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1.1   Resistències passives de contacte

Les resistències passives de contacte es manifesten a través de l'aparició de forces
tangencials d'acció-reacció entre les superfícies de dos cossos en contacte que
s'exerceixen una força normal mútua, quan es mouen o tendeixen a moure's tangen-
cialment, i donen lloc a efectes en els enllaços dels mecanismes i de les màquines de
gran importància tecnològica.

Entre les resistències passives de contacte més freqüents en les màquines hi ha:

a) Resistència per frec sec
Resistència passiva de contacte que es dóna entre dues superfícies no lubricades, o
amb lubricació límit (presència de capes moleculars de lubricant fortament
adherides a les superfícies), i s'estudia per mitjà del model de Coulomb. Quan les
superfícies llisquen, el fenomen pren el nom de fricció i el model de Coulomb
estableix la proporcionalitat entre la força tangencial i la normal; mentre que, quan
no llisquen, el fenomen pren el nom d'adherència, i les forces tangencials són
inferiors a un determinat valor llindar, també proporcional a la força normal. El frec
sec en la zona límit entre la fricció i l'adherència dóna lloc al fenomen del stick-slip.
El pivotament és una forma de resistència per frec sec quan les dues superfícies en
contacte giren (o pivoten) sobre un eix perpendicular a elles. En aquest cas, es
produeix una distribució de pressions a l'entorn de l'eix i el parell de pivotament és
el resultat de la integració dels efectes de les forces de frec.
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b) Resistència per capa gruixuda de lubricant
Resistència passiva entre superfícies que llisquen quan hi ha interposat una capa
gruixuda de lubricant entre elles. La força tangencial, que depèn de les caracte-
rístiques i moviment del lubricant així com de la geometria del contacte, sol ser
molt més petita que la del frec sec. Tanmateix, per crear una capa gruixuda de
lubricant cal, o bé una velocitat relativa elevada i mantinguda entre les superfícies
(lubricació hidrodinàmica; per exemple, en coixinets de cigonyal de motor
d'explosió, o coixinets d'un rotor de turbina de vapor a règim), o bé la injecció de
lubricant a pressió entre les dues superfícies (lubricació hidrostàtica; per exemple,
en l'engegada i aturada de grans rotors amb coixinets de fricció).

c) Resistència al rodolament
Resistència passiva que es dóna en els enllaços on s'han interposat elements de
rodolament entre les superfícies. La força tangencial necessàries per a vèncer la
resistència al rodolament és molt inferior a la del frec sec (entre 10 i 100 vegades),
tot i que exigeix condicions més exigents de precisió de fabricació dels elements,
de resistència i rigidesa dels materials i de requeriments de lubricació.
En determinats enllaços (engranatges, lleves) on es dóna simultàniament llisca-
ment i rodolament, els efectes del primer fenomen prevalen sobre els del segon.

Efectes del frec

Moltes de les activitats habituals de l'home no serien possibles sense alguna de les
manifestacions del frec. Per exemple, caminem gràcies a l'adherència entre el peu (o la
sabata) i el terra (altrament resultaria molt difícil mantenir l'equilibri), els nusos no es
desfan gràcies al frec entre les bagues dels cordills i de les cordes, o escalfem les mans
fregant-les una contra l'altra.

En les màquines el frec comporta dos tipus d'efectes contraposats: a) Efectes negatius
que cal minimitzar, com ara l'augment del ròssec en els enllaços, la dissipació d'energia
mecànica, la pèrdua de rendiment, o el desgast en els enllaços; b) Efectes positius que
cal controlar convenientment, com ara l'adherència per assegurar la retenció mútua
entre elements (cargols de fixació, corretges, rodes de tracció, sistemes d'autoretenció,
rodes lliures), i la fricció per dissipar una energia (frens, amortidors) o per transmetre
forces entre membres amb moviment relatiu (embragatges).

Els contactes amb frec sec són la forma més senzilla, barata i freqüent de resoldre els
enllaços de les màquines mentre que, per obtenir els beneficis del rodolament o d'una
capa gruixuda de lubricant, calen components o dispositius especials més cars i
complexos. Aquest capítol tracta fonamentalment del frec sec, alhora que s'estableixen
equivalències per al rodolament, però no s'estudien els fenòmens relacionats amb els
enllaços amb capa gruixuda de lubricant.
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1.2   Contacte lliscant i contacte rodolant

Com s'acaba de dir, el moviment en els enllaços entre membres de les màquines es pot
materialitzar de dues formes: per contacte lliscant i per contacte rodolant. Al seu torn, el
moviment en el contacte lliscant es pot donar sota les condicions de frec sec (sense
lubricació o amb lubricació límit) o amb la presència d'una capa gruixuda de lubricant
entre les superfícies.

Els dos sistemes més freqüents en les màquines són el contacte lliscant amb frec sec i el
contacte rodolant, mentre que el contacte lliscant per capa gruixuda s'utilitza en
aplicacions especialitzades que requereixen o bé una unes condicions específiques de
funcionament o bé un sistema de lubricació forçada, i la seva anàlisi demana un càlcul
complex. Per tant, en aquesta secció s'estudien els models bàsics per al contacte lliscant
amb frec sec (model de Coulomb) i per al contacte rodolant.

Contacte lliscant

El model de Coulomb per al contacte lliscant amb frec sec és el següent:

Fricció
Quan la superfície d'un cos 1, sotmesa a una força de reacció normal d'un cos 2, FN2/1, es
mou amb una velocitat de lliscament relativa no nul⋅la, v1/2, rep l'efecte d'una força de
reacció tangencial, FT2/1, anomenada força de fricció, de la mateixa direcció que la
velocitat de lliscament i de sentit contrari al moviment relatiu.
Es defineix el coeficient de fricció, �, com el quocient entre la força tangencial i la
força normal: µ=FT2/1/FN2/1; i l'angle de fricció, com a ρ=atanµ (Figura 1a). El model de
Coulomb estableix que aquest coeficient només depèn dels materials en contacte i de
l'estat de les seves superfícies (rugositat, pel⋅lícules contaminants, lubricació, etc.), però
no de la velocitat de lliscament o de la pressió de contacte. La realitat és, però, que el
coeficient de fricció, µ, varia més o menys amb aquests factors i, concretament, tendeix
a disminuir amb la velocitat (Figura 1.1a).

