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Annex  Pàg. 1 

 

A Pressupost 

A.1 Aplicació web actual 

Software Cost anual
Hores us / 

dia
Cost / hora

Dreamweaver 435,48 €                  8 0,21 €             

ANSYS Workbench 36.390,00 €            12 11,63 €           

MS Office 107,80 €                  8 0,05 €             

SO Windows 55,80 €                     24 0,01 €             

Hardware Cost adquisició
amortizació 

[anys]
Cost / hora

PC 1.995,29 €               5 0,22 €             

Impresora 349,00 €                  5 0,04 €             

Despeses fixes oficina Cost mensual cost anual Cost / hora

lloguer oficina (suministres 

inclosos)
550,00 €                  6.600,00 €     3,67 €             

Personal Cost anual Hores anuals Cost / hora

Cuota anual autonomos 884,40 €                  0,49 €             

Salari objectiu brut 36.000,00 €            20,00 €           

24,48 €           

24,69 €           

36,11 €           

30%

32,00 €           

47,00 €           

Dedicació tasques realitzades hores preu / h cost

Recopilació informació 80 32,00 €           2.560,00 €     

Creació web 400 32,00 €           12.800,00 €   

Descompte 50% 6.400,00 €-     

documentació 40 32,00 €           1.280,00 €     

3 visites amb el client 12 32,00 €           384,00 €         

10.624,00 €   

Preu / h (basic i disenyador web)

TOTAL facturable

1800

Preu / h (calculista)

SUBTOTAL basic (Personal+oficina+hardware+SO+Office)

SUBTOTAL disenyador web (Basic+Dreamweaver)

SUBTOTAL simulador EF (Basic+ANSYS)

Marge comercial
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A.2 Proposta de millora 

Preu estudis de propostes de millora hores preu / h cost

Simulació 80 47,00 €           3.760,00 €     

Integració simulació 32 32,00 €           1.024,00 €     

Soldabilitat 4 32,00 €           128,00 €         

SUBTOTAL futures implementacions 4.912,00 €      

A.3 Despeses acumulades 

 
Cost despeses acumulades hores preu / h cost

Recopilació informació 80 4,48 €             358,33 €         

Creació web 400 4,48 €             1.791,63 €     

documentació 40 4,48 €             179,16 €         

3 visites amb el client 12 4,48 €             53,75 €           

Simulació 56 16,11 €           902,19 €         

Integració simulació 16 16,11 €           257,77 €         

Soldabilitat 4 4,48 €             17,92 €           

TOTAL despeses acumulades 608 3.560,75 €     
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A.4 Referència costs 

A.4.1 Software 
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A.4.2 Quota autònoms 

 

A.4.3 Hardware 
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B Estudi mediambiental 

Els possibles contribuïdors que poden o han pogut alterar el medi ambient al llarg del 

desenvolupament i futura utilització del fruit d’aquest projecte son: 

 Consum energètic de la fase de creació de l’aplicació (ordinador, oficina) 

 Combustible consumit per sistemes de transport (desplaçaments realitzats per la 

recerca de d’informació) 

 Consum energia elèctrica durant l’aprenentatge d’execució d’un cordó de soldadura 

sense defectes 

 Emissió de gasos provinents de la generació d’atmosfera protectora del cordó de 

soldadura. 

Al no fer servir publicació de l’aplicació via servidor web (cloud) no es considera el consum 

elèctric proporcional d’aquest servidor.  

Per poder quantificar l’impacte mediambiental dels paràmetres anteriorment descrits en un 

període que te en compte desenvolupament i utilització de l’aplicació es faran servir els 

factors de conversió a [g CO2] que toqui en funció de l’origen energètic utilitzat. 
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Desenvolupament
[g CO2 / unitat 

energètica]

Emissions

[kg CO2]

Electricitat ordinador 45 [W] 608 [h] 27,36 [kWh] 267 [g CO2/kWh] 7,3

Combustible (Gasoil) 0,08 [l/km] 320 [km] 25,6 [litres] 2,79 [kg CO2/l] 71,4

78,7

Impacte sense l'aplicació
[g CO2 / unitat 

energètica]

Emissions

[kg CO2/usuari]

Electricitat equip soldadura 2,2 [W] 10 [h] 22 [kWh] 267 [g CO2/kWh] 5,9

Gasos d'atmòsfera protectora 0,0

CO2 (20%) 10 [l/min] 10 [h] 6000 [litres] 1,842 [g CO2/l] 11,1

16,9

Impacte sense l'aplicació
[g CO2 / unitat 

energètica]

Emissions

[kg CO2/usuari]

Electricitat equip soldadura 2,2 [kW] 7,5 [h] 16,5 [kWh] 267 [g CO2/kWh] 4,4

Gasos d'atmòsfera protectora 0,0

CO2 (20%) 10 [l/min] 10 [h] 6000 [litres] 1,842 [g CO2/l] 11,1

Electricitat ordinador 45 [W] 5 [h] 0,225 [kWh] 267 [g CO2/kWh] 0,1

15,5

consum

específic
acumulat

consum

total

acumulat
consum

específic

consum

total

consum

específic
acumulat

consum

total

 

Per recuperar el balanç inicialment negatiu d’emissions de CO2 degut al desenvolupament i 

assumint una reducció del període d’aprenentatge del 25% del temps i per un curs amb 10h 

acumulades de pràctica de soldadura es calcula a partir de quin numero d’usuaris es troba 

el punt de recuperació de l’impacte mediambiental.  

78,7 [kg CO2] / (16,9-15,5)[kg CO2 / usuari] = 56,2 [usuaris] 

A partir de 57 usuaris s’estima un retorn positiu en quant a reducció de l’impacte ambiental. 
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C Taules de referència 

C.1 Electrodes utilitzats 

 

C.2 Gasos inerts típics 

 

C.3 Currents d’alimentació típics 
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C.4 Rendiment tèrmic típic 
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D Gràfiques de referència 

D.1 Eficiència soldadura 

 

D.2 Efectes microestructurals a la ZAT 
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D.3 Paràmetres típics soldadura subaquàtica 

 

El rang de treball òptim en funció de la pressió (profunditat) 

D.4  Microestructura soldadura subaquàtica 
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D.5 Composició durant refredament de la soldadura 
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D.6 Diagrama CCT d’exemple (acer AISI 1541) 
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E Equip VRTEX 360 
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F Codi HTML 

Degut a problemes d’incorporació del codi HTML dins de l’arxiu Word respectant el format 

de color, tabulacions i numeració de les línees de codi s’ha optat per incorporar-lo 

directament a l’arxiu PDF. 

Lo descrit anteriorment implica que no manté el format de la plantilla d’aquest document 

però s’han intentat respectar marges per tenir coherència amb la resta del document. 

El codi que s’adjunta a continuació correspon a l’arxiu principal “PFC_Home.html”. 



<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>PFC_Materials_Soldadura</title>

<link href="Templates/CommonStyles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link href="SpryAssets/SpryTabbedPanels.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="SpryAssets/SpryAccordion.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="SpryAssets/SpryTabbedPanels.js"></script>
<script type="text/javascript" src="SpryAssets/SpryAccordion.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Scripts/PFC_Scripts.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Scripts/Cursor.js"></script>
<style type="text/css">
.adpDiv19 {
}
</style>

</head>
<body>
<!--<div id="apDiv1" align="center"><img src="Imatges/PFC_Cabecera1.jpg" width="800"
height="71" />--></div>
<div id="apDiv3">PFC MATERIALS</div>
<div id="apDiv4"><p align="center">GUIA INTERACTIVA DE TECNOLOGIES DE SOLDADURA D'ARC
ELÈCTRIC</p></div>
<div id="apDiv6">

<div id="TabbedPanels1" class="TabbedPanels">
<ul class="TabbedPanelsTabGroup">

<li class="TabbedPanelsTab" tabindex="0">Portada</li>
<li class="TabbedPanelsTab" tabindex="1">Conceptes bàsics</li>
<li class="TabbedPanelsTab" tabindex="2">Tecnologia</li>
<li class="TabbedPanelsTab" tabindex="3">Configuracions</li>
<li class="TabbedPanelsTab" tabindex="4">Defectes</li>
<li class="TabbedPanelsTab" tabindex="5">Simulador</li>

</ul>
<div class="TabbedPanelsContentGroup">

<div class="TabbedPanelsContent">
<p class="TabbedPanelsContent">Objectiu:<a name="objectiu" id="objectiu"></a></p>

<p> Dispossar d'una eina accesible via web que propossi la millor configuració
i/o tecnologia de soldeig a utilitzar segons els requeriments/restriccions que tingui
l'usuari. </p>

