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ASSAIGS

DEL

FERRO-COLAT

per Agustín PLANA
QUEST autor presenta en el Congrés de foneria de Liége un extens treball en el qual, procurant buscar l'enllac, entre la teoría i la práctica,
selecciona els assaigs que, peí fet de determinar d'una manera norma el
ferro-colat, podien constituir la base d'un "projecte d'unificació". El reball que ara presenta és, com qui diu, c o n t i n u a d o a l a n t e r i or i la qüestió
que plante ja és la següent:
Quins son els assaigs absolutament necessaris i suficients i com han

A

d efectuar-se ?

ASSAIGS

MECANICE

E n aquesta part es limita a resumir aquelles proves que entren ei la
categoría d assaigs, i que el fonedor pot realitzar fáeilment; son, íes
aviat, assaigs de taller. D'aquest fet, el resum de les proves mecaniques
queda limitat a les de duresa, flexió, i cisallament i estableix les fórm iles
que lliguen aqüestes \ i fres amb les de tracció i compressió, per tal que puguin servir ¿ o r i e n t a d o en els tallers. No hi ha dubte que aqüestes formules no son absolutes; cada experimentador tfobá les que son mes adeguades
al seu cas; pero aixó no és obstacle perqué els resultáis que en la majoria
deis casos s'obtenen, siguin, entre ells, poc dissembla.Us. En aquest tcrreny,
la máquina FREMONT per a assaigs de flexió i cisallament estátics, modificada peí taller de precisió d'Artilleria, dona bons resultats.
Com tota máquina d'assaig de materials, la máquina FREMONT esta
constituida, essencialment, per un dispositiu destinat a produir i transinctre els esforc,os sobre la barreta de p r o v a ; un sistema que té per objecte e
mesurament d'aquests esforgos i un altre dispositiu que ens lia de donar a
mesura de les deformacions de la barreta. Aquests dos darrers, convenientmerit relacionats sobre un registrador, son els que proporcionen el diagrama d'esforqos i deformacions.
E n aquesta máquina, els esíoreos son produits per la compressió duna
forta molla en espiral M. La compressió de la molla s'obté peí desphcament d un caragol E al qual va unit en llur part inferior un collar 6 adapta): directament sobre el cap de la molla. El desplacmnent del caragol s
consegueix per la r o t a d o de la femella H, roscada interiorment en la S<
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v 1 part superior, i la roda cónica dentada R, que li és solidáriament unida
i que engrana amb un pinyó cónic P, en l'eix del qual va el volant m.
I 1 molla M entra en el buit d'una peca cilindrica B que pot correr al llarg
el 1 K\ Aquest cilindre B porta fresada en la seva superficie exterior una
e italla //, la qual, per mitjá del vis s priva la rotació de B. Aquest acaba
e la part superior en una arandela q que recolza en l'allotjament del cilindre mitjanc,ant una molla antagonista que equilibra el pes de la molla
M i del cilindre B, per tal que no actuin sobre la barreta.

esjfl

Vista

anterior

Secció

vertical

Hg. 1

Máquina Fremont modificada peí Taller de Piecisíó d'Ariilteria

En el pía inferior de la pe$a B es ajustat el punxó o que és cilindric i
amb la part inferior tallada en doble biaix arrodonit, segons l'acord adoptat per la Comissió Internacional per ais apois en els assaigs de flexió.
El sistema per a la mesura deis esíoi\os es composa el una cremallera a
<H« acompanya el cap de la molla en els seus desplaqaments i és guiada en
el seu moviment pef un arbre r. El moviment de la cremallera és trans^és a un eix sobre del qual va muntat un plat p graduat en kilos en la sev
* cara interior i que en la seva part posterior porta una gorja g, en la
<iual es ñxa un deis extrenis (runa corda d que s'enrotlla en un rodet r.
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Aquest rodet porta en llur contorn dues cañáis circulars, unides per una
mitja hélix que és per on entra la corda, la qual porta penjant en el s
extrem Uiure un contrapes que la conserva tivant.
Els órgans de la máquina descrits fins ara son els mateixos per ais <
saigs de flexió i cisallament.
Passem, ara, a descriure el tercer deis dispositius esmentats al come:
cament en el cas que la máquina estigui disposada per a un assaig de flex
cas, en el qual, el seu objecte és el mesurament de les deformacions
fletxes de les barretes. Consta d u n a tauleta circular V subjecta per qual
caragols a la base de la máquina. Aquesta tauleta és tallada, segons d
plans verticals paral-lels separats 30 mm, que formen dues mitges can;
que suporten la barreta. Aqüestes mitges canyes, en llur part superior, p<
ten dos taladres roscats on entren els caragols n i n que serveixen dV
de gir a la palanca A. Aquesta palanca porta un resalí c' tallat en dol
biaix, el caire del qual, situat en el mateix pía vertical que el del punxó
és arrodonit análogament al d aquesta i el seu perfil longitudinal és cur
lini perqué no deixi d e s t a r en contacte amb el centre de la barreta qu
gira la palanca obligada per la fletxa d aquella.
La corredera c porta tallada en una de les seves cares una cremallt
de dents en angle que engrana amb el sector dentat i (runa palanca A , 1
de gir c de la qual és fixat en una forquilla unida al suport S. La pala'
A' porta en el seu extrem un llápic, /' que oblígat per una molla en esp
recolza sobre la supe íície d'un tambor registrador muntat en el mat
eix que el rodet r.
:io
La barreta emprada per ais assaigs de flexió, és prismática de sec
liquadrada de 10 mm de costat i té 58*5 mm de longitud. Els assaigs de
na
sallament son fets amb aquesta máquina substituint la palanca A per 1
cisalla de construcció especial que sTii adapta.