Adherència
Si l'angle que formen la direcció de la força de contacte mútua entre dos cossos i la
normal a les superfícies és més petit que un determinat valor límit, anomenat angle
d'adherència, µ0 (que determina un con d'adherència), per més que augmenti el valor
de la força, no es produeix lliscament entre les superfícies.
La tangent de l'angle d'adherència pren el nom de límit d'adherència, µ0=tanρ0,
paràmetre que, segons el model de Coulomb, també depèn dels materials en contacte i
de l'estat de les superfícies, i no de la pressió de contacte. Normalment, el seu valor és
lleugerament superior al del coeficient de fricció µ (Figura 1.1b).
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El model de Coulomb per al frec sec es pot resumir en el quadre següent:

Model de Coulomb per al frec sec

Fricció (o frec dinàmic) Adherència (o frec estàtic)

  |FT2/1| = µ⋅|FN2/1|

  µ  = coeficient de fricció
  µ  és independent de |v1/2|
  µ  és independent de la pressió
  ρ  = atanµ = angle de fricció

 v1/2 és diferent de zero
 FT2/1 té la direcció de v1/2

 FT2/1 té el sentit contrari de v1/2

  |FT2/1| ≤ µ0⋅|FN2/1|

  µ0  = coeficient d'adherència
  µ0  és independent de la pressió
  ρ0  = atanµ0 = angle de con
        d'adherència

  v1/2  = 0
  FT2/1 té qualsevol direcció
  FT2/1 té qualsevol sentit

Comentaris al model de Coulomb

El model de Coulomb permet tractar els fenòmens del frec sec i de la lubricació límit en
les aplicacions d'enginyeria, però és bo assenyalar algunes de les conseqüències i
algunes limitacions de seva aplicació:

1) Cal assenyalar que, malgrat la simplicitat conceptual del model de Coulomb, el seu
tractament matemàtic (fora d'operacions senzilles) esdevé molt complex a causa de
les discontinuïtats. És per això que la teoria de vibracions prefereix treballar amb
forces viscoses, malgrat que siguin molt menys freqüents que el frec sec en les
aplicacions reals.

2) Cal fer notar que, d'acord amb el que s'observa a la pràctica, el model de Coulomb
dóna lloc a una zona d'indeterminació en la frontera entre la fricció i l'adherència.
En efecte: si el moviment es deté a causa d'una lleugera disminució de la força
tangencial o d'un augment localitzat del coeficient de fricció, el lliscament no
s'inicia de nou fins que la força tangencial no supera el límit d'adherència, que és
superior al coeficient de fricció; i, aleshores, el cos s'accelera ja que el coeficient de
fricció és més petit que el límit d'adherència.

3) Tot i que en moltes aplicacions es pot considerar constant, a la pràctica el coeficient
de fricció disminueix amb la velocitat de lliscament (Figura 1.1b), variació que
origina fenòmens com ara el moviment de stick-slip o de les vibracions autoexci-
tades. Tampoc acostuma a ser del tot cert que el coeficient de fricció i el límit
d'adherència siguin independents de la pressió, malgrat que en aquest cas l'efecte
pot influir en els dos sentits.
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4) A causa de la sensible variació del coeficient de fricció i del límit d'adherència amb
l'estat de les superfícies (humitat, pols, òxid, recobriments, traces de lubricants) i de
l'existència d'una zona d'indeterminació entre aquests dos fenòmens, es procura no
fer treballar mai les màquines i dispositius en la zona fronterera entre la fricció i
l'adherència.

Alguns dels valors dels coeficients de fricció i de límit d'adherència per a diferents
emparellaments de materials ve donada en la següent taula:

Taula 1.1 Caracterització del frec sec per a diverses parelles de materials

Materials Coeficient de fricció, µ Límit d'adherència, µ0

Sec Lubricat Sec Lubricat

  Acer/acer
  Acer/fosa grisa
  Acer/bronze
  Acer/grafit
  Acer/PTFE
  Acer/PEHD
  Acer/PA
  Acer/fusta

0,20 - 0,70
0,15 - 0,40
0,18 - 0,35

0,10
0,04 - 0,20
0,30 - 0,80
0,32 - 0,40
0,30 - 0,50

0,12 - 0,14
0,08 - 0,16

0,12

0,02 - 0,08

0,10
0,08 - 0,15

0,25 - 0,80
0,20 - 0,45
0,25 - 0,40

0,10
0,05 - 0,22

0,35 - 0,60

0,15 - 0,20
0,12 - 0,20
0,15 - 0,20

0,10 - 0,15

a)  a)

 Figura 1.1  Fricció i adherència en el contacte lliscant: a) Forces en un contacte
lliscant; b) Variació del coeficient de fricció amb la velocitat.
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Dues conseqüències del frec sec

El frec sec en els contactes lliscants proporcionen nombrosos fenòmens i aplicacions en
les màquines i aparells que s'estudien en els capítols següents. Tanmateix, sembla
interessant destacar-ne dues a continuació que no estan lligades directament amb cap
aplicació sinó que poden aparèixer en múltiples situacions en les màquines:

Fenomen del stick-slip

Quan un contacte lliscant es mou a baixa velocitat i, a més, es dóna una disminució
important del coeficient de fricció amb la velocitat i una rigidesa baixa dels elements
que l'accionen, es produeix un avanç a petits salts acompanyat d'una forta vibració.
Aquest fenomen rep el nom de stick-slip, ja que és anàleg al d'un bastó que s'obliga a
avançar amb la punta fregant per terra i una inclinació contrària a la de la marxa.

El fenomen de stick-slip es presenta en sistemes de fricció com ara guies-corredores o
frontisses i s'elimina o disminueix molt si s'utilitzen materials amb valors del coeficient
de fricció i del límit d'adherència molt pròxims o coincidents entre si (per exemple,
contacte lliscant acer/PTFE) o es disminueix la fricció per mitjà d'un contacte rodolant
(per exemple, amb rodaments, guies lineals o cargols de boles).