<hr />
<p class="TabbedPanelsContent">Abast:<a name="abast" id="abast"></a></p>
<p>S'estudiarà i compararan els diferents comportaments de la soldadura en quant

a l'eliminació de defectes segons el tipu de tecnología (SWAT, MIG, FCAW, TIG, SAW) des
del punt de vista metal·lúrgic.</p>

<p>També s'intentarà correlacionar el nivell de defectes en funció dels
pàràmetres que es poden controlar segons el tipus de tecnologia. </p>

<hr />
<p class="TabbedPanelsContent">Layout de la web:<a name="descweb" id="descweb">

</a></p>
<p>A continuació es presenta el contingut de cada secció perque pugui servir de

guia / tutorial de funcionament de la mateixa:
<ul>

<table width="85%" border="0">
<tr>
<td width="55%" align="center"><img src="Imatges/Tut_01.png" height="200"

alt="Tut01" /></td>
<td width="45%"><p class="Content_Green">Finestra de contingut</p>

<p>Area on es mostra el contingut integrat a la pàgina (webtool) ordenat
en diferents categories o tipus d'informació.</p>



<p>A la part superior es troben les pestanyes de navegació d'aquesta
finestra principal per passar de categoria.</p></td></tr>

<tr>
<td width="55%" align="center"><img src="Imatges/Tut_02.png" height="150"

alt="Tut02" /></td>
<td width="45%"><p class="Content_Green">Desplegable de navegació</p>
<p>Serveix per poder navegar direcment als subapartats de cada categoria

</p></td></tr>
<tr>

<td align="center"><img src="Imatges/autoevaluacio.PNG" width="128"
height="55" alt="auto" /></td>

<td><p><span class="Content_Green">Botó autoevaluació</span></p><p>Serveix
de llançador del test d'autoevaluació. Es pot fer servir en qualsevol moment</p></td>

</tr>
</table>

</ul>
</p>
<hr />
<p class="TabbedPanelsContent">Contingut:<a name="contin" id="contin"></a></p>
<ul>

<p><span class="TabbedPanelsTab">Portada</span>-> on es veu l'informació
general de la webtool</p>

<p><span class="TabbedPanelsTab">Conceptes bàsics</span>-> on s'enuncia
informació genérica al respecte de la unió de metalls</p>

<p><span class="TabbedPanelsTab">Tecnologia</span>-> s'expliquen les
diferents tecnologies d'arc elèctric amb una estructura comuna per poder comparar-les:
<ul><ul>

<li>Esquema</li>
<li>Avantatges</li>
<li>Limitacions</li>
<li>Equip</li>

</ul></ul></p>
<p><span class="TabbedPanelsTab">Configuracions</span>-> informació més

descriptiva de la geometría i execució de la soldadura</p>
<p><span class="TabbedPanelsTab">Defectes</span>-> llistat dels defectes

típics associats a les soldadures</p>
<p><span class="TabbedPanelsTab">Simulador</span>-> serveix per realizar uns

càlculs orientatius tals com:<ul><ul>
<li>temperatura de preescalfament</li>
<li>velocitat d'avanç del cordó</li>
<li>previssió composició de la soldadura</li></ul></ul>

</p>
</ul>
</div>
<div class="TabbedPanelsTab">
</hr>
<p class="TabbedPanelsContent">Classificació en funció de l'origen energia

térmica <a name="origenener" id="origenener"></a></p>
<p class="TabbedPanelsContentVisible">

        En funci&oacute; de l'origen de l'energia t&eacute;rmica necessaria per assolir
l'objectiu de fondre el material de les peces a soldar, es pot fer la seg&uuml;ent
classificació </p><ul>

<li>Reacci&oacute;
      qu&iacute;mica de combustió</li>

<li><span class="Content_Green">Energia elèctrica</span></li>
<li>Fricció</li>
</ul>
<hr />
<p class="TabbedPanelsContent">Classificaci&oacute;

          de les unions soldades segons l'estat f&iacute;sic del metall base:<a
name="classestat" id="classestat"></a></p>

<ul>
<li><span class="Content_Red">Solid-solid:</font></span>



<ul>
<li class="TabbedPanelsContentVisible">Soldadura per fricci&oacute;</li>
<li class="TabbedPanelsContentVisible">Soldadura per forja</li>

</ul>
</li>

</ul>
<ul>
<li><span class="Content_Red">Solid-líquid:</span><ul>

<li class="TabbedPanelsContentVisible">Soldadura forta.
                Temp de l'aportaci&oacute; &gt;400&ordm;C (Ag, Cu, etc.)</li>

<li class="TabbedPanelsContentVisible">Soldadura blanda.
                Temp de l'aportaci&oacute; &lt;400&ordm;C (Sn, Pb, etc.)</li>

</ul>
</li>

</ul>
<ul>

<li><span class="Content_Red">L&iacute;quid-l&iacute;quid:</span></li>
<ul>

<li class="TabbedPanelsContentVisible">Soldadura per resist&egrave;ncia
</li>

<li>Per combusti&oacute;
                qu&iacute;mica (oxiacetil&egrave;nica)</li>

<li>Per arc el&egrave;ctric:
                T.I.G.-M.I.G./M.A.G. ; amb electrode recobert</li>

</ul>
</li>

</ul>
<hr />
<p align="left" class="TabbedPanelsContent">Afectació tèrmica:<a

name="afecterm" id="afecterm"></a></p>
<p class="TabbedPanelsContentVisible">La   soldadura forta d'un material

implica la necessitat de portar el material base   de les peces a unir per sobre del
punt de fusió per tal de poder aconseguir una   continuitat del material entre les,
incialment difererents, parts durant la   solidificació de la <span
class="Content_Green">&quot;zona fosa   (A)&quot;</span>.</font></p>

<p><font color="#808080">&nbsp;En   funció del fluxe d'energía que es pot
aplicar segons les diferents tecnologies   al voltant de la zona fosa ens trobaren la
<span class="Content_Green">&quot;zona afectada   termicament (ZAT)&quot;</span> on no
s'arriba a superar la temperatura de fusió del   metall però sí s'assoleix la
temperatura perquè es donguin: processos de   transformacions metal·logràfiques com
creixements de grà, trempat del material   (transformació d'austenita a martensita),
difusió de gas de l'entorn,   etc.</font></p>

<p><font color="#808080">Ès degut   als problemes de difusió de gas de
l'entorn (fragilització per absorció   d'hidrogen) i per tal d'evitar oxidacions de la
ZAT que s'ha de generar una   atmòsfera protectora al voltant de la zona de soldeig.
Aquesta atmòsfera   protectora por ser:</font></p>

<ul>
<ul>

<li>
<p><span class="Content_Red">gaseosa:</span><font color="#808080">

mitjançant l'injecció de fluxe de gas reductor per evitar   l'oxidació o de gasos nobles
(He, Argon) per evitar la reacció amb l'entorn en cas que el metal sigui molt reactiu.
</font></p>

</li>
<li><span class="Content_Red">liquida:</span><font color="#808080">

gracies a la fusió de materials   extras a la soldadura com fluxos o revestiments dels
electrodes de soldadura.   Aquest métode pot arribar a permetre l'aportació d'elements
d'aleació o   eliminació de components nocius pel bany metàl·lic.</font></li>

</ul>
<p align="center"><img src="Imatges/PFC_Esquema_1.jpg" width="500"

height="405" /></p>
</ul>

<hr />



<p><span class="TabbedPanelsContent">Intensitat d'energia
    (Heat intensity):<a name="heatintens" id="heatintens"></a></span></p>

<p class="TabbedPanelsContentVisible">Cada
    tecnologia en funci&oacute; de les limitacions propies de la mateixa presenta
    una intensitat d'energia caracter&iacute;stica representada a l'espectre de
    la fig. seg&uuml;ent:</p>

<p align="center"><img src="Imatges/PFC_TechEnergy_01.jpg" width="327"
height="174" /></p>

<p align="left">Com es pot veure a l'imatge següent, el temps d'interacció (temps
necessary per assolir la Tf del metall) ès inversamet proporcional a l'intensitat
d'energía (H.I.) aplicada.</p>

<p align="center"><img src="Imatges/Difusion_vs_Energy.jpg" width="358"
height="306" /></p>

<p>Per la gran majoria de metalls tenim que ès necessari una H.I.=1.000 W/cm^2 per
poder arribar a fondre una amplada de junta suficient per tenir una unió consistent. Per
sota d'aquesta H.I. i per material d'elevada capacitat de difussió tèrmica (Cu, Ag, Au)
es dona que no s'arriba a la Tf del metall.</p>

