D s’ha realitzat un estudi dels millors paràmetres 
d’impressió amb la finalitat de que el producte final surti amb els millors acabats 
proporcionats per la impressora.  

 

RESUMEN  

Este proyecto trata sobre el diseño normativo introduciendo unas mejoras y la 
desarrolla la fabricación mediante una impresora 3D de una pareja de piolets de 
escalada en hielo. Para realizar dicho diseño se han desarrollados unos cálculos 
analíticos y se ha usado un programa de elementos finitos con la finalidad de 
validar estos cálculos.  

A partir de la evaluación del diseño mediante el marco normativo se han 
introducido unas mejoras detectadas en el uso de los piolets por parte del autor 
de este proyecto en usos anteriores para ofrecer un producto innovador en el 
mercado y que solucione estas deficiencias.  

Para imprimir el piolet en 3D se ha realizado un estudio de los mejores 
parámetros de impresión con la finalidad de que el producto final salga con los 
mejores acabados proporcionados por la impresora.  
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ABSTRACT 

This project it is about the normative design and the behind manufacturing using 
a 3D printing of a couple of an ace-axe for ice climbing. To make this design has 
been used analytic calculus and a finites elements program in propose to validate 
these calculus. 

The normative design it has introduced the improvements located in the behind 
use of the ace-axe to give an innovated product in the market and has to solve 
these deficient.   

To print the ice-axe in 3D it has made a study to discover the best printing 
parameters with the finality that the final product has the best surface finishing 
giving by the printing.  
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1.1. Introducció 
En l’alpinisme una de les variants més espectaculars són l’escalada en gel 

1i l’escalada mixta2. L’escalada en gel només és pot practicar un cop arriba 
l’hivern més fred i tots els salts d’aigua queden glaçats, en canvi l’escalada mixta 
és pot pràctica durant tot l’any.  

És ben cert que el material utilitzat en aquest tipus d’escalada s’ha innovat 
moltíssim des de que es va començar a utilitzar a principis del segle XIV.  

Quan una persona pensa amb les eines utilitzades per escalar en gel el 
primer que li ve al cap són els piolets. Aquestes eines de forma estranya amb 
una fulla amb serra.  

És d’aquí on neix la idea de realitzar aquest projecte. De poder fabricar 
uns piolets millorats, del tot funcionals utilitzant materials d’última generació, 
que encara no estan del tot implantat en els piolets, intentant mantenir el preu 
de venda. Aquestes millores neixen des de l’experiència que l’autor ha adquirit al 
llarg dels anys i que li permet detectar les possibles millores.  

Cada cop hi ha més alpinistes que proven aquest esport i es queden 
captivats per la bellesa que aquest ofereix. Tot i així pel nombre de practicants 
que hi ha, el mercat és limitat a uns certs models.  

  

1.2. Objectius 
Els principals objectius d’aquest projecte és millorar els models de piolets 

tècnics que hi ha actualment al mercat. 

Les principals millores que estan complementades són: 

• Reduir el pes del conjunt del piolet. 

• Donar més curvatura al mànec del piolet per poder superar millor 
els desploms.  

• Utilitzar la fibra de carboni alhora de construir el mànec. Amb això 
s’aconsegueix reduir el pes i no tenir tantes vibracions com 
proporciona els mànecs d’alumini. 

• Aconseguir un sistema que permeti reparar el piolet in situ sense la 
necessitat d’utilitzar eines exteriors a aquest.  

 

1.3. Abast 

                                       

1 Escalada en gel: Escalada que es realitza íntegrament sobre gel. 
2 Escalada mixta: Escalada que es realitza sobre gel i roca.  
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Aquest projecte consisteix en idear unes millores als piolets que hi ha 
actualment. Totes  aquestes millores venen marcades per les deficiències que 
s’han detectat al utilitzar aquest material. Tot això inclou: 

 

- En primer lloc, el disseny d’un prototip que contempli totes aquestes 
millores. En aquest cas s’ha de seguir la normativa europea que s’aplica en el 
disseny resistiu del piolet. 

 

- En segon lloc, la fabricació d’un prototip per poder realitzar una valoració 
tècnica per tal de comprovar si les millores introduïdes serveixen per resoldre les 
mancances detectades o no.  

 

- En tercer i últim lloc, realitzar una valoració econòmica del prototip i 
plantejar fer una fabricació en sèrie del nou disseny del piolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Disseny i fabricació d’una parella de piolets d’escalada en gel 

 - 13 - 

 

 
 

 

CAPÍTOL 2: 

EL PIOLET 



Josep Domènech Pla  

 - 14 - 

2.1. Que és un piolet? 
Un piolet és una eina molt versàtil que s’utilitza a l’alta muntanya 

hivernal3. Les mides d’aquest pot anar des dels 40 cm als 90 cm tot i que el més 
normal és des dels 55cm als 75cm. Diferenciant des dels 55 als 60cm utilitzats 
per a l’escalada en gel i dels 60 als 75 cm utilitzats per un alpinisme més clàssic, 
és a dir, sense donar-ne un ús tan tècnic.  

 

La funció d’un piolet d’escalada en gel és la de donar un o dos punts de 
subjecció en el gel o neu dura alhora de realitzar un canvi de peus quan s’està 
pujant per un pendent considerable. Aquesta tècnica s’anomena piolet-tracció.  

 

En canvi, la funció que té un piolet d’alpinisme més clàssic és la de frenar 
l’alpinista que esta caient per un pendent amb neu dura, aquesta tècnica 
s’anomena auto-detenció.  

 

Tots dos també poden portar un petit martell o una petita pala. El martell 
serveix per a poder clavar claus de roca i gel per poder assegurar la persona i la 
pala serveix per poder cavar algun petit forat a la neu dura. Una altra funció que 
té un piolet és la de poder-lo utilitzar com una estaca de gel per a poder 
assegurar-se a un mateix o per poder rapelar en cas d’emergència.  

 

                                       
3 Alta muntanya hivernal: Muntanya de més de 2.000 metres d’alçada en època hivernal, és a dir, amb neu i 

gel.  
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2.2. Components d’un piolet 
Tal i com s’ha vist en l’apartat anterior, de piolets n’hi ha de dos tipus 

diferents, però tots dos tenen uns components i unes parts comunes. Per poder 
fer més entenedor aquest projecte és definiran les diferents parts del piolet ja 
que és un material tècnic poc conegut pel públic general.  

 

A continuació és presenta una imatge d’un piolet de tall clàssic per poder 
definir les diferents parts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1. Fulla. Part en forma de ganxo amb dents a la part inferior. 
Normalment fabricat d’acer. Aquesta és la part que pateix més 
esforços de tot el piolet ja que és la part que esta en contacte 
amb la neu, gel o roca.  

- 2. Cap o creu. Part del piolet que engloba la fulla, la pala o martell i 
els connectors que uneix la fulla i la pala o martell. Normalment 
la fulla, la pala i el martell són d’acer mentre que els connectors 
són d’alumini. Aquests connectors tenen un forat al mig per poder 

Imatge 1. Parts d'un piolet. 
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passar un mosquetó o una cinta per poder lligar el piolet al 
talabard4.  

- 3. Pala o martell. Part que té forma de pala o martell, segons 
convingui, per a poder cavar algun forat o per poder clavar algun 
clau de roca o de gel.  

- 4. Dragonera. Cinta de tela que va unida al piolet. Aquesta cinta 
s’agafa amb la mà de tal forma que el piolet sempre esta unit a la 
persona per mitjà d’ella. 

- 5. Anell de goma. Aquest anell delimita l’amplitud del recorregut que 
pot fer la dragonera al llarg del mànec. Sinó existís aquest anell 
la dragonera podria sortir del piolet. 

- 6. Mànec. Aquesta part del piolet esta feta normalment d’alumini tot 
i que també n’hi ha de fibra de carboni. La principal funció és la 
de permetre que l’alpinista subjecti el piolet a una certa distància 
de la fulla perquè aquesta pugui aconseguir una inèrcia per poder 
penetrar millor en el gel o neu.  

- 7. Punta o regató. Peça del piolet que esta situada en l’extrem 
inferior, normalment feta del mateix material que la fulla. La 
principal funció del regató és la de frenar el piolet i l’alpinista 
quan aquest ha de fer la maniobra d’auto-detenció5. Una altra 
funció és la de penetrar el gel quan s’utilitza el piolet per pujar 
per una pendent i aquest s’utilitza com a bastó.  

