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1. CÀRREGA DE LA POLS D’ALUMINI EN ELS POTS 
ABANS DE LA MÒLTA 

OBJECTIU 
Definir el procediment per introduir la pols d’alumini dins els pots per després duu a 
terme la mòlta. 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 
La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 
personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a introduir la pols d’alumini als 
recipients on es practiquen les mòltes o a manipular el circuit per fer el buit. 

Precaucions 
Durant l’assaig el personal haurà de portar sempre posat el següent equip per tal 
d’evitar possibles accidents durant la manipulació de substàncies perilloses com és 
la pols d’alumini: 

- Guants de Protecció de Làtex.  

- Ulleres de Protecció de laboratori. 

- Mascareta. 

- Bata de Laboratori. 

Totes les claus de la instal·lació de buit s’han de manipular amb compte, sense fer 
canvis bruscos de cabdal que puguin comportar un perill per a la instal·lació i/o 
usuaris. 

DESCRIPCIÓ 

Material i equip 
- 2 Pots de mòlta amb els seus corresponents accessoris: boles, tapa amb 

vàlvules i junta tòrica 

- Pols d’alumini 

- 2 Sistemes de tancament pels pots, compostos per: 

- 1 Suport amb junta 

- 2 Cargols Allen del nº5 

- 1 Tapa amb junta 

- 1 Recipient per les boles metàl·liques 

- 1 Balança (GRAM PRECISION SERIE STI-510) 

- 1 Espàtula metàl·lica 

- 1 Sabata 

- 2 Claus Allen del nº5 

- 1 Bomba d’extracció 
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- 1 Instal·lació de buit composta per 5 Claus de pas: 

• Clau A: tanca/obra el pas d’heli. 

• Clau B: tanca/obra el pas cap a la vàlvula per la connexió d’accessoris 

• Clau C: tanca/obra el pas per la connexió amb el manòmetre 

• Clau D: tanca/obra el pas cap a l’exterior del circuit 

• Clau E: tanca/obra el pas de la bomba extractora amb el circuit 

- 1 Mànega proveïda de 2 vàlvules 

- 1 Mànega proveïda amb 1 vàlvula 

- Paper de cel·lulosa 

- Aigua, sabó, fregall i aigua destil·lada 

Procediment. 
1. Posar-se l’equip de protecció personal i anotar les dades de la càrrega (data, 
hora, mostra, ... a carregar al full de càlcul expressament fet per aquesta 
operació). 

2. Preparar els materials indicats al punt 3.3.1 i col·locar-los al voltant de la zona 
de treball per tenir un correcte accés a l’hora de començar la càrrega. 

3. Agafar paper de cel·lulosa, suficient com per posar-hi a sobre el pot que 
contindrà la pols d’alumini, la base del sistema de tancament, la sabata, l’espàtula, 
i el pot amb la pols d’alumini. 

4. Una vegada està tot preparat ens disposarem a pesar les boles metàl·liques amb 
el seu corresponent recipient, mitjançant la balança. Anotarem la mesura. 

5. Repetir l’acció anterior però pesant tant sols el pot que contenia les boles. Anotar 
la mesura. 

6. Del valor del pes del pot amb les boles es resta el valor del pot sense les boles. 
Amb el que s’obté el pes de les boles. 

7. Per saber quanta pols d’alumini s’ha d’afegir primer cal saber quina és la relació 
pes-boles/pes-pols BRP. Si, per exemple, és una relació BRP 20 s’introdueix a la 
calculadora el pes de les boles i es divideix per 20 amb el que s’obté el pes de pols 
que s’ha d’afegir. 

8. Agafar la sabata i posar-la a sobre la bàscula. Prémer el botó O/T, amb el que es 
crea un nou zero de la bàscula i així poder saber la quantitat de pols d’alumini que 
posar. Tornar a posar sobre el paper. 

9. Obrir el pot que conté la pols d’alumini i amb comte deixar el tap sobre del paper 
de cel·lulosa. 

10. Amb l’espàtula, amb molta cura i sense carregar-la massa, anar extraient la 
pols del pot i posar-la a la sabata. 

11. Fer una primera mesura del pes que es porta. Si no és l’exacte o l’error és 
massa gran repetir 10 fins que la mesura sigui l’apropiada. 

12. Introduir al pot de mòlta la pols i el nombre de boles exactes per l’assaig. 
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13. Si s’escau, per les condicions d’assaig, introduir amb una altra espàtula la 
quantitat de cera que s’adeqüi. 

14. Agafar la tapa, assegurant-se que duu la junta tòrica, i les vàlvules, estan 
tancades, tapar el pot. 

15. Col·locar a sobre de la tapa la part superior del sistema de tancament i collar 
els cargols,  amb la clau allen, vigilant de que al collar-los no faci més força un que 
l’altre. 

16. Agafar el pot i connectar-lo mitjançant les vàlvules al sistema de buit.  

17. Amb el circuit de buit obert, exceptuant les claus de pas dels tubs esmentats 
en el punt anterior, engeguem la bomba d’extracció. 

18. Preparar la resta de les claus de pas perquè al obrir la clau de pas d’extracció 
no passi res fora del previst. 

19. Obrir de forma lenta i contínua la clau perquè es faci el buit i anar mirant el 
baròmetre electrònic fins que aquest marqui 0. 

20. Quan el manòmetre electrònic ja marqui 0 tancar primer la clau lentament i 
després la bomba. 

21. Retirar els connectors dels tubs de les vàlvules dels pots i desar el pot a un 
lloc on estigui fora de perill de ser manipulat per algú altre o a on pugui rebre un 
cop. 

22. carregar el segon pots repetint el mateix procediment des de l’inici. En 
necessari treballar sempre amb dos pots dins el molí per no crear forces diferents a 
cada pot. 

Neteja i manteniment 
La instrumentació i recipients que hagin estat en contacte amb la pols d’alumini han 
de ser rentats correctament per evitar el contacte de la pols amb altres productes o 
amb el cos humà.  La neteja es durà a terme seguint els passos marcats al protocol 
pertinent. 

Tots el instruments i recipients han de ser correctament emmagatzemats per evitar 
ruptures o pèrdues i assegurar la correcta realització de càrregues posteriors. 

REGISTRES 
El pots carregats han d’estar correctament registrats, marcant els vials on es troba 
la pols seguint la següent pauta: 

Tipus de Material – Tant per cent de cera  – Relació en pes boles/pols – Revolucions 
per minut en que es farà la mòlta - Temps de mòlta – Pot de mòlta 

Ex: Al – 5 – 20 – A1 
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2. UTILITZACIÓ DEL MOLÍ DE BOLES 

OBJECTIU 
Definir el procediment per utilitzar el molí de boles. 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 
La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 
personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a introduir els pots de molta dins el 
molí planetari. 

DEFINICIONS 
Molí planetari de boles: aparell que serveix per produir una deformació severa un 
material en estat en pols mitjançant una combinació de moviment rotatori i 
translacional que provoca un impacte entre boles i pols i una fricció entre pols, 
boles i recipient. Com a resultat s’obté una pols de gra ultrafi.   

