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RESUM 
 

Aquest projecte té per objectiu en primer lloc, fer un anàlisi de l’estat de l’art del procés de 

brunyit. En segon lloc, es fa un estudi de la rugositat sobre superfícies brunyides. El brunyit és 

una operació d’acabat que genera determinades millores i avantatges sobre la superfície del 

material sobre el qual es du a terme. 

Per fer-ho es farà l’assaig sobre un motlle d’injecció complex d’acer 1.2344 mecanitzat en torn 

de control numèric (CNC) mitjançant l’operació de fresat que, posteriorment, es sotmetrà al 

brunyit en certes zones estratègiques. Un cop fet això es prendran mesures de rugositat i 

s’estudiaran els resultats obtinguts amb la intenció de caracteritzar completament la peça i 

comprovar l’eficàcia de l’eina de brunyit tan en superfícies planes com en aquelles que 

presenten angles complexes i que suposen un repte. 

Els resultats obtinguts en aquest projecte demostren una millora substancial dels paràmetres 

superficials en aquelles regions on s’aplica el brunyit, millorant així les característiques 

mecàniques del motlle que s’estudia. Com era d’esperar però, s’ha observat que l’eina de 

brunyit no treballa igual en totes les cares de la peça degut que presenten diferents direccions i 

això genera diferències depenent de la cara que s’ha mesurat. En general les superfícies 

presenten un aplanament notable comparat amb aquelles en que no s’ha aplicat el procés de 

brunyit.  

Cal contextualitzar el moment en que es realitza aquest projecte. Degut a la pandèmia del 

COVID-19 aquest treball s’ha vist limitat a un caràcter molt més teòric del que inicialment estava 

plantejat.  

Des d’un principi es pretenia caracteritzar completament dues peces diferents. La intenció era 

prendre mesures tan de rugositat com de duresa sobre la totalitat de les seves superfícies. A 

més, es volia fabricar una de les dues peces mitjançant l’estació de mecanitzat CNC de la 

universitat.  

Degut al tancament d’aquesta només s’han pogut fer servir les mesures que s’havien pres fins 

al moment. Per tant, finalment s’ha optat per fer servir aquestes mesures per caracteritzar la 

peça que ja estava fabricada de la millor manera possible dins les limitacions.  
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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene por objetivo en primer lugar, hacer un análisis del estado del arte del proceso 

de bruñido. En segundo lugar, se hace un estudio de la rugosidad sobre superficies bruñidas. El 

bruñido es una operación de acabado que genera determinadas mejoras y ventajas sobre la 

superficie del material sobre el que se lleva a cabo. 

Para hacerlo se ensayará un molde de inyección complejo de acero 1.2344 mecanizado en torno 

CNC mediante la operación de fresado que, posteriormente será sometido al bruñido en ciertas 

zonas estratégicas. Una vez hecho esto se tomarán medidas de rugosidad y se estudiarán los 

resultados con la intención de caracterizar completamente la pieza y comprobar la eficacia de 

la herramienta de bruñido tanto en superficies planas como en aquellas que presentan algún 

ángulo complejo y suponen un reto.  

Los resultados obtenidos en este proyecto demuestran una mejora sustancial de los parámetros 

superficiales en aquellas regiones donde se aplica el bruñido, mejorando así las características 

mecánicas del molde que se estudia. Como era de esperar, se ha observado que la herramienta 

de bruñido no trabaja igual en todas las caras de la pieza debido a que presentan diferentes 

direcciones y esto genera diferencias dependiendo de la cara que se ha medido. En general las 

superficies presentan un aplanamiento notable comparado con aquellas en que no se ha 

aplicado el proceso de bruñido. 

Hay que contextualizar el momento en que se realiza este proyecto. Debido a la pandemia del 

COVID-19 este trabajo se ha visto limitado a un carácter mucho más teórico de lo inicialmente 

planteado. 

Desde un principio se pretendía caracterizar completamente dos piezas diferentes. La intención 

era tomar medidas tanto de rugosidad como de dureza sobre la totalidad de sus superficies. 

Además, se quería fabricar una de las dos piezas mediante la estación de mecanizado CNC de la 

universidad. 

Debido al cierre de la ésta sólo se han podido utilizar las medidas que se habían tomado hasta 

el momento. Por lo tanto, finalmente se ha optado por usar estas medidas para caracterizar la 

pieza que ya estaba fabricada de la mejor manera posible dentro de las limitaciones. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this project is, first of all, to make an analysis of the state of the art of the 

burnishing process. Second, a roughness study is made on burnished surfaces. Burnishing is a 

finishing operation that generates certain enhances and advantages on the surface of the 

material on which it is applied. 

To carry it out, a complex mold of steel 1.2344 manufactured in a CNC lathe will be tested. This 

piece will be milled and later on will be burnished on certain strategical areas. Once this is 

finished, measurements of roughness will be obtained aiming to completely define its surface 

topological profile. The focus on this is to comprehend which are the areas where the burnishing 

tool works better and worse on flat surfaces and curved ones.  

The results obtained in this project demonstrate a substantial improvement in the surface 

parameters in those regions where burnishing is applied, thus improving the mechanical 

characteristics of the mold under study. As expected, it has been observed that the burnishing 

tool does not work the same on all the faces of the piece because they have different directions, 

and this generates differences depending on the face that has been measured. In general, the 

surfaces have a noticeable flattening compared to those where the burnishing process has not 

been applied. 

It is necessary to contextualize the moment in which this project is carried out. Due to the 

COVID-19 outbreak, it has been limited to a much more theoretical nature than what was initially 

proposed. 

From the beginning it was intended to completely characterize two different pieces. The 

intention was to take measurements of both roughness and hardness on all of its surfaces. In 

addition, one of the two pieces was to be manufactured using the university's CNC machining 

station. 

Due to its closure, it has only been possible to use the measures that had been taken so far. 

Therefore, it has finally been decided to use these measures to characterize the piece that was 

already manufactured in the best possible way within the limitations. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

El desgast ocasionat per la fricció entre dues peces metàl·liques i pel temps de treball d'aquestes, 

ha generat la necessitat d'intentar millorar les propietats mecàniques dels materials que 

intervenen en maquinària d'altes prestacions i, en conseqüència, d'alt cost monetari. L'objectiu 

principal d'això és buscar un major temps de vida útil per així reduir costos. 

El brunyit (Figura 1) és una operació d'acabat que es realitza mitjançant treball en fred. S'utilitza 

una bola o corró per deformar plàsticament una superfície, obtinguda prèviament per una 

operació de desbast, amb la finalitat d'aplanar-la per mitjà de fer-hi pressió a sobre. Amb aquest 

procediment es pretén millorar les característiques superficials del material així com la seva vida 

útil. Per aconseguir això els pics del perfil irregular es deformen de manera que omplen les valls 

i així s'obté una superfície més homogènia i es redueix el seu perfil topogràfic. 

 

 

Figura 1. Representació del procés de brunyit amb bola [1] 
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1.1 Objectius 
 

Aquest projecte té dos objectius fonamentals:  

1. Fer un estudi exhaustiu de l’estat de l’art actual sobre el procés de brunyit. 

2. Caracteritzar l'estat de la topologia superficial d’un motlle d’injecció brunyit amb una 

eina de nova creació, avaluant d’aquesta manera el seu funcionament sobre una peça 

real. 

Per aconseguir aquests objectius s’estudia com varia el comportament d'aquesta eina depenent 

de la zona en la qual treballa. Per fer-ho es seleccionaran zones concretes en què es prendran 

mesures de rugositat. 

 

 

1.2 Abast 
 

En aquest projecte es mesurarà una peça complexa per conèixer la influència del brunyit i els 

seus paràmetres sobre ella. Aquesta peça està fabricada en acer 1.2344, material que s’utilitza 

amb freqüència en motlles d’injecció. La qualitat del procés i les propietats finals de l’acer es 

determinaran a partir de les mesures de rugositat superficial i textura.  