Moviment de deriva

És una altra de les conseqüències interessants del model de Coulomb per al frec sec en
contactes que poden lliscar en totes les direccions del pla tangent. Si les superfícies en
contacte llisquen inicialment en una direcció, el moviment de deriva es manifesta per
mitjà d'una sensible desviació de la direcció del moviment quan s'apliquen petites forces
transversals i té el seu fonament en el fet que la força de fricció té la direcció de la
velocitat de lliscament malgrat que el seu mòdul no depèn del valor de la velocitat de
lliscament.

Per exemple: quan un automòbil rellisca sobre una placa de gel, la força de fricció
(petita) s'equilibra amb la força d'inèrcia de D'Alembert de desacceleració longitudinal
del vehicle; si, a més, rep una ràfega de vent lateral, la velocitat de lliscament canvia
immediatament de direcció (moviment de deriva) a fi que la força de fricció equilibri
tant la força d'inèrcia de D'Alembert de desacceleració longitudinal (ara més petita) com
l'empenta lateral del vent. Per això és preferible mantenir l'adherència en la frenada d'un
vehicle (objectiu dels frens ABS), encara que sigui a costa de perdre part de la seva
eficàcia, que no frenar relliscant ja que, en aquest darrer cas, qualsevol pertorbació fa
perdre el control de la direcció.
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Exemple 1.1:  Destapar una ampolla de cava

Enunciat

Quan es destapa una ampolla de cava, instintivament es fa girar el tap perquè vagi
sortint empès per la pressió del gas. Aquest és un moviment clàssic de deriva, ja que
combina el moviment de lliscament per rotació amb el lliscament de sortida del tap.
Sabent que el tap està comprimit dintre del coll de l'ampolla amb una pressió de σS=0,6
MPa que actua sobre una superfície cilíndrica de diàmetre, d=20 mm, i de longitud
inicial, xo=25 mm, que la pressió del gas a l'interior de l'ampolla és de pG=4 bar, i que el
coeficient de fricció i límit d'adherència entre suro i vidre són, µ=0,5 i µ0=0,55
respectivament, es demana: a) Parell necessari per a fer girar el tap en el moment
inicial, MT; b) Proporció del moviment de rotació i de sortida del tap en el moment
inicial; c) Distància, x, a la qual la pressió del gas és suficient per fer sortir despedit el
tap sense necessitat de fer-lo girar més.

a)  b)

 Figura 1.2  Moviment de deriva en destapar una ampolla de cava: a) Mesures i
paràmetres del sistema; b) Relacions entre les forces i les velocitats.

Resposta

Malgrat que és una operació relativament quotidiana, l'anàlisi del seu funcionament és
relativament complex:
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a) Abans d'iniciar-se el destapament, la força axial del gas sobre el tap, FA,
determinada per la secció del coll d'ampolla i la pressió del gas, pG=0,4 MPa,
s'equilibra amb la força d'adherència entre tap i coll de l'ampolla, menor que la
força d'adherència límit, FF0 (límit d'adherència µ0=0,55):

b) Quan s'inicia el gir del tap (es perd l'adherència), la força de fricció de l'ampolla
sobre el tap, FF, es pot descomposar en un component axial, FA, que equilibra la
força del gas, FG, i un altre tangencial repartit en tota la perifèria, FT, que equilibra
el parell de la mà sobre el tap, MT (Figura 1.2b). Coneixent el coeficient de fricció
entre suro i vidre (µ=0,5) i la pressió mútua que s'exerceixen tap i ampolla (σS=0,6
MPa), seguint el model de Coulomb, es determina el valor de la força de fricció,
FF. Atès que el component axial és conegut (FA=FG=125,7 N), es pot calcular l'altre
component, FT, relacionat amb el parell sobre el tap, MT (les expressions són funció
de la longitud de contacte, x, del tap dintre del coll):

La velocitat de lliscament del tap respecte el coll de l'ampolla té la mateixa direcció
que la força de fricció, FF, però sentit contrari. Per tant, en comerçar-se a destapar
el tap, la relació entre la velocitat axial, vA, i la velocitat tangencial, vT, és la
mateixa que la dels components de la força de fricció:

O sigui que, en el moment inicial, la força dels gasos empeny el tap enfora en una
proporció de 2,58 mm per cada radiant (57,3°) que se l'obliga a fer girar.

c) A mesura que el tap es va destapant, la longitud, x, que suporta la fricció va
disminuint, fins que el tap surt despedit quan la força de fricció, FT(x), s'iguala a la
força del gas, FA. Aquesta condició proporciona la distància mínim, x:
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Contacte rodolant

Les resistències passives en el contacte rodolant (o també resistència al rodolament) es
modelitzen de la manera següent:

Zona de contacte
Dos elements rodolants presenten, teòricament, un punt o una línia de contacte i, en
realitat, una petita zona de contacte al voltant del punt o de la línia. Es pressuposa que el
límit d'adherència és suficient per evitar el lliscament en el punt de contacte i assegurar
així el rodolament d'un cos sobre l'altre amb un eix de rotació instantani tangencial que
passa pel punt o coincideix amb la línia de contacte.

Resistència (dinàmica) al rodolament
El conjunt de fenòmens que tenen lloc en el contacte rodolant té per efecte un petit
desplaçament de la força normal, FN, respecte al punt de contacte teòric en el sentit del
moviment, que rep el nom de coeficient de rodolament, δR (té magnitud de longitud i
permet calcular el moment de rodolament, MR=FN⋅δR; Figura 1.3a), i l'aparició d'una
força tangencial de rodolament, FTR (molt menor que la de lliscament, FT) necessària
per a establir l'equilibri. Quan un element rodolant es mou entre dues superfícies
(corró), es pot definir un coeficient de fricció de rodolament, µR, que s'expressa com la
relació entre la força tangencial aplicada sobre el membre mòbil i la força normal:
µR=FTR/FN=2⋅δR/d=δR/r (Figura 1.3b).

Resistència estàtica al rodolament
En el rodolament també existeix una força tangencial mínima per sota de la qual el
moviment mutu entre les dues superfícies no s'inicia (de forma anàloga a l'adherència
en el contacte lliscant), però el valor del coeficient de rodolament estàtic és molt proper
al valor dinàmic (condició molt favorable per evitar el fenomen de stick-slip), i la
literatura tècnica no acostuma a donar valors diferenciats.