                                       
4 Talabard: és un element de protecció individual constituït per material tèxtil que s'ajusta a la cintura, les 

cuixes i el pit d'una persona a fi de proveir un lloc de subjecció segur i ergonòmic. En castellà s’anomena 

“arnés”.  
5 Auto-detenció: maniobra utilitzada en l’alpinisme que consisteix en frenar-se en una pendent de neu o gel 

clavant el piolet a aquesta.  
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CAPÍTOL 3: 

MARC LEGAL I 

MILLORES 

PROPOSADES 
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El disseny de qualsevol material actual que s’utilitzi per escalar esta dintre un 
marc legal. En aquest cas el piolet està reglamentat per la EN-13089. Aquesta 
norma esta revisada per la UIAA (Unió Internacional d’Alpinisme i Escalada). La 
UIAA té la seva pròpia normativa que és la UIAA-152. Aquesta normativa es pot 
consultar a l’Annex 3, entre les pàgines 81 i 100. 

La norma EN-13089 distingeix entre dos tipus de piolets. El primer el tipus B 
(basic), els requeriments d’aquest piolet són menys estrictes que per al segon 
tipus, el tipus T (tècnic). La diferencia entre el tipus B i el tipus T recau en que el 
tipus B s’utilitza per a realitzar un alpinisme clàssic. En canvi, el tipus T, s’utilitza 
per escalar en gel.  

La EN-13089 distingeix en dos tipus de requeriments: els primers, són 
requeriments d’assaigs estàtics i els segons, són requeriments d’assaig de fatiga.  

Per als requeriments d’estàtica hi ha 4 assaigs diferents. Aquests 4 assaigs són 
els 4 que s’aplicaran en aquest projecte. En canvi, els requeriments de fatiga n’hi 
ha 2 assaigs diferents. En aquest projecte només s’aplica el de “flat picks” ja que 
el piolet que es dissenya en aquest projecte té aquesta característica.  

A més a més hi ha uns requeriments addicionals per al disseny de les 
dragoneres6. En aquest cas, com no es dissenyen dragoneres no entra dintre 
aquest projecte.  

Un cop vist el marc legal que hi ha és tornen a explicar les diferents millores que 
es planegen en aquest projecte. 

 

• Reduir el pes del conjunt del piolet. 

• Donar més curvatura al mànec del piolet per poder superar millor 
els desploms.  

• Utilitzar la fibra de carboni alhora de construir el mànec. Amb això 
s’aconsegueix reduir el pes i no tenir tantes vibracions com 
proporciona els mànecs d’alumini. 

• Aconseguir un sistema que permeti reparar el piolet in situ sense la 
necessitat d’utilitzar eines exteriors a aquest.  

                                       
6 Dragonera: Corretja amb un llaç que assegura el piolet a la mà. 
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CAPÍTOL 4: 

COMPROVACIÓ 

ANALÍTICA 

DELS 

REQUERIMENTS 

ESTÀTICS 
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4.1. Estudi 1 
Els requeriments de l’estudi nº1 de la norma EN-13089 és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les característiques mecàniques i tècniques del material es poden trobar a 
l’annex 2, concretament de la pagina 79 a la pàgina 80.  

Primer de tot s’obté els diagrames d’esforços tallants i del moment flector 
present en el mànec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Requeriments del 1er estudi de la normativa 
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Gràfica 1. Diagrama d'esforços tallants de l'estudi 1. 
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Un cop és té els diagrames de les sol·licitacions s’ha de considerar els mòduls 
elàstics i la tensió de ruptura. Per a la fibra de carboni utilitzada en el mànec, el 
mòdul elàstic és de 170 GPa i la resistència de tracció és de 3800 MPa.  

El model de càlcul aplicat i els resultats obtinguts es desenvolupen, amb detall, a 
l’annex 1, pàgina 67, havent-se obtingut els següents valors.   

El factor de seguretat que s’obté és de 7,46. Aquest factor esta molt per sobre 
de 2 que és el mínim que s’ha establert per aquest projecte.  Aquest criteri dona 
la seguretat de que si es dupliquen les forces igualment s’està dintre la balança 
de la seguretat.  

El mànec és deformarà 0,214 mm quan se l’hi apliqui una força de 0,9 kN. 
Aquesta deformació és considera que és petita degut a la gran força que si aplica 
i la petita secció que es té. La normativa no diu res respecte a les deformacions.  
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Gràfica 2. Diagrama del Moment Flector de l'estudi 1. 
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4.2. Estudi 2 
Els requeriments de l’estudi nº2 de la norma EN-13089 és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les característiques mecàniques i tècniques del material es poden trobar a 
l’annex 2, concretament de la pagina 79 a la pàgina 80.  

Primer de tot s’obté els diagrames d’esforços tallants i del moment flector 
present en el mànec.  

 

 

Imatge 3. Requeriments del 2n estudi de la normativa 

Gràfica 3. Diagrama d’esforços tallants de l’estudi 2. 
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Un cop és té els diagrames de les sol·licitacions s’ha de considerar els mòduls 
elàstics i la tensió de ruptura. Per a la fibra de carboni utilitzada en el mànec, el 
mòdul elàstic és de 170 GPa i la tensió de ruptura és de 3800 MPa.  

El model de càlcul aplicat i els resultats obtinguts es desenvolupen, amb detall, a 
l’annex 1, pàgines 68-69, havent-se obtingut els següents valors.   

El factor de seguretat que s’obté és de 6,71. Aquest factor esta molt per sobre 
de 2 que és el mínim que s’ha establert per aquest projecte.  Aquest criteri dona 
la seguretat de que si es dupliquen les forces igualment s’està dintre la balança 
de la seguretat.  

El mànec és deformarà 0,08069 mm quan se l’hi apliqui una força de 4 kN. 
Aquesta deformació és considera petita ja que si esta aplicant una gran força. La 
normativa no diu res respecte a la deformació. 

 

0	

50	

100	

150	

200	

250	

300	

350	

400	

450	

500	

0	 30	 70	 110	 150	 190	 230	 270	 310	 350	 390	 430	 470	 490	 530	 570	

M
	(N

m
)	

x	(mm)	

Diagrama	del	Moment	Flector	

Gràfica 4. Diagrama del Moment Flector de l'estudi 2. 
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4.3. Estudi 3 
Els requeriments de l’estudi nº3 de la norma EN-13089 és: 

 
Imatge 4. Requeriments del 3er estudi de la normativa 

 

Les característiques mecàniques i tècniques del material es poden trobar a 
l’annex 2, concretament de la pagina 79 a la pàgina 80.  
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Primer de tot s’obté els diagrames d’esforços tallants i del moment flector 
present en el mànec.  

 

Un cop és té els diagrames de les sol·licitacions s’ha de considerar els mòduls 
elàstics i la tensió de ruptura. Per a la fibra de carboni utilitzada en el mànec, el 
mòdul elàstic és de 170 GPa i la tensió de ruptura és de 3800 MPa.  

El model de càlcul aplicat i els resultats obtinguts es desenvolupen, amb detall, a 
l’annex 1, pàgina 70, havent-se obtingut els següents valors.   
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Gràfica 5. Diagrama d’esforços tallants de l’estudi 3. 
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Gràfica 6. Diagrama del moment flector de l’estudi 3. 
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El factor de seguretat que s’obté és de 55,96. Aquest factor esta molt per sobre 
de 2 que és el mínim que s’ha establert.   

El mànec és deformarà 0,0172 mm quan se l’hi apliqui una força de 0,182 kN. 
Aquesta deformació es considera petita considerant la petita força que si aplica. 
S’ha de tenir compte que aquesta força esta aplicada en la direcció perpendicular 
a la de les fibres. Per tant aquesta deformació serà major a la que s’ha calculat 
teòricament. La normativa no diu res respecte a la deformació. 
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4.4. Estudi 4 
Els requeriments de l’estudi nº4 de la norma EN-13089 és: 

 
 

Imatge 5. Requeriments del 4rt estudi de la normativa. 
Les característiques mecàniques i tècniques del material es poden trobar a 
l’annex 2, concretament de la pagina 79 a la pàgina 90.  