DESCRIPCIÓ 

Material i equip 
- Molí planetari de boles  

- Pots plens de pols i boles 

Procediment 
1. Connectar el molí (interruptor situat a la part posterior d’aquest) 

2. Obrir la tapa. 

3. Obrir les tapes dels recipients aixecant les tanques de seguretat i desenroscant. 

4. Posar-hi les boles necesaries per complir la relacio de BRP que es vulgui estudiar 
en els recipients. 

5. Introduir la quantitat de pols necessària per complir la relació de BRP que es 
vulgui estudiar en els recipients. 

6. Introduir el percentatge de cera necessària en cadascun dels recipients, les 
quantitats varien segons el que es vulgui estudiar. 

 

 

 

 

 

 Figura	  1.	  Omplerta	  del	  pot	  amb	  pols	  i	  cera	  
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7. Tornar a col·locar les tapes correctament (enroscant i abaixant la tanca de 
seguretat). 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

1 Col·locació al suport.         2 Gir del cargol.     3. Baixada de la  palanca. 

7. Repetir els passos anteriors en el segon recipient. 

8. Tancar la tapa del molí. 

9. Realitzar la prova d’estanqueitat en ambdós recipients. 

Programar el molí 
1. Prémer la tecla MILLING i introduir-hi el temps de cicle de mòlta. En aquest cas 
30 minuts. 

2. Prémer la tecla PAUSE i subministrar-li el temps de descans, normalment 30 
minuts amb les mateixes tecles que el « MILLING ». 

3. Introduir-hi les repeticions necessàries mitjançant REPEAT, per exemple 48 hores 
de molta són 95 repeticions (96 mitges hores). 

4. Introduir el número de revolucions desitjades amb rpm. Per exemple 160 rpm. 

5. Polsar START. D’aquesta forma aconseguim engegar el molí en 96 cicles de 30 
minuts de mòlta alternant-se amb 30 minuts de repòs. 
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Figura 2. Quadre de comandament del molí. 

 

REGISTRES 
En el laboratori a on es ubicat el molí dins del departament de Ciència de Materials i 
Enginyeria Metal·lúrgica de l’ESTEIB hi ha un paper de registre on es necessari 
apuntar el nom d’operari, el material a moldre i les hores de treball del molí que es 
va utilitzar. 

CONTROL DE CANVIS  
 

Versió Canvis realitzats Data 
Arxiu 
electrònic 

    

    

    

CONTROL DE COPIES  
 

Còpia 
número 

Nom Càrrec Signatura Data 

     

     

     

Display revolucions de gir (r.p.m) 

Repetitions, indicació de 
repeticions. 

Temps, en minuts de cada pausa. 

Temps, en minuts de cada cicle de 
mòlta. 

Start, començar la mòlta 

Stop, para la mòlta. 

Reverse, inverteix el sentit de la 
mòlta. 

Pause, selecciona el mode pausa del 
cicles. 

Milling,	  selecciona	  el	  mode	  de	  mòlta	  dels	  
cicles.	  
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3. EXTRACCIÓ DE POLS D’ALUMINI EN 
ATMOSFERA CONTROLADA 

OBJECTIU 
Definir el procediment per extraure i catalogar la pols d’alumini resultant de 
les diverses molturacions realitzades a partir de pols d’alumini en una 
atmosfera controlada d’heli. 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 
La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 
personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a extraure la pols dels recipients 
on es practiquen les molturacions o a manipular la Glovebox on es realitzen 
les extraccions. 

Precaucions  
Durant l’assaig el personal haurà de portar sempre posat el següent equip 
per tal d’evitar possibles accidents durant la manipulació de substàncies 
perilloses com es la pols d’alumini: 

- Guants de Protecció de Làtex.  

- Ulleres de Protecció de laboratori. 

- Mascareta. 

- Bata de Laboratori. 

Totes les claus de la instal·lació de buit s’han de manipular amb compte, 
sense fer canvis bruscos de cabdal que puguin comportar un perill per a la 
instal·lació i/o usuaris. 

DEFINICIONS 
Glovebox: Es tracta d’espai de plàstic de forma piramidal amb dos forats 
amb guants per poder manipular les substàncies que es fiquin dintre. En un 
dels extrems hi ha una boca d’entrada o sortida d’aire, per on es pot fer el 
buit i introduir un gas inert que faci d’atmosfera controlada per evitar 
reaccions adverses amb els productes a manipular. El tancament de la 
Glovebox es fa mitjançant un dispositiu de tipus Zip. 

DESCRIPCIÓ 

Material i equip 
- 1 Glovebox. 

- 1 Bomba d’extracció 

- 1 Instal·lació de buit. 

- 1 Camera de Fotos 

- 1 Connector LCD22004 (Connectat a la Glovebox) 
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- 1 Paper absorbent col·locat a la base de la Glovebox. 

- 2 Papers absorbents de reserva per imprevistos. 

- 1 Protector de Cartró. Al interior es col·locaran els següents elements: 

- 1 Pot de mòlta ple de mostra de pols d’alumini. 

- 1 Espàtula de plàstic 

- 1 Cullereta metàl·lica 

- 1 Pinces de plàstic. 

- 1 Dessecador petit amb màniga i connector LCD22004. Al interior es 
col·locaran els següents elements: 

- 2 Claus Allen del número 5. 

- 1 Got de Precipitats de 100 ml. (forma alta). Al interior es col·locarà: 

- 3 Vials de vidre grans, mig plens d’acetona pesats i registrats. 

- 1 Pot de plàstic amb tapa de 50 ml. . Aquest pot s’ha de col·locar obert 
dins el dessecador.  

- 3 Parells de guants de làtex. 

- 1 Embut per pesar (sabatetes) de 35 ml. 

- 1 Màniga amb 2 connectors LCD22004. 

Procediment. 
1. Posar-se l’equip de protecció personal i anotar les dades de l’extracció 
(Data, Hora i Mostra a extraure). 

2. Preparar els materials indicats al punt 4.4.1 i col·locar-los dins de la 
Glovebox per tenir un correcte accés a l’hora de començar l’extracció. 

3. Connectar la bomba d’extracció. 

4. Fer el buit a totes les manegues que intervinguin en l’extracció per tal 
d’evitar la intrusió d’oxigen dins la Glovebox durant l’extracció de la pols. 

5. Fer el buit al dessecador un cop ficats al interior tots els elements 
descrits al punt 4.4.1. 

6. Col·locar correctament el paper absorbent a la base de la Glovebox, 
evitant així que es taqui la base de la Glovebox. 

7. Instal·lar la manega amb connector LCD22004 a la boca de la Glovebox, 
per tal de facilitar l’extracció de l’oxigen. 

8. Preparar el cartró protector amb tots els elements anomenats al punt 
4.4.1 i tancar-lo mitjançant cinta adhesiva, d’aquesta manera protegim la 
Glovebox de ser foradada per el cantells vius del pot i els elements 
metàl·lics. 

9. Introduir el protector dins la Glovebox, col·locant-hi a sobre la manega 
que hi ha dins la Glovebox per tal d’evitar que es talli el flux d’aire sortint 
durant la fase de buit. 
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10. Introduir el dessecador amb tots els elements dins la Glovebox.  

11. Comprovar que tots els instruments col·locats dins la Glovebox queden 
correctament alineats per tal d’afavorir la sortida de l’aire en la fase de buit. 

12. Treure els protectors de plàstic i col·locar-los en un lloc fàcilment 
accessible. 

13. Tancar el Zip de la Glovebox, evitant que es formin arrugues que puguin 
dificultar el procés de buidat de la Glovebox. 

