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Resum 

El present projecte té per objectiu l�organització d�una Línia de fabricació de Panell  sandvitx 
autoportant de xapa metàl·lica aplicant-hi millores en el disseny mecànic i de la producció, 
respecte d�un model de línia antic del mateix tipus. L�intenció és donar solució a la nova 
proposta de producció implantada pel client de la fàbrica productora del panell i millorar la 
qualitat del producte, així com la resta de condicions implantades. Amb això es pretén que la 
màquina sigui 100% competitiva pel que fa producció i per la simplicitat de disseny.  

 El punt de vista del projecte va encarat a l�actuació que realitza l�enginyer encarregat de 
plantejar la solució ràpida a la sol·licitud efectuada pel client. Posteriorment, si el client 
decideix efectuar l�obra, l�enginyer enviarà el projecte a dimensionar-lo al projectista i 
aquest, al fabricant.  El projecte ens dóna una visió general del procés de creació d�una línia 
de panell a gran escala.  

 Partint d�un estudi de comportament de la xapa per a esbrinar els problemes que aquesta 
comporta, adoptarem solucions i extraurem les conclusions necessàries per enfocar-les de 
cara a una millora del disseny i de la qualitat del producte. S�explicarà l�organització de la 
línia pas a pas i les pautes de funcionament. 

  En tot moment el disseny de la línia ha de satisfer les normatives europees de seguretat de 
màquines. Es redactarà un Expedient Tècnic i un Manual de Manteniment en què el client 
pugui rebre coneixements de les característiques que tindrà la línia i les pautes per a 
realitzar un manteniment preventiu.  

 

Resumen 

El presente proyecto tiene por objetivo la organización de una Linea de fabricación de Panel 
Sanwich autoportante de chapa metálica aplicándole las mejoras en el diseño mecanico i en 
la producción, respecto a un modelo de linea anterior del mismo tipo. La intención és dar 
solución a la nueva propuesta de producción dada por el propietario de la fabrica productora 
de panel i a una mejora de la calidad del producto, así como el resto de condiciones 
marcadas por él mismo. Con esto, se pretende que la màquina sea 100% competitiva a nivel 
de producción i por simplicidad de diseño.   
  El punto de vista del proyecto, se encara a l�actuación que realiza el ingeniero encargado de 
plantear la solución ràpida a la solicitud efectuada por el cliente. Posteriormente, el ingeniero 
se encargara de enviar el proyecto al supuesto proyectista, y éste al fabricante. El proyecto 
nos da una visión general del proceso de creación de una linea de panel a gran escala.  

  Partiendo de un estudio de comportamiento de la chapa para encontrar los problemas que 
ésta nos trae, daremos soluciones i extraeremos conclusiones necesarias para enfocarlas 
hacia una mejora de diseño y de la calidad de producto. Se explicarà la organización de la 
línea paso a paso y de las pautas de funcionamiento.  

  En todo momento, el diseño de la linea ha de satisfacer las normativas europeas de 
seguridad en maquina. Se redactarà un Expediente Técnico y un Manual de Mantenimiento 
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donde el cliente tenga conocimientos de las características que tendrá la línea i las pautas 
para realitzar un mantenimiento preventivo.  

 

Abstract 

The aim of this project is to organize a Line of metallic plating selfcarring Sandvitx panel 
manufacture in order to improve the mechanical design and production, with respect to an 
ancient line�s model of the same type. The intention is to give solution to the new 
production�s proposal implanted by the customer of the panel�s producing factory and to 
improve the product�s quality, as well as the rest of conditions implanted. With this, it is 
intended the machine to be one competitive in terms of production and because of the 
simplicity of the design. 

 
The point of view of the project goes pointed at the performance made by the engineer in 
charged of raising the fast solution to the request made by the customer. Later, if the 
customer decides to make the work, the engineer will send the project to dimension it to the 
designer, and this one to the manufacturer. The project gives us a general vision of the 
creation of a line of panel on a large scale�s process. 

 
Following a study of behaviour of the plating to find out the problems that this causes, we 
will adopt solutions and will extract the necessary conclusions to focus on them in order to 
improve the design and of the product�s quality. The organization of the line, as well as the 
models of functioning, will be explained step by step. 