Per això primerament es fabricarà la peça i es brunyiran les zones estratègicament seleccionades 

per posar a prova l'eina de brunyit i veure en quines zones pot fallar i/o no ser prou eficaç. Es 

realitza també un model en 3D del motlle en qüestió amb el programari SolidWorks, el qual ha 

servit per representar-hi les superfícies en que s’ha realitzat el procés de brunyit. 

Posteriorment es duran a terme els assajos tant de rugositat amb un rugosímetre 2D com de 

textures amb un perfilòmetre 3D. Aquestes dades obtingudes s'estudiaran en una etapa de post 

procés i es deduiran les conclusions pertinents. 
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1.3 Precedents 
 

El brunyit tradicional és un procés de treball en fred que consisteix a aplicar força sobre una 

superfície amb la finalitat de deformar-la. Aquest procés s'aplica posteriorment a una operació 

de desbast per millorar-ne la qualitat superficial. Es pot utilitzar sobre tot tipus de superfícies, ja 

siguin planes, cilíndriques, amb forma, còniques, etc. 

No obstant això, el brunyit s'ha de fer amb una eina específica per a cada geometria i, en 

ocasions, s'han d'enviar a fabricar específicament per a una superfície en concret. Això genera 

un cost extra a tenir en compte en el moment de fabricar la peça. 

El canvi de capçal (compartiment on s'allotgen les eines de tall) també genera variacions en la 

precisió del tall. Això no obstant, s'ha començat a resoldre amb l'aparició dels centres de 

mecanitzat o centres CNC en què, amb simplement canviar els paràmetres de tall i canviar el 

capçal (procés automàtic que s'ha d'incloure en el codi del programa de mecanitzat), 

s’aconsegueixen fer les dues operacions successivament. 

 

 

Figura 2. Eines de brunyit  

 

A poc a poc el problema de la diversitat d'eines (Figura 2) també s'està veient solucionat amb 

l'aparició d'eines més versàtils i amb un disseny més complex. 
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1.4 Estat de l’art 
 

Per tal de mecanitzar una peça, normalment és necessari aconseguir una millora en el seu acabat 

superficial per tal de millorar les seves característiques. Per fer-ho existeixen diversos processos. 

Com explica Travieso Rodríguez et al [1], tots ells es basen en els principis fonamentals 

d’arrencament de ferritja o de deformació plàstica. Arrel d’això sorgeix l’arbre de processos de 

la Figura 3.  

 

Figura 3. Processos per a l'acabat superficial [1] 

 

El brunyit tradicional és un procés que es realitza a mà i requereix d’operaris molt ben qualificats 

per tal de realitzar una feina tan minuciosa i tan important en maquinaria d’alt rendiment on les 

toleràncies finals han de ser molt estrictes. A més, degut als avenços en l’enginyeria i la 

informàtica, avui en dia les peces que necessiten ser brunyides presenten geometries cada cop 

més complexes. Això resulta en una necessitat de més experiència i més temps de treball, per 

tant, la automatització d’aquest procés redueix en gran mesura els costos i el temps de 

mecanitzat de la peça.  

El brunyit és una operació d'acabat que dia a dia està sota investigació per tal d'obtenir millors 

prestacions en tot tipus de materials. Per això és necessari dissenyar i investigar eines cada 

vegada més punteres que ofereixin més precisió i millors resultats sobre les superfícies. 
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1.4.1 Brunyit amb bola 
 

Un dels mètodes més utilitzats per a la millora de la qualitat superficial de motlles i matrius 

(peces amb formes complexes) és el brunyit amb bola. Aquest procés millora notablement les 

propietats físiques i mecàniques de peces manufacturades així com el seu acabat superficial. 

Segons Jerez Mesa et al [2], les tres conseqüències més destacables de dur a terme el brunyit 

són la reducció de la rugositat superficial, l'increment de duresa en la superfície i el reforç de les 

tensions residuals de compressió fins a una profunditat d’1 mm aproximadament. 

Tant és així que, segons Prevéy et al (2002) [3], aproximadament el 56% dels errors catastròfics 

en les pales de les turbines dels motors dels avions es deuen a esquerdes que s'expandeixen en 

superfícies sotmeses a règims de fatiga d'alta freqüència. Això, afirmen, pot ser solucionat i 

previngut per un tractament superficial adequat. En l'aliatge d'aquestes pales (Ti-6Al-4V) el 

tractament de Low Plasticity Burnishing (LPB) (brunyit) pot produir una capa de tensió residual 

compressiva que fa que s'apropi a el límit elàstic de l'aliatge i, com a resultat, una major vida 

útil. 

Aquest últim punt va ser comprovat per Avilés et al [4], els qui van veure incrementada la vida 

útil a fatiga en l'acer AISI 1045 després d'aplicar el procés de brunyit amb bola. En aquest cas el 

resultat va ser un increment de 30.000 cicles a 3.000.000 de cicles a fatiga i una millora del 

21,25% del límit de resistència a flexió. A més van observar que la duresa calculada en escala 

Brinell havia augmentat entre un 20% i un 25%. També va millorar la rugositat superficial fins al 

punt que les superfícies brunyides van assolir gairebé un aspecte de mirall.  

El 2010, Travieso Rodríguez et al [1], realitza la seva tesi doctoral sobre la millora de l'acabat en 

superfícies complexes. A la tesi s'hi estudia com millorar l'acabat superficial en geometries 

complexes a través d'un procés de deformació plàstica, el brunyit amb bola. En la seva part 

experimental, s'assaja l'alumini A922017 i s'arriba a la conclusió que els paràmetres més 

influents sobre els valors de les rugositats són la força que l'eina exerceix sobre el material per 

deformar la peça i l'altura de les crestes conseqüència del fresat previ al brunyit. L'acer 1038 

també és assajat i d'aquest es conclou que el paràmetre més rellevant resulta ser l'alçada de la 

carena. La velocitat d'avanç en aquest cas resulta no tenir cap influència ja que el material té un 

coeficient d'enduriment baix. 

Jerez Mesa et al [2] exposen el 2019, a través del mètode experimental, que el brunyit assistit 

amb bola és el que millors resultats obté sobre superfícies irregulars. En aquest article s'assaja 

l'acer AISI 1038 i es conclou que el temps de vida útil obtingut per aquest procés s'ha vist 

augmentat respecte d'altres. Això va relacionat amb el fet que amb més tensions residuals es 

prevé la propagació del creixement de les esquerdes i és conseqüència de que el brunyit amb 

bola permet una deformació plàstica més homogènia. El brunyit amb bola, afirmen, també 

presenta un retard en la falla a fatiga a causa d’ambients corrosius o d'altes temperatures. 

Aquestes millores són conseqüència del refinament del gra del material que s'obté després 

d'aplicar el procés de brunyit. 

El 2011 Rodríguez et al [5] van estudiar la influència del brunyit amb bola de 6 mm de diàmetre 

sobre superfícies d'eixos fets en acer AISI 1045, usat generalment en automoció i ferroviària. Un 

cop fet el brunyit van observar a la superfície que els paràmetres de rugositat havien millorat en 

un 90%, arribant a obtenir un Ra de 0,3 micres. Aquesta superfície queda, a més, comprimida a 
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causa de la pressió exercida pel brunyit generant una capa que millora la resistència a la corrosió 

ja que s'altera la microestructura el material. Usant grans pressions, afirmen, es genera un 

increment en la duresa de fins al 60%. En l'estudi, conclouen, han observat que la velocitat i la 

pressió del brunyit són factors clau per al resultat final a la superfície. Afegeixen que gràcies al 

procés, queden tensions residuals al material fins a 1 mm de profunditat. 