14. Doblegar la Glovebox tant com es pugui, evitant que quedin arrugues 
pronunciades, per tal d’estalviar temps de treball a la bomba d’extracció. 

15. Començar l’extracció d’aire de l’interior de la Glovebox actuant sobre les 
claus de la instal·lació de buit. Assegurar-se que estan obertes les claus B, 
C i E i tancades A i D. 

16. Al finalitzar el buit. Obrir la clau de pas de l’Heli i comprovar la correcta 
obertura de les claus de la instal·lació. Assegurar-se que estan obertes les 
claus A, B i C i tancades D i E. 

17. Al estar inflada la Glovebox. Repetir el passos 15 i 16 dos cops mes per 
tal d’assegurar la correcte neteja d’aire dins la Glovebox. 

18. Col·locar-se guants de làtex i introduir les mans en els guants que hi han 
incorporats en la Glovebox. 

19. Desfer el buit al dessecador. 

20. Col·locar un parell de guants de làtex per fora dels guants propis de la 
Glovebox per tal d’evitar la degradació dels guants de la Glovebox.  

21. Mesurar la pressió dins la Glovebox abans de començar l’extracció de 
pols. 

22. Seleccionar el pot a obrir. Obrir-lo amb l’ajut les claus Allen. 

23. Retirar les boles del pot, observant sempre l’aspecte per tal d’aportar 
apunts sobre l’extracció. S’han de contar les boles que s’extreuen de 
l’interior i ficar-les dins el pot de plàstic de 50 ml. amb tapa. 

24. Observar visualment l’estat de la pols per tal d’aportar apunts al 
registre. 

25. Repartir la quantitat de pols obtinguda entre els 3 vials amb acetona. 

26. Fer el buit al pot de molturació. 

27. Durant els punts 22 al 26 prendre les fotografies oportunes per tal de 
facilitar el treball de reconeixement i catalogació de la pols. 

28. Retirar el guants de làtex col·locats sobre els guants de la Glovebox. 

29. Obrir el Zip i treure tots els elements de dins de la Glovebox. 

30. Catalogar la pots i registrar-la. 

Neteja i manteniment 
La instrumentació i recipients que hagin estat en contacte amb la pols 
d’alumini han de ser rentats correctament per evitar el contacte de la pols 
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amb altres productes o amb el cos humà.  La neteja es durà a terme 
seguint els passos marcats al protocol pertinent. 

Tots el instruments i recipients han de ser correctament emmagatzemats 
per evitar rotures o pèrdues i assegurar la correcta realització d’extraccions 
posteriors. 

REGISTRES 
Tots els productes de l’extracció han d’estar correctament registrats, 
marcant els vials on es troba la pols seguint la següent pauta: 

Tipus de Material - ??? – Temps de molturació – Pot de molturació 

Ex:  

Al – 5 – 20 – A1 

CONTROL DE CANVIS 
Versió Canvis realitzats Data Arxiu electrònic 

    

    

    

CONTROL DE CÒPIES 
Còpia número Nom Càrrec Signatura Data 
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4. NETEJA DELS RECIPIENTS, TAPES I BOLES 
DEL MOLÍ DE BOLES 

OBJECTIU 
Definir el procediment per netejar els recipients i les boles que hem emprat 
per moldre la pols per tal de poder garantir un correcte funcionament en 
serveis posteriors. 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 
La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 
personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi, després d’haver extret la pols 
dels recipients on es practiquen les molturacions, a la neteja del material 
que s’ha utilitzat per aquesta operació: els pots, les tapes i les boles 
metàl·liques. 

Precaucions 
Durant la neteja el personal haurà de portar sempre posat el següent equip 
per tal d’evitar possibles accidents durant la manipulació de substàncies 
perilloses com són: les restes de pols d’alumini i la sosa (NaOH): 

- Guants de Protecció de Làtex. 

- Ulleres de Protecció de laboratori. 

- Mascareta. 

- Bata de laboratori. 

A més a més aquesta operació es durà a terme íntegrament dins de la 
campana extractora 

FLOWTRONIC a fi d’evitar possibles basaments de la sosa. 

DEFINICIONS 
No procedeix. 

DESCRIPCIÓ 

Material i equip 
- 2 Pots de mòlta amb tots els seus accessoris: tapa, boles i junta tòrica. 

- Sosa 10M (NaOH) 

- Paper de cel·lulosa 

- 2 Vasos de precipitats de 100ml 

- 2 Cristal·litzadors 

- 1 Campana extractora FLOWTRONIC 

- 1 Embut 
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- Màquina d’ultrasons SELECTA 

- 1 Vara de vidre 

- Aigua destil·lada 

- Assecador 

- Recipient de plàstic proveït de paper de cel·lulosa 

 Procediment. 
1. Abans de procedir a tocar el material a netejar és obligatori complir 
l’apartat 2 d’aquest protocol, posant-nos les proteccions que s’hi indiquen. 

2. Agafar 1 pot amb la seva corresponent tapa, junta tòrica i boles 
metàl·liques i posar-les sobre un paper de cel·lulosa a dins de la campana 
extractora FLOWTRONIC. 

3. Separar de la tapa la junta tòrica i deixar-la a resguard. 

4. Agafar les boles i posar-les dins d’un dels vasos de precipitats anotant en 
aquest al pot al que pertanyen (Fotografia). 

5. Obrir el pot que conté la sosa 10N (NaOH), (Fotografia), i amb l’ajut d’un 
embut s’aboca dins del pot de mòlta fins gairebé al límit, (Fotografia), per 
tal que tota la zona que ha estat en contacte amb la pols d’alumini durant la 
mòlta quedi mullada per la sosa. 

6. Repetir el procediment per el vas de precipitats que conté les boles 
metàl·liques fins que aquestes quedin cobertes (Fotografia). 

7. Agafar la tapa i tancar la finestra de la campana extractora. 

8. Si la tapa està excessivament bruta, amb molta pols d’alumini adherida, 
s’ha de netejar utilitzant la polidora rotativa, (Fotografia), fent una primera 
passada de 3 minuts amb dissolució de diamant de 6 micres, (Fotografia), i 
una altre de 5 minuts amb dissolució de diamant de 1 micra, (Fotografia). 
Si la tapa seguís estan bruta repetir la segona passada un altre cop fins que 
quedés satisfactòria. 

9. Passat un temps prudencial es mira en quin estat estan el pot i les boles 
metàl·liques. Si continuen brutes agafar el vas de precipitats amb les boles i 
el pot de mòlta i, per separat, posar-los 15 minuts a la màquina d’ultrasons 
SELECTA, (Fotografia).  

10. Es repeteix el punt anterior fins que deixin de sortir bombolles.  

11. Retirar la sosa dins la campana extractora. La sosa es torna a 
emmagatzemar dins del pot fins a un màxim de tres reutilitzacions.  
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12. Quan el pot de mòlta i les boles ja no estan en contacte amb la sosa 
s’han de rentar a la pica seguint aquests 4 passos: aigua corrent, sabó, 
aigua corrent i aigua destil·lada.  

13.  Repetir 12 per a tots aquells estris que s’hagin contaminat durant la 
neteja. 

14. Deixar assecar a l’aire o passar paper absorbent. 

 

REGISTRES 
Quan s’utilitzi la sosa s’ha d’anotar en una etiqueta quantes vegades s’ha 
reciclat aquella sosa. 