Primer de tot s’obté els diagrames d’esforços tallants i del moment flector 
present en el mànec.  
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Gràfica 7. Diagrama d’esforços tallants de l’estudi 4. 
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Un cop és té els diagrames de les sol·licitacions s’ha de considerar els mòduls 
elàstics i la tensió de ruptura. Per a la fibra de carboni utilitzada en el mànec, el 
mòdul elàstic és de 170 GPa i la tensió de ruptura és de 3800 MPa.  

El model de càlcul aplicat i els resultats obtinguts es desenvolupen, amb detall, a 
l’annex 1, pàgina 70-71, havent-se obtingut els següents valors.   

Tal i com és pot observar es té un factor de seguretat de 7,67. Aquest factor esta 
molt per sobre de 2 que és el mínim que s’ha establert.   

El mànec és deformarà 0,052 mm quan se l’hi apliqui una força de 3,5 kN. 
Aquesta deformació es considera petita en comparació a la gran força que si 
aplica. La normativa no diu res respecte a les deformacions. 
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Gràfica 8. Diagrama del moment flector de l’estudi 4. 



 Disseny i fabricació d’una parella de piolets d’escalada en gel 

 - 29 - 

CAPÍTOL 5: 

COMPROVACIÓ 

ANALÍTICADELS 

REQUERIMENTS DE 

FATIGA 

 
 

 



Josep Domènech Pla  

 - 30 - 

 

5.1. Estudi 1 
Els requeriments de l’estudi nº1 de la norma EN-13089 és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les característiques mecàniques i tècniques del material es poden trobar a 
l’annex 2, concretament de la pagina 76 a la pàgina 79.  

Tal i com es pot observar en els requeriments és tracta d’una càrrega mínima de 
50.000 cicles aplicant alternativament una força de 80N.  

Un cop ja és coneixen tots el requeriments i sol·licitacions s’ha de trobar els 
diagrames de resposta  per part del piolet. Aquests són el diagrama d’esforços 
tallants i el diagrama de moment flector.  

Imatge 6. Requeriment del 1er estudi de la normativa. 
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Gràfica 9. Diagrama d’esforços tallants de l’estudi 1. 



 Disseny i fabricació d’una parella de piolets d’escalada en gel 

 - 31 - 

 

  

 

 

El model de càlcul aplicat i els resultats obtinguts es desenvolupen, amb detall, a 
l’annex 1, pàgines 71-73, havent-se obtingut els següents valors.   

 

Un cop fets tots els càlculs de fatiga s’obté que el factor de seguretat de 1,86. 
Aquest factor esta per sota de dos que és el mínim que s’ha establert, però molt 
a prop d’aquest.  Es compleix la normativa per fatiga ja que és té un FS de 1,86. 
Un altre motiu per acceptar aquest factor de seguretat és que el material del 
qual esta feta la fulla es l’acer. Aquest material es molt dúctil per tant un cop 
s’hagi superat el factor de seguretat es deformarà molt abans no trenqui. 
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Gràfica 10. Diagrama del moment flector de l’estudi 1. 
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6.1. Estudi 1 
Els requeriments de l’estudi nº1 de la norma EN-13089 és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop és sap quin tipus de sol·licitació és té, s’ha de resoldre mitjançant el 
programa SolidWorks.  

Un cop és té el CAD dibuixat s’ha d’entrar al programa les especificacions 
tècniques. En aquest cas el punt dèbil del piolet és el mànec per tant aquest 
estudi és realitzarà sobre ell. Tal i com es pot observar en la Imatge 8 el mànec 
esta encastat a la seva esquerra mentre que a 500mm d’aquest encastament es 
té una força de 900 N. No és pas de 600 ja que aquest piolet és de tipus tècnic i 
no pas bàsic.  

Imatge 7. Requeriments del 1er estudi de la normativa 

Imatge 8. Fixació del mànec 
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Tal i com es pot observar en la Imatge 8 el mànec esta encastat en el seu inici. 
Un cop es té les condicions de contorn posades al SolidWorks, s’ha de posar els 
requeriments tècnics.  

 

Tal i com es pot observar esta introduïda la força. Un cop es té la força i les 
condicions de contorn s’ha de realitzar un correcte mallat de la peça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Imatge 10 és pot observar tots els paràmetres utilitzat per tal de realitzar el 
mallat del mànec. Aquest mallat s’utilitza per a tots els estudis de sol·licitacions 

Imatge 9. Força de l’estudi 1. 

Imatge 10.Paràmetres de mallat de tots els estudis d’estàtica.  
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estàtiques. Un cop s’apliquen els paràmetres la peça queda mallada de la 
següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop es té mallada la peça s’ha de calcular el problema i que el programa doni 
la solució que ell ha calculat.  

La solució que ofereix el SolidWorks per aquest problema és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 11. Mànec mallat amb els paràmetres triats. 

Imatge 12. Resolució de Von Misses per al primer problema 
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Es pot observar que l’esforç màxim calculat mitjançant SolidWorks és de 166MPa 
i en canvi mitjançant càlculs analítics és de 509,56MPa. Aquest resultant és 
bastant distant però està dintre del marge de seguretat. Per tant es dona per bo. 
En canvi, el desplaçament calculat mitjançant SolidWorks és de 0,218mm i 
mitjançant càlculs analítics és de 0,214mm. Aquests resultants són molt similars. 
Per tant es pot afirmar que s’ha calculat correctament les dues situacions.  

6.2. Estudi 2 
Els requeriments de l’estudi nº2 de la norma EN-13089 és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 13. Resolució dels desplaçaments per al primer estudi. 

Imatge 14. Requeriments del 2n estudi de la normativa. 
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Un cop és sap quin tipus de sol·licitació és té, s’ha de resoldre mitjançant el 
programa SolidWorks.  

Un cop és té el CAD dibuixat s’ha d’entrar al programa les especificacions 
tècniques. En aquest cas el punt dèbil del piolet és el mànec per tant aquest 
estudi és realitzarà sobre ell. Tal i com és com es pot observar en la Imatge 13 el 
mànec esta encastat al centre a 100mm del punt d’aplicació de la força, que en 
aquest cas és de 4000 N. No és pas de 2500 ja que aquest piolet és de tipus 
tècnic i no pas bàsic.  

 

Imatge 15. Suport del mànec de l’estudi 2. 

Imatge 16. Encastament i força de l’estudi 2. 



 Disseny i fabricació d’una parella de piolets d’escalada en gel 

 - 39 - 

Un cop es té ubicades les condicions de contorn i els requeriments tècnics s’ha 
de realitzar el mallat. En aquest cas, és el mateix que en l’estudi nº1. Per tant, 
els resultats són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot observar que l’esforç màxim calculat mitjançant SolidWorks és de 943MPa 
i en canvi mitjançant càlculs analítics és de 566MPa. Aquest resultant és bastant 
distant i però està dintre del marge de seguretat. Per tant es dona per bo. El 
desplaçament calculat mitjançant SolidWorks és de 0,401mm i mitjançant càlculs 
analítics és de 0,081mm. Aquests resultants són distants ja que analíticament no 

Imatge 17. Resolució de Von Misses de l’estudi 2. 

Imatge 18. Resolució dels desplaçaments de l’estudi 2. 
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s’ha tingut en compte la direcció de les fibres i amb el SolidWorks si que s’ha 
tingut en compte. Per aquest motiu els resultats són tant distants. Tot i això es 
donen per bo ja que estan dintre del marge de seguretat. Tot i que cal remarcar 
que el càlcul més fiable és el calculat amb el SolidWorks. Per tant es pot afirmar 
que s’ha calculat correctament les dues situacions.  

6.3. Estudi 3 
Els requeriments de l’estudi nº3 de la norma EN-13089 és: 

 
Imatge 19. Requeriments del 3er estudi de la normativa 

 

Un cop és sap quin tipus de sol·licitació és té, s’ha de resoldre mitjançant el 
programa SolidWorks.  
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Un cop és té el CAD dibuixat s’ha d’entrar al programa les especificacions 
tècniques. En aquest cas el punt dèbil del piolet és el mànec per tant aquest 
estudi és realitzarà sobre ell. Tal i com és com es pot observar en la Imatge 20 el 
mànec esta encastat al costat dret. I la força s’aplica a 330mm d’aquest punt 
d’encastament. Dita força és de 182 N. No és pas de 127 ja que aquest piolet és 
de tipus tècnic i no pas bàsic.  

 

 

 

Imatge 20. Encastament de l’estudi 3.1 

Imatge 21. Força de l’estudi 3.1 
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L’estudi 3 s’ha subdividit en 2 ja que tal i com mostra la imatge 19, és una força 
que va amb ambdues direccions.  