 

 

 

1.4.2 Brunyit amb bola assistit amb vibracions 
 

Un mètode derivat del brunyit amb bola convencional és el brunyit amb vibracions 

ultrasòniques. En aquest cas el procés consisteix a transformar el corrent elèctric en vibració 

ultrasònica que, mitjançant uns transductors, es transfereix a la punta de l'eina de brunyit que 

acaba generant al voltant de 20.000 impactes per segon sobre la superfície objectiu. Un model 

d’aquest sistema es pot observar a la Figura 4.  

 

 

Figura 4. Sistema per realitzar el brunyit assistit amb vibracions [6] 

 

Huuki et al [6] fan un estudi sobre provetes d’alumini, S355J2 i 34-CrNiMo36. Fan servir tres 

provetes de cadascun dels materials i conclouen que la rugositat superficial usant aquest 

mètode es redueix de l'ordre de les 0,36 micres sense que el material tingui un efecte 

remarcable sobre el resultat. Comproven també que en tots els casos, independentment de la 

rugositat superficial final que presenten les provetes, la duresa resulta en un augment després 

d’aplicar el procés de brunyit assistit amb vibracions. Aquests resultats es poden observar a la 

Figura 5.  



 
 

8 
 
 

Projecte final de grau 
Estudi d’una eina LPB 

 

Projecte final de grau 
Caracterització superficial d’un motlle brunyit 

 

Projecte final de grau 
Caracterització superficial d’un motlle d’injecció brunyit 

 

 

Figura 5. Resultats dels experiments de Huuki et al [6] 

 

Sobre aquest mateix mètode, Gómez Gras et al [7] fan un estudi el 2014 sobre la influència de 

les vibracions en el brunyit amb bola i fan una comparativa amb el procés convencional. Per fer-

ho assagen dues peces d'alumini A92017 i dues peces d'acer G10380. Un cop brunyides les peces 

prenen mesures de Ra i Rz en les direccions paral·lela i perpendicular a la direcció d'avanç de 

l'eina del fresat previ. Finalment comparant resultats arriben a la conclusió que el brunyit amb 

bola assistit per vibracions genera millors prestacions. Això, portat a xifres, representa una 

millora en les peces d'alumini del 37% de Ra en direcció paral·lela, del 21% de Rz en direcció 

paral·lela, del 21% de Ra en direcció perpendicular i del 24% de Rz en direcció perpendicular. 

Per a les peces en acer, hi ha una millora del 38% de Ra en direcció paral·lela, del 35% de Rz en 

direcció paral·lela, del 33% de Ra en direcció perpendicular i del 42% de Rz en direcció 

perpendicular. 

El 2018 Jerez Mesa et al [8] fan un anàlisi de l'efecte del brunyit amb bola assistit per vibracions 

sobre superfícies topològiques planes d'acer AISI 1038 per a la prevenció i millora enfront de la 

fatiga en components industrials. Per a això preparen un bloc de 100x200 mm d'una barra 

laminada on fan les proves de brunyit. L'eina utilitzada per fer el brunyit és un prototip dissenyat 

per ells mateixos i les passades es fan en direcció perpendicular a la direcció del fresat previ. En 

l'estudi fan una comparació amb el brunyit sense assistència per vibracions. Aquest presenta 

esgarrapades i defectes superficials que poden afectar negativament el comportament dinàmic 

(per exemple concentradors de tensió). Determinen que fins i tot tenint un impacte quantitatiu 

similar sobre les superfícies, s'aconsegueix una millora afegint vibracions ja que aquest no 

presenta aquests problemes. Com a conclusió, confirmen que el brunyit amb bola assistit per 

vibracions és un procés factible i econòmic que permet obtenir superfícies properes a nivells de 

súper acabat. 

Jerez Mesa et al [9] presenten el 2018 el manuscrit sobre el disseny de l'eina anteriorment 

esmentada per al brunyit amb bola assistit per vibracions. En ell s'hi assagen superfícies de Tu-

6Al-4V amb aquesta eina mitjançant un experiment factorial. Proven que totes les condicions de 
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brunyit generen un enduriment de la superfície i una reducció de la rugositat a mesura que 

s'incrementa la precàrrega i el nombre de passades de l'eina sobre el material. Per a aquest en 

concret, determinen una precàrrega òptima de 300 N i un nombre de passades de 5. Comparen 

també amb el brunyit no assistit i observen que hi ha un avantatge considerable ja que el primer 

genera una millora de la duresa superficial del 61,6% enfront el 37% que genera el procés sense 

vibracions. La rugositat total també es veu incrementada en el 66,1% enfront d'un 49,1% així 

com la duresa superficial, que en el procés amb vibracions es veu incrementada en un 39,5% 

enfront el 20,5% del procés convencional. 

El brunyit assistit per vibracions presenta un clar avantatge sobre el brunyit convencional. 

Aquest és el temps de processament degut a la reducció del nombre de passades necessàries 

per aconseguir els mateixos resultats que, com va estudiar Travieso Rodríguez et al [10], és 

notablement inferior. En l'experiment s’assagen espècimens de l'acer G10380 tractat 

tèrmicament i trempat amb una duresa final de 150 HB. Les peces es sotmeten tant al brunyit 

amb bola convencional com a l'assistit per vibracions. Es fan passades laterals de 2 mm d'ample 

i 0,5 mm de profunditat de tall. Novament s'obtenen millores de rugositats amb un increment 

de Ra paral·lel del 37% i perpendicular del 5%, amb això conclouen que les vibracions milloren 

substancialment el procés de brunyit. La duresa també presenta millores tot i que no molt 

notables en els experiments que realitzen. 

El 2017 Saeid Amini et al [11] fan un experiment de brunyit amb bola assistit amb vibracions 

amb un equip dissenyat per ells mateixos que aplica una força de brunyit constant de 40 N, es 

tracta d’un disseny complex que genera unes freqüències concretes. A l’assaig fan servir 

provetes d’alumini 6061-T6 i d’acer AISI 1045. Un cop realitzat el brunyit sobre les provetes fan 

servir un perfilòmetre i un duròmetre per tal de mesurar la rugositat i la duresa en escala Vickers. 

En el brunyit assistit amb vibracions hi ha dues forces que treballen sobre la superfície objectiu. 

La primera és la força estàtica relacionada amb el moviment de l’eina i la segona és la força 

dinàmica que generen els xocs de les vibracions. Les dues plegades generen una millora 

significativa en el valor de la duresa superficial a més de la duresa interior de la mostra, que 

també resulta en augment. A l’experiment comproven que les provetes d’alumini brunyides 

convencionalment amb una velocitat d’avanç de 5000 mm/min en que s’han realitzat cinc 

passades, son les que presenten uns valors de duresa superiors. No obstant, aquelles en que 

s’ha aplicat el brunyit assistit amb 1000 mm/min de velocitat d’avanç i cinc passades, són les 

que presenten la màxima duresa. Observen també que en les provetes d’acer, l’ús de les 

vibracions afavoreix la distribució uniforme de la fase perlita dins la matriu de ferrita, millorant 

així les seves característiques superficials.  

La rugositat superficial també es veu afectada de manera que com més s’incrementa la velocitat 

d’avanç ens ambdós processos, més s’incrementa també el valor d’aquesta. A les provetes 

d’alumini brunyides convencionalment la rugositat superficial disminueix a mesura que 

s’incrementa el número de passades. Observen que amb el procés assistit amb vibracions la 

rugositat disminueix lleugerament de 1 a 3 passades però en augment d’aquestes, es veu 

disminuïda molt més notablement. Per altra banda, en les provetes d’acer, la rugositat 

superficial disminueix també a mesura que augmenta el nombre de passades, en aquest cas en 

els dos processos. Finalment exposen que els paràmetres del brunyit assistit amb vibracions 

òptims per l’alumini són 1000 mm/min de velocitat d’avanç i 3 passades mentre que amb el 

brunyit convencional es requereix una velocitat d’avanç de 1000 mm/min amb 5 passades. Els 

paràmetres per l’acer són 1000 mm/min de velocitat d’avanç i 5 passades en ambdós processos.  
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Huuki et al [12] el 2012 fan un altre estudi sobre dues peces cilíndriques d’acer 34CrNiMo6-M 

trempat amb una dureses de 330 i 410 HV. A l’experiment fan servir un equip personalitzat de 

brunyit assistit amb vibracions amb una velocitat d’avanç de 0,2 mm/rev, una velocitat de gir 

300 rpm/min i una profunditat de tall d’1 mm. A l’estudi mesuren les tensions residuals, la 

duresa i la rugositat superficial de les provetes assajades amb diversos equips especialitzats. 