 

CONTROL DE CANVIS 

Versió Canvis realitzats Data 
Arxiu 
electrònic 

    

    

 

CONTROL DE CÒPIES 
Còpia 
número 

Nom Càrrec Signatura Data 
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5. PROTOCOL PER L’EMBOTICIÓ D’UNA 
MOSTRA EN CALENT 

OBJECTIU 
Definir el procediment per fixar metalls o partícules de pols en un suport 
que permeti la determinació de la duresa i l’anàlisi metal-logràfic. 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 
La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 
personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a embotir una mostra en calent 
amb la màquina Remet Evolution. 

DEFINICIONS 
Embotidora: màquina destinada a subjectar mostres petites de metalls 
(amb resina mitjançant pressió i calor) o de pols per tal de poder manipular 
amb relativa facilitat aquestes mostres per fer estudis posteriors.  

DESCRIPCIÓ 
 

8.4.1 Material i equip 
• Embotidora Remet Evolution.  

• Resina epoxi, EPOMET.  

• Balança Cobos JT-120. 

• Espàtula amb cullereta petita. 

• Recipient de plàstic de 50 ml. 

 
NOTA: És recomanable llegir tot el protocol abans de 
començar. 

Configuració inicial de la embotidora. 
1. Obrir la clau de pas de la pressió. (Figura 1) 

2. Obrir la clau de pas de l’aigua. (Figura 2).  

3. Comprovar que el baròmetre marca una pressió de 8 bars 
(1 en Figura 4). Si no és així, s’ha de variar la pressió mitjançant 

el regulador de l’esquerra (2 en Figura 4).  

4. Pujar el pistó a dalt de tot (3 en Figura 4) i 
mantenir-lo en aquesta posició mitjançant la 
palanca negre (4 en Figura 4)  

5. Un cop dipositat el material sobre el pistó (vegeu 
4.4) s’ha de comprovar que les variables de procés 
siguin les adequades. S’haurà d’encendre la 

Figura 1 

Figura 2 
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màquina mitjançant el botó START i treure la funda de plàstic del 
panell de comandament. Prémer 1, 2 o 3 vegades (Figura 3)  

6. el botó PROG. per accedir a la temperatura d’embotició, el temps 
que dura el procés i la temperatura de refredament, 
respectivament. Dades aconsellables: 

7. Temperatura del procés: 150ºC. 

8. Temps del procés: 20 minuts. 

9. Temperatura final: 45ºC. 

10.  

11.  

12.  
Figura 4 

13.  

Preparació de la Resina. 
1. Encendre la balança. Prémer botó ON/Zero 

(Botó vermell Figura 5) i esperar 10 segons fins 
que marqui en la pantalla 0,00 g. 

2. Col·locar el recipient de plàstic buit sobre la 
balança. Esperar a que s’estabilitzi.  

3. Un cop s’hagi estabilitzat, apareixerà el símbol 
“O” a dalt a l’esquerra de la pantalla. Ara ja es 
pot tarar la balança mitjançant el botó “Tare” de color blau. 

4. Omplir cuidadosament el recipient de resina epomet, per tal de 
no abocar-ne fora. La quantitat necessària és aproximadament 
de 20 g. 

5.  

	  2	   1	  
	  

4	  
	  

3	  
	  

Figura 3 

Figura 5 
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Procediment general 
6. Realitzar el pas 4.4. Preparació de 20 g de resina epomet. 

7. Realitzar el pas 4.5. Preparació i configuració de la embotidora. 

8. Per dipositar el material sobre el pistó ens ajudarem d’una 
espàtula de laboratori. Agafar una petita quantitat de la mostra 
a analitzar amb la cullereta petita de la espàtula. Haurem 
d’intentar dispersar les partícules el millor possible per tal de 
que no hi hagi contacte entre elles, i la resina pugui penetrar 
entre elles. 

9. Baixar el pistó fins a baix de tot, i mantenir la palanca cap a 
baix.  

10. Acoblar el tancament a pressió fins que encaixi amb la rosca, i 
enroscar (sentit horari) perquè quedi hermèticament tancat. 

11. Afluixar el tancament mitja volta com a sistema de precaució. 

12. Esperar aproximadament 20 minuts fins que la embotidora 
finalitzi el procés. En aquest moment s’activarà el procés de 
refrigeració. 

13. Vigilar que el tub de desaigua de la refrigeració estigui dins la 
pica i no esquitxi fora.  

14. Un cop finalitzi el procés de refrigeració, la embotidora emetrà 
una senyal acústica indicant que ja es pot extreure la mostra. 

15. Obrir el tancament (sentit antihorari) i desacoblar-lo. 

16. Apujar el pistó i extreure la mostra amb precaució. 

17. Tancar la clau de pas de la pressió (Figura 1 sentit invers). 

18. Tancar la clau de pas de l’aigua (Figura 2 sentit invers). 

19.  

Neteja i manteniment 
20. Apagar la embotidora mitjançant el botó STOP. 

21. Recollir i netejar qualsevol resta de la resina, tant a la 
embotidora, com a la balança o com a la taula.  

22. Netejar la espàtula i dipositar el recipient de plàstic dins el pot 
de resina. 

REGISTRES 
No s’aplica. 
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CONTROL DE CANVIS 

Versió Canvis realitzats Data 
Arxiu 
electrònic 

    

    

    

    

    

    

 
CONTROL DE CÒPIES 
Còpia 
número Nom Càrrec Signatura Data 
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6. PROTOCOL PER L’EMBOTICIÓ D’UNA 
MOSTRA EN FRED 
 

OBJECTIU 
Definir el procediment per fixar les mostres de làmina d’alumini en un 
suport que permeti la determinació de la duresa i l’anàlisi metal·logràfic 
sense augmentar significativament la temperatura. 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 
La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 
personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a embotir una mostra en fred. 

DEFINICIONS 
Embotidora: màquina destinada a subjectar mostres petites de metalls 
(amb resina mitjançant pressió i calor) o de pols per tal de poder manipular 
amb relativa facilitat aquestes mostres per fer estudis posteriors. 

DESCRIPCIÓ 

Material i equip 
• Kit de resina epoxy + enduridor (epofix kit per exemple) amb 

els següents elements: 

o Resina 

o Enduridor 

o Vas de PVC per fer la mescla 

o Útil de forma llarga i prima per a remenar 

o 2 xeringues graduades volumètricament 

o Motlles de plàstic amb la tapa inferior corresponent 

• Lloc fresc i sec pel posterior assecament 

• Embotidora specimen mount press buehler (sense resistència 
elèctrica). 

Procediment. 
• Codificar els motlles amb la referència de les mostres a embotir. 

• Fixar la tapa inferior a cada motlle. 

• Col·locar cada mostra al fons del motlle corresponent, intentant que 
quedi el màxim de plana i centrada possible. 

• Mitjançant les xeringues i el vas, preparar la mescla de resina + 
enduridor segons les proporcions volumètriques que indiqui el 
fabricant (mirar etiqueta del kit). Important fer servir una xeringa per 
a cada component i no barrejar-les. 
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• Avocar la mescla dins dels motlles, amb cura de no moure les 
mostres. 

• Deixar reposar en un lloc fresc el temps d’enduriment que indiqui el 
fabricant. 

• Un cop sec, es procedirà a l’extracció dels motlles mitjançant la 
premsa hidràulica de l’embotidora specimen mount press buehler. 

• Es treuen les tapes inferiors dels motlles. 