 

Un cop es té ubicades les condicions de contorn i els requeriments tècnics s’ha 
de realitzar el mallat. En aquest cas, és el mateix que en l’estudi nº1. Per tant, 
els resultats són: 

 

Imatge 22. Fixació de l’estudi 3.2 

Imatge 23. Força de l’estudi 3.2 
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Imatge 24. Resolució de Von Misses de l’estudi 3.1 

Imatge 25. Resolució dels desplaçaments de l’estudi 3.1 
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Tal i com es pot observar en les imatges 24, 25, 26 i 27 els resultats són molt 
similars. Era d’esperar ja que l’únic que canvia és la direcció d’aplicació de la 
força. No són idèntics ja que el material del mànec és fibra de carboni, i aquesta, 
varia les propietats mecàniques segons la direcció d’aplicació de la força.  

Es pot observar que l’esforç màxim calculat mitjançant SolidWorks és de 
37,6MPa i en canvi mitjançant càlculs analítics és de 67,9MPa. Aquest resultant 
és bastant distant tot i què està dintre del marge de seguretat i dintre de l’ordre 

Imatge 26. Resolució de Von Misses de l’estudi 3.2 

Imatge 27. Resolució dels desplaçaments de l’estudi 3.2 
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de magnitud. Per tant es dona per bo. En canvi, el desplaçament calculat 
mitjançant SolidWorks és de 0,062mm i mitjançant càlculs analítics és de 
0,017mm. Aquests resultants són distants ja que analíticament no s’ha tingut en 
compte la direcció de les fibres i mitjançant el SolidWorks si que es té en 
compte. Tot i que cal remarcar que el càlcul més fiable és el calculat amb el 
SolidWorks. Tot i això es donen per bo ja que estan dintre del marge de 
seguretat i del ordre de magnitud. Per tant es pot afirmar que s’ha calculat 
correctament les dues situacions.  

 

6.4. Estudi 4 
Els requeriments de l’estudi nº4 de la norma EN-13089 és: 

 
 

Imatge 28. Requeriments del 4rt estudi de la normativa 
 

Un cop és té el CAD dibuixat s’ha d’entrar al programa les especificacions 
tècniques. En aquest cas el punt dèbil del piolet és el mànec per tant aquest 
estudi és realitzarà sobre ell. Tal i com és com es pot observar en la Imatge 29 el 
mànec esta encastat al costat dret i a l’esquerra. I la força s’aplica al centre del 
piolet a una distància de 250mm de cada encastament. Dita força és de 3500 N. 
No és pas de 2500 ja que aquest piolet és de tipus tècnic i no pas bàsic.  
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Un cop es té ubicades les condicions de contorn i els requeriments tècnics s’ha 
de realitzar el mallat. En aquest cas, és el mateix que en l’estudi nº1. Per tant, 
els resultats són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 29. Subjecció i força de l’estudi 4 

Imatge 30. Resolució de Von Misses de l’estudi 4 
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Es pot observar que l’esforç màxim calculat mitjançant SolidWorks és de 814MPa 
i en canvi mitjançant càlculs analítics és de 495,4MPa. Aquest resultant és 
bastant distant i però està dintre del marge de seguretat i dintre de l’ordre de 
magnitud. Per tant es dona per bo. En canvi, el desplaçament calculat mitjançant 
SolidWorks és de 1,2mm i mitjançant càlculs analítics és de 0,052mm. Aquests 
resultants són distants ja que analíticament no s’han tingut en compte les 
direccions de les fibres però amb el SolidWorks si que es té en compte. Tot i això 
es donen per bo ja que estan dintre del marge de seguretat. Tot i que cal 
remarcar que el càlcul més fiable és el calculat amb el SolidWorks. Per tant es 
pot afirmar que s’ha calculat correctament les dues situacions.  

 

Imatge 31. Resolució dels desplaçaments de l’estudi 4 
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7.1. Estudi 1 
Els requeriments de l’estudi nº1 de la norma EN-13089 és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop és té el CAD dibuixat s’ha d’entrar al programa les especificacions 
tècniques. En aquest cas el punt dèbil del piolet és la fulla, ja que aquesta zona 
pateix de fatiga, per tant aquest estudi és realitzarà sobre ella. Tal i com és com 
es pot observar en la Imatge 33 la fulla esta encastada pel seu extrem. I la força 
s’aplica al centre del piolet a una distància de 250mm del punt d’encastament. 
Dita força és de 80 N i alternativa.  

 

 

Imatge 32. Requeriment del 1er estudi de la normativa 

Imatge 33. Fixació i força del 1er estudi de la normativa 
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Un cop es té ubicades les condicions de contorn i els requeriments tècnics s’ha 
de realitzar el mallat. Per al mallat s’ha decidit realitzar-lo de la següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop aplicats aquests paràmetres el mallat queda de la següent forma: 

 

 

 

Imatge 34. Paràmetres del mallat pel estudi de fatiga. 

Imatge 35. Fulla mallada amb els paràmetres triats. 
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Un cop s’ha mallat la peça es fa un càlcul per estàtica per obtenir un resultat 
orientatiu sinó hi hagués l’efecte de la fatiga.  

 

  

 

Un cop és tenen les dades de la resolució s’ha d’introduir els paràmetres de 
càlcul per al cicle de fatiga. En aquest cas s’utilitza el mètode de càlcul de 
Soderberg.  

 

Imatge 36. Resolució de Von Misses pel 1r Estudi. 

Imatge 37. Resolució dels desplaçaments pel 1r Estudi. 
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Imatge 38. Constant d’amplitud pel cicle de fatiga. 

Imatge 39. Especificacions de l’estudi de fatiga. 
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Tal i com es pot observar a la imatge 39 el cicle esta calculat per un cicle de vida 
de 50.000 cicles, tal i com especifica la normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un cop estan introduïdes totes les especificacions tècniques i el SolidWorks ha 
calculat, els resultats són: 

 

 

 

 

Imatge 40. Corba del cicle de vida de l’acer AISI 4130. 

Imatge 41. Número de cicles de vida. 
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Tal i com es pot observar en la imatge 41 i 42 és compleix perfectament amb la 
normativa ja que s’està dins del rang mínim de 50.000 cicles. A més 
analíticament també s’ha calculat i s’està dintre d’aquest rang.  

Imatge 42. Percentatge de dany per fatiga. 
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CAPÍTOL 8: 

IMPRESSIÓ 
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8.1. Característiques tècniques 

d’impressió 

S’ha imprès un prototip del piolet amb les millores introduïdes en una impressora 
3D, dita impressora era la Prusa I3 hephestos. Com el llit calent 7és més petit 
que les mesures de la peça més gran del piolet s’ha decidit imprimir-lo a una 
escala 1:2. El material que s’ha utilitzat per imprimir les peces són: 

Peça Material Diàmetre Marca Color 

Fulla PLA 1.75 BQ Turquesa 

Pala PLA 1.75 BQ Turquesa 

Martell PLA 1.75 BQ Turquesa 

Suport 
Esquerra 

PLA 1.75 BQ Turquesa 

Suport Dret PLA 1.75 BQ Turquesa 

Regatell PLA 1.75 BQ Turquesa 

Mànec PLA 1.75 BQ Turquesa 

Mànec Mà PLA 1.75 Fillamentum Lominous 
Orange 

 

Tal i com  és pot observar el material utilitzat és el PLA8. S’ha triat aquest ja que 
és senzill d’utilitzar i bastant més barat que el ABS. El diàmetre és 1,75 ja que és 
el òptim per al extrusor que porta la Prusa I3.  

Els paràmetres d’impressió utilitzats són els següents: 

 

Paràmetre Valor Descripció 

Espessor Primera Capa 0.2 Espessor de la primera 
capa de material 
dipositat. 

Espessor capa 0.2 Espessor de cada capa 

                                       
7 Llit calent: Plataforma que esta a una temperatura superior a l’ambiental on es diposita el filament un cop 

extruït.  
8 PLA: Àcid poli-làctic. Principal plàstic que utilitzen les impressores 3D. 
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de material dipositat. 

Perímetre 3 Número de capes sòlides 
que tenen el perímetre 
de la peça. 