Respecte a les tensions residuals comproven que a la proveta de 410 HV la tensió màxima 

compressiva s’incrementa 600-900 MPa i la tensió mínima compressiva també ho fa en 300-600 

MPa. Per altra banda, a la proveta de 330 HV s’observa un increment de 1200-1400 MPa i 800-

900 MPa de les tensions màxima i mínima compressives respectivament. Observen que la 

compressió sembla ser més profunda a la proveta de 330 HV que a la de 410 HV i un dels motius 

pels que creuen que és així, és degut a un error de mesura. Respecte a les dureses no resulten 

en un canvi molt significatiu. La proveta de 330 HV aconsegueix un increment del 5% sobre la 

seva duresa inicial mentre que la proveta de 410 HV pateix un increment del 10% en comparació 

amb la zona sense brunyir. Respecte a la rugositat, en la proveta de 330 HV es veu una reducció 

de 1,58 μm a la superfície inicial a 0,10 μm després del brunyit, el valor de rugositat superficial 

Ra es redueix en 1,48 μm de mitjana. A la proveta de 410 HV també observen una reducció de 

la rugositat de 1,11 μm a 0,11 μm a la superfície brunyida, la Ra en aquest cas es redueix en 1 

μm de mitjana. Conclouen que la rugositat superficial millora en un 90% en general, la duresa 

no resulta en un canvi gaire significatiu encara que augmenta mínimament i que les tensions 

residuals s’incrementen molt notablement, en un 400% de mitjana.  

Un altre mètode efectiu és el deep cold rolling, que també pot ser assistit amb vibracions (CDCR 

correspon al mètode convencional i UDCR al mètode assistit amb vibracions). En aquest àmbit 

Tolga Bozdana et al [13] van provar sobre acer Ti-6Al-4V ambdós mètodes per tal de comparar-

los. En aquest cas, l’eina de treball presenta modificacions per tal que pugui incorporar un fluid 

hidràulic que proporciona una pressió de fins a 600 bar sobre la bola. La bola (Figura 6) forma 

un segell amb l’allotjament de la mateixa i mentre treballa aquesta és comprimida deixant un 

petit camí perquè el fluid pugui sortir. Així doncs quan la bola treballa sobre la superfície de 

treball, va deixant una fina capa d’oli. Per realitzar l’assaig assistit amb vibracions incorporen un 

generador ultrasònic d’altra freqüència que genera 20 kHz. Amb aquest muntatge la pressió de 

brunyit del UDCR és de 400 psi.  

 

 

Figura 6. Model de la bola emprada en CDCR [13] 
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El resultat de la duresa d’ambdós experiments és favorable i aquesta es veu incrementada de 

388.25 HK (escala de Knoop amb força de 0,3 kg) a 412,40 HK en el cas de CDCR i a 488 HK en el 

cas de UDCR. Les mesures de rugositat (a 10000 mm/min i amb un pas lateral de 0,15 mm) 

mostren que en la direcció longitudinal ambdós processos aconsegueixen una reducció notable 

de 0,38 μm a la superfície no tractada fins a 0,074 μm pel cas CDCR i 0,168 μm pel cas UDCR. En 

la direcció transversal però només el cas del CDCR aconsegueix una reducció de la rugositat. El 

UDCR genera un increment d’aquesta i això, expliquen, pot ser solucionat amb una bola de major 

diàmetre o reduint el pas. Respecte a les tensions residuals observen que just sota la superfície, 

el procés UDCR genera uns valors superiors que el CDCR. Els dos tractaments però, generen un 

perfil de tensions molt similar. Això es manté fins a 0,1 mm de profunditat des de la superfície, 

a partir d’aquest punt els resultats obtinguts del tractament CDCR son lleugerament superiors 

als obtinguts amb el UDCR. A partir dels 1,2 mm de la superfície no van observar cap efecte de 

tensions residuals.  

El fet que tots els experiments de brunyit assistit amb vibracions arribin a uns millors resultats 

que amb el brunyit convencional no és una coincidència. L’assistència de les vibracions millora 

els resultats gràcies al fenomen acústic-plàstic. Com Jerez Mesa et al [14] expliquen, aquest 

fenomen consisteix en la reducció de les tensions quasi estàtiques que son necessàries per 

deformar el material. Això s’aconsegueix gràcies a la propagació de les ones per la xarxa 

cristal·lina que constitueix l’estructura del material. Observen també l’aparició de la duresa 

residual després d’aplicar el procés amb l’assistència de les vibracions. 

Jerez Mesa et al [8] també observen i expliquen el fenomen acústic-plàstic i afegeixen que és 

resultat de la superposició de les vibracions amb la força de deformació que s’aplica sobre el 

material. Expliquen que aquest efecte no està estrictament relacionat amb els nivells de les 

freqüències ultrasòniques i que hi ha una relació entre la impedància acústica i el grau 

d’afectació en cada material.   

Aquest efecte també va ser estudiat el 2010 per Siu et al [15] qui exposaven que el fenomen 

acústic-plàstic és aquell en que la radiació ultrasònica redueix les tensions quasi estàtiques 

necessàries per deformar el material. En el seu experiment fan servir mostres d’alumini per tal 

de comprovar les deformacions que pateixen les provetes un cop aplicada la vibració 

ultrasònica. Observen que l’efecte suavitzant de les vibracions provoca una millora notable en 

la formació de gra durant la deformació del material afavorint així les millores en el material que 

s’han comentat al llarg d’aquest capítol.  
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2 CONCEPTES TEÒRICS 
 

2.1 Conceptes bàsics 
 

Rugositat 

Es defineix la rugositat com el conjunt d'irregularitats que presenta la superfície d'un material 

producte d'haver estat transformada a través d'algun procés de fabricació. La major o menor 

rugositat depèn de l'acabat superficial que tingui la peça que s'assaja. 

La unitat de mesura per la rugositat és el micròmetre o micra i s'aconsegueix mesurar amb 

l'ajuda d'un rugosímetre. 

 

Rugosímetre / Perfilòmetre 

És l'instrument de mesura de la rugositat i n’existeixen tan portàtils com de sobretaula. 

Existeixen també rugosímetres 2D i perfilòmetres 3D, els quals es fan servir tots dos per al 

desenvolupament d'aquest projecte. 

Es tracta d'un instrument que escombra una certa superfície especificada del material amb una 

agulla (palpador) i que tradueix les variacions d'altura del perfil en senyals elèctrics que es 

processen en una unitat de control. 

 

Duresa 

És la capacitat d'un material de resistir a ser deformat per un altre cos en contacte quan se li 

aplica una força externa compressiva. En altres paraules és el grau de resistència que oposa un 

material a ser ratllat per un altre. 

Es mesura amb l'assaig de duresa amb l'ajuda del duròmetre, el qual té un identador que realitza 

una empremta sobre el material que posteriorment es mesura amb l'ajuda d'un microscopi. 

La duresa no té una escala absoluta i per mesurar-la s'utilitzen escales relatives. Les tres més 

usades són les escales Rockwell, Vickers i Brinell. 