Alguns dels valors dels coeficients de rodolament per a diferents parelles de materials
ve donada en la següent taula:

Taula 1.2 Coeficients de rodolament, δR (en mm)

Material element rodolant/material pista Valor

  Bola (o corró)/acer (anell rodament)
  Roda acer/acer (o fosa)
  Roda vehicle/carretera asfalt llis
  Roda vehicle/camí de terra bo
  Roda vehicle/sorra

 0,005÷0,010
 0,500
 2,500
11,500
50,000
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 Figura 1.3  Resistència al rodolament en el contacte rodolant: a) Contacte roda-pla;
b) Contacte d'un corró entre plans.

Comentaris al model de resistència al rodolament

La resistència al rodolament és un fenomen molt complex i difícil de formular, rela-
cionat amb la histèresi del material i l'existència de microlliscaments en la zona de
contacte. Atès que l'enginyeria cerca en el possible models simples, a la pràctica
s'assumeix que el coeficient de rodolament, δR (relació entre el moment de rodolament,
MR, i la força normal, FN), inclou les variacions de diversos efectes:

1) Per a la major part de les aplicacions (rodaments, pneumàtics d'automòbil), es
considera que el coeficient de rodolament, δR, no depèn de la força normal, FN,

2) Malgrat que el coeficient de rodolament, δR, varia lleugerament amb la velocitat,
normalment també es considera constant.

3) El coeficient de rodolament, δR, creix de forma molt sensible amb la disminució del
mòdul d'elasticitat. Aquesta variació, junt amb la naturalesa de les superfícies,
s'inclou en el valor que es dóna del coeficient de rodolament en funció dels
materials.

4) El rodolament pressuposa l'existència d'adherència. En el rodolament lliure (sense
parells aplicats sobre els elements rodolants, com ara els rodaments) la resistència
al rodolament és molt inferior a l'adherència però, en el rodolament amb tracció
(s'exerceixen parells sobre els elements rodolants, com ara una roda d'automòbil
durant la tracció o la frenada, o les rodes de frec), el límit d'adherència pot ser
superat.
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5) En els contactes en què es dóna simultàniament el lliscament i el rodolament
(engranatges, lleves), els efectes del frec són molt superiors als del rodolament i,
per tant, es consideren tan sols els primers.

Una conseqüència del model de resistència al rodolament

En el model utilitzat, el parell necessari per originar i mantenir el rodolament entre dues
superfícies, MR, es proporcional a la força normal, FN, essent el factor de proporcionali-
tat el coeficient de rodolament, δR, considerat constant (MR=FN⋅δR).

Una conseqüència interessant d'aquest model és que la força tangencial necessària per a
produir el moviment, FT=MR/(d/2)=FN⋅δR/(d/2), disminueix amb el diàmetre de
l'element rodolants. Així, doncs, per a les mateixes condicions de materials i estats de
les superfícies, les rodes de diàmetres més grans ofereixen menys resistència que les
diàmetres més petits (per exemple, la roda de carro).

Comparació dels dos tipus de contacte

Avantatges del contacte lliscant

1a) La materialització del contacte lliscant amb frec sec acostuma a ser de construc-ció
més simple i de cost econòmic més baix.

1b) Segons la combinació usada de materials, pot funcionar sense lubricació. En tot
cas, acostuma a tolerar millor una lubricació deficient.

1a) Tolera millor les sotragades, els cops i les sobrecàrregues.

1b) Per a dimensions equivalents, ofereix una rigidesa superior.

Avantatges del contacte rodolant.

2a) Disminueix sensiblement les forces de fricció: per tant, millora el rendiment de les
màquines alhora que té limitacions tèrmiques menors per la calor dissipada.

2b) El coeficient de rodolament és menys variable que el de fricció i és més fàcil de
predir-ne el comportament (evita el fenomen de stick-slip).

2c) El mercat ofereix una gran varietat de components estandarditzats, fiables i
precisos, que alhora faciliten les tasques de manteniment.
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1.3   Dissipació i rendiment

Forces passives i rendiment

Les forces passives dissipen una part de l'energia mecànica en forma de calor, fet que té
dues conseqüències importants en les màquines:

Disminució del rendiment
El concepte de rendiment es relaciona amb l'eficàcia de les màquines per a realitzar la
seva funció, i la forma més habitual d'avaluar-lo és a través de la part de recursos
energètics (o de potència) disponibles que es transformen en energia útil. Les forces
passives, en desviar de la funció una part de l'energia disponible, són una de les
principals causes de disminució del rendiment. En les màquines que tenen per objecte
transformar una energia d'entrada en una de sortida (motors i generadors, mecanismes i
transmissions), el rendiment es defineix com la fracció de la potència d'entrada que és
disponible a la sortida (destinada a la funció).

Escalfament de les màquines
L'energia dissipada per les forces passives es transforma en calor i augmenta la
temperatura en els òrgans de les màquines. Això dóna lloc a diversos efectes perjudici-
als, com ara el deteriorament de la lubricació en les articulacions, la disminució de
característiques mecàniques de les peces, la seva deformació o, en les màquines
elèctriques, la destrucció dels vernissos aïllants dels bobinats. L'energia (o potència)
dissipada s'avalua per mitjà del coeficient de pèrdues, o fracció de la potència
disponible que es dissipa.

Definició de rendiment i de coeficient de pèrdues

El rendiment, η, es defineix com el quocient entre la potència receptora, Pr (la rebuda
pel receptor), i la potència motora, Pm (la proporcionada pel motor), mentre que, el
coeficient de pèrdues, ψ, es defineix com el quocient entre la potència dissipada pel
sistema, Pdis, i la potència proporcionada pel motor. El rendiment i el coeficient de
pèrdues per definició sumen la unitat. En absència de forces passives, el rendiment és la
unitat (principi de les potències virtuals) i el coeficient de pèrdues és zero, mentre que
en presència d'aquestes forces, el rendiment disminueix per sota d'aquest valor. A
continuació s'expressen les fórmules del rendiment i dels coeficient de pèrdues:
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Cal parar atenció de les diferents conseqüències del rendiment i del coeficient de
pèrdues en les màquines. Si una màquina té un rendiment del 99% i una altra del 95%,
en general, no presenten diferències determinants en relació a la funció (la màquina
receptora del segon sistema disposa d'un 4% menys de potència que la primera). Però si
aquesta mateixa diferència es mira des del punt de vista de la potència dissipada, els
òrgans de la transmissió del segon sistema rebran una potència dissipada 5 vegades
superior, fet que pot conduir al seu deteriorament.