 
In every single moment the design of the line must satisfy the European regulations of 
machines security. A Technical Report and a Handbook in which the customer could receive 
knowledge of the characteristics that will have the line and the models to carry out a 
preventive maintenance will be written up. 
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CAPÍTOL 1: 

OBJECTE I CONTINGUT DEL PROJECTE 
 

 

  L�objecte del present projecte és la organització d�una línia de producció de panell 
autoportant  de xapa metàl·lica. De la mateixa manera, aquesta organització, anirà enfocada 
a una millora de la producció i qualitat del producte. 

 La idea és partir d�una línia de panell antiga, i a partir d�aquí, realitzar proves experimentals i 
trobar solucions per a millorar la línia nova. El projecte va centrat principalment en la zona de 
treball en fred, el perfilat de la xapa, ja que és la zona més conflictiva i on es desenvolupa la 
part més important del procés. 

A partir d�aquí es realitza una organització de la línia amb totes les seves parts tenint en 
compte els objectius específics que ens demana el client. 

Les parts d�aquest projecte són: 

 Memòria descriptiva. Document en el que es defineix la filosofia del projecte, exposant i 
justificant el funcionament de les parts i on es realitzen els estudis principals que aniran 
destinades al procés de disseny. 

Plànols de la línia. Plànols de lay-out on estaran detallats a grans parts la organització general 
de la línia, així com els plànols dels conjunts que composaran la línia de panell. 

 Manual de manteniment. Document on es disposarà el manteniment bàsic a seguir per el 
correcte funcionament de la màquina i per allargar la seva vida útil. 

Expedient Tècnic. Document on es veurà indicat les pautes a seguir per a la prevenció 
d�accidents en el funcionament de la línia com en la gestió de productes tòxics. També 
s�indicaran les característiques aplicades als equips per a complir els requisits de les 
directives i del certificat CE de garantia. 

 Pressupost. Càlcul del pressupost general de la línia a grans trets. 
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CAPÍTOL 2:                                   
INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE 

 

 

   El projecte en qüestió ens parla de com organitzar una línia de perfilat en continu a partint-
ne d�una anterior i, així poder-la millorar en diferents aspectes; tant en l�àmbit del disseny, 
com en el de la producció del producte en qüestió, en aquest cas, el panell sandvitx.  

   El panell autoportant, es el producte estrella dels edificis amb façanes metàl·liques, ideal 
per a naus industrials o per a petites oficines dins de les mateixes naus. És una pell en els 
edificis. Aquest està format per dues xapes perfilades separades per un aïllant tèrmic.  

   L�abast d�aquest projecte podria arribar a ésser molt ampli, i en un principi els objectius 
eren diferents. És per això que s�han canviat les premisses inicials i s�ha hagut d�acotar de 
nou el projecte encarant-lo cap a una altra banda. Ja que la idea inicial era inviable degut al 
excés de feina que suposava. 

  Aquest projecte no parla del disseny en el dibuix de la màquina com si fos l�objectiu 
principal. No es centra en parts principals ni deixa d�anomenar parts secundàries; totes les 
parts són importants. No tracta d�un llibre de càlculs sobre esforços d�estructura ni de càlcul 
de velocitats motores ni de resistències mecàniques,etc... Hi han moltes opcions i temes 
sobre els que es podria treballar de la línia del panell. 

   En aquest cas, el projecte es centra en la tasca que realitza l�enginyer, el qual, a petició del 
client, se li demana la fabricació d�una màquina, la qual li ha de produir un panell sandvitx 
qualsevol. A partir d�aquí es on l�enginyer organitzarà la línia del panell sota les condicions 
que li demani el client. Una vegada acabada aquesta feina, ell mateix s�encarregarà d�enviar-
la a un delineant per a que li dissenyi les solucions implantades. Per a dir-ho d�una altra 
manera, farem d�intermediaris entre client i delineant. 

   Aquesta feina, és la de pensar, distribuir, realitzar càlculs generals, organitzar i cohesionar 
totes les parts que integren el conjunt que realitzarà aquest producte. 

   En el projecte, quedarà ben explicat  com organitzar una línia sencera per a la fabricació del 
panell, junt amb tots els conjunts i subconjunts necessaris per a dur a terme el panell.  El 
càlcul i un estudi de com deformar la xapa sense que produeixi efectes perjudicials per a la 
mateixa, plànols de lay-out de la distribució de la maquinària, estudis de seguretat i, 
finalment, un càlcul aproximat del pressupost que li suposarà el client la fabricació de la línia. 
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   Bàsicament, el projecte, te una visió molt general on la persona que hi aprofundirà a petits 
trets a l�hora de tirar endavant el projecte, serà el dibuixant a l�hora de crear peça per peça el 
disseny. 