 

Longitud base o “cut-off” 

Distància mínima necessària dins la qual es mesuren i calculen els paràmetres de rugositat. Els 

valors de cut-off depenen de les mesures de rugositat obtingudes i oscil·la entre 0,08-2,5 mm. 

Per determinar que els paràmetres definits per avaluar la qualitat superficial són els adequats, 

ha de consultar-se la norma UNE-EN ISO 4287:1997 [16]. 
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Mòdul de Young 

És una propietat mecànica de qualsevol material. Relaciona els increments de tensió que pateix 

un material respecte els increments de deformació que pateix a la seva zona elàstica. 

Es defineix també com la pendent de la corba generada pel gràfic tensió-deformació a la zona 

elàstica del material. Com més mal·leable sigui un material, més petit serà el valor del mòdul de 

Young i a la inversa, com més rígid, més elevat el seu valor. 

 

Límit elàstic 

Es defineix com la tensió existent a la zona crítica del material abans de deformar-se 

plàsticament, és a dir, abans que ja no pugui tornar a la seva posició inicial per si sol. 

A causa de la dificultat d'identificar aquest valor sobre els gràfics experimentals, es considera 

que el límit elàstic correspon a la tensió a la qual la deformació plàstica aconsegueix un valor de 

l'0,2%. 

 

Tensió màxima 

És el valor màxim de tensió que pot suportar el material abans que es comenci a produir 

l’estricció. 

 

Deformació plàstica 

És el procés que es produeix en un material en el qual la càrrega supera el límit elàstic i la 

deformació es dóna d'una manera permanent i irreversible. 
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2.2 Paràmetres de textures 3D 
 

En aquest projecte es tractaran els paràmetres de textures 3D descrits a continuació.  

 

Sa 

Altura mitjana aritmètica.  

𝑆𝑎 =  
1

𝑀𝑁
∑ ∑ |𝜂(𝑥𝑖, 𝑦𝑗  )|

𝑀

𝑖=1

𝑁

𝑗=1
 

 

S10z (Sz) 

Diferència entre els 10 pics més alts i les 10 valls més profundes al llarg de la longitud d’avaluació 

o cut-off. Representa l’amplitud de les màximes desviacions.  

𝑆10𝑧 =  
1

5
(∑ |𝜂𝑠𝑖|

5

𝑘=1
+  ∑ |𝜂𝑣𝑖|)

5

𝑘=1
 

 

 

Sp 

Màxima altura del pic més alt. 

𝑆𝑝 = max{𝜂(𝑥𝑖, 𝑦𝑗  )} 

 

Sv 

Mínima altura de la vall més profunda. 

𝑆𝑣 = min{𝜂(𝑥𝑖, 𝑦𝑗  )} 
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2.3 Paràmetres de rugositats 2D 
 

Ra 

És la rugositat superficial mitjana aritmètica. Per calcular-la cal definir prèviament la línia La, que 

divideix l'àrea de la longitud de mostreig de manera que la suma de les àrees superiors és igual 

a la suma de les àrees inferiors. 

Es calcula com la suma dels valors absoluts de les àrees esmentades anteriorment dividida entre 

la longitud de mostreig. 

𝑅𝑎 =  
1

𝑙𝑏
∑ |𝑍𝑥|

𝑙𝑏

0
 

 

Així doncs, com es pot observar a la Figura 7, Ra és la distància que separa la línia mitjana del 

perfil (Lm) a la línia La. 

 

 

Figura 7. Paràmetres de rugositat 2D [16] 

 

Rt 

Representa l’altura entre el pic més alt i la vall més profunda en tota la longitud d'avaluació. Té 

com a desavantatge que pot falsejar-se fàcilment a causa dels punts extrems aberrants. 

 

Rz 

És la mitjana dels valors absoluts dels cinc pics més alts i les cinc valls més profundes de la 

longitud base o cut-off. Representa l’altura entre el pic màxim i la vall mínima dins de la longitud 

base.  
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RSm 

És un paràmetre fonamental per verificar si la mesura de rugositat s’ha pres correctament o no. 

És el valor mig de les amplades dels elements del perfil compreses a la longitud de mostreig o 

d’avaluació. Requereix que les altures i espaiaments siguin distingibles.  

El nivell de detecció d’altura per defecte ha de ser del 10% de Rz i el nivell de detecció de 

l’espaiament ha de ser del 1% de la longitud de mostreig. Ambdós requeriments s’han de complir 

per tal que la mesura es consideri correcta.   

 

Rsk i Rku 

Són els factor de asimetria i d’aixafament del perfil avaluat respectivament. També coneguts 

com skewness i kurtosis respectivament. En anàlisi estadístic es defineixen com els moments 

centrals de tercer i quart ordre de la superfície.  

D’acord amb aquesta definició el paràmetre RMS (Root mean square) queda com el moment de 

segon ordre.  

 

 

Figura 8. Representació dels efectes de skewness i kurtosis [17] 

 

El paràmetre de skewness (Figura 8) representa la proporció de punts negatius i positius en el 

perfil. El valor nul o de zero, representa una distribució Gaussiana equilibrada. Un valor negatiu 

de skewness representa una superfície en què predominen els pics. Els valors positius resulten 

difícils d’obtenir i normalment no es veuen.  

Per altra banda el valor de kurtosis dona una idea de l’abruptament de la superfície. Una 

distribució Gaussiana es caracteritza per un valor de referència de kurtosis de 3. Les superfícies 

que presenten un valor superior s’anomenen leptocúrtiques i presenten molts pics i valls; les 

que presenten valors inferiors s’anomenen platicúrtiques i es caracteritzen per no ser abruptes.  
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3 METODOLOGIA I REALITZACIÓ 
 

Per a la realització d'aquest treball ha estat necessari distribuir adequadament els passos a 

seguir per realitzar cada punt. Per això s'ha dividit en dues parts, una teòrica en la qual s'ha 

buscat informació i una altra pràctica en la qual s'ha assajat la peça i mesurat els seus 

paràmetres. 

 

3.1 Estudi previ 
 

Una part essencial d'aquest projecte és conèixer a fons el procés de brunyit. Per a això s'ha 

realitzat una exhaustiva recerca d'informació i s'han llegit diversos articles que han servit per 

conèixer l'estat actual d'aquest procés i les seves característiques més importants. 

S'han utilitzat articles proveïts per Antonio Travieso, tutor de el projecte, a partir dels quals s'ha 

pogut seguir un fil de cerca per complementar el coneixement necessari. 

 

3.2 Brunyit del motlle 
 

El motlle sobre el que es treballa en aquest projecte és una peça que forma part d’un motlle 

d’injecció de plàstic. Aquesta peça ha estat fabricada en un centre de mecanitzat, per fresat i 

posteriorment s’ha brunyit una part de les seves superfícies. 

El material seleccionat com a base per la peça mecanitzada és l'acer 1.2344 (segons la norma 

UNE-EN ISO 4957:2019 [18]). Es tracta d’un acer d’alta resistència a la calor i al desgast que, a 

més, és resident al xoc tèrmic. És tenaç i presenta una bona conductivitat tèrmica. La seva 

composició química està especificada a la Taula 1. 

 

1.2344 
X40CrMoV5-1 

C (%) Si (%) Mn (%) Cr (%) Mo (%) V (%) 

min. 0,35 0,80 0,25 4,80 1,20 0,85 

màx. 0,42 1,20 0,50 5,50 1,50 1,15 

 

Taula 1. Composició química de l’acer 1.2344 

Tant els programes CNC del fresat previ com del brunyit han estat desenvolupats amb el 

programari informàtic Fusion 360. Posteriorment tots dos programes van ser carregats a 

l'estació de mecanitzat per a la seva fabricació. 