Capes sòlides 
(superior) 

4 Número de capes sòlides 
de material que té la part 
superior de la peça. 

Capes sòlides 
(inferior) 

4 Número de capes sòlides 
de material que té la 
cara inferior de la peça. 

Densitat d’emplenat 60% Percentatge intern 
d’emplenat de la peça. 

Patró d’emplenat Honeycomb Patró d’emplenat intern 
de la peça. En aquest cas 
es tracta d’una 
estructura amb forma de 
panell d’abella.  

Patró d’emplenat 
extern 

Rectilini Patró d’acabat de la 
peça. En aquest cas són 
línies rectes. 

Material de suport Si Material no aprofitable 
que ajuda a la impressió 
de les parts que estan en 
volat. 

Ventilador de capa Si Ventilador que 
proporciona d’aire fred 
sobre cada capa impresa. 

Temperatura extrusor 214ºC Temperatura a la que 
s’escalfa el filament. 

Temperatura del llit 44ºC Temperatura de la 
superfície on s’imprimeix 
la peça. 

Diàmetre de la 
broquet 

0.4mm Diàmetre del broquet del 
extrusor. 

 

Un cop estan definits tots els paràmetres definits s’ha imprès totes les peces. Ha 
continuació es mostren unes quantes imatges de com s’han imprès les peces i de 
com han quedat.  
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Imatge 43. Pala preparada en el programa per fer el CNC. 

Imatge 44. Imprimint la pala amb la Prusa I3. 

Imatge 45. Pala i regatell un cop impresa. 
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Imatge 46. Pala amb suports acoblats. 

Imatge 47. Piolet imprès i acoblat completament. 
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CAPÍTOL 9: 

PRESSUPOST 
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En aquest capítol és presenta el pressupost d’aquest projecte. Aquest pressupost 
esta desenvolupat en tres punts. El primer és el de la redacció de la memòria, el 
segon el del prototipatge amb impressora 3D, i el tercer el del prototipatge real 
del piolet.  

 

Redacció de la memòria:  
 

Redacció	Memòria	 Unitat	 Preu	unitari	 Nº	d'unitats	 Total	
Dedicació	d'enginyer	 Hores	 60,43	€	 52,5	 3.172,58	€	
Dedicació	delineant	 Hores	 26,53	€	 32,46	 861,16	€	
Amortització	programari	utilitzat	 %	 15.204,35	€	 10%	 1.520,44	€	

	     
   

Total	 5.554,17	€	

 

 

Prototipatge impressora 3D: 
 

Prototipatge	impressora	3D	 Unitat	 Preu	unitari	 Nº	d'unitats	 Total	
PLA	BQ	Turquesa	 kg	 17,99	€	 1	 17,99	€	
PLA	Fillamentum	Lominous	Orange	 kg	 25,46	€	 1	 25,46	€	
Dedicació	enginyer	 h	 60,43	€	 4,75	 287,04	€	
Oficial	de	1ª	 h	 21,57	€	 12,5	 269,63	€	
Amortització	impressora	 %	 2.543,43	€	 10%	 254,34	€	

	     
   

Total	 854,46	€	

 
Prototipatge real del piolet: 
 

Prototipatge	real	del	piolet	 Unitat	 Preu	unitari	
Nº	
d'unitats	 Total	

Fabricació	del	mànec	 u	 425,16	€	 2	 850,32	€	
Alumini	6061-T6	 kg	 84,16	€	 0,78	 65,64	€	
Acer	AISI	4130	 kg	 60,43	€	 1	 60,43	€	
Dedicació	enginyer	 h	 60,43	€	 12	 725,16	€	
Oficial	de	1ª	 h	 21,57	€	 20	 431,40	€	
Oficial	de	1ª	 h	 21,57	€	 20	 431,40	€	
Amortització	Màquina	oxitall	CNC	 %	 							92.154,62	€	 2%	 1.843,09	€	
Amortització	Fresadora	CNC	 %	 27.964,38	€	 2%	 559,29	€	

	     
   

Total	 4.966,73	€	
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Cost total del projecte: 
 

Punts	 Cost	

Redacció	Memòria	 5.554,17	€	

Prototipatge	impressora	3D	 854,46	€	

Prototipatge	real	del	piolet	 4.966,73	€	

	  
Total	(sense	IVA)	 11.375,37	€	

IVA	(21%)	 2.388,83	€	

Total	(amb	IVA)	 13.764,20	€	

 
 

Per a una producció en sèrie de 10.000 unitats es té que: 

 

Fabricació	de	10000	unitats	 Unitat	 Preu	unitari	 Nº	d'unitats	 Total	
Fabricació	del	mànec	 u	 43,73	€	 10000	 437.300,00	€	
Alumini	6061-T6	 kg	 22,75	€	 7800	 177.450,00	€	
Acer	AISI	4130	 kg	 16,56	€	 10000	 165.600,00	€	
Dedicació	enginyer	 h	 60,43	€	 12	 725,16	€	
Oficial	de	1ª	 h	 21,57	€	 50000	 1.078.500,00	€	
Amortització	Màquina	oxicorte	CNC	 %	 	92.154,62	€		 2%	 1.843,09	€	
Amortització	Fresadora	CNC	 %	 27.964,38	€	 2%	 559,29	€	

	 	 	 	 	
	 	 	

Total	 1.861.977,54	€	

 

El cost unitari es de: 

 

Punts	 Cost	
Redacció	Memòria	 5554,1738	
Prototipatge	impressora	3D	 854,4605	
Prototipatge	real	del	piolet	 4966,7348	
Fabricació	de	10000	unitats	 1.861.977,54	€	

	 	Total	(sense	IVA)	 1873352,909	
IVA	 393404,1109	
Total	(amb	IVA)	 2266757,02	
Preu	unitari	 226,675702	
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CAPÍTOL 10: 

CONCLUSIONS 

I PROPOSTES 

DE FUTUR 
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Un cop realitzat aquest projecte les principals conclusions que es poden extreure 
són: 

 

• A partir de l’avaluació de la normativa vigent s’han fet una sèrie de 
comprovacions (estàtica i fatiga) i s’ha establert unes millores 
encaminades a reduir les deformacions patides pel piolet, minimitzant el 
pes.  

• El piolet resultant d’aquest disseny reuneix totes les especificacions que 
demana la normativa incloent un marge de seguretat generós. També s’ha 
tingut en compte alhora de dissenyar dit `piolet les deformacions que 
aquest pateix, ja que aquestes tenen un factor psicològic quan la vida 
d’una persona depèn d’aquestes eines. 

• S’ha innovat en quant al material del mànec i s’ha vist que la fibra de 
carboni reuneix totes les característiques necessàries i aporta un factor 
que és el de reduir el pes del mànec.  D’aquesta manera es pot obtenir un 
producte final més lleuger, fet que duu la mateixa direcció que el material 
que es demana actualment.  

• La forma del mànec és completament innovadora. Amb aquesta forma el 
que s’aconsegueix és oferir una inèrcia enorme a la fulla per poder 
penetrar el gel amb és força i d’una forma més segura.  

• El cost econòmic d’aquest piolet fa que sigui molt competitiu amb els que 
hi ha actualment en el mercat, degut a que el PVP pot ser més baix que 
els que hi ha avui en dia. 

• S’ha decidit fer un piolet un pèl més llarg que la tendència que hi ha 
actualment per poder oferir un piolet una mica més polivalent. És a dir, 
s’ha realitzat un piolet perfecte per a poder escalar en gel o neu i que a 
més a més es pot utilitzar per a fer autoassegurament en cas d’una 
caiguda.  

• El piolet del qual es partia tenia un pes de 851,32gr. El piolet que s’ha 
millorat, s’ha aconseguit reduir el pes fins ha obtenir un pes de 661,16gr. 
Per tant, s’ha vist reduït en 190,16 gr.  

 

A banda de les millores avaluades en aquest projectes es plantegen altres que 
queden fora de l’abast del plantejament efectuat.  

 

• Intentar fabricar el mànec del piolet de fibra de carboni, però enlloc 
d’utilitzar motlles com es fa actualment, intentar utilitzar impressores 3D 
de fibra de carboni. Actualment estan en procés de desenvolupament, 
però en un futur pròxim poden ser utilitzades d’una forma més comuna. La 
principal avantatge que ofereixen és que redueixen substancialment el 
cost de fabricació.  
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𝐹𝑆 =  
3800

509,56 = 𝟕, 𝟒𝟔	

ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 

Annex 1 

 

En aquest annex es presenten una justificació de tots els càlculs analítics 
presentats en el punt 3 i 4. 