• Posteriorment, es col·loca cada motlle sobre el forat de la premsa el 
màxim centrat possible. 

• Mitjançant la palanca hidràulica, fer pressionar el punxó sobre la 
mostra fins que aquesta surti de dins del motlle. Un cop extreta una 
mostra, codificar-la abans de barrejar-la amb la resta. 

 

Neteja i manteniment 
1. Netejar amb aigua i sabó tots els útils. 

2. Un cop separats els motlles de les mostres, netejar amb acetona 
la referència utilitzada. 

 

 

REGISTRES 
No s’aplica. 

CONTROL DE CANVIS 

Versió Canvis realitzats Data 
Arxiu 
electrònic 

    

    

    

    

    

    

 

ANNEXE I: CONTROL DE CÒPIES 
Còpia 
número Nom Càrrec Signatura Data 
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7. PROTOCOL DE POLIT I DESBAST 

OBJECTIU 
Definir el procediment per a desbastar i polir una proveta embotida per al 
seu anàlisi de duresa, mitjançant la polidora circular Labopol-5 de Struers. 

 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 
La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 
personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a desbastar i polir una proveta 
per al seu anàlisi de duresa en la polidora circular Labopol-5 de Struers. 

 

DEFINICIONS 
Polidora circular: Polidora que consta d’un plat, el qual pot muntar papers 
de desbast, i els desplaça circularment de manera que s’aconsegueix una 
superfície de polit que es desplaça a una velocitat controlada. 

Suspensió de diamant: suspensió líquida que conté partícules de diamant, i 
les quals tenen una mida determinada que fa que la suspensió serveixi per 
un acabat més o menys fi. 

DESCRIPCIÓ 
 

Material i equip 
• Polidora Labopol-5 de Struers 

• Papers de desbast P240, P600 i P1200 (segons nomenclatura 
UNE) i draps de polit de 6µm i 1µm. 

• Suspensions de diamant Buehler de 6µm i 1µm. 

• Lubricant líquid per a polit Buehler 

• Proveta embotida per polir 

Procediment 
1- Marcar la proveta amb una fletxa a la seva cara superior per 

conèixer en tot moment la seva orientació de polit 

2- Instal·lar el plat P240 en la polidora i polir durant 1 minut en 
mullat, i sempre fent força amb les dues mans, seguint el 
següent procés: 

 

a. Polir 30 segons a 300 rpm 
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b. Girar proveta 90º i polir 30 segons més a 300 rpm 

 

 

 

3- Canviar el plat P240 per el P600. Polir en mullat 
durant 2 minuts seguint el patró: 

a. Polir 1 minut a 300 rpm amb la proveta 
en posició inicial 

 

 

b. Polir 1 minut a 300 rpm girant la proveta 
90º 

 

 

 

4- Canviar el plat P600 pel plat P1200. Polir en 
mullat durant 3 minuts seguint els passos: 

a. Polir durant 1 minut a 300 rpm amb la 
proveta en posició inicial 

 

 

b. Polir durant 1 minut a 300 rpm girant la 
proveta 90º 

 

 

c. Polir durant 30 segons a 300 rpm girant 
la proveta 90º més 

 

 

d. Polir durant 30 segons més a 300 rpm 
girant altre cop la proveta 90º 

 

5- Netejar la proveta amb aigua i després amb aigua destil·lada. 
Assecar-la amb paper. 

6- Instal·lar el plat de polit de 6 µm (de color groc). Ruixar la part 
del plat per on passarà la proveta quan es poleixi (un anell a la 
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meitat del radi del plat) amb la suspensió de diamant per polit 
de 6 µm de Buehler (de color groc), de forma que quedi una 
capa homogènia, i repartir-la perl plat amb la mateixa proveta 
per mullar tot el plat. 

7- Polir durant 10 minuts seguint les següents 
indicacions: 

a. Polir durant 4 minuts a 300 rpm amb 
la proveta en la seva posició inicial 

 

 

b. Polir durant 3 minuts a 250 rpm girant 
la proveta 90º, fent dues ruixades de 
suspensió de diamant de 6 µm al centre 
del plat al moment de girar-la 

 

 

c. Polir durant 3 minuts més a 200 rpm 
girant la proveta 90º, fent dues 
ruixades de lubricant al centre del plat 
al moment de girar-la 

 

8- Netejar la proveta amb aigua destil·lada. Assecar la superfície 
amb l’assecador desplaçant la pel·lícula d’aigua cap a un costat 
procurant no fragmentar-la. 

9- Instal·lar el plat de polit de 1µm (color grana). Ruixar el plat 
amb la suspensió de diamant de polit de 1µm Buehler (de color 
turquesa), de la mateixa manera com ho havíem fet amb la 
suspensió de 6µm per tot el plat. 

10- Polir la proveta durant 8 minuts seguint 
el procediment: 

a. Polir durant 2 minuts a 150 rpm girant la 
proveta 90º respecte l’última posició que 
tenia. 

 

 

b. Polir 2 minuts més a 150 rpm girant la 
proveta cap a la seva posició inicial, fent 
dues ruixades de suspensió de diamant 
de 1µm al moment de girar-la. 
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c. Polir altres 2 minuts a 150 rpm girant la 
proveta 90º, i fent dues ruixades de 
lubricant al moment de girar-la. 

 

 

d. Polir 2 minuts més a 150 rpm girant la 
proveta 90º més, i fent dues ruixades de 
lubricant al moment de girar-la. 

 

11- Netejar la proveta amb aigua destil·lada. Assecar la 
superfície amb l’assecador desplaçant la pel·lícula d’aigua cap a 
un costat procurant no fragmentar-la. 

 

Neteja i manteniment 
1- Desar els plats de 6 µm i 1 µm en les bosses hermètiques 

corresponents per evitar contaminació d’agents externs. 

REGISTRES 
No s’aplica. 
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8. CALIBRAT DEL SISTEMA DE MESURA DE 
LONGITUD D’UN MICRODURÒMETRE BUEHLER 
MODEL 5114 

OBJECTIU 
Definir el procediment per calibrar el sistema de mesura de longitud d’un 
microduròmetre marca Buehler model 5114 en tots els augments de 
l’aparell. 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 
La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 
personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a configurar i calibrar un 
microduròmetre marca Buehler model 5114 en tots els augments de 
l’aparell. 

DEFINICIONS 
Microduròmetre: Aparell que serveix per mesurar la duresa d’un material 
mitjançant l’aplicació d’una força de compressió generada per una massa no 
superior a 1 kg. 

DESCRIPCIÓ 

Material i equip 
- Microduròmetre marca Buehler model 5114. 

- Patró de longitud de 1 mm amb precisió 0,01 mm. 

Configuració inicial del microduròmetre.  
1. Retirar la funda de plàstic que protegeix el microduròmetre. 

2. Posar en marxa el microduròmetre amb l’interruptor ON/OFF (1 en Figura 
1). 

3. Polsar el botó START de la pantalla digital (3 en Figura 1).  

4. Retirar el protector de l’ocular (1 en Figura 1). 

5. Situar el patró de longitud sobre la taula portaobjectes (5 en Figura 12), 
de forma que el text que apareix sobre el regla es pugui llegir correctament 
a la posició de treball de l’operari i centrat sota la zona il·luminada. 

6. Girar la torreta portaobjectius (4 en Figura 2) fins a col·locar l’objectiu de 
X10 en la posició frontal (la més propera a l’operari). 