Rendiment directe i rendiment invers

En una cadena cinemàtica, es defineix com a força motora aquella, el valor mitjà de la
qual, té el mateix sentit que la velocitat de l'eix sobre la qual actua, i com a força
receptora aquella, el valor mitjà de la qual, té sentit contrari a la velocitat de l'eix sobre
la qual actua. S'anomena motor a la màquina que exerceix el parell motor, i receptor, la
màquina o aparell que exerceix el parell receptor.

L'expressió del rendiment ha de partir de la determinació prèvia del membre motor i del
membre receptor de la cadena cinemàtica (en definitiva, del sentit del flux de potència).
En algunes aplicacions, aquest flux pot canviar de sentit en diferents règims de
funcionament, com ara la transmissió d'un automòbil que, normalment, transmet la
potència del motor a les rodes però que, en certes ocasions (una frenada o una baixada
prolongada), el motor actua com a fre i el flux de potència s'inverteix. Per tant, es pot
distingir entre el rendiment directe, ηdir, quan el flux de potència va del membre motor
habitual al membre receptor habitual i, el rendiment invers, ηinv, quan el flux de
potència pren el sentit contrari.

Rendiment en sistemes estàtics

Atès que les relacions cinemàtiques no depenen de les forces passives, el rendiment
d'una màquina també pot avaluar-se a partir del quocient entre la força (o parell)
transmès quan hi ha forces passives, i la força (o parell) que es transmetria sense la seva
presència. Per tant, en el límit, també es pot parlar de rendiment en una cadena
cinemàtica estàtica, o quasi estàtica (per exemple, unes balances), on es transmeten
forces o parells, malgrat que no es transmeti potència.

Aquest rendiment, expressat en un sistema amb eixos d'entrada i sortida lineals, és:
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Rendiment de cadenes cinemàtiques complexes

El flux de potència de les màquines pot seguir camins diversos i distribuir-se de formes
diferents, responent a les estructures i disposicions dels mecanismes i transmissions de
les màquines. Cal destacar les dues configuracions extremes següents:

Cadena cinemàtica en sèrie
Cada mecanisme i/o transmissió de la cadena cinemàtica està disposat a continuació
d'un altre (la sortida de l'anterior és l'entrada del següent), de manera que el flux
d'energia (o de potència) passa successivament per cada un d'ells, mermat per les
pèrdues origindes pels mecanismes o transmissions anteriors. A continuació es dóna el
rendiment total del sistema, ηT, a partir dels rendiments dels mecanismes i/o
transmissions de cada una de les etapes:

En cas d'una sèrie molt llarga de mecanismes i/o transmissions, el rendiment total pot
resultar molt baix, encara que els rendiments de cada un dels mecanismes i/o
transmissions no ho siguin. Per exemple, un camí de 30 corrons (31 eixos comptant el
del motor) enllaçats entre sí per 30 transmissions de cadena en sèrie (Figura 1.4a), cada
una d'elles de rendiment η=0,95 i relacions de transmissió de cada una de les etapes de
cadena de ii=1, té un rendiment total entre el darrer eix (n) i l'eix motor (1) de:
ηT=Prn/Pm=Mrn/Mm=ηn=0,9530=0,215.

Cadena cinemàtica en paral⋅lel
Els mecanismes i/o transmissions de la cadena cinemàtica connecten l'eix de motor
directament amb els diferents eixos receptors i la potència del motor es reparteix en
potències parcials destinades a cada un dels receptors, afectades pel rendiment del
corresponent mecanisme i/o transmissió. A continuació es dóna el rendiment total del
sistema, �T, a partir dels rendiments dels mecanismes i/o transmissions:

El rendiment total d'una cadena cinemàtica en paral⋅lel és semblant (mitjana pondera-
da) als rendiments dels diferents mecanismes i/o transmissions del sistema.
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Cadena cinemàtica mixta
Sovint esdevé que la cadena cinemàtica que enllaça el motor amb els receptors és mixta,
o sigui, part en sèrie i part en paral⋅lel (Figura 1.4c). Per exemple: la potència del motor
d'un vehicle es reparteix, entre la que va a les dues rodes tractores a través de
l'embragatge, el canvi i el diferencial (que és el divisor de potència entre les dues rodes)
i la que va a l'alternador a través d'una corretja, o als arbres de lleves a través d'una
corretja dentada.
El rendiment de la cadena cinemàtica de cada un dels receptors i el rendiment total del
sistema s'expressen de la forma següent:

En les cadenes cinemàtiques en paral⋅lel i mixtes, el repartiment de la potència total del
motor entre els diferents receptors no és funció de les relacions de transmissió ni dels
rendiments, sinó de les exigències de potència dels diferents receptors.

Exemple 1.2:  Rendiment d'un camí de corrons

Enunciat

Es vol estudiar el rendiment total de la cadena cinemàtica d'un camí de 30 corrons,
sobre cada un dels quals hi ha aplicat el mateix parell resistent de Mrc, per a les dues
configuracions següents:

a) Camí de 30 corrons amb transmissions en sèrie, o sigui, amb anells de cadena entre
cada dos corrons successius (Figura 1.4a)

b) Camí de 30 corrons amb transmissions en paral⋅lel, o sigui, amb una cadena
tangencial a totes les rodes lligades als corrons (Figura 1.4b)

c) 2 camins de corrons en paral⋅lel amb transmissions en sèrie (Figura 1.4c)
d) 2 camins de corrons en paral⋅lel amb transmissions en paral⋅lel (Figura 1.4d)

En tots dos casos, l'accionament parteix d'un motor elèctric que redueix la velocitat amb
un reductor de rendiment ηred=0,85, i amb una primera transmissió per un anell de
cadena fins al primer corró. Es demana el rendiment de cada una de les quatre
solucions, partint dels valors següents de rendiment: transmissió d'un anell de cadena:
ηac=0,95; transmissió de cadena tangencial de n corrons: ηct=0,90.
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Resposta

a) Camí de 30 corrons amb transmissions en sèrie
Pot ser considerada com una cadena cinemàtica mixta de n=30 corrons en paral·lel
enllaçats amb el motor per un nombre variable, i, de transmissions en sèrie (i és el
lloc que ocupa el corró en el camí). El rendiment és el quocient de la potència
rebuda pels corrons (Pr=n⋅Prc) i la potència necessària del motor:

És un rendiment molt baix que aprofita poc més de 1/3 de la potència del motor.

b) Camí de 30 corrons amb transmissió en paral⋅lel
Pot ser considerada una cadena cinemàtica paral⋅lela, ja que cada corró pren una

part de la potència de la cadena tangencial. El rendiment és:
El rendiment és molt millor, ja que aprofita més de 2/3 de la potència del motor.

c) 2 camins de 15 corrons en paral⋅lel, amb transmissions en sèrie
Cas anàleg al primer, però amb una cadena mixta formada per dues sèries de 15
corrons en paral⋅lel enllaçats amb el motor i transmissions en sèrie (i, lloc que
ocupa el corró en el camí). El rendiment del conjunt és: ηT=0,550

d) 2 camins de 15 corrons en paral⋅lel, amb transmissions en paral⋅lel
Cas anàleg al segon, però amb dues cadenes cinemàtiques en paral⋅lel de 15
corrons, disposades en paral⋅lel. El rendiment dels conjunt és: ηT=0,732

Resumint: les cadenes cinemàtiques en paral⋅lel tenen millor rendiment que en sèrie, i
les cadenes curtes millor el rendiment respecte a les cadenes llargues.
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 Figura 1.4  Diferents disposicions d'un camí de corrons i rendiment: a) Camí de
corrons amb transmissions en sèrie; b) Camí de corrons amb transmissions en
paral⋅lel; c) Dos camins de corrons amb transmissions en paral⋅lel, disposats en
sèrie; d) Dos camins de corrons amb transmissions en paral⋅lel, disposats en
paral⋅lel.
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1.4   El fenomen de l'autoretenció

Introducció

L'adherència permet absorbir forces tangencials entre les superfícies de contacte de dos
membres, però superat un llindar de força tangencial, les dues superfícies inicien el
lliscament. Aquest comportament es dóna quan les forces tangencials varien amb
independència de les forces normals. Per exemple, en un automòbil en moviment sobre
un pla horitzontal, la força normal entre les rodes i el terra depèn fonamentalment del
pes de l'automòbil, mentre que les forces tangencials són funció de les forces d'inèrcia
de D'Alembert i depenen de les acceleracions en les engegades, les frenades i en els
giravolts. Si les acceleracions són molt importants, pot donar-se el cas que el pes del
vehicle no pugui assegurar una força normal suficient entre les rodes i el terra per
mantenir l'adherència.

Hi ha altres aplicacions en què la força normal i la força tangencial en un contacte entre
membres no són independents, sinó que presenten una relació imposada per la
geometria del mecanisme, de manera que la força tangencial creix en la mateixa
proporció que la força normal. Quan es dóna aquesta situació i la direcció de la força
(normal + tangencial) passa per l'interior del con d'adherència en el contacte, per més
que augmenti el valor de la força, les superfícies no llisquen i es produeix el fenomen de
l'autoretenció (també anomenat de falcament). En aquestes situacions, un augment
desmesurat de la força porta a la destrucció del mecanisme abans que s'iniciï el
moviment entre les parts.

Així, doncs, la condició perquè es presenti el fenomen de l’autoretenció és que, en una
de les etapes de la cadena cinemàtica, les forces es transmetin per l’interior dels cons
d’adherència en els punts de contacte. O, vist des d’un altre punt de vista, que el
rendiment de la cadena cinemàtica esdevingui matemàticament nul o negatiu. Aquest
enunciat fa veure que el fenomen de l’autoretenció s’ha de relacionar amb un determi-
nat sentit del moviment del mecanisme i per a un determinat sentit del flux de potència
(entre un membre motor i un membre receptor), però pot desaparèixer en invertir-se un
d’aquests dos sentits. Això pot donar lloc a interessants aplicacions de mecanismes amb
moviments en un sol sentit (rodes lliures) o de mecanismes amb seguretat intrínseca
(transmissions de cargol-femella irreversibles).

Aplicacions

Existeixen situacions de la vida quotidiana o nombroses aplicacions tècniques en què el
fenomen de l'autoretenció és utilitzat positivament, com per exemple:
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1a) Nusos. L'entrellaçament de fils, cordills o cordes per formar els nusos dóna lloc al
fenomen d'autoretenció que impedeix que es desfacin simplement estirant dels
extrems (els nusos mal fets o la presència de fils amb un coeficient d'adherència
excessivament baix, es poden escórrer).

1b) Dispositius de fixació. Gràcies a l'autoretenció que es produeix en els filets de la
rosca d'un cargol, aquests elements asseguren la unió de les màquines (la presència
de vibracions pot produir un afluixament espontani de les unions cargolades, fruit
d'un mecanisme més complex que no s'estudia aquí).

1c) Mecanismes de roda lliure. L'establiment de condicions d'autoretenció en un sol
sentit del moviment pot permetre dissenyar mecanismes que, en un sentit, arros-
seguen una càrrega mentre que, en el sentit contrari, rellisquen (el pinyó lliure d'una
bicicleta en pot ser una aplicació).

1d) Mecanismes de seguretat. Com s'ha comentat, hi ha mecanismes en què l'autore-
tenció es dóna tan sols en un dels sentits del flux de potència. Això permet
dissenyar mecanismes de seguretat que, quan cessa l'acció motora, queda bloquejat
o immobilitzat (per exemple, una transmissió de vis sense fi per aixecar una càrrega
a través d'un tambor i un cable, reté la càrrega quan cessa l'acció sobre el vis sense
fi).

En d'altres aplicacions, per contra, convé controlar adequadament els paràmetres que
incideixen en l'autoretenció a fi d'evitar aquest fenomen, com per exemple:

2a) Frens i embragatges. Si es produeix autoretenció, la maniobra d'aturada o de
connexió és d'una gran brusquedat, i les inèrcies associades a les parts mòbils
poden porta a la destrucció del mecanisme.