 

Càlcul 1 d’estàtica: 

 

La secció  del mànec és una secció rectangular amb mides exteriors de 32,4 i 19 
mm amb un espessor d’1,2 mm. La secció rectangular té  els vèrtex arrodonits a 
un radi de 7 mm.  

Per calcular el moment resistiu s’obvia que els vèrtex són arrodonits i és 
considera rectangulars.  

 

 

 

 

 

 

A continuació és calcula la fletxa que presentarà el mànec alhora d’aplicar la 
sol·licitació.  

Primer de tot s’ha de calcular la inèrcia de la secció: 

 

 

 

 

 

!! = ! · ℎ · ! + ℎ
! · !
3

= 32,4 · 10!! · 19 · 10!! · 1,2 · 10!! + (19 · 10
!!)! · 1,2 · 10!!

3
= 8,8312 · 10!! !!!	

!!"# =
!!
!!

= 450
8,8312 · 10!! = 509,56 !"#	

! = ! · !! − ! · ℎ!
6 · ! = 19 · 32, 4! − 16,6 · 30!

6 · 32,4 = 1031,418 !!! = 1,031 · 10!! !!	

! = ! · !!
3 · ! · ! =

900 · 0, 5!
3 · 170 · 10! · 1,031 · 10!! = !,!"# !!	
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𝐹𝑆 =  
3800
566 = 𝟔, 𝟕𝟏	

Càlcul 2 d’estàtica: 

 

 

La secció  del mànec és una secció rectangular amb mides exteriors de 32,4 i 19 
mm amb un espessor d’1,2 mm. La secció rectangular té  els vèrtex arrodonits a 
un radi de 7 mm.  

Per calcular el moment resistiu s’obvia que els vèrtex són arrodonits i és 
considera rectangulars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuació és calcula la fletxa que presentarà el mànec alhora d’aplicar la 
sol·licitació.  

Primer de tot s’ha de calcular el moment d’inèrcia de la secció: 

 

 

 

Com aquesta configuració no esta en cap promptuari s’ha d’aplicar l’equació de la 
fletxa per saber la deformació que sofrirà el mànec.  

Primer de tot s’ha de trobar l’equació que defineix el moment flector. 

 

 

Un cop es té l’equació del moment flector s’ha d’aplicar l’equació de la fletxa.  

 

Un cop es té l’equació de la fletxa aplicada s’ha de realitzar una doble integral. 

 

 

 

!! = ! · ℎ · ! + ℎ
! · !
3

= 32,4 · 10!! · 19 · 10!! · 1,2 · 10!! + (19 · 10
!!)! · 1,2 · 10!!

3
= 8,8312 · 10!! !!!	

!!"# =
!!
!!

= 500
8,8312 · 10!! = 566 !"#	

! = ! · !! − ! · ℎ!
6 · ! = 19 · 32, 4! − 16,6 · 30!

6 · 32,4 = 1031,418 !!! = 1,031 · 10!! !!	

!!(!) = 4000 · ! − 5053(! − 0,125)	

!!! = !!(!)
! · ! 	

!!! = 4000 · ! − 5053(! − 0,125)
170 · 10! · 1,031 · 10!! = 4000 · ! − 5053(! − 0,125)

175,27 	

!! = 4000 · ! − 5053(! − 0,125)
175,27 !" =

2000 · !! − 5053 · (!
!

2 − 0,125 · !)
175,27 + !!	
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L’equació de la fletxa queda de la següent forma: 

 

Co
m 
hi ha dos constants d’integració s’han d’aplicar dos condicions de contorn. 
Aquestes són: 

y(0,125) = 0   i     y(0,6) = 0 

 Aplicant aquestes condicions de contorn queda que: 

 

0=0,026198+0,125·C1+C2 

0=0,432387+0,6·C1+C2 

 

Resolent el sistema d’equacions ens queda que: 

C1 = -0,85513 

C2 = 0,08069 

Per tant l’equació de la fletxa queda: 

 

 

 

 

Per treure la deformació que patirà el mànec en el seu extrem hem de calcular 
en la coordenada 0. 

 

y(0) = 0,08069 mm 

! =
2000 · !! − 5053 · (!

!

2 − 0,125 · !)
175,27 + !!!"

=
2000 · !

!

3 − 5053 · (!
!

6 − 0,125 · !
!

2 )
175,27 + !! · ! + !!	

! =
2000 · !

!

3 − 5053 · (!
!

6 − 0,125 · !
!

2 )
175,27 + !! · ! + !!	

! =
2000 · !

!

3 − 5053 · (!
!

6 − 0,125 · !
!

2 )
175,27 − 0,85513 · ! + 0,08069	
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𝐹𝑆 =  
3800
67,9 = 𝟓𝟓, 𝟗𝟔	

Càlcul 3 d’estàtica: 

 

La secció  del mànec és una secció rectangular amb mides exteriors de 32,4 i 19 
mm amb un espessor d’1,2 mm. La secció rectangular té  els vèrtex arrodonits a 
un radi de 7 mm.  

Per calcular el moment resistiu s’obvia que els vèrtex són arrodonits i és 
considera rectangulars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació és calcula la fletxa que presentarà el mànec alhora d’aplicar la 
sol·licitació.  

Primer de tot s’ha de calcular la inèrcia de la secció: 

 

Càlcul 4 d’estàtica: 

 

La secció  del mànec és una secció rectangular amb mides exteriors de 32,4 i 19 
mm amb un espessor d’1,2 mm. La secció rectangular té  els vèrtex arrodonits a 
un radi de 7 mm.  

Per calcular el moment resistiu s’obvia que els vèrtex són arrodonits i és 
considera rectangulars.  

 

 

 

 

 

 

!! = ! · ℎ · ! + ℎ
! · !
3

= 32,4 · 10!! · 19 · 10!! · 1,2 · 10!! + (19 · 10
!!)! · 1,2 · 10!!

3
= 8,8312 · 10!! !!!	

!!"# =
!!
!!

= 60
8,8312 · 10!! = 67,9 !"#	

! = ! · !! − ! · ℎ!
6 · ! = 32,4 · 19! − 30 · 16, 6!

6 · 19 = 745,63 !!! = 7,45 · 10!!" !!	

! = ! · !!
3 · ! · ! =

182 · 0, 33!
3 · 170 · 10! · 7,45 · 10!!" = !,!"#$ !!	

!! = ! · ℎ · ! + ℎ
! · !
3

= 32,4 · 10!! · 19 · 10!! · 1,2 · 10!! + (19 · 10
!!)! · 1,2 · 10!!

3
= 8,8312 · 10!! !!!	
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𝐹𝑆 =  
3800
495,4 = 𝟕, 𝟔𝟕	

 

 

 

 

 

A continuació és calcula la fletxa que presentarà el mànec alhora d’aplicar la 
sol·licitació.  

Primer de tot s’ha de calcular la inèrcia de la secció: 

 

 

 

Càlcul 1 de fatiga: 

 

Tal i com es pot observar la caracterització del cicle de càrrega que esta en la 
memòria al capítol 4 aquesta és uniforme i per tant tindrem una tensió mitjana 
de 0 Pa i una tensió d’amplitud diferent a 0 Pa. Per tant la tensió d’amplitud serà 
igual a: 

 

 

 

 

Per tant aquesta es la sol·licitació que patirà la fulla del piolet.  

Un cop arribat en aquest punt s’ha de decidir quina és la secció critica. Hi ha tres 
possibilitats. La part que esta encastada, la secció on deixa d’estar encastada i la 
secció on augmenta considerablement l’amplada de la fulla.  

Primer de tot la secció que esta encastada no presenta cap tipus de sol·licitació 
ja que tal i com s’indica aquesta esta encastada. A continuació la zona on la 
secció augmenta considerablement tampoc presenta problemàtica ja que te la 
mateixa sol·licitació que les seccions més estretes. Finalment la secció on deixa 
d’estar encastada presenta la problemàtica a ser secció crítica ja que té una 
sol·licitació alta amb la mínima secció.  

La secció que es crítica té una geometria  rectangular amb una amplada de 5 
mm i una alçada de 25 mm. Un cop es tenen aquestes dades es pot calcular el 
mòdul resistent: 

 

 

 

!!"# =
!!
!!