7. Observar per l’ocular i variar la distància focal mitjançant el 
comandament (2 en Figura 1) fins enfocar correctament el patró de 
longitud. 

8. Mitjançant els micròmetres (6 i 7 en Figura 2) moure la taula 
portaobjectes (5 en Figura 2) fins a centrar el patró de longitud. La 
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utilització dels cercles concèntrics del propi patró pot ajudar a localitzar la 
regla del patró. 

9. Observar per l’ocular i mitjançant els micròmetres (6 i 7 en Figura 2) 
moure la taula portaobjectes (5 en Figura 2) fins que l’extrem esquerre del 
patró quedi dins del camp visual. 

10. Observar per l’ocular i, emprant el micròmetre de moviment 
horitzontal (6 en Figura 2), desplaçar el patró de longitud i comprovar que 
la imatge de la regla graduada no es desplaça en sentit vertical. Si es 

desplaça moure manualment el patró per realinear-lo i repetir l’operació des 
del punt 8.  

Calibratge del durometre  

Calibratge del duròmetre a X10 
1. Comprovar que l’objectiu X10 muntat en la torreta portaobjectius (4 en 
Figura 2) està en la posició més proper a l’usuari. En cas contrari fer girar la 
torreta fins a aconseguir-ho, tot centrant l’objectiu en la seva posició 
correcta. 

2. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en Figura 2) 
per ajuntar les dues línies verticals (Figura 3 a) fins deixar una fina línia de 
llum entre elles (Figura 3 b). Fixar el zero polsant la corresponent icona de 
la consola electrònica de control (Figura  c). La xifra de distància que surt 
en la consola ha de ser 0,000 mm  (Figura  d). 

3. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en Figura ) 
per separar les dues línies verticals. 

1	  

3	  

Figura 1. Imatge general del microduròmetre i detalls laterals. 

2	  
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4. Observar per l’ocular i comprovar que l’extrem esquerre el patró de 
mesura aproximadament està situat a mig camí entre el centre i l‘extrem 
esquerre de la imatge. Si no és així, moure el micròmetre de moviment 
horitzontal (6 en Figura  2) fins a aconseguir-ho. 

5. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals del 
patró que delimitin 10 µm i estiguin situades en la zona central de la imatge 
de l’ocular. 

6. Observar per l’ocular i moure el comandament de centratge de l’objectiu 

(2 en Figura 2) fins que la part dreta de la línia vertical esquerre de 
l’objectiu coincideixi amb la part dreta de la línia esquerra del patró que s’ha 
escollit (Figura 2). 

7. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura de l’objectiu (3 
en Figura 2) fins que la part esquerra de la línia dreta de l’objectiu 
coincideixi amb la part dreta de la línia del patró. La separació entre les 
línies de mesura correspon a la xifra que apareix en el dial de la consola 
electrònica de control (Figura  d). Anotar la distància nominal entre les línies 
de referència del patró i el resultat de la mesura (model 3). 

8. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals del 
patró que delimitin 20 µm i estiguin situades en la zona central de la imatge 
de l’ocular. Realitzar la mesura de la distància entre línies segons els punts 
6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància nominal entre les línies de 
referència del patró i el resultat de la mesura (model 3). 

9. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals del 
patró que delimitin 30 m i estiguin situades en la zona central de la imatge 

1	  

Figura 2. Imatge general del microduròmetre i detalls frontals. 

2	  
3	  

4	  

5	  

6	  

7	  
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de l’ocular. Si no fos possible, mitjançant el micròmetre de desplaçament 
horitzontal desplaçar el patró cap a l’esquerre fins que sigui possible. 
Realitzar la mesura de la distància entre les línies escollides segons els 
punts 6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància nominal entre les línies de 
referència del patró i el resultat de la mesura (model 3). 

10. Repetir el punt 9 escollint com a referència línies del patró que 
delimitin respectivament 40 µm, 50 µm, 60 µm, 70 µm, 80 µm i 90 µm. 

11. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal, desplaçar el 

patró 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des del punt 2 
fins el punt 10 d’aquest apartat. 

12. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal, desplaçar el 
patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des 
del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

13. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal, desplaçar el 
patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des 
del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

14. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal, desplaçar el 
patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des 
del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

Figura 3. Esquema del sistema de mesura de distàncies i icona per posar a zero. 

a)	   b)	   c)	   d)	  
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Calibratge del duròmetre a X50 
1. Comprovar que l’objectiu X50 muntat en la torreta portaobjectius (4 en 
Figura ) està en la posició més proper a l’usuari. En cas contrari fer girar la 
torreta fins a aconseguir-ho, tot centrant l’objectiu en la seva posició 
correcta. 

2. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en Figura 2) 
per ajuntar les dues línies verticals (Figura 3 a) fins deixar una fina línia de 
llum entre elles (Figura 3 b). Fixar el zero polsant la corresponent icona de 

la consola electrònica de control (Figura 3 c). La xifra de distància que surt 
en la consola ha de ser 0,000 mm  (Figura 4 d). 

3. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en Figura 1) 
per separar les dues línies verticals. 

4. Observar per l’ocular i comprovar que l’extrem esquerre el patró de 
mesura aproximadament està situat a mig camí entre el centre i l‘extrem 
esquerre de la imatge. Si no és així, moure el micròmetre de moviment 
horitzontal (6 en Figura 2) fins a aconseguir-ho. 

5. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals del 
patró que delimitin 5 µm i estiguin situades en la zona central de la imatge 
de l’ocular. 

Figura 4. Esquema de les línies de distància del patró i posició de les línies del 
sistema de mesura a X10 augments. 

Línies	  de	  mesura	  de	  l’objectiu	  

Línies	  de	  distància	  del	  patró	  
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6. Observar per l’ocular i moure el comandament de centratge de l’objectiu 
(2 en Figura 2) fins que la part dreta de la línia vertical esquerre de 
l’objectiu coincideixi amb la part dreta de la línia esquerra del patró que s’ha 
escollit (Figura 2). 

7. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura de l’objectiu (3 
en Figura 2) fins que la part esquerra de la línia dreta de l’objectiu 
coincideixi amb la part dreta de la línia del patró. La separació entre les 
línies de mesura correspon a la xifra que apareix en el dial de la consola 

electrònica de control (Figura 3 d). Anotar la distància nominal entre les 
línies de referència del patró i el resultat de la mesura (model 5). 

8. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals del 
patró que delimitin 10 µm i estiguin situades en la zona central de la imatge 
de l’ocular. Realitzar la mesura de la distància entre línies segons els punts 
6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància nominal entre les línies de 
referència del patró i el resultat de la mesura (model 5). 

9. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals del 
patró que delimitin 15 µm i estiguin situades en la zona central de la imatge 
de l’ocular. Si no fos possible, mitjançant el micròmetre de desplaçament 
horitzontal desplaçar el patró cap a l’esquerre fins que sigui possible. 
Realitzar la mesura de la distància entre les línies escollides segons els 
punts 6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància nominal entre les línies de 
referència del patró i el resultat de la mesura (model 5). 

10. Repetir el punt 9 escollint com a referència línies del patró que 
delimitin respectivament 20 µm, 25 µm, 30 µm, 35 µm, 40 µm i 45 µm. 