<hr />
<p class="TabbedPanelsContent">Velocitat d'avanç del cordó (u [mm/s]):<a

name="velcordo" id="velcordo"></a></p>
<p>La tecnologia utilitzada, a part de marcar la forma i mida de la <span

class="Content_Green">ZAT</span> també defineix la velocitat d'avanç del cordó de
soldadura, doncs si es defineix <b>dh=diametre focus de transmissió d'energia</b> [mm];
<b>u=velocitat avanç del cordò</b> [mm/s] tenim:</p>

<p>Per una material concret es pot definir la gràfica següent on s'obté el temps
d'interacció (<span class="Content_Green">ti</span>) en funció de l'intesitat d'energia
aplicada, ja que aquests paràmetres estan realcionats a través de la difussió tèrmica
del material.</p>

<p align="center"><img src="Imatges/Ti_vs_Hi.jpg" width="344" height="330" /></p>
<p>Per poder trobar la velocitat màxima d'avanç del cordó de soldadura sols cal

dividir el <b>dh</b> entre <b>ti</b>.</p>
<p align="center" class="Content_Red">sublimació < soldadura material < u.max=dh/ti

< no hi ha fusió metall</p>

<!--Canvi de secció-->
</div>
<div class="TabbedPanelsContent">

<a name="smawtec" id="smawtec"></hr></a>
<p class="TabbedPanelsContent">SMAW (Shielded Metal Arc Welding) <input

name="SMAW" type="button" onClick="window.open('Videos/SMAW.html','_new','width=
550,height=400,toolbar=no')" value="Veure video" /></p>

<p class="TabbedPanelsContentVisible">Les caracteristiques importants d'aquest
procés de soldadura es mostren a la figura següent:</p>

<p align="center"><img src="Imatges/SMAW_scheme.jpg" alt="SMAW Esquema"
width="387" height="197" /></p>

<p class="TabbedPanelsContentVisible">L'arc es iniciat momentàneament tocant o
"ratllant" la superficie del metall base amb la punta de l'electrode. Aquesta operació
se n'anomena "cebar l'electrode". L'electrode fos (metall + flux) es trasferit a través
de l'arc fins a la piscina de fusió al metall base, on es torna en el metall d'aport
recobert per la protecció de l'escoria (menys densa) provinent del rebestiment de
l'electrode.</p>

<span class="Content_Green">Avantatges:</span> El procés SMAW és el procés de
soldadura més àmpliament utilitzat. És el més simple, en termes de les necessitats
d'equip, però és, potser, el més difícil en termes de formació soldador i requisits de
nivell d'habilitat.

<ul>
<li>La <strong>inversió en l'equip és relativament petita</strong>, i els

elèctrodes de soldadura (excepte el
 metalls molt reactius, com ara titani, magnesi, i altres) estan disponibles per tota la
fabricació, la construcció,
 o aplicacions de manteniment.</li></ul>

<ul><li>Té la <strong>major flexibilitat de tots els processos</strong> de
soldadura, perquè pot ser utilitzat en totes les posicions (plana, vertical,



horitzontal, i les despeses generals), amb pràcticament tots els gruixos de metall de
base (a partir de 1,6 mm), i en àrees d'accés limitat.</li></ul>

</p>
<p><span class="Content_Green">Limitacions:</span> Com que el procés SMAW és

bàsicament un procés manual:</br>
<ul><li>El <strong>nivell d'habilitat del soldador</strong> és molt important en

l'obtenció d'una soldadura acceptable.</li></ul>
<ul><li>El <strong>cicle de treball del soldador</strong> és generalment <strong>

baixa</strong>, a causa del trencament de treball integrat, que es produeix quan es
consumeix cada elèctrode i es realitza la seva substitució.</li></ul>

<ul><li>Cal l'<strong>eliminació l'escòria i netejar</strong> al voltant de la zona
de la soldadura amb un raspall de filferro per permetre la deposició adequada de la
soldadura posterior. Aquesta substitució elèctrode i l'operació de neteja es produeix
moltes vegades durant la jornada de treball (aproximadament cada dos minuts, o el temps
que es triga a consumir generalment un elèctrode).</li></ul>

</p>
<p><span class="Content_Green">Qualitat de la soldadura:</span> La qualitat de la

soldadura depèn del disseny i l'accessibilitat al punt de soldadura, així com de
l'elèctrode, la tècnica, i l'habilitat del soldador.</p>

<p><span class="Content_Green">Esquema de soldadura:</span> El diagrama de
circuit per al procés SMAW es mostra a la figura següent. L'equip consta d'una font
d'alimentació, suport d'elèctrodes, i els cables que connecten la font d'alimentació al
suport de l'elèctrode i la peça.</p>

<p align="center"><img src="Imatges/SMAW_equipement.jpg" alt="SMAW Equipement"
width="387" height="197" /></p>

<p>Es poden utilitzar current altern (CA), current continua d'elèctrode negatiu
(DCEN), o current continua d'elèctrode positiu (DCEP), depenent de les característiques
dels elèctrodes de revestiment. La font DCEN també es diu polaritat DC directa, mentre
que la font DCEP també es diu polaritat DC inversa.</p>

<p><span class="Content_Green">Equip:</span><br />
<ul><li><span class="TabbedPanelsContent">La font d'alimentació</span> de la màquina

de soldar, és el punt crucial del procés SMAW. El seu objectiu principal és proporcionar
energia elèctrica del current i la tensió adequada per mantenir un arc de soldadura
controlable i estable. La seva sortida característiques han de ser del tipus current
constant (CC).</li></ul>

<ul><li><span class="TabbedPanelsContent">Els electrodes SMAW</span> operen dins de
l'interval de 25-500 A. El fabricant de l'electrode ha de suggerir un estret rang òptim
per a cada mida i tipus d'elèctrode. La tensió d'arc varia entre 15 i 35 V.</li></ul>

<ul><li><span class="TabbedPanelsContent">El suport d'elèctrode</span>, la part
que fa servir  el soldador, agafa fermament l'elèctrode i transmet el current de
soldadura cap a ell. Els porta elèctrodes estan disponibles en diversos dissenys, com
ara el tipus de pinça, o tipus gir, mostrats a la figura següent.</li></ul></p>

<p align="center"><img src="Imatges/SMAW_holders.jpg" alt="SMAW Holder"
width="226" height="159" /></p>

<p><ul>Els suports d'elèctrodes es designen per la capacitat de current i els
factors de selecció son la capacitat de current, cicle de treball, la mida màxima de
l'elèctrode i la mida de cable.</ul></p>

<hr />
<a name="gmawtec" id="gmawtec"></hr></a>
<p class="TabbedPanelsContent">GMAW (Gas Metal Arc Welding) <input name="GMAW"

type="button" onClick="window.open('Videos/GMAW.html','_new','width=550,height=
400,toolbar=no')" value="Veure video" /></p>

<p>Es va començar a comercialitzar al 1948 i la seva aplicació principal era la
soldadura d'alumini. Es consideraba que era fonamental fer servir una alta densitat de
current, utilitzant un gas inert per l'arc protector de l'electrode de metall nu. La
següent figura mostra el detal<br/>

<p align="center"><img src="Imatges/GMAW_gun_detail.jpg" alt="GMAW Gun Detail"
width="350" /></p>
    Com a resultat, es va fer conegut com metall-gas inert (MIG), que és encara
nomenclatura comú.</p>

<p>El procés GMAW pot funcionar en maneres semi-automàtics i automàtics, amb els
metalls comercialment importants, com acer al carboni, d'alta resistència i baix aliatge
d'acer, aliatges d'acer inoxidable, alumini, coure, níquel i es pot soldar a totes les



posicions  si l'elecció del gas de protecció, els elèctrodes, i els paràmetres de
soldadura són els adequats.</p>

<p><span class="Content_Green">Avantatges:</span> Els més importants per aquest
procès son: </p>

<ul><li>No presenta la restricció de la <strong>longitud de l'electrodo</strong>
presents al SHIELDED-METAL ARC WELDING (SMAW).</li></ul>

<ul><li>Es pot soldar en <strong>totes les posicions</strong>.</li></ul>
<ul><li>La<strong> velocitat de soldadura</strong> es major que al procés SMAW.