= 437,5
8,8312 · 10!! = 495,4 !"#	

! = ! · !!
48 · ! · ! =

3500 · 0, 5!
48 · 170 · 10! · 1,031 · 10!! = !,!"# !!	

! = ! · !! − ! · ℎ!
6 · ! = 19 · 32, 4! − 16,6 · 30!

6 · 32,4 = 1031,418 !!! = 1,031 · 10!! !!	

!!"# =
!!
!!

= 20
!! · ℎ
6

= 120
!! · ℎ	
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Un cop es té el mòdul resistent es pot calcular la tensió d’amplitud.  

 

 

 

A continuació s’ha de veure quina és la resistència del material:  

- Mòdul de Young = 190 GPa 

- Límit elàstic = 951 MPa 

- Tensió de ruptura = 1110 MPa 

Per trobar la tensió de ruptura per fatiga s’aplica la següent formula: 

 

 

 On per a 106 cicles es té que: 

- Ka = 0,9; ja que té un acabat en rectificat. 

- Kb = 1; ja que el diàmetre de la secció equivalent són 10 mm. 

- Kc = 1; ja que és un esforç de flexió. 

- Kd = 1; ja que la temperatura és inferior a 300 ºC. 

- Ke = 0,814; ja que es té una confiabilitat del 99%. 

- Kf = 1; ja que no hi ha entalla.  

  

On per a 103 cicles es té que:  

- Ka = 1; ja que són 103 cicles. 

- Kb = 1; ja que el diàmetre de la secció equivalent són 10 mm. 

- Kc = 1; ja que és un esforç de flexió. 

- Kd = 1; ja que la temperatura és inferior a 300 ºC. 

- Ke = 0,814; ja que es té una confiabilitat del 99%. 

- Kf = 1; ja que no hi ha entalla.  

  

Per a 106 cicles: 

 

 

 

 

 

!! = !! · !! · !! · !! · !! ·
1
!! · 0,5 · !! 	

!! = !! · !! · !! · !! · !! ·
1
!! · 0,5 · !! = 0,9 · 1 · 1 · 0,814 · 11 · 0,5 · 1110

= 298,17 !"#	

!! =
!! · ℎ
6 = 0,005! · 0,025

6 = 1,0416 · 10!!!!	

!!"# =
!!
!!

= 20
!! · ℎ
6

= 20
1,0416 · 10!! = 192 !"#	
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Per a 103 cicles:  

 

 

 

 

S’ha de veure que per normativa els càlculs de fatiga son per a 50.000 cicles. Per 
tant s’ha d’utilitzar la gràfica de Soderberg per poder extrapolar els resultats que 
es tenen per a 103 cicles i per a 106 cicles.  

 

 

 

!! = !! · !! · !! · !! · !! ·
1
!! · 0,5 · !! = 1 · 1 · 1 · 0,814 · 11 · 0,5 · 1110

= 451,77!"#	

log!! = − 13 · log
!!"!
!! · log! + log (!!"!)

!

!! 	

log!!".!!! = − 13 · log
451,77
298,17 · log 50.000+ log

(451,77 · 10!)!
298,17 · 10! 	

log!!".!!! = 8,5527 → !!".!!! = 357 !"#	

!" =  357192 = !,!!	
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Annex 2 

En aquest annex es presenten les característiques dels materials que s’utilitzen 
per fabricar les diferents peces. 

 

ALUMINI 6061-T6 

 

Ibermetal 

Artículo I. AW6061 

 

Sección 1.01 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Aleación desarrollada para cubrir en características entre la 6063 y las 
aleaciones al grupo AlCu y AlZn. Buena actitud a la soldadura. 

Sección 1.02 USO HABITUAL 

Aplicaciones aeroespaciales, moldes, maquinaria, ultraligeros, industria naval, 
piezas bicicleta, usos militares, estructura camiones, etc. 

  

Sección 1.03 POSIBILIDADES DE APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN 

CRITERIOS T-4 

 

CORROSIÓN Resistencia a atmósfera normal Muy bueno 

 
Resistencia atmósfera industrial Muy bueno 

COND. ELÉCTRICA Conductividad eléctrica - 

ibermetal.e s /metales/aluminio/aw6061 / 
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TRATAMIENTO SUP. 
Abrillantado Regular 

Anodizado industrial Muy bueno 

Anodizado decorativo Regular 

CONFORMADO 
Plegado en caliente - 

Plegado en frio - 

Embutido/Repulsado - 

Forjado Bueno 

 

	 Mecanizado Bueno 

 

ENSAMBLAJE Soldadura bajo atmósfera protectora Regular 

 
Soldadura por resistencia Bueno 

  

Sección 1.04 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

ELEMENTOS Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Al OTROS 

MÍNIMO 0,40 - 0,15 - 0,80 0,04 - - - - - 
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MÁXIMO 0,80 0,70 0,40 0,15 1,20 0,35 - 0,25 0,15 RESTO 0,05 

% peso 

  

Sección 1.05 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

ESTADO METALÚRGICO Rp 0,2 (MPa) Rm (MPa) A50 (%) Dureza HB 

T-4 110 280 15 70 

T-6 240 260 8 100 

  

ACER AISI 4130 
TRATAMIENTO TERMICO  Normalizado: Calentar a 900 °C  

(1650 °F) y enfriar al aire.   

Recocido: Para obtener una estructura 
predominantemente perlitica, calentar a 855 °C (1575 
°F), enfriar rapidamente hasta 760°C (1400°F) y 
mantener por 4 hrs. Para obtener una estructura 
esferoidizada calentar a 750°C (1380°F) enfriar a 665°C 
(1230°F) a una velocidad de 5°C por hora.   

  

  

PROPIEDADES FISICAS  

  

Densidad   

  

  

Temperaturas  

criticas  

  

0.284 lb/in3  

7.85 Kg/cm3  

  

Ac1 = 750 °C  

Ac3 = 799 °C  

  

Modulo de elasticidad – 205 GPa 

  

Modulo de corte ---------- 80 
GPa  

   

Maquinabilidad ----------- 70%  

Calor especifico ----- 0.477 
J/g°C  

Conductividad térmica –  
42.7 W/mK   

                                  

                     

ACERO GRADO MA 

                                   

                                    

QUINARIA  
                       

                       

                     4130  
(SIMILAR AISI  TIPO 4130) 
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 Tiempo en seg. 
Fig. 1 Diagrama de transformación Isotérmica                                                                                    

  

                    Composición: 0.33 C, 0.53 Mn, 0.90 Cr, 0.18 Mo. Temperatura de austenización 845 
°C (1550 °F)  

                    (Fuente: Atlas of Isothermal Transformation and cooling transformation Diagrams, 
AMS, 1977) 

  

ANÁLISIS QUÍMICO TIPICO  

  

Carbono   

Manganeso  

Fósforo  

Azufre  

  

  

0.30  

0.50  

0.035 máx.  

0.040 máx.  

    

Silicio  0.25  

Cromo  0.95  

Molibdeno  0.20  

  

DESCRIPCION  

  

Acero de baja aleación y medio 
carbono es el más extensamente 
usado. Su relativamente alta 
templabilidad lo hace ser  
considerado como una buena 
opción en aplicaciones en donde 
se requiere dureza y tenacidad.   

   

  

El 4130 totalmente endurecido 
puede alcanzar valores de hasta 
48 HRC, dependiendo del 
contenido de carbón.   

  

APLICACIONES  

  

Industria automotriz: Conectores 
de varillas, tubos para armaduras 
de avión, cigüeñales, rotulas, 
semiejes para remolques, flechas 
de transmisión y potencia.   

  

Industria de petróleo: Brocas,   
barrenas, cuerpos fresadores, 
collares de perforación, flechas 
de pistón y piezas para bomba.   

  

Te
m
pe
ra
tu
ra 
°F  



Josep Domènech Pla  

 - 78 - 

 

PROPIEDADES MECANICAS  

  

   

Fig. 2  Dureza vs 
Temperatura de revenido  

  Temperatura de revenido en °C  

 
  

Temperatura de revenido en °F  

  

            Normalizado a 900 
°C (1650 °F)    

           Templado en 
aceite a 870 °C  

           (1600 °F)              

           (Fuente: Republic 
Steel).  