2b) Guies. Convé evitar l'autoretenció en els membres amb guies prismàtiques com ara
els calaixos amples i curts o les tecles d'ordinador amb guies molt curtes, que poden
originar autoretenció quan se'ls apliquen forces no ben centrades.

Exemple 1.3: Comparació entre el tancament de diferents calaixos

Enunciat

Es tracta de comparar la distribució de forces i l'eventual aparició del fenomen de
l'autoretenció en el tancament de dos calaixos de diferents proporcions i disposicions:
a) Tancament d'un calaix llarg i prim, entreobert, suportat totalment per la seva base
(Figura 1.5a); b) Tancament d'un calaix ample i poc profund (d'una calaixera),
entreobert, quan s'empeny per una sola de les nanses (Figura 1.5b).
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Resposta

a) En el primer cas, atès que el calaix està suportat íntegrament per la superfície
inferior, les forces de fricció són causades només pel seu pes. La força de tanca-
ment, F, que venç les forces de fricció, és independent del pes i, per tant,
augmentant el seu valor sempre s'arribar a fer lliscar el calaix per tancar-lo.

b) En el segon cas, el descentrament de la força de tancament produeix un entre-
girament del calaix que indueix unes forces normals i tangencials en els punts de
contacte C i D que poden produir el fenomen d'autoretenció (Secció 2.3).

Quan la força de tancament actua poc descentrada, de manera que no intersecta
amb el segment CW' (força F1, en la Figura 1.5b), el calaix llisca ja que s'estableix
un equilibri entre la força de tancament, F1, la força d'inèrcia de d'Alembert (Fi, no
representada, aplicada al centre d'inèrcia i de sentit contrari a l'acceleració) i, la
suma de reaccions a C i D (RC+D, tampoc representada, que passa pel punt
d'autoretenció U'), també paral⋅lela i de sentit contrari a F1.

Si la força de tancament actua més descentrada i intersecta el segment CW' (força
F2, en la Figura 1.5b), es pot descomposar en qualsevol punt del segment EF
directament segons dues direccions que passen per l'interior dels respectius cons
d'adherència (amb el sentits de les forces de fricció contraris al de la força F2) i, per
tant, es produeix autoretenció.

a)  b)

 Figura 1.5  Els calaixos i el problema de l'autoretenció en l'obertura i el tancament:
a) Calaix llarg i prim suportat per la seva base; b) Calaix ample i poc profund
amb una força de tancament desplaçada.
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1.5   Mecanismes basats en el frec

Com ja s'ha vist anteriorment, el frec i les seves manifestacions (la dissipació d'energia,
l'autoretenció, el moviment de deriva) poden utilitzar-se de forma positiva en algunes
aplicacions, o poden ser un fenomen a minimitzar, en d'altres.

Els mecanismes basats en el frec (o mecanismes de frec) són aquells que utilitzen
positivament alguna de les seves manifestacions per a obtenir una determinada funció
(frens, embragatges, limitadors de parell, determinades rodes lliures, mecanismes de
seguretat, transmissions per corretja, per banda o cable, rodes de frec, i roda-terra o
roda-carril). Tot seguit es descriuen breument els principals mecanismes de frec i les
seves característiques.

Frens de fricció

Els frens són dispositius que permeten connectar un membre fix i un altre mòbil d'una
màquina de manera que s'estableixen unes forces d'acció-reacció que tendeixen a
oposar-se al moviment d'aquest segon. Els més habituals en les màquines són els frens
de fricció, però també n'existeixen que es basen en altres principis de funcionament:
frens electromagnètics (màquines elèctriques que funcionen com a generador), frens
aerodinàmics (els aerofrens dels avions, o les turbines quan funcionen en sentit invers).
Segons els principals efectes, poden distingir-se diversos tipus de frens:

a) Frens de retenció. La seva funció és evitar que un membre mòbil es posi en
moviment. Atès que no hi ha moviment relatiu i no es dissipa potència, l'atenció se
centra en les forces de frenada. Per exemple: Fre de mà d'un automòbil per a la
retenció del vehicle en els pendents; Frens dels eixos d'un robot a fi que quan es
deixa inactiu no es desplomi l'estructura.

b) Frens d'aturada. La seva funció és aturar un membre mòbil en una maniobra més o
menys curta. L'atenció se centra fonamentalment sobre la força i el temps de
frenada, mentre que la potència dissipada té un valor limitat (que tanmateix cal
avaluar). Per exemple: Frens d'aturada d'un automòbil, d'aturada d'eixos de
determinades màquines.

c) Frens de dissipació: La seva funció és mantenir la velocitat d'un sistema i l'atenció
se centra en la dissipació de l'energia excedent (rares vegades són de fricció). Per
exemple: Frens electromagnètics amb dissipació per de resistències elèctriques
(usats per grans camions en baixades prolongades); Frens dinamomètrics de bancs
d'assaig (sovint hidràulics), amb refrigeració externa.

Els frens de fricció poden realitzar les tres funcions anteriorment descrites, malgrat que
proporcionen la màxima eficàcia com a frens d'aturada.
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Embragatges de fricció

De forma genèrica es denominen embragatges aquells dispositius que permeten con-
nectar dos membres mòbils d'una màquina (eventualment un d'ells pot estar aturat), de
manera que s'estableixen unes forces d'acció-reacció que tendeixen a igualar (o igualen)
les velocitats dels dos membres. Els més habituals en les màquines són els embragatges
de fricció, però també n'hi ha que es basen en altres principis de funcionament, com ara:
Acoblaments de forma (unions per mitjà de formes que encaixen), o acoblaments
hidràulics basats en dues turbines recíproques. Segons les característiques de la
maniobra, es poden distingir tres tipus de dispositius d'embragatge:

a) Acoblaments (maniobra sense càrrega). Permeten connectar o desconnectar dos
membres d'una màquina (generalment dos eixos giratoris) sempre que la maniobra
es realitzi sense moviment relatiu ni transmissió de forces entre les parts; després
de la connexió, els membres tampoc tenen moviment relatiu però poden transmetre
importants forces sense dissipar potència. El principi de funcionament habitual en
aquests embragatges és la unió per forma (clavetes, estriats, acanalaments). Per
exemple: Connexió estriada de les marxes del canvi d'un automòbil (el
sincronitzador iguala prèviament les velocitats); Inversors de marxa de l'hèlix d'una
barca (es realitza al ralentí i, malgrat això, produeix una sotragada).