</li></ul>
<ul><li>Els <strong>preus</strong> son significativament <strong>majors</strong>

que els obtinguts amb el procés SMAW.</li></ul>
<ul><li>La <strong>penetració</strong> de la soldadura es <strong>major</strong>

que al procés SMAW essent capaç d'aconseguir soldadures més primes però amb la mateixa
resistència</li></ul>

<ul><li>Els <strong>requeriments d'habilitat</strong> de l'operador son inferiors
que altres procesos ja que la longitud de l'arc (distancia de la tovera a la peça) es
constant.</li></ul>

<ul><li>La <strong>neteja posterior</strong> de la soldadura es <strong>mínima
</strong> degut a l'ausencia d'escòria.</li></ul>
     Aquestes propietats fan d¡aquest procès molt apropiat per l'automatització per
utilitzar-ho amb robots d'alta producció.</p>

<p><span class="Content_Green">Limitations:</span> Com a qualsevol procés de
soldadura té certes liminations que restringeixen la seva utilització:</br>

<ul><li>L'equip de soldura es <strong>més complexe, costos i menys portable
</strong> que el procès SMAW.</li></ul>

<ul><li>Degut al major tamany de l'antorxa que les pinces <strong>l'accessibilitat
</strong> a certs punts a soldar és <strong>més limitada</strong> (s'ha de tenir la
punta de l'antorxa dins del rang 10-19mm de distancia al punt de soldadura).</li></ul>

<ul><li>Cal protegir l'arc de soldadura dels currents d'aire que puguin provocar la
dipersió del gas de protecció, per això la seva <strong>aplicació en exteriors</strong>
es <strong>limitada</strong> a no ser que es col·loqui una protecció al voltant de la
zona a soldar.</li></ul></p>

<p><span class="Content_Green">Esquema de soldadura:</span> El diagrama de circuit
per al procés GMAW es mostra a la figura següent. L'equip consta d'una font
d'alimentació,  un diposit del gas de protecció, un alimentador de material d'aportació
(fil), la pistola o antorxa, i els cables que connecten la font d'alimentació al suport
de l'elèctrode i la peça</br></p>

<p align="center"><img src="Imatges/GMAW_scheme.jpg" width="350" alt="GMAW
scheme" /></p>

<p>El control més típic es el de velocitat de fil constant i current variable
(tensió constant).</br>

<ul><li>Quan distancia de l'arc disminueix la current aumenta (afegint més potencia
per fondre l'extra de material aportat).</li></ul>

<ul>
<li>Quan la distancia aumenta disminueix el current, i al no tenir capacitat per

fondre tot el material d'aportació aquest aumenta la seva longitud (reduïnt la distancia
amb el metall base)</li></ul></br>
       d'aquesta manera el sistema arriba al funcionament estacionari de quantitat de
material aportat per unitat de temps.</p>

<p><span class="Content_Green">Equip:</span></br>
<ul>

<li><strong>La pistola o antorxa</strong> proporciona el current a l'electrode i
es el vehicle que permet direccinar el fluxe de gas de protecció cap a la zona de
soldeig. Es classifiquen en funció del current màxim que poden transmetre amb CO2 com a
gas de protecció.</li></p>

<p align="center"><img src="Imatges/GMAW_equipement_01.jpg" width="450" alt="GMAW
equipement" /></p>

<p>L'elecció de la boquilla (nozzle) adequada es molt important ja que és
l'encarregada de dirigir el fluxe de gas de protecció cap a la zona de soldeig a fi
d'evitar problemes per contaminació atmosférica (oxidació, fragilització per hidrogen,
...).</br></ul>

<ul><li><strong>L'alimentador d'electrode</strong> es un mecanisme de rodes motrius
que s'encarreguen d'anar empenyent el fil a través de la pistola que pot tenir el



control de velocitat integrat o en remot. La geometria de es rodes motrius depenen i es
poden canviar per acomodar-ho al material d'aport:

<ul>per alumini -> en forma de "U" o "V"</ul>
<ul>per acer -> Knurled</ul></li></ul>
<ul>

<li><strong>La font d'alimentació</strong> suministra la tensió i current
necessaris per realitzar la soldadura (20 a 80V). La gran majoria de dispositius GMAW
fan servir la polaritat DCEP (positiu a la pistola). Els equips d'ultima generació
(equips inverter) son transformadors  d'estat solid amb electrónica de control que
permeten modular l'amplada dels pulsos de current (PWM).</li></ul></p>

<p><span class="Content_Green">Els consumibles:</span> Els 2 consumibles bàsics
d'aquest procès son l'electrode i el gas de protecció:</br>

<ul>
<li>La composició química de <strong>l'electrode</strong> esta designada pels

desoxidants i agents de neteja presents per compensar les reacción amb l'atmòsfera i el
metall base.</br>

<ul class="Content_Red"><strong>ex:</strong> per acers inox de la serie 300
són típics el <span class="Content_Red">Silici i el Manganès</span></ul></ul></li>

<ul><li>El <strong>gas de protecció</strong> a part de la seva funció principal
de protegir l'arc de soldadura de l'ambient, afecta de forma molt marcada a les
característiques de l'arc, el mode de transferència del metall; la profunditat de la
fusió, el perfil de cordó de soldadura, la velocitat de soldadura i l'acció de neteja.
</br>

<ul><strong>gasos comuns:</strong> <span class="Content_Red">l'Argó i l'Heli
</span> gasos inerts més i el <span class="Content_Red">CO2</span> el gas actiu.</ul>

</ul></li></p>
<hr />

<a name="fcawtec" id="fcawtec"></hr></a>
<p class="TabbedPanelsContent">FCAW (Flux Cored Arc Welding) <input name="FCAW"

type="button" onClick="window.open('Videos/FCAW.html','_new','width=550,height=
400,toolbar=no')" value="Veure video" /></p>

<p class="TabbedPanelsContentVisible">Aquesta tecnologia presenta principalment 2
vessants diferents amb un punt comú que es que al nucli de l'electrode hi trobem
elements com: formadors d'escoria, desoxidants, estabilitzador de l'arc, i elements
d'aliatge. Les diferencies son relatives al sistema de protecció:</br>

<ul>
<li><strong>protecció per gas</strong> on s'utilitza una font d'aportació de gas

protector de manera remota</li></ul>
<ul><li><strong>autoprotecció</strong> on es el propi electrode qui genera el gas de

protecció mitjançant la descomposició del recobriment de l'electrode. Una altre variant
on la protecció es gràcies a l'escoria que solidifica a la superfície de la piscina
metall fos. </li></ul>

</p>
<p align="center"><img src="Imatges/FCAW_scheme.jpg" alt="FCAW Esquema"

width="450" /></p>
<p><span class="Content_Green">Avantatges:</span> Degut a la combinació de la

productivitat d'un procès continu i la presencia de flux (desoxidants) aquesta
tecnologia presenta certs avantatges respectes altres processos com son:</br>

<ul><li><strong>alta velocitat de deposició</strong></li></ul>
<ul><li><strong>menys habilitats requerides</strong> per part del soldador que el

procès GMAW</li></ul>
<ul><li>mes <strong>simple i adaptable</strong> que el procès SAW</li></ul>
<ul><li><strong>major penetració</strong> que el SMAW</li></ul>
<ul><li><strong>més tolerant a l'oxidació</strong> que amb el GMAW</li></ul></p>
<p><span class="Content_Green">Limitacions:</span></br>
<ul><li>s'ha de <strong>eliminar l'escoria</strong></li></ul>
<ul><li><strong>major generació de fums i gasos</strong> que als processos GMAW i

SAW</li></ul>
<ul><li>generalment son necessaris equips d'extracció de gasos</li></ul>
<ul><li>L'<strong>equip mes complexe</strong> i molt <strong>menys portable</strong>

que el de l'equip SMAW</li></ul>
</p>
<p><span class="Content_Green">Equip:</span> Els elements bàsics son la font



s'alimentació, l'alimentador de fil i la pistola. Per nivells d'automatització superiors
es poden afegir tant un suministrament de gas protector com un sistema d'extracció de
fums.</p>

<p align="center">'<img src="Imatges/FCAW_equipement_02.jpg" alt="FCAW_boquilla"
height="300" /></p>

<p>La font d'alimentació recomanada per FCAW semiautomàtic es una DC de voltatge
constant. La majoria d'aquestes fonts d'alimentació proporciones com a sortida 600A o
menys.</br>

<ul>
<li>un ajust de potencia al <span class="Content_Red">60%</span> es la millor

opció per la gran majoria d'aplicacions industrials.</li></ul>
<ul><li> el <span class="Content_Red">20%</span> normalment es suficient per

realitzar manteniment i reparacions</li></ul></p>
<p><span class="Content_Green">Fabricació del fil:</span> a l'imatge següent es

mostra esquemàticament com es realitza un fil recobert de desoxidants (<strong>Flux
Cored</strong> Arc Welding), característica important que dona nom a aquesta tecnologia.
</p>

<p align="center"><img src="Imatges/FCAW_wire.jpg" width="550" alt="FCAW wire" />
</p>

<p>El procès de fabricació té les següents fases:</br>
<ol>

<li> Una funda plana de material es conforma en forma de "U".</li>
<li>Els ingredients del nucli son espolvorejats dins de la "U" en la proporció

desitjada</li>
<li>La funda es tancada al voltant del contingut del nucli fins a formar un tub

rodó.</li>
<li>El diàmetre d'aquest tub, generalment per estirat o laminació, comprimint el

material del nucli fins aconseguir la mida d'electrode utilitzable.</li>
<li>El fil acabat llavors es enrotllat en carrets, bobines, o altres paquets.