Les següents imatges (Figura 9 i Figura 10) mostren el resultat final del motlle un cop fabricat i 

brunyit. 
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Figura 9. Motlle d’injecció [19] 

 

 

Figura 10. Vista superior del motlle [19] 

 

Les següents imatges (Figura 11 i Figura 12) representen el motlle un cop modelat i 

posteriorment, a la Figura 13, s’ha aplicat un renderitzat per tal d’obtenir un resultat més 

realista.  
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Figura 11. Representació del motlle en SolidWorks 

 

 

 

Figura 12. Vista superior del motlle en SolidWorks 
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Figura 13. Renderitzat del model del  motlle 

 

A la Figura 14 es poden observar les zones en que s’ha aplicat el procés de brunyit. A les 

superfícies A, B, C i D s’ha procedit a realitzar les mesures amb el perfilòmetre 3D i a l’àrea de la 

dreta de la imatge, s’hi ha realitzat mesures amb el rugosímetre 2D. 

 

 

Figura 14. Representació de les superfícies brunyides 

 

A continuació s’observa a la Figura 15 com es du a terme el procés de brunyit amb l’eina 

pertinent.  
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Figura 15. Fotografia de l'eina de brunyit treballant sobre el motlle [19] 

 

El brunyit ha estat realitzat amb els següents paràmetres de mecanitzat i amb una sola passada:  

- Força de brunyit de 120 [N] 

- Velocitat d’avanç de 1000 [mm/min] 

- Pas lateral de 0,1 [mm] 

 

Figura 16. Fotografia de detall de les zones brunyides [19] 

 

A la Figura 16 es poden observar en detall les zones brunyides del motlle. Es veu una franja 

notable gairebé al mig de la peça que delimita dues zones en concret. La zona de l’esquerra es 

veu més brillant, es tracta d’una zona que ha estat brunyida. Per contra, la zona de la dreta de 

la franja no se li ha aplicat el procés i, en conseqüència, presenta un aspecte més opac.  
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3.3 Presa de mesures 
 

Per a la presa de mesures de rugositat s'han utilitzat dos equips diferents. Això, en part, ha estat 

per la dificultat que planteja el perfilòmetre 3D a l'hora de prendre certes mesures a l'interior 

del motlle. El llapis làser que incorpora té un diàmetre massa gran que l'incapacita a fer lectures 

en espais reduïts ja que toca amb les parets i no es pot moure lliurement. El rugosímetre 2D en 

canvi, fa lectures d'una manera lineal i la seva agulla palpadora és molt més petita i permet 

preses de mesures en espais reduïts. 

 

3.3.1 Perfilòmetre 3D 
 

Per mesurar els paràmetres de textura 3D s’ha emprat el perfilòmetre òptic 3D de la marca Stil, 

model Micromeasure 2 com el de la Figura 17. 

 

Figura 17. Perfilòmetre 3D Stil Micromeasure 2 

 

L'ús del perfilòmetre 3D requereix d'uns passos previs perquè les lectures siguin veraces. 

Primerament, un cop el rugosímetre i l’ordinador s’han encès i s’ha anivellat la taula on es 

treballarà, cal realitzar un blank fent servir un foli, per exemple, que es situa tocant la punta del 

llapis làser i posteriorment es prem el botó dark. Un cop feta aquesta operació, cal apropar la 

punta del làser a l’objecte d’assaig. Per fer-ho s’utilitzen els botons (fletxes) que hi ha al davant 

del perfilòmetre. Amb ells es pot moure la platina tan en l’eix X com en l’eix Y i el llapis lector en 

l’eix Z. Un cop el lector detecti la peça, es mostraran en pantalla dues barres de color blau.  

Arribats a aquest punt es farà una primera mesura i l’ordinador retornarà el desnivell que hi ha 

en la peça. Per corregir-lo s’han de fer servir les palometes que hi ha a la platina, aquestes 
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regulen el desnivell en X i en Y per tal de posicionar correctament la peça que es vol mesurar. 

Un cop tot això s’hagi fet, es podrà començar a prendre mesures.   

Per procedir a prendre les mesures s’han seleccionat quatre zones de la peça d’un caràcter més 

o menys pla degut a la dificultat que suposa el perfilòmetre. El llapis lector que incorpora fa 

servir un feix de llum làser que incideix sobre la superfície i torna al lector per ser processat en 

forma de senyal elèctric.  

Així doncs depenent de la intensitat que rep el lector, és capaç de llegir els pics i les valls que hi 

ha sobre una superfície. Ara bé, aquest procés fa impossibles les lectures sobre superfícies que 

no són planes i genera falses mesures degut que el feix de llum enganya el propi lector. Així 

doncs un punt molt important és intentar mantenir la perpendicularitat entre la superfície que 

es vol mesurar i l’eix longitudinal del làser. A la Figura 18 es pot apreciar el correcte 

funcionament del perfilòmetre sobre una superfície plana.   

 

 

Figura 18. Motlle i llapis lector del perfilòmetre 3D 

 

L’objectiu de prendre mesures en el perfilòmetre 3D és estimar els valors dels paràmetres S 

d’amplitud explicats al segon capítol. Jerez Mesa [17] els defineix acuradament a la seva tesi 

doctoral.  

Aquests paràmetres representen característiques estadístiques de la distribució d’altures de la 

superfície que es mesura, l’escala d’irregularitats que presenta i els punts extrems que s’hi 

troben.  

Tots ells tenen el seu paràmetre anàleg definit en 2D que es calcula de la distribució lineal 

d’altures.  

Els paràmetres d’amplitud 3D que es mesuraran en aquest projecte són Sa, S10z, Sp i Sv. 
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3.3.2 Rugosímetre 2D 
 

S'ha seleccionat una superfície interior del motlle per mesurar els seus paràmetres de rugositat. 

D’aquesta s’han fet 5 mesures per, posteriorment, contrastar-ne els resultats. 

Un dels factors pel qual s’ha triat aquesta superfície interior és el fet que amb el perfilòmetre 

3D no ha estat possible mesurar les cares interiors del motlle degut al diàmetre del llapis làser. 

Un altre factor és intentar caracteritzar completament el motlle i això inclou tan superfícies 

exteriors com interiors. L’inconvenient però ha estat no poder accedir al laboratori per realitzar 

més mesures.  

Per mesurar els paràmetres de rugositat 2D s’ha fet servir el rugosímetre de la marca Mitutoyo, 

model Surftest SJ-210 com el de la Figura 19.  

 

Figura 19. Imatge del rugosímetre Mitutoyo SJ-210 

  

Amb aquest rugosímetre l’objectiu és obtenir els paràmetres de rugositat 2D explicats al segon 

capítol. Els paràmetres que es mesuraran en aquest treball són Ra, Rt, Rz, RSm, Rsk i Rku.  
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3.3.3 Normatives 
 

En la realització d'aquest projecte s'han seguit les normatives UN-EN ISO pertinents en cada 

situació. 

Amb la finalitat d’obtenir de la forma més acurada possible les mesures de rugositat 2D s’ha 

seguit la norma UNE-EN ISO 4287:1997 [16]. 

Per conèixer els detalls necessaris per estudiar l’acer del que està compost el motlle, ha estat 

necessari seguir la norma UNE-EN ISO 4957:2019 [18]. 

Per a la presa de mesures amb el perfilòmetre 3D s’ha seguit la norma UNE-EN ISO 25178-1:2016 

[20]. 

 

 

3.4 Descripció de l’eina 
 

El brunyit del motlle va ser realitzat amb l’eina dissenyada per Marqués Salvador et al [19] el 

2019. Aquesta consta de 5 peces particulars que es poden observar al model en 3D de la Figura 

20. El conjunt presenta una precàrrega ajustable mitjançant la rosca normalitzada que la 

transmet a través del motlle fins al patí i la punta, que estan acoblats mitjançant una rosca de 

mètrica M12x1,75.  

A la Figura 15 d’aquest mateix capítol es pot observar l’eina real treballant sobre el motlle.  