Figura 5. Esquema de les línies de distància del patró i posició de les línies del 
sistema de mesura a X50 augments. 

Línies	  de	  mesura	  de	  l’objectiu	  

Línies	  de	  distància	  del	  patró	  
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11. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 
patró 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des del punt 2 
fins el punt 10 d’aquest apartat. 

12. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 
patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des 
del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

13. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 
patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des 
del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

14. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 
patró uns altres 0,20 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des 
del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

Calibratge del duròmetre a X100 
1. Comprovar que l’objectiu X100 muntat en la torreta portaobjectius (4 en 
Figura 2) està en la posició més proper a l’usuari. En cas contrari fer girar la 
torreta fins a aconseguir-ho, tot centrant l’objectiu en la seva posició 
correcta. 

2. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en Figura 2) 
per ajuntar les dues línies verticals (Figura 3 a) fins deixar una fina línia de 
llum entre elles (Figura 3 b). Fixar el zero polsant la corresponent icona de 
la consola electrònica de control (Figura 3 c). La xifra de distància que surt 
en la consola ha de ser 0,000 mm  (Figura 3 d). 

3. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura (3 en Figura 1) 
per separar les dues línies verticals. 

4. Observar per l’ocular i comprovar que l’extrem esquerre el patró de 
mesura aproximadament està situat a mig camí entre el centre i l‘extrem 
esquerre de la imatge. Si no és així, moure el micròmetre de moviment 
horitzontal (6 en Figura 2) fins a aconseguir-ho. 

5. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals del 
patró que delimitin 5 µm i estiguin situades en la zona central de la imatge 
de l’ocular. 

6. Observar per l’ocular i moure el comandament de centratge de l’objectiu 
(2 en Figura 1) fins que la part dreta de la línia vertical esquerre de 
l’objectiu coincideixi amb la part dreta de la línia esquerra del patró que s’ha 
escollit (Figura 4). 
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7. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura de l’objectiu (3 
en Figura 2) fins que la part esquerra de la línia dreta de l’objectiu 
coincideixi amb la part dreta de la línia del patró. La separació entre les 
línies de mesura correspon a la xifra que apareix en el dial de la consola 
electrònica de control (Figura 3 d). Anotar la distància nominal entre les 
línies de referència del patró i el resultat de la mesura (model 6). 

8. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals del 
patró que delimitin 10 µm i estiguin situades en la zona central de la imatge 
de l’ocular. Realitzar la mesura de la distància entre línies segons els punts 

6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància nominal entre les línies de 
referència del patró i el resultat de la mesura (model 6). 

9. Observar per l’ocular i escollir com a referència dues línies verticals del 
patró que delimitin 15 µm i estiguin situades en la zona central de la imatge 
de l’ocular. Si no fos possible, mitjançant el micròmetre de desplaçament 
horitzontal desplaçar el patró cap a l’esquerre fins que sigui possible. 
Realitzar la mesura de la distància entre les línies escollides segons els 
punts 6 i 7 d’aquest apartat. Anotar la distància nominal entre les línies de 
referència del patró i el resultat de la mesura (model 6). 

10. Repetir el punt 9 escollint com a referència línies del patró que 
delimitin respectivament 20 µm, 25 µm, 30 µm, 35 µm, 40 µm i 45 µm. 

11. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 
patró 0,30 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des del punt 2 
fins el punt 10 d’aquest apartat. 

Figura 6. Esquema de les línies de distància del patró i posició de les línies del 
sistema de mesura a X100 augments. 

Línies	  de	  mesura	  de	  l’objectiu	  

Línies	  de	  distància	  del	  patró	  
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12. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 
patró uns altres 0,30 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des 
del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

13. Mitjançant el micròmetre de desplaçament horitzontal desplaçar el 
patró uns altres 0,30 mm cap a l’esquerra. Repetir tot el procediment des 
del punt 2 fins el punt 10 d’aquest apartat. 

Neteja i manteniment 
Apagar el microduròmetre accionant l’interruptor ON/OFF (1 en Figura 1) 

Retirar el patró de la taula portaobjectes amb cura de no malmetre cap 
objectiu ni el patró. Embolicar-lo amb l’embolcall d’origen i guardar-lo en la 
seva caixa. 

Tapar l’ocular amb el seu protector. 

Tapar el microduròmetre amb la seva funda protectora. 

REGISTRES 
Les dades obtingudes durant el procés de calibratge del sistema de mesura 
de longitud del microduròmetre es recolliran en un full de registre seguint el 
model de l’0i es lliuraran al responsable de laboratori. 

 

CONTROL DE CANVIS 

Versió Canvis realitzats Data 
Arxiu 
electrònic 

    

    

    

 

CONTROL DE CÒPIES 
Còpia 
número 

Nom Càrrec Signatura Data 
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REGISTRE DE MESURES OBTINGUDES 
 Duròmetre: 

Buehler  
 Model: 5114  

 Operari:  Data:  

 Referència 
patró: 

 Augments  

     

 Nominal  Mesura Nominal Mesura 
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9. DETERMINACIÓ DE LA DURESA. 
MICRODURÒMETRE BUHELER MODEL 5114.  
 

OBJECTIU 
Definir el procediment per determinar la duresa en escala Vickers d’un 
material metàl·lic emprant un microduròmetre marca Buehler model 5114. 

RESPONSABILITAT D’APLICACIÓ I ABAST 
La responsabilitat d’aplicació i abast d’aquest procediment recau sobre tot el 
personal (tècnic i/o auxiliar) que procedeixi a mesurar la duresa en escala 
Vickers d’un material metàl·lic en un microduròmetre marca Buehler model 
5114. 

DEFINICIONS 
Microduròmetre: Aparell que serveix per mesurar la duresa d’un material 
mitjançant l’aplicació d’una força de compressió generada per una massa 
que actua sobre un punxó de forma i dimensions normalitzades. 

Microduresa Vickers: Mètode de mesura de la duresa d’un material on 
s’aplica una força de compressió generada per una massa no superior a 
0,5 kg sobre un punxó en forma de piràmide de base quadrada de 
dimensions normalitzades.  

DESCRIPCIÓ 

Material i equip 
Microduròmetre marca Buehler model 5114. 

Mostra del material que es mesurarà la duresa amb la superfície d’anàlisi 
adequadament polida. 

Configuració inicial del microduròmetre. 
23. Retirar la funda de plàstic que protegeix el microduròmetre. 

24. Posar en marxa el microduròmetre amb l’interruptor ON/OFF (1 
en Figura 6). 

25. Polsar el botó START de la pantalla digital (3 en Figura 6). 

26. Retirar el protector de l’ocular (2 en Figura 7). 

27. Situar la mostra del material sobre la taula portaobjectes (5 en 
Figura 7), de forma que la superfície d’anàlisi sigui paral·lela a la 
superfície de la taula portaobjectes. La mostra haurà d’estar 
adequadament recolzada o subjecte perquè no es mogui mentre 
es realitzi la mesura de duresa. En cas contrari es farà servir un 
utillatge de fixació adequat (2 en  
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28. Mitjançant els micròmetres (6 i 7 en Figura 7) moure la taula 
portaobjectes (5 en Figura 7) fins a situar la superfície d’anàlisi 
centrada sota la zona il·luminada. 

29. Girar la torreta portaobjectius (4 en Figura 7) fins a col·locar 
l’objectiu de X10 (anell distintiu de color groc) en la posició 
frontal (la més propera a l’operari). 