CONSTANIS DE LA MAQUINA I INTERPRETACIÓ DE DIAGRAMES

Els diagrames que s'obtenen afecten la forma de la figura 2, en la qua
s aprecia una part recta, que correspon al període elástic; una corba convexa respecte a l'eix de les X, que correspon al període en qué les deformacions creixen mes rápidament que els es forros, i, per nltim, una simtositat que és deguda a la distensió brusca de la molla en la ruptura i a »
inercia del sistema de palanques.
P e r tant, la ruptura s'baurá veriñcat en el punt A, els ares del qua,
ordenada i abscissa, proporcionen la fletxa máxima de la barreta 1 lesión,
límit de ruptura, quan son coneguts els móduls (pie relacionen els estol
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c >s i fletxes amb les abscisses i ares ordenadas, o siguin les constants de
1; máquina, les quals son determinades experimentalment, peí procediment
Í te descriu el senyor PLANA en la seva memoria.
Un cop determinada la constant de reduccions de la molla, per interpretar un diagrama sois caldrá mesurar l'abscissa del punt on s'ha efect íat la ruptura i veure en la taula de tara de la molla l'esforq que corres-

Fig- 2
Assai K a c ílexió
35
A r e o r d e n a d a = 35 m m . ; F = =
= 0 1 7 5 m m . ; Abs<issa = 342 m m .
199
R

=

342
12,5

: 27,33 m m . : Et

^ 9 8 8 K g . ; E = 9,88 K g / m m q . ; T =

12'7Kgm.

1 )n al resultat de dividir aquest número per la constant. Ens donará una
valor que és Tesforc límit de ruptura a la flexió Et o al cisallament E't.
Es determinen varis ares ordenades per a major exactitud i adaptant
una regla flexible al contorn deis ares marcats tindrem varis valors corresponents a una fletxa de o'S mm. El doble del seu valor mig ens dona h
• mstant de les fletxes.
FERRO-COLAT GRIS I ACERAT

Wova de duresa
Aquest assaig es realitza mesurant la duresa peí sistema Brinell, que
reuneix les següents condicions: és una prova rápida, senzilla, relativament
onómica, sensible i registrable.
Obtingudes per fassaig BRINELL les xifres BRINELL O D U D W I H K , se<ms els casos. sVmpraran les formules degudes a M. PORTEVIN per trobar
les característiques a la tracció i a la compressió; aqüestes formules, de les
quals Fautor há modificat la tercera, son:

A
lin

0,2A
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A

Eo = 0,3A= 25
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Assaigs

de fie,rió

estática

Aquest assaig, també rápid, senzill, económic, sensible i registrable,
deis que caracteritzen el f erro-colat; el fet que posi en evidencia la preséi cia del fósfor en límits no molt pronunciáis, pero si dignes d'atenció, que
passarien desapercebuts en els assaigs de tracció i compressió, el fa sil gularment interessant. E s realitza amb la máquina Fremont.
Assaigs

de

cisallanicnt

Reuneixen els mateixos avantatges de la prova anterior; i aixó, unit t
la relació que presenten amb les característiques de t'assaig de tracció, fa
que es consideri aquesta prova'—efectuada, també, amb la máquina Freinoi
—com de mes utilitat que l'anterior.

Ro
Fet aquest assaig, s'admetrá la relació,

=

F58, entre les cárregiu

Rt
de ruptura al cisellament i a la tracció.
Fcrro-colat

matieable.

Aquest ferro-colat especialment apte per a tots els assaigs mecánics
se sotmetrá en cada cas a aquelles proves que es relacionen millor amb els
esforgos que hagi de s u p o r t a r ; tots els assaigs es íaran amb independénck
completa, ja que a tots ha de respondre en forma.perfecta.
Proves

de tracció

No essent de temer aci els efectes perjudicials deis esíorcos parásíts d"
flexió, es fará aquesta prova en les condicions ordináries.
Les deformacions es llegiran amb elasticimetres de 0,01 mm d'apreciació, i es determinaran Rt, Et \ A % , essent /:/ la cárrega máxima ca
pac, de produir en la barreta una d e f o r m a d o permanent de 0 0 2 % de la
separació entre referéncies.
Les proves de compressió, duresa, flexió estática i cisallament no difereixen, essencialment, de les esmentades abans.