   La màquina no serà una creació des d�un punt zero, sinó que agafarem una línia de panell 
antiga i la remodelarem i millorarem tots els aspectes possibles tant en el disseny com en la 
producció que tindrà la nova. D�aquesta manera ja tindrem moltes referències a seguir per a 
l�hora de distribuir la línia. 

   La idea sobre la que es basa aquest projecte és molt interessant pel fet de veure com es 
desenvolupa una màquina, conjunt o línia de producció per a poder crear un producte i, a la 
vegada, per veure quines parts principals són en les que hem de fer referència en el moment 
d�elaborar un projecte d�aquestes magnituds en la vida laboral. 
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CAPÍTOL 3: 

REQUISITS BÀSICS DEL CLIENT 

 
3.1 Especificacions del client 

   Les especificacions bàsiques que el nostre client ens demana i que s�hauran de seguir i tenir 
plenament en compte durant l�evolució del projecte són: 

 

 3.1.1 Producció 

 El client demana que li organitzem i li calculem una línia de panell sandvitx 
autoportant la qual produeixi un mínim de 2500 panells de xapa metàl·lica en una 
jornada de treball, per 1500 que produïa la línea antiga. 

  A la mateixa vegada demana una millora de qualitat de producte vers el que realitza 
la línia de panell antiga. 

   Hem de realitzar la màxima semblança d�una maquina amb l�altre, és a dir, que hi 
existeixin les menors diferències possibles a efectes de funcionament i disseny de cara 
al Operari que realitzarà el comandament. D�aquesta manera, no s�haurà de instruir a 
cap operari per a la utilització de la màquina. 

   S�haurà d�implantar un sistema que ens doni l�opció a la entrada de petites comandes 
dins de la màquina sense haver de canviar de bobina. 

 

3.1.2 Dimensions: 

   Per a definir la línia de producció a crear, hem de tenir en compte les dimensions de la nau 
industrial a la que s�allotja: 

 La llargada de la línia completa no pot arribar a una distància superior als 150 m. 

 S�hauran de implantar a la nau dues fosses on aniran allotjats els bucles de la xapa. 
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3.1.3 Estudis tècnics 

 Per a realitzar la millora de la nova línia respecte l�antiga haurem de: 

 Realitzar proves experimentals analitzant els principals errors que produeixen una 
mala qualitat del panell. 

  Efectuar un estudi de deformació de la xapa en el transcurs de la deformació. 

 Treure solucions de disseny als problemes anteriors. 

 

3.1.4 Entrades i sortides de material 

   La línia ha de estar instal·lada de manera que, hi ha d�haver una entrada de camions per a la 
descàrrega de la matèria prima, es a dir, les bobines de xapa, a la zona de les debanadores 
per a que el temps de carregar la màquina amb material sigui el més curt possible.       

 De la mateixa manera, hi ha d�existir una zona d�emmagatzematge de producte acabat on hi 
hagi entrades de camions per a la seva distribució posterior.          

3.1.5 Requisits del funcionament 

 El funcionament de la línia ha de ser controlat per a 3 operaris a la vegada amb 
varies taules de comandament a diferents posicions.  

  Ha de haver-hi opció a canvis de tipus de perfil ràpids i senzills. 

 Sistemes d�emergència en cas de enganxada de la xapa dins de la perfiladora. 

  Sistema de seguretat molt estricte en la zona de productes químics del aïllant. 

3.1.6 Manteniment 

   El disseny de la línia ha de preveure que els sistemes que la composen siguin el més senzills 
possibles per a evitar que aquesta s�hagi de sotmetre a un manteniment exhaustiu.   

  També s�ha de tenir en compte que els mecanismes que composen la màquina han de ser 
totalment accessibles per a facilitar el manteniment preventiu així com lubricació i petits 
ajustatges. 

 

3.1.7 Gestió de residus 

  La màquina ha de preveure un sistema de recollida de material sobrant produït per el tall de 
la xapa en la cisalla del inici de la línia. 