</li></ol></p>
<p>L'usabilitat de l'electrode flux-cored, tant mateix com les propietats i la

química de la soldadura depositada, principalment depèn del ingredients del nucli de
l'electrode. A la següent taula es mostren els components típics i la seva funció:</p>

<p align="center"><img src="Imatges/FCAW_wire_table.jpg" width="100%" alt="FCAW
ingredients" /></p>
<hr />

<a name="gtawtec" id="gtawtec"></hr></a>
<p class="TabbedPanelsContent">GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) <input

name="GTAW" type="button" onClick="window.open('Videos/GTAW.html','_new','width=
550,height=400,toolbar=no')" value="Veure video" /></p>

<p>Russell Meredith a finals del 1930 va desenvolupar aquest mètode utilitzant
gas heli i un electrode de tungsté per poder fondre el magnesi, degut a això es coneix
també com HeliArc o TIG (Tungsten Inert Gas).</p>

<p>Aquesta tecnologia de soldura va reemplaçar el roblonat com a mètode de
fabricació d'avions amb components d'alumini i magnesi.</br>

  Les tempetures de la piscina de soldadura poden arribar aproximadament als 2500
°C (4530 °F). El gas inert normalment es Argó, Heli, o una barreja de tots dos.</p>

<p align="center"><img src="Imatges/GTAW_scheme.jpg" width="450" alt="GTAW
scheme" /></p>

<p><span class="Content_Green">Aplicacions:</span> es ampliament utilitzat per
soldar acer inoxidable, alumni, magnesi, coure i materials reactius (per exemple, titani
i tantal).</br>
      El rang d'espessors va des de fraccions de milímetre fins a varies decenes de
milímetre.</p>

<p><span class="Content_Green">Avantatges:</span> els principals avantatges son:
<ul><li>produeix soldadures <strong>d'alta qualitat i baixa distorsió</strong>.

</li></ul>
<ul><li><strong>lliure de les salpicadures</strong> associades a altres mètodes

</li></ul>
<ul><li>es pot fer servir sende material d'aportació</li></ul>
<ul><li>es pot fer servir amb un ampli rang de potencies d'alimentació</li></ul>
<ul><li>solda casi bé <strong>tots els metalls</strong>, incloent material

dissimilars</li></ul>



<ul><li>proporciona un <strong>control precís de la temperatura</strong> de
soldadura</li></ul></p>

<p><span class="Content_Green">Limitacions:</span>
<ul><li>produeix <strong>menys velocitat de deposició</strong> que els d'electrode

consumible</li></ul>
<ul><li>requereix una <strong>destresa i coordinació</strong> del soldador

lleugerament <strong>superior</strong> que el GMAW o el SMAW.</li></ul>
<ul><li>menys econòmic que els d'electrode consumible per soldadures gruixudes

superiors a 9,5mm.</li></ul>
<ul><li>problemàtic en ambients amb currents d'aire degut a la dificultat de

protecció de la zona de soldadura.</li></ul>
<p> Poden apareixer problemes adicional del procès:
<ul><li><strong>inclusions de tungstè</strong> si es permet que l'electrode toqui

la piscina de soldadura.</li></ul>
<ul><li><strong>contaminació del metall soldat</strong>, si no s'ha proporcionat

la protecció adequada pel xorro de gas.</li></ul>
<ul><li><strong>baixa tolerància als contaminant</strong> al material d'aportació

o el metall base.</li></ul>
<ul><li><strong>contaminació o porositat</strong>, degut a pèrdues de líquid

refrigerant de les pistoles refrigerades per aigua.</li></ul></p>
<p><span class="Content_Green">Equip:</span> a continuació es descriuen les

caracteristiques més rellevants dels elements principals:</br>
<ul><li><strong>la font d'alimentació</strong> típicament ha estat de current-

constant controlada per tiristors, però els últims avenços en electrònica han fet
possible unitats transistoritzades de DC (<strong>inverter</strong>) que permeten
conmutar de current constant a tensió constant per fer-les servir amb GMAW.</li></ul>

</p>
<p align="center"><img src="Imatges/GTAW_inverterGraph.jpg" width="555"

height="235" alt="GTAW_inverter" /></p>
<p><ul>Tal com es pot observar a la comparativa les unitats inverter tenen una

resposta més ràpida i estable que les de control per tiristors (2ms per passar de 0 a
100A).</ul></p>

<ul>
<li><strong>L'antorxa</strong> típica utilitzada amb currents inferiors a 200A

no porten refrigeració per aigua (imatge inferior). Les refrigerades per aigua
s'apliquen a estacions de soldadura automitzades que hagin de tenir una alta
productibitat.</li></ul>

<p align="center"><img src="Imatges/GTAW_torch.jpg" alt="GTAW antorxa"
width="300" /></p>

<p>
<ul><li><strong>L'electrode</strong> no-consumible està fet de tugsté o aliatges

de tugsté. Les composicions típiques son:</li></br>
<ul>

        · <span class="Content_Red">2% ThO2-W</span> son la composició més comú (EWTh-
2). Cal tenir especial compte amb no inhalar la pols de l'afilat d'aquests electrodes ja
que l'element Thoria es un material radiactiu.</ul></br>

<ul>· <span class="Content_Red">Tugsté lanthaniat</span> (EWLa-1) i <span
class="Content_Red">tugsté yttriat</span> son els electrodes amb millor característiques
d'inicialització ja que es pot mantenir un arc amb valors baixos de tensió.</ul></br>

<ul>· <span class="Content_Red">Tugsté ceriat</span> (EWCe-2) sols es
lleugerament superior dels de Thoria amb l'inicialització i la velocitat de fusió.</ul>
</br>

<ul>· <span class="Content_Red">Tugsté pur</span> s'utilitzen per AC
(current alterna) i tenen la major velocitat de consum.</p>

<p>La classificació bàsica dels electrodes de tugsté es en base a la
composició dels elements d'alitage, segon s'indica a la següent taula:</p>

</ul></ul></p>
<p align="center"><img src="Imatges/GTAW_table.jpg" alt="SMAW Esquema"

width="450" /></p>
<hr />

<a name="sawtec" id="sawtec"></hr></a>
<p class="TabbedPanelsContent">SAW (Submerged Arc Welding) <input name="SAW"

type="button" onClick="window.open('Videos/SAW.html','_new','width=550,height=



400,toolbar=no')" value="Veure video" /></p>
<p>En aquest procés l'arc que tapat per una mantell de flux granulat fusible. Hi

poden haber elements d'aliatge el flux fos que a part de refinar el metall i protegir-lo
de l'atmosfera també milloren les propietats mecàniques i de fractura de la soldadura.
</p>

<p>El fil d'electrode consumible es alimentat per uns rodets fent-lo passar a travès
del tub de contacte (encarregat de transmetre el corrent). El flux granulat te la
suficient fondaria per assegurar que l'arc queda contingut al seu interior. Una vegada
solidificat el cordó el granulat no fos es recupera directament i l'escoria que cobreix
el cordò es trenca per recuperarla, tot i que la seva composoció hagi canviat respecte
el flux verge. </p>

<p align="center"><img src="Imatges/SAW_scheme.jpg" width="400" alt="SAW Esquema" />
</p>

<p><span class="Content_Green">Avantatges:</span> els  avantatges inclouen:</p>
<ul><li>l'arc està sota una manta de flux, que pràcticament <strong>elimina el flash

de l'arc, les esquitxades, i el fum</strong> (això fa que sigui un procés atractiu des
del punt de vista ambiental).</li></ul>

<ul><li>l'alta densitat de corrent aumenta la penetració de la soldadura fins al
punt de <strong>no necessitat preparació de l'aresta</strong></li></ul>

<ul><li>elevada tasa d'aport de material</li></ul>
<ul><li>cost per unitat de longitud de junta relativament baix</li></ul>
<ul><li>el flux actua com un eliminador d'impureses (nitrogen i sulfur) i desoxidant

