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1.-INTRODUCIÓN

� Na seguinte presentación vamos explicar

detalladamente a revisión e reparación dunha

mordaza.

Trátase dunha mordaza mecánica xiratoria no plano� Trátase dunha mordaza mecánica xiratoria no plano

horizontal empregada na fresadora.

� A mordaza é da marca CH-2 e ten unha abertura

aproximada de 135 mm.



2.-PROCEDEMENTO A SEGUIR

1º

• Limpeza exterior e acopio de ferramentas

• Desmontaxe

2º 

• Ánalise das pezas a reparar

• Alcance da reparación

3º

• Fabricación ou reparación das pezas dañadas

• Comprobación de medidas

4º 

• Limpeza interior i engraxe

• Montaxe final

5º

• Proba de funcionamento

• Realización de informe



3.-DESMONTAXE

� Necesitamos chaves allen para retirar os parafusos e

chaves planas para as roscas:
Parafuso cabeza 
cilíndrica allen

M8 x30 mm 

Tuerca 
hexagonal M10 M8 x30 mm 



3.-DESMONTAXE

Parafuso M10 
que unen 

parte fixa e 
xiratoria

Parte fixa a fresadora

Parte xiratoria con medida en grados

Guías laterais
para o 

desplazamento
no eixo

horizontal



3.-DESMONTAXE

� As seguintes fotos mostran as partes que necesitan

unha limpeza profunda e lixado posterior:



4.-ALCANCE REPARACIÓN

� Tras a desmontaxe podemos indicar as seguintes

medidas de mantemento:

� É necesario realizar un parafuso sin fin xa que o orixinal

non se encontra coa peza.non se encontra coa peza.

� É necesario soldar a brida rota para mellor suxeción do

parafuso.

� Realizar unha limpeza profunda e engrase posterior.



5.-FABRICACIÓN PARAFUSO SIN FIN

� Non dispoñemos dunha mostra. Temos que
averiguar o paso do parafuso e o tipo de rosca.

� Introducimos un papel polo interior da zona roscada
e presionamos o papel contra dita zona. Como
contén graxa, xa nos vai marcar a rosca no papel.contén graxa, xa nos vai marcar a rosca no papel.

� Quitamos o papel con coidado e medimos co calibre.

� O parafuso vai ter un paso aproximado de 4 mm e
ten forma de rosca trapecial a dereitas.



5.-FABRICACIÓN PARAFUSO SIN FIN

� Ademáis do paso, necesitamos calcular a
profundidade para dita rosca métrica trapecial:

D= 0,5 x P + 0,25 = 0,5 x 4 + 0,25 = 2,25 mm

� Como se trata de un diámetro o valor da
profundidade será o doble, é decir, 4,5 mm.



5.-FABRICACIÓN PARAFUSO SIN FIN

� Plano do parafuso sin fin e detalle da rosca trapecial:

Alzado e acotación do parafuso sin fin

Perfil esquerdo
do parafusoDetalle da espiral métrica trapecial



5.-FABRICACIÓN PARAFUSO SIN FIN

� Eliximos redondo macizo de aceiro ao carbono F-1140 de
diámetro 40 mm para fabricar o parafuso.

� Primeiro cortamos unha peza de 350 mm e logo no torno
refrentamos e cilindramos ata acadar as medidas indicadas no
plano da páxina anterior.plano da páxina anterior.

� Facemos a rosca de métrica trapecial a dereitas de paso 4 mm e
profundidade 4,5 mm. Realízanse pasadas de décima en
décima.

� Comprobamos a rosca no furado da mordaza e axustamos xa
que o cálculo teórico non coincide polo desgaste da rosca do
furado.

� Unha vez rematada a rosca, realízase na fresadora o cadrado de
lado 14 mm no extremo oposto ao da rosca.



6.-REPARACIÓN BRIDA

� Para reparar a brida, soldaremos a parte rota.

� O primeiro que necesitamos saber é de que tipo de
material se trata para elixir consumible.

� Deducimos que se trata de fundición porque no� Deducimos que se trata de fundición porque no
plano de rotura obsérvase unha porosidade máis
acentuada que para un aceiro.

� As fundicións son aleacións de Fe, C e Si que
xeralmente conteñen tamén Mn, P, S,…

� Teñen maior contido en C que os aceiros (2 - 4,5%).



6.-REPARACIÓN BRIDA

� Principales propiedades das fundicións:

� As pezas son máis baratas que as de aceiro polo
emprego de instalacións menos costosas.

� Son moito máis fáciles de mecanizar que os aceiros.� Son moito máis fáciles de mecanizar que os aceiros.

� Pódense fabricar pezas grandes, pequenas e
complicadas con relativa facilidade.

� As fundicións teñen elevada resistencia a compresión,
aceptable resistencia a tracción, gran resistencia ó
desgaste e moi boa absorción de vibracións.



6.-REPARACIÓN BRIDA

� Vamos elixir entre dous tipos de electrodos de
fundición, aínda que habería máis opcións:

� AWS A5.15: E Ni-CI: Electrodo co núcleo de Ni puro e revestimento
básico grafítico, ideal para reparacións de fundición gris tanto en frío
como en quente. Material maleable e fácil de maquinar.como en quente. Material maleable e fácil de maquinar.

� AWS A5.15: E Ni-Fe-CI: Electrodo base Ni balanceado con Fe, especial
para soldadura de fundición gris, fundición maleable e nodular, tanto
en frío como en quente. Máxima calidade de xuntas de grande
espesor.

� Eliximos a opción do cadro xa que abarca diferentes
tipos de fundición.



6.-REPARACIÓN BRIDA

� Pasos a seguir para realizar a soldadura da peza:

1º

• Limpeza, deberase eliminar todo tipo de impurezas tales como 
óxido, pintura, graxa,..

• Preparación de bordes seguindo a fisura de maneira que o 
electrodo penetre mellor na peza

2º 

electrodo penetre mellor na peza

• Na zona onde se realizará a soldadura débese eliminar 1 cm cara 
fóra a capa exterior da fundición.

3º

• Prequentamento para evitar cambios bruscos de temperatura.

• Soldar con electrodo adecuado para fundición.

4º 

• Unha vez soldada a peza será moi importante que a peza enfrie o 
máis lento posible. 

• Repasado para un acabado visual máis aceptable.



6.-REPARACIÓN BRIDA

Limpeza e Limpeza e 
preparación de 
bordes en V da 

superficie a 
soldar



6.-REPARACIÓN BRIDA

Soldadura 
con 

electrodo  
de 

fundición



7.-LIMPEZA PARA ENGRAXAR 

� As seguintes fotos mostran as partes xa limpas e

preparadas para o engraxe con graxa de litio:



8.-MONTAXE FINAL E INFORME

� Despois do engraxe realizamos o montaxe final.

� Comprobamos que funciona correctamente.

� Emitimos o informe final como APTO.� Emitimos o informe final como APTO.

Mordaza CH-2 
revisada e APTA 

para o seu 
funcionamento
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