 

 

Figura 20. Secció de l'eina de brunyit [19] 
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El cos de l’eina està fabricat en acer 1.2379 i és l’encarregat d’allotjar la resta dels components 

com el patí, que s’encarrega de transmetre la força provinent del motlle i s’uneix a la rosca amb 

una mètrica de M10x1. El motlle presenta una costant elàstica de 16 N/mm i té la funció de 

mantenir la força de brunyit constant durant tot el procés. Aquesta força com a màxim pot ser 

de 240 N ja que l’eina va ser dissenyada sota aquesta especificació i no admet càrregues 

superiors. 

Per aquesta eina existeixen diferents puntes que es poden substituir. Existeixen diverses 

geometries però comparteixen que les puntes de totes elles que es troben en contacte amb la 

superfície de treball són esfèriques. La punta en particular feta servir en el motlle és d’acer 

1.2379, habitualment utilitzat en la fabricació d’eines de tall ja que presenta una duresa elevada 

que generalment supera la duresa que tenen els motlles sobre els que es treballa i això suposa 

una gran resistència al desgast.   

Aquest acer però va rebre un tractament de trempat que va resultar en una duresa de 60-62 

HRC. La composició d’aquest acer es pot observar a la Taula 2.  

 

1.2379 
X153CrMoV12 

C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) Mo (%) V (%) 

min. 1,45 0,10 0,20     11,0 0,7 0,7 

màx. 1,60 0,60 0,60 0,03 0,03 13,0 1,0 1,0 

 

Taula 2. Composició química de l'acer 1.2379 
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4 RESULTATS I ANÀLISI 
 

En aquest capítol es presenten els resultats dels diferents experiments que s’han dut a terme al 

llarg del projecte i se’n fa el seu anàlisi pertinent per tal de donar-los sentit. S’ha procedit a 

diferenciar dos blocs principals, els resultats obtinguts amb el perfilòmetre 3D i els obtinguts 

amb el rugosímetre 2D.  

 

4.1 Textures 3D 
 

Els resultats després de prendre les mesures amb el perfilòmetre 3D són els que es poden 

observar a la següent Taula 3.  

 

Zona Sa [μm] Sz [μm] Sp [μm] Sv [μm] 

Fresada 1,106 6,971 3,792 3,18 

Brunyida 1 0,4437 4,303 2,371 1,932 

Brunyida 2 0,7928 6,83 3,406 3,423 

Brunyida 3 0,2214 2,512 1,174 1,337 

 

Taula 3. Resultats dels paràmetres de textures 3D 

 

El procés de brunyit va ser realitzat amb els paràmetres que s’han indicat al tercer apartat i, amb 

els resultats obtinguts a la Taula 3 es pot observar una millora substancial dels paràmetres que 

s’han mesurat.  

Sa presenta una millora d’aproximadament un 80%, Sz també millora en un 64%, Sp ho fa en un 

69% i Sv, en menor mesura, amb un 58%. Totes aquestes millores son respecte a la textura del 

fresat previ.  

Els valors de Sp i Sv en les diferents mesures resulten ser bastant similars entre si, això fa pensar 

que les superfícies brunyides són prou estables degut al valor tan semblant de les altures dels 

pics i de les profunditats de les valls. Això significa que el procés de brunyit crea superfícies molt 

planes, cosa que per al correcte funcionament dels motlles d’injecció és molt important.  

La Figura 21 mostra els perfils de rugositat 3D que presenten les superfícies que s’han mesurat. 

Aquests perfils s’han obtingut gràcies al post processat de les dades amb el programari SPIP. “A” 

és la representació de la zona fresada mentre que “B”, “C” i “D” son les zones brunyides 1, 2 i 3 

respectivament, tal i com s’explica en el capítol anterior. 
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Figura 21. Perfils de rugositat obtinguts amb el perfilòmetre 3D 

 

Els valors dels paràmetres que caracteritzen cada textura son diferents. A les zones 1 i 3 (B i D a 

les figures) però, resulten ser relativament més baixos. Això es deu a què aquestes zones son 

completament planes i per tant, l’eina les ha brunyit amb la zona esfèrica més baixa de la bola 

que incorpora la seva punta.  

La zona 2 (C) però, no és completament perpendicular a l’eix de l’eina de brunyir, per tant, es 

brunyeix amb un dels costats de la punta de l’eina. Això provoca que realment la força que 

s’aplica sobre aquesta superfície no sigui la màxima (120N) sinó una component d’aquesta 

lleugerament inferior que depèn de la part de l’eina que passa per sobre a l’hora de realitzar el 

brunyit a més de l’angle amb què ho fa.  

Tot el que s’ha plantejat fins ara es pot visualitzar a la Figura 21 on s’observa per una banda una 

millora significativa de la textura de la peça a les zones brunyides (B, C i D) respecte a la zona 

fresada (A) i per l’altra, el fenomen de les zones planes que s’ha comentat en les zones B i D.  

 

 

 

 

 



 
 

29 
 
 

Projecte final de grau 
Estudi d’una eina LPB 

 

Projecte final de grau 
Caracterització superficial d’un motlle brunyit 

 

Projecte final de grau 
Caracterització superficial d’un motlle d’injecció brunyit 

 

Els histogrames de la Figura 22 representen la distribució d’altures de les superfícies, distribuïdes 

de la mateixa manera que a la imatge anterior. Aquestes distribucions presenten formes 

característiques que tenen el seu significat propi. 

 

 

Figura 22. Histogrames de les mesures de les textures obtingut amb el perfilòmetre 3D 

 

L’efecte del brunyit també es pot apreciar en com la distribució d’altures de la superfície es 

redistribueix a mesura que els pics i les valls es deformen plàsticament.  

La Figura 22 mostra aquesta distribució en les diverses superfícies. La superfície fresada (A) 

presenta una distribució bimodal, cosa que no és una distribució òptima per a una superfície 

portant juntament amb els forats que permeten evacuar les partícules provinents del desgast 

eventual d’aquesta i amb l’allotjament necessari pel lubricant.  

Els histogrames de les superfícies brunyides mostren que l’aplicació d’aquest procés té un efecte 

distribuïdor de les altures del perfil, eliminant així la distribució bimodal que presentava 

inicialment i enfocant la distribució d’altures a un estat més proper a la distribució Gaussiana, 

que representa l’estat òptim topològic de la superfície en termes funcionals. En concret les 

superfícies 1 i 3 (B i D respectivament) són les que presenten una distribució més Gaussiana 

també a la vista dels seus valors representatius de kurtosis i skewness (més propers a 3 i 0 

respectivament).  

No es estrany que el millor efecte distribuïdor vagi acompanyat d’una major reducció de 

l’amplitud de la textura ja que resulta en una combinació d’efectes positius, com ja va ser 
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observat i destacat arrel dels treballs de Jerez Mesa et al (2018) [8], citat anteriorment al primer 

capítol.  
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4.2 Rugositats 2D 
 

Per obtenir les mesures de rugositat amb el rugosímetre 2D s’ha seleccionat una superfície sobre 

la qual s’han dut a terme fins a 5 passades i els resultats obtinguts son els detallats a les taules i 

gràfics a continuació.  