</li></ul>
<ul><li>es poden aconseguir soldadures amb <strong>baixa concentració de dipòsits

d'hidrogen</strong></li></ul>
<ul><li>la protecció que ofereix el flux es <strong>insensible al vent</strong>, al

contrari de al GMAW</li></ul>
<ul><li>no es requereix molta experiència per part del soldador</li></ul>
<ul><li>l'escoria es pot tornar a reutilizar una vegada triturada</li></ul>
<p><span class="Content_Green">Limitacions:</span> encara que pots però en té els

següents:</p>
<ul><li>el <strong>cost d'inversió</strong> inicial d'adquisició de l'equip es

elevat</li></ul>
<ul><li>la soldadura s'ha de <strong>col·locar en el pla horitzontal</strong> per

permetre que el flux pugui cobrir l'unió sense caure</li></ul>
<ul><li>el flux s'ha d'eliminara a cada passada</li></ul>
<ul><li>normament s'utilitza per espesors de soldadura superiors a 6.4mm</li></ul>
<p><span class="Content_Green">Equip:</span> L'equip tal com es pot apreciar en el

video, te uns cost elevat degut a la complexitat del sistema de deposició del flux
granulat.</p>

<p>Passant el punter per sobre de l'imatge es poden identificar els diferents móduls
de l'equip.</p>

<p align="center"><img src="Imatges/SAW_equipment.jpg" alt="saw" width="605"
height="400" usemap="#Map2" border="0" />

<map name="Map2" id="Map2">
<area shape="rect" coords="20,126,153,234" href="#" title="alimentador del

fil"/>
<area shape="poly"

coords="284,95,284,73,294,59,192,59,202,73,202,113,226,141,247,143,282,115" href="#"
title="tolva flux"/>

<area shape="rect" coords="254,248,275,327" href="#" title="antorxa"/>
<area shape="poly"

coords="418,120,301,112,304,319,323,328,346,322,353,341,373,347,377,325,407,334,407,350,
427,352,444,365,460,367,463,351,463,341,539,318,545,329,556,336,566,328,570,308,595,301,
599,34,429,39" href="#" title="font d'alimentació"/>

<area shape="poly" coords="314,39,302,111,418,120,429,39" href="#" title="panell
de control"/>

</map>
</p>
<hr/>
<p class="TabbedPanelsContent">DILUCIÓ<a name="Dilucio" id="Dilucio"></a></p>
<p>La dilució d'una soldadura es coneix com el grau de difu

    es la proporción en la que el metal base o material previament depositat participa o



s'incorpora a la composició química de la zona fosa.</p>
<p>S'expresa normalment en percentatge de metal base fos incorporat a la composició

del cordó segons l'imatge a continuació.</p>
<p align="center"><img src="Imatges/Dilucion.PNG" width="400" height="244"

alt="dilucio" /></p>
<p>El grau de dilució varía molt en funció dels paràmetres de soldeig tals com:

energía, numero de passades, velocitat de refredament, diferencia de composicions
(segregació), etc... però si que es pot relacionar dins d'uns límits al tipus de
tecnología de soldadura utilitzada.
    A continuació es mostra una taula amb aquests rangs típics èr algunes de les
tecnologies tractades en aquesta aplicació. </p>

<p align="center"><img src="Imatges/DilutionTable.jpg" width="425" height="206"
alt="dil" /></p>

<!--Canvi de secció-->
</div>

<div class="TabbedPanelsContent">
<p> A continuació d'indiques les configuracions (orientacions de les peces) més

típiques amb el corresponent simbol de soldadura utilitzat als planols de construcció.
<p class="Content_Green">A TOPE:<a name="SoldTes" id="SoldTes"></a></p>
<ul><table width="90%" border="1">

<tr>
<th width="21%" align="center" scope="col"><div align="center">ESQUEMA</div>

</th>
<th width="29%" align="center" scope="col">SIMBOL</th>
<th width="50%" scope="col">DESCRIPCIÓ</th>
</tr>

<tr>
<td align="center"><div align="center"><span

class="TabbedPanelsContentVisible"><img src="Imatges/SoldTope.jpg" alt="testa"
align="center" /></span></div></td>

<td align="center"><img src="Imatges/SimbolPla.jpg" width="154"
height="75" /></td>

<td>aquesta configuració s'utilitza per donar continuitat a una superficie al
mateix nivell. La secció mitja del cordó està sol·licitat de la mateixa manera que la
resta de peça.</td>

</tr>
</table></ul>

<hr />
<p class="Content_Green">A SOLAPAMENT:<a name="SoldSol" id="SoldSol"></a></p>

<ul><table width="90%" border="1">
<tr>

<th width="21%" align="center" scope="col">ESQUEMA</th>
<th width="29%" align="center" scope="col">SIMBOL</th>
<th width="50%" scope="col">DESCRIPCIÓ</th>
</tr>

<tr>
<td align="center"><span class="TabbedPanelsContentVisible"><img

src="Imatges/SoldSolape.jpg" alt="testa" halign="center"/></span></td>
<td align="center"><img src="Imatges/SimbolAng.jpg" width="152"

height="70" /> </td>
<td><p>es fa servir a les unions que estan sotmeses a cisalladura. La

descomposició de càrregues sobre l'espesor de la soldadura <span class="Content_Red">(a)
</span> poden ser:</p>

<ul>
<li><u>perpendicular al cordó</u> -> cisalladura + normals</li>
<li><u>paral·lel al cordó</u> -> cisalladura pura</li></ul></td>

</tr>
</table>

</ul>
<hr/>
<p class="Content_Green">EN T:<a name="SoldT" id="SoldT"></a></p>
<ul><table width="90%" border="1">



<tr>
<th width="21%" align="center" scope="col">ESQUEMA</th>
<th width="30%" align="center" scope="col">SIMBOL</th>
<th width="49%" scope="col">DESCRIPCIÓ</th>
</tr>

<tr>
<td width="21%" align="center"><span class="TabbedPanelsContentVisible"><img

src="Imatges/SoldT.jpg" alt="T" halign="center"/></span></td>
<td align="center"><img src="Imatges/SimbolT.jpg" width="152" height="76" />

</td>
<td>típicament utilizat per trasferir càrregues de tracció que estan

alineades amb la porció de peça disposada verticalment. La descomposició de càrregues
sobre l'espesor de la soldadura <span class="Content_Red">(a)</span> implica tenir
tensions de cisalladura i tensions normals</td>

</tr>
</table></ul>

<hr/>
<p class="Content_Green">EN ANGLE:<a name="SoldAng" id="SoldAng"></a></p>
<ul>

<table width="90%" border="1">
<tr>

<th width="21%" align="center" scope="col">ESQUEMA</th>
<th width="29%" align="center" scope="col">SIMBOL</th>
<th width="50%" scope="col">DESCRIPCIÓ</th>
</tr>

<tr>
<td align="center"><span class="TabbedPanelsContentVisible"><img

src="Imatges/SoldAngulo.jpg" alt="testa" align="center"/></span></td>
<td align="center"><img src="Imatges/SimbolAng.jpg" width="152"

height="70" /></td>
<td>es pot soldar tant l'exterior com l'interior però al fer-ho per

l'exterior te l'avantatge de no necessitar preparació previa (V per exemple)</td>
</tr>

</table></ul>
<hr />
<p class="Content_Green">ALTRES DISPOSICIONS:<a name="ADisp" id="ADisp"></a></p>
<p>A continuació es mostren diferents configuracions comuns que es poden trobar a

estructures soldades.</p>
<p align="center"><img src="Imatges/Soldaduras.jpg" alt="soldadures" width="777"

height="241" /></p>
<hr/>
<p class="Content_Green">TECNICA DE SOLDEIG:<a name="TSold" id="TSold"></a></p>
<p>A continuació es mostra l'orientació preferencial de l'electrode (aplicable a

totes les les tecnologies menys SAW i STAW)</p>
<p align="center"><img src="Imatges/Tecnica_Soldadura.jpg" width="646"

height="223" alt="TSold" /></p>
<p>En quant al moviment d'abans de l'electrode cal tenir en compte que per

assegurar un bon recobriment de la garganta de soldadura s'ha de realitzar un moviment
de <span class="Content_Green">&quot;zig-zag&quot;</span> que va i torna entre les
diferents peces a unir.</p>

<p align="center"><img src="Imatges/Moviment_Cordo.PNG" alt="Mcordo" width="350"
height="107" usemap="#Map3" border="0" />

<map name="Map3" id="Map3">
<area shape="rect" coords="7,5,78,102" href="#" title="Zig-Zag"/>
<area shape="rect" coords="98,3,168,103" href="#" title="oscil·lant en

pont" />
<area shape="rect" coords="179,11,249,98" href="#" title="oscil·lant en 8" />
<area shape="rect" coords="275,11,344,99" href="#" title="Semilluna" />

</map>
</p>
<p>Hi han moviment diferents i depenent de l'orientació del cordó de soldadura hi

han patrons prefencials que poden afectar la <span class="Content_Red">dilució</span> de
la costura. Aquestes diferencies poder ser:</p>



<ul>
<li>Variacions dels <b>cicles d'escalfament refredament

          .</b>
<ul>

<li>exemple: un patró circular genera un cicle de major variació de
temperatura a cada pas</li>

</ul>
</li>
<li><b>Velocitat d'abans del cordó</b> (quantitat d'energía necessaria per

assegurar la continuitat del cordó).
<ul>

<li>Major velocitat d'abans implica un gradient de temperatures major i
afecta al tipus de transformacions microestructurals (autenita-
&gt;bainita/perlita/martensita)</li>

</ul>
</li>
<li><b>Velocitat de refredament</b> (diagrames CCT) degut als diferents

coeficients de convecció segon l'orientació de la superficie.
</li>
<ul>

<li>exemple: una superficie horitzontal cap mirant cap amunt refreda diferent
que una superficie horitzontal mirant cap a baix.</li>

</ul>
<li><b>Nivell de penetració</b> o tamany de la zona de materia base fos.