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                  
                                                                  

Du
rez
a 
en 
HB  
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  Temperatura de revenido  

                            

 

  

Fig. 3 Propiedades 
Mecanicas vs              
Temperatura de revenido.            
Normalizado a 860 °C 
Templado            en agua 
a 843 °C (Fuente   

           Bethlehem Steel)                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FIBRA DE CABRONI THORMEL MAT VMA 
 

Cytec Thornel® Mat VMA Carbon Fiber 
Categories: Carbon; Carbon Fiber; Other Engineering Material; Composite Fibers 

Material 

Notes: 

Data provided by the manufacturer, Amoco Performance Products, Inc. 

Composed of high strength, high modulus carbon filaments in a random-layered orientation. The fine diameter 
filaments are up to three inches long and are mechanically bonded to form a continuous web of materials ~1 
inch thick, 20.5 inches wide that is supplied in rolls 60-80 feet long. 

98% carbon assay, 13 µm filament diameter 

Thornel® products were sold by Amoco and are now owned by Cytec. 

Key 

Words: 
Carbon Fibre 

Vendors: No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to 

add your listing to this material. 

  

 Physical Properties Metric English 

 Density  2.00 g/cc 0.0723 lb/in³ 

 Apparent Bulk Density  0.0360 g/cc 0.00130 lb/in³ 

Specific Surface Area  0.40 m²/g 0.40 m²/g Filament Property 

                                                                                   

Re
sis
ten
cia 
a 
la 
Te
nsi
ón 
y 
Li
mit
e 
de 
Ce
de
nci
a 
(K
PS
i)  

Elonga
ción y 
Reduc
ción de 
área en 
( %)  
Impact
o ft-lb.  
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Mechanical Properties Metric English 

 Tensile Strength, Ultimate  3800 MPa         550000 psi  

Modulus of Elasticity  

  

170 GPa 24700 ksi 

 Electrical Properties Metric English 

 Electrical Resistivity  0.00120 ohm-cm 0.00120 ohm-cm 

  

  

0.700 ohm-cm 0.700 ohm-cm  Mat 

Thermal Properties Metric English  Comments 

Thermal Conductivity  0.410 W/m-K 2.85 BTU-in/hr-ft²-°F 
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Annex 3 

En aquest annex s’adjunta la normativa aplicada en els càlculs. Aquesta 
normativa és la EN-13089-1999. 
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Mountaineering and 
Climbing Equipment 

 
‘ICE TOOLS’ 

 

 

 
UIAA 
152   

 
 

 
Foreword 

 
This UIAA Standard is only published in the English language version, which is the master text. For any 
validations in translation, the UIAA Safety Commission should be contacted via the UIAA Office in Bern, 
Switzerland.  

 

UIAA Standards are the only ‘globally recognized’ standards for mountaineering equipments. In order to 
prevent multiplicity, the UIAA collaborates with its partner in standardization CEN; and bases UIAA 
standard152 on the European Standard EN 13089:2011. The EN Standards in turn are based on the original 
UIAA Standards, the first of their kind in the world. Additionally the UIAA publishes pictorials for each of the 
standards in a user-friendly way. This UIAA Standard 152 also has additional requirements over and above 
those in EN 13089:2011.  

 

Owing to copyright restrictions, this UIAA Standard does not state the full requirements of EN 13089:2011     to 
which it refers. Hence it is necessary to obtain a copy of EN 13089:2011. The procedure for purchasing the EN 
Standards is included at the end of the text of this standard. The UIAA Standards are reviewed at intervals to 
see whether they meet the latest technical requirements and revised if necessary. 

 

The UIAA invites manufacturers of mountaineering and climbing equipment worldwide to become    members 
of the UIAA Safety Commission as Safety Label Holders. Members can participate in discussions on standard 
requirements, test methods and revisions thereof (see the "General Regulations for the UIAA Safety Label"). 

 

A complete list of UIAA Standards for mountaineering and climbing equipment can be found on the UIAA 
website. 

The UIAA Safety Commission, which is responsible for the UIAA Standards, expects that the corresponding 
EN Standard will be updated to include the additional requirements of the UIAA Standard. 

©  2013  UIAA 

VERSION UIAA 152_4 

LAST UPDATED 8 March 2013 

COMPLIANCE BY immediate 

Copyright is secured for the present standard work including all its parts. Any use beyond the limit of the copyright act is 
forbidden by law. This concerns especially copying, microfilming and feeding and processing in electronic data systems. 
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1. General Remarks on the UIAA Trademark and UIAA Label 

1.1. The UIAA Trademark (see section 5.1.) is copyright protected internationally. The UIAA 

Label is only given to items of mountaineering and climbing equipment upon approval 

of prospective label holder’s application from the UIAA. 

1.2. The procedure to be followed by a manufacturer, when applying for a UIAA Label, is 

laid down in the "General Regulations for the UIAA Safety Label Certification"  

 

2. Requirements for Ice Tools 

2.1. The UIAA Label can only be granted for ice tools which meet all the requirements of 

EN 13089:2011, with the following exception: 

2.1.1. No EN number required. 

2.2. For the award of the UIAA Label, the following additional safety requirements shall be 
met: 

2.2.1. Ice tools shall have, either, 

(a) an attachment device, intended for attachment to the users hand or body, or 

(b) a hole in the head or shaft of the ice tool, for attaching a sling.  

2.2.1.1. When the attachment device in accordance with 2.2.1(a) is intended to be 

used for self-belaying the user, it shall have a minimum breaking strength of 

2.0kN.  

There is no strength requirement if the attachment device is just for not loosing 

the ice-tool. 

2.2.1.2.  The hole in accordance with 2.2.1. (b) shall have a minimum diameter of 7.0 

mm and shall be free from sharp edges which might damage a textile sling. If the 

hole is in the shaft, it shall be situated in that half of the ice tool which includes 

the head.  

2.2.2. Test Method 

2.2.2.1 Attachment device: Mount the ice-tool at its head and load the attachment 

device by a bar of (10+/-0.1) mm diameter as shown in the figure. 

2.2.2.2 Hole for attaching a sling: pass a pin of (7+/-0.1) mm diameter through the hole.  
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Strength test of the attachment device 

 
 

3. Demonstrating that the Requirements are met 

3.1. The requirements of section 2.1 shall be satisfied by either a test report from a UIAA-

approved test laboratory. 

3.2. The requirements of section 2.2 shall be satisfied by the manufacturer certifying on the 

Safety Label Test Template form that the product meets this particular requirement.  

 

4. Information to be supplied 

4.1. The information to be supplied (in accordance with EN 13089:2011) shall be given in 

the language of the country in which the product is sold. 
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5. Attachment of the UIAA Label 

5.1. For any model of mountaineering equipment, which has been awarded the UIAA Label, 

the UIAA recommends that the UIAA Trademark (see below) or the four letters "UIAA" 

be marked clearly, indelibly and permanently on each item sold.  

 

 

 

 

5.2. In addition, the UIAA Trademark or the four letters "UIAA" may be included in the 

instructions for use and/or on a swing ticket as well as in catalogues and other 

publications of the manufacturer. In the last case, the illustration and/or the text must 

clearly apply only to the equipment which has been awarded the UIAA Label. 

 

 

 

Last Updated Remarks 

Aug 16, 2011 Correction of EN standard  

The EN standard to refer to is EN 13089:2011  

Nov 28, 2011 Correction of 2.2.1 and 3 test method paragraphs  

Adaptation to EN standard.  

March 8, 2013 Correction of paragraph 3  
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Copies of the EN Standards can be purchased from the following: 

Great Britain British Standards Institution (BSI), Tel: +44 20 8996 9001 
Order by Fax: +44 20 8996 7001 (with credit card details) 
by post: BSI Customer Services c/o Cash Office, 
PO Box 16206, London W4 4ZL (cash with order) 

  

France: Association Francaise de Normalisation (AFNOR),  

Serv. "Qualite de la Vie" (SQV), Tour Europe,  

F-92049 Paris La Défense CEDEX 

TEL: + 33 142 91 55 33     FAX: + 33 142 91 56 56 

  

Germany: Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstrasse 4-10,  

D-10787 Berlin 

TEL: +49 30 2601 2260     FAX: +49 30 2601 1260 

  

Italy: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI),  

Via Battistotti Sassi 11/b, I-20133 Milano 

TEL: +39 270 0241            FAX: +39 270 152  152  

  

Spain: Asociación Espanola de Normalización y Certificación  

(AENOR), Genova 6, E-28004 Madrid 

TEL: + 34 14 32 60 00       FAX: + 34 13 10 45 96 
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