b) Embragatges (maniobra en càrrega). Permeten connectar o desconnectar dos
membres d'una màquina (generalment dos eixos giratoris) en moviment i trans-
metent una càrrega, circumstància en què dissipen una determinada quantitat
d'energia. Després de la connexió, els membres no tenen moviment relatiu i
transmeten forces relativament grans sense dissipar energia. El principi de
funcionament més habitual en aquests embragatges és la connexió per mitjà de
forces de fricció (embragatges de fricció). Per exemple: Embragatge de l'automò-
bil, per igualar la velocitat del motor a la de la transmissió.

c) Embragatges amb lliscament funcional: Permeten connectar o desconnectar dos
membres en marxa mentre es transmeten forces, però al final de la maniobra resta
una diferència de velocitats o un lliscament permanent (generalment funció del
parell) que produeix una constant dissipació d'energia i la corresponent pèrdua de
rendiment. A favor, tenen el fet que fan també funcions de limitador de parell. Per
exemple: Acoblament hidràulic, unió per mitjà de dues turbines hidràuliques
encarades entre si que transmeten un parell funció de la velocitat relativa entre les
parts membres.

Els embragatges de fricció poden realitzar les dues primeres funcions anteriorment
descrites, tot i que proporcionen la màxima eficàcia com a embragatges de maniobra.
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Limitadors de força (o de parell)

Són dispositius que, en estat normal, connecten dos membres mòbils d'una màquina que
es transmeten forces mútues, però en cas que es produeixi una sobrecàrrega o el
bloqueig d'un dels membres, es produeix la desconnexió o un moviment mutu entre les
parts i una anul⋅lació o limitació de les forces transmeses. Segons el funcionament, hi ha
dos tipus de limitadors de parell:

a) Limitadors de desconnexió. Mantenen la connexió a través d'una unió de forma que
es desconnecta si les forces transmeses superen un determinat llindar. Tenen
l'avantatge que, cas de persistir la sobrecàrrega o bloqueig, no es produeix una
dissipació permanent d'energia o un forçament de la transmissió. El cas més simple
és l'anomenat fusible mecànic, en què un element es trenca amb la sobre-càrrega
(per exemple, un passador convenientment dimensionat). En altres casos, la unió de
forma es manté gràcies a un element elàstic que, en cas que es produeixi la
desconnexió, cal rearmar-lo.

b) Limitadors de sobrecàrrega. Mantenen la connexió a través d'una unió de fricció
tarada que rellisca si les forces transmeses superen un determinat valor llindar. Té
l'avantatge que es rearma automàticament quan cessa la sobrecàrrega, però si
aquesta persisteix, es produeix una dissipació continuada d'energia que pot conduir
a la seva destrucció.

Rodes lliures

Són dispositius que connecten (sense possibilitat de moviment mutu) dos membres
d'una màquina quan el moviment relatiu tendeix a tenir un sentit i el desconnecten
(sense transmetre moviment ni forces) quan el moviment relatiu té el sentit contrari.
Poden basar-se en diversos principis de funcionament: Unions de forma, tals com el
cadell i roda d'escapament (sistema utilitzat normalment en el pinyó lliure de bicicleta);
Unions de força, basades en fenòmens d'autoretenció entre elements de frec (per
exemple, les rodes lliures de boles).

Rodes de frec, roda-terra, roda-carril

En les màquines i sistemes mecànics, una de les formes més habituals de transmissió
del moviment i de les forces és per mitjà de l'adherència en els contactes rodolants entre
membres cilíndrics o entre un membre cilíndric i un pla. Per assegurar una bona eficàcia
en aquestes transmissions, cal crear una força normal suficient entre les superfícies per
assegurar l'adherència.
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Els dos principals tipus de transmissió basats en aquest principi són:

a) Transmissions per rodes de frec
S'apliquen a petites transmissions de baix cost (lectors de cinta, impressores) i en
variadors mecànics de velocitat. Requereixen un dispositiu tensor per assegurar
l'adherència entre les rodes i s'usen materials en el contacte que tenen, o bé un alt
límit d'adherència (elastòmers), o bé una gran resistència a la pressió superficial
(acers; s'obté l'adherència per mitjà d'una elevada força normal).

b) Tracció per roda-terra, o roda-carril
Aquest sistema s'usa habitualment en la tracció dels vehicles automòbils i dels
ferrocarrils. La força normal s'assegura pel pes propi del vehicle, que alhora en
limita les possibilitats de tracció i de frenada. En els automòbils s'ha buscat un límit
d'adherència elevat entre el pneumàtic de la roda i el terra, mentre que en el
ferrocarril, les locomotores es construeixen amb una gran massa per assegurar una
tracció suficient per a la resta de vagons.

Les transmissions per força d'adherència solen ser silencioses i suaus, però transmeten
parells menys elevats que les transmissions per forma (engranatges i cadenes).

Transmissions per corretja, cables o bandes

Aquestes transmissions fan intervenir l'adherència entre un membre flexible (la corretja,
la banda o el cable) i elements rígids, habitualment de forma cilíndrica (politges,
corrons o tambors), i poden realitzar múltiples funcions que es descriuen breument a
continuació:

a) Corretges planes, corretges trapezials. Aquestes transmissions requereixen un
tensor per assegurar l'adherència entre corretja i politges i, el seu objectiu principal
és la transmissió del moviment de rotació entre dos eixos, especialment a velocitats
elevades. Les corretges trapezials, amb un límit d'adherència efectiu més elevat,
són un dels sistemes de transmissió més utilitzats en les màquines per la seva
economia i versatilitat.

b) Banda-corró. El seu funcionament és molt semblant al de les corretges planes
(tensor inclòs), però en general requereixen dispositius per centrar-la sobre els
corrons. Les seves aplicacions es relacionen amb el transport o l'arrossegament de
productes.

c) Cable-tambor. Són elements flexibles de fils d'acer trenats i generalment s'enrotllen
i desenrotllen damunt d'un tambor. En els sistemes de cable-tambor la tensió ve
donada generalment pel mateix cable (grues, ascensors) i el cable ha d'abraçar un
angle suficient al tambor per assegurar l'adherència.
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