<ul>
<li>El gradient de concentracions de les diferents composicions entre metall

base i metall d'aportació afecta a la possibilitat de migració d'alguns elements durant
la solidificació del cordó (segregació).</li>

</ul>
</li>
<p>&nbsp; </p>

</ul>
</div>
<div class="TabbedPanelsContent">

<p class="TabbedPanelsContentVisible"><a href="defdisseny" id="defdisseny"></a>
Les discontinuitats/defectes de les soldadures es poden relacionar clasificar segons 3
origens:</p>

<ul>
<li><span class="Content_Red">de disseny:</span> aquí s'inclouen errors de

disseny d'algun detall geométric estructural, l'incorrecta selecció del tipus d'unió per
una aplicació donada o canvis indesitjables de la secció transversal.</li>

<li><span class="Content_Red">metal·lúrgics:</span> explicats més en detall a
continuació.</li>

<li><span class="Content_Red">de procés:</span>explicats més en detall abaix.
</li>

</ul>
<hr />

<p class="TabbedPanelsContent">Defectes metal·lúrgics<a name="defmetal"
id="defmetal"></a></p>

<p><span class="Content_Green" onmousemove="ShowContent('desesq');return true;"
onmouseout="HideContent('desesq');return true;" href="javascript:ShowContent
('defesq')" >Esquerdes:</span> discontinuitats del tipus fractura caracteritzat per una
punta afilada i una gran relació de forma entre longitut i amplada.</p>

<p id="desesq" align="center" class="popup" ><img
src="Imatges/def_esquerda.jpg" width="365" height="200" /></p>

<p><span class="Content_Green" onmousemove="ShowContent('desfis');return true;"
onmouseout="HideContent('desfis');return true;" href="javascript:ShowContent
('deffis')" >Fisura:</span> petita discontinuitat semblant a una esquerda però sols amb
una lleugera separació entre les superfícies de la fractura.</p>

<p id="desfis" align="center" class="popup" ><img src="Imatges/def_fisura.jpg"
width="365" height="200" /></p>

<p><span class="Content_Green" onmousemove="ShowContent('desopeix');return true;"



onmouseout="HideContent('desopeix');return true;" href="javascript:ShowContent
('defopeix')" >Ull de peix:</span> discontinuitat que es troba a la superfície de la
fractura d'una soldadura en acer i que consisteix en un petit porus o inclusió envoltada
d'una zona brillant.</p>

<p id="desopeix" align="center" class="popup" ><img
src="Imatges/def_ojoPez.jpg" width="311" height="200" /></p>

<p><span class="Content_Green" onmousemove="ShowContent('desinc');return true;"
onmouseout="HideContent('desinc');return true;" href="javascript:ShowContent
('desinc')" >Segregació:</span> es la no uniformitat a la distribució i concentració
d'impureses o elements d'aleació que s'aconsegueix durant la solidificació de la
soldadura.</p>

<p id="desinc" align="center" class="popup" ><img
src="Imatges/def_inclusions.jpg" width="358" height="200" /></p>

<p ><span class="Content_Green" onmousemove="ShowContent('desest');return true;"
onmouseout="HideContent('desest');return true;" href="javascript:ShowContent
('desest')" >Estripada laminar:</span> un tipus d'esquerda que succeeix en el metall
base o en la Zona Afectada Tèrmicament (ZAT) que és el resultat d'una inadequada
ductilitat a través del gruix de la planxa d'acer.</p>

<p id="desest" align="center" class="popup" ><img
src="Imatges/def_estripada.jpg" width="305" height="200" /></p>

<hr />
<p class="TabbedPanelsContent">Defectes d'execució o de procés<a name="defproces"

id="defproces"></a></p>
<p><span class="Content_Green" onmousemove="ShowContent('desfor');return true;"

onmouseout="HideContent('desfor');return true;" href="javascript:ShowContent
('desfor')" >Forat/Esvoranc:</span> una regata fosa al material base adjacent al cordó o
a l'arrel de la soldadura deixant sense farciment de metall fos.</p>

<p id="desfor" align="center" class="popup" ><img src="Imatges/def_forat.jpg"
width="282" height="200" /></p>

<p><span class="Content_Green" onmousemove="ShowContent('desesc');return true;"
onmouseout="HideContent('desesc');return true;" href="javascript:ShowContent
('desesc')" >Inclusió d'escòria:</span> material no metàl·lic atrapat al metall fos o
entre el metall fos i el material base.</p>

<p id="desesc" align="center" class="popup" ><img src="Imatges/def_escoria.jpg"
width="279" height="200" /></p>

<p><span class="Content_Green" onmousemove="ShowContent('despor');return true;"
onmouseout="HideContent('despor');return true;" href="javascript:ShowContent
('despor')" >Porositat:</span> cavitats o discontinuïtats formades per gas atrapat
durant la solidificació.</p>

<p id="despor" align="center" class="popup" ><img
src="Imatges/def_porositat.jpg" width="273" height="200" /></p>

<p><span class="Content_Green">Solapament:</span> protuberància de metall fos més
enllà del cordó, cara o arrel de la soldadura.</p>

<p><span class="Content_Green" onmousemove="ShowContent('destug');return true;"
onmouseout="HideContent('destug');return true;" href="javascript:ShowContent('destug')">
Inclusions de tungstè:</span> partícules procedents de l'elèctrode de tungstè resultant
d'un procés de soldadura per arc inadequat.</p>

<p id="destug" align="center" class="popup" ><img src="Imatges/def_tugsteno.jpg"
width="267" height="200" /></p>

<p><span class="Content_Green">Protuberància a la cara posterior:</span> error
eliminant el material situat a la base de l'unió soldada com a suport del metall fos.
</p>

<p><span class="Content_Green">Vacuoles:</span> discontinuïtats del tipus porus /
cavitats formades per contraccions durant la solidificació.</p>

<p><span class="Content_Green">Inclusions d'òxid:</span> partícules d'òxid de la
cares que no s'han fos i estan barrejades entre el metall soldat.</p>

<p><span class="Content_Green">Mancança de fusió (LackOfFusion / LOF):</span>
condició on la fusió és menor que la complerta.</p>

<p><span class="Content_Green">Mancança de penetració (LackOfPenetration / LOP):
</span> condició on la penetració ha estat menor de l'esperada.</p>

<p><span class="Content_Green">Cràters:</span> depressions als finals del cordó de
soldadura o a la piscina de fusió de la soldadura.</p>

<p><span class="Content_Green">Perforació de la soladura:</span> és el resultat quan



l'arc fon la peça en tot el seu gruix.</p>
<p><span class="Content_Green">Esquitxada:</span> Partícules de metall expulsades

durant la soldadura que no formen part del cordó.</p>
<p><span class="Content_Green">Encesa de l'arc:</span> discontinuïtats consistents a

qualsevol zona refosa, afectació tèrmica, o canvis en el contorn de superfície de
qualsevol part de la soldadura o material base provinent de l'arc elèctric.</p>

<p><span class="Content_Green">Falta de farciment:</span> una depressió a la cara de
la soldadura o a la base de la soldadura estesa sota la soldadura del metall base
adjacent.</p>

<hr />
<p class="TabbedPanelsContent">Diagrama de defectes vs tecnologia<a name="defdiag"

id="defdiag"></a></p>
<p align="center"><img src="Imatges/Graph_Defectes_vs_Tecnologia.png" alt=""

name="EsqDefvsTec" width=567 height=285 border="0" align="absmiddle"
usemap="#EsqDefvsTecMap" class="imagen" id="EsqDefvsTec" />