30. Observar per l’ocular i variar la distància focal mitjançant del 
comandament (2 en Figura 6) fins enfocar correctament la 

superfície d’anàlisi. 

31. Observar per l’ocular i mitjançant els micròmetres (6 i 7 en 
Figura 7) moure la taula portaobjectes (5 en Figura 7) fins que la 
zona de la superfície a analitzar quedi centrada en el camp 
visual. 

32. Seleccionar la carrega d’aplicació amb la rodeta situada en la 
part superior dreta del microduròmetre (1 en Figura 3).  

33. Seleccionar el temps de càrrega i descàrrega de la massa.   

Selecció de l’objectiu a emprar 
34. Calcular el valor esperat de la diagonal de l’empremta Vickers 

utilitzant l’expressió:        
          

 
HV

Mg1844d ⋅⋅=        

1	  

3	  

Figura 6. Imatge general del microduròmeter i detalls laterals 
Redactat	  per:	   Revisat	  per:	   Aprovat	  per:	  

Jordi	  Jorba	  Peiró	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  
 

2	  
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35. on:           
   d,  és el valor esperat de la diagonal   
    g= 9,806       
    M, és la massa de la càrrega aplicada 
expressada en g     HV, és el valor 
estimat de la duresa del material. Si aquest valor no es pot 
estimar, fer una sola determinació de la duresa seguint el punt 0 

36. Si el valor de  d  és inferior a 80 mm, es farà servir l’objectiu 
X100; si el valor de  d  està entre 80 mm i 160 mm, es farà 

servir l’objectiu X50; si el valor de  d  és superior a 160 mm, es 
farà servir l’objectiu X10. 

 

Selecció de la càrrega 
1. Seleccionar la carrega a aplicar amb la rodeta situada a la part 

superior dreta del microduròmetre. 

2. En el cas d’aplicar carregues baixes posar la rodeta en LOW. A 
traves de la pantalla tàctil, prémer el boto “carrega” i  
seleccionar la carrega a emprar.  

 

Determinació de la duresa 
37. Comprovar la massa a aplicar per generar la força de 

compressió sigui la correcte (1 en  

Figura 7. Imatge general del microduròmetre i detalls frontals. 
 

4	  

5	  

3	  

6	  

7	  

2	  

1	  
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38. Comprovar el temps de càrrega i descàrrega de la massa 
estiguin ben definits  

39. Comprovar que l’objectiu adequat per fer la mesura (X10, X50 
ó X100) està en la posició més propera a l’usuari. En cas 
contrari, fer girar la torreta portaobjectius (4 en Figura 7) fins a 
aconseguir-ho, tot centrant l’objectiu en la seva posició correcta. 

40. Obrir l’arxiu T:/Plantilles/PLA-L-OP-001 Plantilla de càlcul de 
microduresa Vickers.xls. Copiar el valor de la massa a aplicar per 
generar la força de compressió seleccionada en la casella 
adequada. Copiar en les caselles adequades els valors de 
correcció  a , b  i els valors dels errors estàndard que 
corresponen a l’objectiu a emprar (X10, X50, X100) obtinguts 
segons el protocol PN-L-CA-002-01. 

41. Observar per l’ocular (2 en Figura 7) i moure el comandament 
de centratge (3 en Figura 7) fins que la línia vertical on hi ha la 
creu de centratge quedi en el centre de la imatge. Mirant el 
comandament de centratge, ajustar-lo fins que la marca de la 
part mòbil coincideixi amb la marca de la part fixa (1 en Figura 
7). 

42. Observar per l’ocular (2 en Figura 7) i moure el comandament 
de mesura (3 en Figura 7) per ajuntar les dues línies 
verticals fins deixar una fina línia de llum entre elles. Fixar el 
zero polsant la corresponent icona de la consola electrònica de 
control . La xifra de distància que surt en posició D1 de la 
consola ha de ser 0,0 mm . 

43. Observar per l’ocular i mitjançant els micròmetres (6 i 7 en 
Figura 7) moure la taula portaobjectes (5 en Figura 7) fins que la 
zona de la superfície a analitzar quedi just sota la marca de les 
línies.  

44. Girar la torreta portaobjectius (4 en Figura 7) fins que el punxó 
estigui en la posició més propera a l’usuari. 

45. Accionar el mecanisme de càrrega i descàrrega i esperar a que 
el microduròmetre acabi el procés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	  8.	  Boto	  per	  iniciar	  una	  indentacio	  
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46. Girar la torreta portaobjectius (4 en Figura 7) fins a situar 
l’objectiu (X10, X50 ó X100) que s’està emprant quedi en la 
posició més propera a l’usuari, tot centrant-lo en la seva posició 
correcta. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imatge d’una indentacio 
47. Observar per l’ocular i determinar si l’emprenta aconseguida 

respon a una mostra valida per al seu anàlisi segons la norma 
UNE-EN ISO 6508-1:2000, si resulta no ser valida tornar al punt 
7 d’aquest apartat. 

48.  Orientar el capçal del microduròmetre per moure el 
comandament de centratge de l’objectiu (2 en Figura 7) i el 
comandament fins que la part dreta de la línia vertical esquerre 
de l’objectiu coincideixi amb l’extrem de l’emprenta feta.    

49. Observar per l’ocular i moure el comandament de mesura de 
l’objectiu fins que la part esquerra de la línia dreta de l’objectiu 
coincideixi amb la part dreta de l’emprenta. La separació entre 
les línies de mesura correspon a una diagonal de l’emprenta (a i 
D1 en b en Figura 5). La xifra que apareix en el dial de la 
consola electrònica de control en la posició D1 marca el valor de 
la primera diagonal. 

 

 

 

 

 

 

50. A
ccionar el boto inferior dret per fixar el valor i repetir 12 i 13 
d’aquest apartat girant prèviament l’ocular 90º i així obtenir la 
mesura de la segona  diagonal (D2 en b en figura 5). La xifra 
que apareix en el dial de la consola electrònica de control en la 
posició D2.  

Figura	  5.	  a)	  Exemple	  d’una	  mesura	  correcte	  b)	  diagonals	  d’una	  empremta	  	  
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51. Anotar els valors del dial D1, D2 corresponents a les diagonals 
de la indentació realitzada en el lloc que pertoca de la plantilla 
PLA-L-OP-001-01 prèviament oberta.  

52. Repetir els passos 7 fins al 14 d’aquest apartat tantes vegades 
com sigui necessari per obtenir tots els valors de dureses 
previstos a la plantilla.  

53. Tancar arxiu, gravant el nom de l’usuari  

NETEJA I MANTENIMENT 
54. Apagar el microduròmetre accionant l’interruptor ON/OFF (1 en 

Figura 2) 

55. Retirar la mostra analitzada amb cura de no malmetre cap 
objectiu ni el patró.  

56. Tapar l’ocular amb el seu protector. 

57. Tapar el microduròmetre amb la seva funda protectora. 

REGISTRES 
Les dades obtingudes durant el procés de determinació de duresa es 
recolliran en un full de registre seguint el model en la base de dades del 
laboratori  i es lliuraran al responsable de laboratori. 

CONTROL DE CANVIS 

Versió Canvis realitzats Data 
Arxiu 
electrònic 

    

    

    

 CONTROL DE CÒPIES 
 

Còpia 
número 

Nom Càrrec Signatura Data 
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