  De la mateixa manera s�adaptarà un recinte tancat en la zona del tall del panell degut a la 
gran pols i el soroll que provoca aquest procés. 
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3.1.8 Cost de fabricació i cost de manteniment 

  El client demana que la màquina ha de resultar econòmicament viable, intentant disminuir 
al màxim els costos de fabricació de la mateixa i a la vegada que els seu disseny ha de tenir 
en compte que el manteniment resulti el més senzill possible. 
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CAPÍTOL 4: 

ESTUDI DE LA XAPA 

 
 

4.1 Introducció a la xapa 
  El producte que realitzarà la nostra línea de panell, es el panell autoportant. Aquest, està 
format per dues xapes sobreposades i unides per un producte que realitza la funció d�aïllant. 
Ambdues xapes, han passat un procés de laminat en fred anomenat perfilat. 

 L�objectiu de realitzar aquest perfilat, és el de crear un nervat el qual realitza l�esforç de 
suportar la mateixa estructura i el pes que se li apliqui. D�aquesta manera, el perfil més fi serà 
per petites estructures mentre que el perfil amb un nervat més pronunciat serà el que pugui 
suportar més càrrega. 

  El procés de laminat en fred es una activitat relativament complicada ja que s�han de tenir 
en compte varis factors. El primer, i més important, és el d�una deformació del nervat 
progressiva. Un altre, és el de la reducció de l�amplada total de la xapa a mida que avança 
per la perfiladora, fet de suma importància en el disseny dels eixos que realitzaran el perfil. I 
una tercera, és el bon dimensionament i disseny dels eixos i rodets que pressionaran la xapa 
i la deformaran. 

  Sobre la xapa, hi han zones amb més importància de perfilat que altres. La creació del 
nervat central de la xapa, és un fet de gran importància però no imprescindible, ja que hi han 
tipus de perfils amb més o menys nervat, inclús n�hi ha que prescindeixen de ell. La 
importància de la deformació de la xapa resideix als extrems. Als extrems hi han situats els 
enclavaments entre panell i panell que es realitzaran durant el muntatge. Aquesta 
deformació s�obté amb l�ajut d�uns rodets laterals que van deformant la xapa fins a obtenir la 
forma desitjada per a l�enclavament. Lògicament, un dels costats deformarà amb l�objectiu 
de crear la part mascle de l�enclavament, i l�altre costat deformarà obtenint la part femella. 
D�aquesta manera tindrem un costat de la xapa diferent de l�altre, però que, en el moment 
del muntatge ens serà necessari per a unir els dos panells. 
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Dibuix 1. Xapa perfilada 

 

  En altres línies de perfilat, han sorgit diferents problemes durant el transcurs de la 
deformació de la xapa. Molts d�aquests problemes són deguts a la mala fabricació dels 
elements deformadors tals com els rodets o eixos nervadors. Fer un estudi del 
comportament de la xapa és una tasca molt difícil ja que entrem en una zona on hi han 
centenars de factors on ens poden perjudicar el nostre objectiu. 

 El que si que es pot fer, és una aproximació de la deformació que nosaltres desitgem durant 
el transcurs del perfilat. D�aquesta manera, tindrem una idea aproximada de que ens demana 
la xapa en cada moment i per on podem ajudar-la a que no pateixi un excés d�esforços. És per 
això que els rodets i els eixos han de tenir una bona col·locació solidàriament amb la 
deformació que tindrà la xapa, passada a passada. 

 

 

4.2 Tipus de perfilat 
Existeixen vàries classificacions per el procés de perfilat, tot depenent dels canvis mecànics 
que hi apliquem a la maquinària ens sortiran tècniques diferents. Depenent de l�entrada de la 
xapa dins del llit de rodets nervadors trobem dos tipus: 

      - Perfilat a talls: tècnica on la longitud de la xapa que entra en el llit de rodets nervadors 
és la distància final la qual acabarà el producte. Amb aquest mètode perdem velocitat de 
producció degut a que la perfiladora treballa a intervals. La xapa es talla abans mitjançant 
una cisalla plana i entra dins de la perfiladora a fer-li el nervat. 

      - Perfilat en continu: tècnica més moderna on la xapa entra directament de la bobina dins 
del llit de la perfiladora i es deforma a mesura que la bobina es va desenrotllant a una 
velocitat lineal constant. Aquest procés és el que emprarem per a la nostra línia de panell ja 
que ens dóna una millora en la velocitat de producció considerable. 

  L�inconvenient d�aquest mètode és que necessitarem motors suficientment potents per a 
impulsar la xapa per a tot el recorregut de perfilat i tibar-la de la mateixa bobina. Si més no, 
el procés es pot realitzar amb la combinació de varis motors a diferents punts del seu 
recorregut com es veurà en la línia de panell. 