<map name="EsqDefvsTecMap" id="EsqDefvsTecMap">
<area shape="poly" coords="4,-1,380,-

4,384,37,122,39,123,94,103,96,104,194,3,193" alt="SMAW" />
<area shape="rect" coords="271,154,513,281" alt="GTAW" />
<area shape="rect" coords="99,312,242,392" alt="GMAW" />

<area shape="rect" coords="123,42,561,101" alt="FCAW" />
<area shape="poly"

coords="140,102,141,178,271,177,271,149,522,150,524,178,551,178,551,106" href="#sawtec"
alt="SAW" />

<area shape="rect" coords="109,188,271,243" href="#gmawtec" alt="GMAW" />
</map>

<hr />
<p class="TabbedPanelsContent">Probeta de defectes<a name="defpro" id="defpro">

</a></p>
<p>Passa el cursor per sobre de cada exemple per veure el detall</p>
<p align="center" class="TabbedPanelsContent"><img src="Imatges/ProbetaDef.PNG"

alt="defpro" width="550" usemap="#Map" border="1" />
<map name="Map" id="Map">

<area shape="rect" coords="17,0,76,275" href="#" alt="CordonA" title="cordó
normal" />

<area shape="rect" coords="93,0,136,295" href="#" alt="CordonB" title="current
molt baix" />

<area shape="rect" coords="153,0,241,280" href="#" alt="CordonC" title="current
molt alt" />

<area shape="rect" coords="258,0,310,280" href="#" alt="CordonD" title="voltatge
molt baix" />

<area shape="rect" coords="329,0,400,280" href="#" alt="CordonE" title="voltatge
molt alt" />

<area shape="rect" coords="415,0,472,280" href="#" alt="CordonF" title="velocitat
d'avanç lenta" />

<area shape="rect" coords="501,0,548,295" href="#" alt="CordonG" title="velocitat
d'avanç rapida" />

</map>
</p>

</p>
</div>

<!-- inici de selector de material-->
<div class="TabbedPanelsContent"><a name="preheat" id="preheat"></hr></a><p

class="Content_Green">TEMPERATURA PRE-ESCALFAMENT</p>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" id="form1">
<fieldset>

<p>
<label for="Material">Seleccio Material</label>
<select name="Material" size="1" id="Material" onchange="changeMaterial()">

<option value="AISI 1010">AISI 1010</option>
<option value="AISI 1020">AISI 1020</option>
<option value="AISI 1030">AISI 1030</option>
<option value="AISI 4140">AISI 4140</option>



<option value="AISI 4240">AISI 4240</option>
<option value="AISI 4340">AISI 4340</option>
<option value="ASTM A36">ASTM A36</option>
<option value="ASTM A242">ASTM A242</option>
<option value="ASTM A572">ASTM A572</option>
<option value="ASTM A588">ASTM A588</option>
<option value="ASTM A508">ASTM A508</option>
<option value="ASTM A517">ASTM A517</option>
<option value="ASTM A841 low">ASTM A841 low</option>
<option value="ASTM A841 high">ASTM A841 high</option>
<option value="ASTM A217">ASTM A217</option>
<option value="ASTM A387">ASTM A387</option>
<option value="SE 307">SE 307</option>
<option value="SE 308 L">SE 308 L</option>
<option value="SW 316 LSi">SW 316 LSi</option>
<option value="SW 904L">SW 904L</option>
<option value="SW 2209 Duplex">SW 2209 Duplex</option>
<option value="Custom" selected="selected">Custom</option>

</select><button type="button" onclick="preHeatTemp()">Calcular</button><button
type="button" onclick="ResetMaterial()">Reset</button></p>

<hr />
<p><label>Composició:</label>
</p>
<p>

<input name="carboni" type="text" id="carboni" onchange="CustomMaterial()"
size="2" maxlength="4" />%C</p>

<p><input name="manganes" type="text" id="manganes" onchange="CustomMaterial()"
size="2" maxlength="4" />%Mn</p>

<p><input name="silici" type="text" id="silici" onchange="CustomMaterial()"
size="2" maxlength="4" />%Si</p>

</fieldset>
</form>
<div id="apDiv11"><p>

<input name="niquel" type="text" id="niquel" onchange="CustomMaterial()"
size="2" maxlength="4" />%Ni</p>

<p><input name="crom" type="text" id="crom" onchange="CustomMaterial()"
size="2" maxlength="4" />%Cr</p>

<p><input name="molibde" type="text" id="molibde" onchange="CustomMaterial()"
size="2" maxlength="4" />%Mo</p>

</div>
<div class="TabbedPanelsContentVisible" id="apDiv12"><form id="form2" name="form2"

method="post" action="">

<p id="CEresultant"></p>
<p id="Tresultant"></p>
<p id="Debugger"></p>

</form>
</div>
<div class="TabbedPanelsContentVisible" id="apDiv13"><img

src="Imatges/Graf_CarbonoEquivalente.jpg" alt="CarbEquiv" height="250" hspace="0" />
</div>

<div id="apDiv14"><img src="Imatges/PreHeatDot.png" alt="PreHeatDot" width="12"
height="12" id="Dot"/></div>

<hr />
<!-- inici de velcitat d'avanç-->

<div class="TabbedPanelsContent"><a name="velavanç" id="velavanç"></hr></a><span
class="TabbedPanelsContentVisible"></span>

<p class="Content_Green">VELOCITAT D'AVANÇ</p>
<fieldset>
<p>
<label for="Material" class="TabbedPanelsContentVisible"><strong>Taula de

referència</strong></label>



<p align="center"><img src="Imatges/Simulador_dia_electrode.JPG"
alt="TaulaElectrode" width="550" hspace="45" align="absmiddle" /></p>

<form id="form3" name="form3" method="post" action=""
class="TabbedPanelsContentVisible">

<p>Introdueixi els paràmetres que farà servir per la soldadura per comparar amb
els valors típics de velocitat del cordó de soldadura en funció de la potencia
calculada.</p>

<p align="center"><img src="Imatges/VelCordoSold.jpg" width="650" height="201"
alt="vel" /></p>

<table width="90%" border="0" align="center" cellspacing="10">
<tr>

<td width="40%" align="left">
<label for="diametre">Diametre electrode </label><input

align="center" name="diametre" type="text" id="diametre" size="5" maxlength="4" />
[mm] </td>

<td align="center"><label for="Intensitat">Intesitat</label>
<input align="center" name="Intesitat" type="text" id="Intensitat"

size="6" maxlength="4" />
[A]</td>

<td align="center"><label for="Voltatge">Voltatge</label>
<input align="center" name="Voltatge" type="text" id="Voltatge" size="6"

maxlength="4" />
[V]</td>

</tr>
</table>

<blockquote id="ResPotencia">
<p class="TabbedPanelsContentVisible" onclick="CalPotencia()" type="button"><button
type="button" onclick="CalPotencia()">Calcular</button></p>

</blockquote>
        Amb els resultats del càlcul es pot verificar si es troba a la zona de treball
de la gràfica següent:

<p align="center"><img src="Imatges/Ti_vs_Hi.jpg" id="GraphTi" width="299"
height="287" onclick="ChangeGraphDot2()"/></p></form>

<hr />
<p class="Content_Green">DIAGRAMA SCHAEFFLER</p>

<form class="TabbedPanelsContentVisible">
<p ><a name="shaeffler" id="shaeffler"></a> Hi han diferents sectors industrials

que tenem uns requeriments mols forts en quant a resistencia a la corrosió per raons
obvies de les instal·lacions com poden ser:</p>

<ul>
<li>industria alimentarea</li></ul>
<ul><li>industria petroquímica</li></ul>
<ul><li>industria nuclear</li></ul>
<p>En aquests casos es molt important coneixer la composició resultant als cordons

de soldadura o a la capa de recobriment uniforme del material base (tècnica coneguda com
"recargue").</p>

<p>Fent servir el link a continuació s'accedeix a una secció de càlcul d'aquesta
composició mitjançant el diagrama Schaeffler:</p>

<div>
<table class="bottomtable" align="center" width="80%">
<tbody>

<tr><th width="80%" class="TableHeader">Simulació soldadura SS </th></tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#0000FF" class="Button">

<!-- <form name="linkTabla" method="link"
action="PFC_defectes_FCAW.html">-->

<input type="button" name="Start" id="StartBu" value="Start"
onclick="window.open('./Scripts/SS_Simulator.html','_new','width=570,height=650,left=
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