 

Paràm./Mesura 1 

Ra [µm] 0,268 

Rz [µm] 1,404 

Rsk -0,006 

Rkµ 2,391 

RSm [µm] 213,9 
 

Taula 4. Resultats dels paràmetres de rugositat (primera passada) 

 

 

Figura 23. Gràfic del perfil de rugositat (primera passada) 

 

Paràm/Mesura 2 

Ra [µm] 0,302 

Rz [µm] 1,583 

Rsk -0,269 

Rkµ 2,628 

RSm [µm] 231,9 
 

Taula 5. Resultats dels paràmetres de rugositat (segona passada) 
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Figura 24. Gràfic del perfil de rugositat (segona passada) 

 

Paràm./Mesura 3 

Ra [µm] 0,278 

Rz [µm] 1,443 

Rsk -0,062 

Rkµ 2,217 

RSm [µm] 223,9 
 

Taula 6. Resultats dels paràmetres de rugositat (tercera passada) 

 

 

Figura 25. Gràfic del perfil de rugositat (tercera passada) 
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Paràm./Mesura 4 

Ra [µm] 0,239 

Rz [µm] 1,284 

Rsk -0,209 

Rkµ 2,507 

RSm [µm] 183,7 
 

Taula 7. Resultats dels paràmetres de rugositat (quarta passada) 

 

 

Figura 26. Gràfic del perfil de rugositat (quarta passada) 

 

Paràm./Mesura 5 

Ra [µm] 0,247 

Rz [µm] 1,317 

Rsk -0,127 

Rkµ 2,507 

RSm [µm] 194,1 
 

Taula 8. Resultats dels paràmetres de rugositat (cinquena passada) 
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Figura 27. Gràfic del perfil de rugositat (cinquena passada) 

 

Un cop obtinguts els resultats s’ha procedit a calcular la mitjana de cada paràmetre de rugositat 

a la Taula 9. 

 

Paràm./Mesura Mitjana 

Ra [µm] 0,27 

Rz [µm] 1,4062 

Rsk -0,1346 

Rkµ 2,45 

RSm [µm] 209,5 
 

Taula 9. Mitjana de les mesures preses amb el rugosímetre 2D 

 

Amb la mitjana obtinguda s’ha procedit a calcular l’error absolut de cada paràmetre dividint el 

sumatori de les 5 mesures entre el valor de la mitjana a la Taula 10.  

 

Paràm./Mesura Error 

Ra [µm] 0,022498 

Rz [µm] 0,105363 

Rsk 0,0953574 

Rkµ 0,1385294 

RSm [µm] 18,062558 
 

Taula 10. Error de les mesures preses amb el rugosímetre 2D 
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La superfície interior del motlle marcada a la Figura 14 ha estat la seleccionada per realitzar-hi 

les mesures amb el rugosímetre 2D de la marca Mitutoyo. S’han dut a terme 5 mesures amb un 

cut-off comú de 0,8 mm.  

Com es pot observar a les Figures 23, 24, 25, 26 i 27 l’altura màxima, així com l’altura mínima, 

assoleixen un valor màxim de 0,8 micres aproximadament. Això demostra que un cop fet el 

brunyit en una superfície aquesta assoleix una distribució d’altures més uniforme i un 

aplanament notable. En conseqüència s’aconsegueix un aplanament de l’àrea que resulta del 

pas de la bola de l’eina que deforma els pics i els recondueix a l’interior de les valls del perfil. El 

resultat final es una superfície portant amb una rugositat més petita que ajuda al flux del 

material que entra en contacte amb ella.  
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5 ANÀLISI DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
 

El brunyit és una operació que no genera cap impacte mediambiental de forma directa ja que 

consisteix en la deformació plàstica d'un material per mitjà de treball en fred. Això vol dir que 

no hi ha generació d'encenall ja que no hi ha arrencament del material. Es tracta d'un procés net 

i innocu per al medi ambient. En contraposició per exemple, el procés de rectificat sí que genera 

ferritja i és necessari tenir clar el procediment a seguir per tal de tractar els residus sòlids que 

se’n deriven.  

No obstant això es considera que si cal tenir en compte l'impacte indirecte que genera a causa 

del requeriment d'energia elèctrica per portar-lo a terme. 

Aquest recurs és utilitzat tant en el procés de brunyit com en la presa de mesures ja que tots 

dos es realitzen amb instruments electrònics que sol·liciten estar connectats a la xarxa mentre 

es fan servir i això deriva en un consum elèctric. 

Així doncs s'ha d'optimitzar el màxim possible el procés per tal de disminuir el consum energètic. 

Un altre impacte que es genera en el brunyit indirectament és el desgast de l'eina ja que, un cop 

finalitzada la seva vida útil, ha de ser tractada com a residu material de forma corresponent. 

Com a alternativa hi ha la possibilitat de rectificar la punta de l'eina i, com a conseqüència, es 

redueix el nombre de residus materials generats. Això, però, es pot fer un determinat nombre 

de vegades i una vegada assolit, l'eina ha de ser rebutjada i tractada com a residu. 

De manera directa el brunyit genera també un impacte acústic que pot afectar directament als 

operaris que treballen amb l’equip. Per tal de mitigar aquests efectes és necessari fer ús de 

material de protecció adequat i les EPI.  
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6 ANÀLISI ECONÒMIC 
 

En aquest capítol es farà un resum de les despeses econòmiques que ha generat la realització 

d’aquest projecte. En aquest anàlisi es tenen en compte tres blocs principals, la mà d’obra que 

s’ha requerit de l’autor del projecte i del supervisor, la maquinària que s’ha emprat per prendre 

mesures i processar-les i, finalment, el software necessari.  

 

6.1 Mà d’obra 
 

Posició Tasca 
Preu per hora 

[€/h] Total hores 
Subtotal 

[€] 

Enginyer Junior Realització del projecte 40 360 14400 

Enginyer Sènior Supervisió i tutoria del projecte 60 64 3840 

 

 

  Total mà d'obra 18.240 € 
 

Taula 11. Costos associats a la mà d'obra 

 

6.2 Maquinària 
 

Màquina Cost per hora [€/h] Total hores Subtotal [€] 

Perfilòmetre 3D 55 10 550 

Rugosímetre 2D 35 5 175 

  Total maquinària 725 € 
 

Taula 12. Costos associats a la maquinària 

 

6.3 Software 
 

S’ha considerat que la llicència del software emprat per la realització del projecte té un cost que 

es paga anualment. Així doncs només es fa un únic pagament de la llicencia.  

Programa Cost de la llicència [€] 

SolidWorks 6600 

Total Software 6.600 € 
 

Taula 13. Costos associats a l'ús de software 
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6.4 Resum de costos 
 

Concepte Subtotal [€] 

Mà d'obra 18240 

Maquinària 725 

Software 6600 

TOTAL PROJECTE 25.565 € 
 

Taula 14. Resum de la totalitat dels costos del projecte 
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7 CONCLUSIONS 
  

S’ha estudiat la superfície d’un motlle d’injecció fabricat en acer 1.2344 amb l’objectiu de 

caracteritzar-la el més acuradament possible.  

Un cop fets els assajos i processats els resultats es conclou el següent:  

1. El brunyit és un procés factible i econòmic que incrementa notablement les propietats 

mecàniques de la superfície sobre la qual s’aplica. Es considera també que el brunyit és capaç 

d’aconseguir la qualitat de súper-acabat en motlles.  

2. S’ha observat que el perfilòmetre 3D obté resultats dels paràmetres de textures bastant 

diferents depenent de la zona brunyida on s’hagin pres les mesures. Això s’entén com un 

fenomen normal ja que l’eina no treballa exactament igual en totes les superfícies. Per altra 

banda es comprova que respecte a la zona fresada si que existeix una diferencia notable. Es pot 

observar que els paràmetres en aquesta zona resulten ser més elevats que a les zones brunyides, 

diferenciant clarament que es tracta d’una superfície on l’eina de brunyir no ha treballat.  

3. Es comprova que els resultats obtinguts amb el rugosímetre 2D poden ser considerats veraços 

i creïbles ja que a l’hora de comparar els gràfics entre si, s’observa que comparteixen aspectes 

com la distribució d’altures, cosa que porta a pensar que les mesures són vàlides.  

4. Seria interessant acabar de caracteritzar les cares internes del motlle en futurs estudis amb el 

rugosímetre 2D. Es podria, també, fabricar una altra peça amb diferent geometria i mesurar-la 

amb ambdós equips per tal de comparar els resultats de rugositat que obté l’eina de brunyir en 

les dues.  
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