 Gràcies a l�experiència, s�ha pogut comprovar que aquest mètode presenta certs 
inconvenients en el centratge de la xapa degut a ser un cos longitudinal molt llarg i presentar 
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tensions que fan que la mateixa xapa es desviï en el moment de ser deformada. Amb una 
millora de disseny dels eixos podem eliminar o minorar aquestes desviacions el màxim 
possible. 

 

 Un cop dins del llit de rodets, hi han varies maneres de realitzar la deformació: 

        - Continua: aquest tipus de treball en fred, lamina la xapa des del inici fins al final d�una 
manera completa per a tota la xapa. D�aquesta manera es perfila tota la secció transversal de 
la xapa a la vegada. És una deformació més brusca i més ràpida, necessitant menys passades 
per a obtenir el resultat desitjat. Seria correcte pensar que ens sorgiran mes problemes pel 
fet de que tindrem més esforços transversals en tot el procés.  

       - Intermitent: aquesta tècnica fa combinacions de passades de manera que treballa 
seccions diferents a cada passada del procés. Pot treballar primer la zona central de la xapa, i 
una vegada creat el nervat interior, comença a desenvolupar el nervat més exterior. És una 
forma de reduir l�esforç que realitza la xapa a cada passada, però a la vegada ens limita a no 
poder fer grans perfilats degut a que necessitarem més passades que en la continua per a 
acabar fent un perfil gran. 

 

I, finalment, existeixen dos tipus de rodets a emprar a l�hora de treballar, que generen dues 
tècniques diferents: 

         - Rodets plans:  en aquest tipus, els que realitzen el treball de deformació de  la xapa són 
rodets plans els quals pressionen la xapa directament sobre una zona plana de la mateixa. 
D�aquesta manera, l�esforç de deformació va dirigit cap a una zona amplia de la xapa. 
Aquesta tècnica aplica una superfície d�esforç molt gran per passada sobre la xapa.  

Aquest fet ens pot perjudicar en el moment d�acumular esforços al final de la deformació.  

        - Discs: aquesta tècnica utilitza discs en comptes de rodets per a realitzar el treball de 
deformació. La xapa queda en gran part beneficiada perquè els grans esforços de deformació 
que pateix, van centrats només als cantons del nervat. D�aquesta manera que reduïda de 
manera moderada la superfície d�esforç de treball, centrant-la únicament en zones molt 
petites.  

Com és lògic, al reduir la secció aplicant la mateixa pressió, augmentarem la força de treball 
sobre la xapa, és per això que els discs han de estar perfectament tallats amb un radi 
suficientment gran com per no marcar la xapa ni fer-li estries ni talls. 

  Aquest procés dóna uns resultats molt bons, és per això que serà el que utilitzarem en la 
nostra línia de panell.  
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4.3 Problemes en la deformació 
  Per  començar, i abans de mencionar cap dels problemes o inconvenients ens els que ens 
pugui dur el treball de la deformació, hem de tenir en compte que la xapa es un element 
molt rebel i de difícil manipulació, que es comporta de forma rígida i a la vegada flexible. 
D�aquesta manera les seves característiques ens poden fer passar moltes hores pensant com 
plantejar els motius, causes, solucions, etc... d�una mala fabricació deguda al seu 
comportament.     

 

  En el procés de laminar en fred la xapa, ens podem trobar en problemes durant i desprès de 
l�activitat. Aquests problemes poden sorgir d�una xapa comercial de mala qualitat o amb 
defectes de fabricació, però normalment són problemes de mala graduació i anivellació de la 
maquinària, o mal disseny de la mateixa. 

   Buscar la correcció d�aquests defectes pot arribar a ser una feina d�hores. Hi existeixen 
centenars de punts on la xapa ens pugui haver fer un mal treball i causar una posterior 
malformació. Per a trobar el punt, s�ha de conèixer bé la màquina i saber perfectament que 
succeeix a cada passada, d�aquesta manera tindrem certa idea de on pot sorgir el problema. 

 

   Els principals problemes que se�ns poden presentar són: 

         - Empremtes sobre la xapa 

         - Desviament de la xapa 

         - Deformació transversal de la xapa 

 

    4.3.1 Empremtes sobre la xapa 

 La xapa, va recoberta d�un film plàstic especial pensat per la tasca de fabricació i 
emmagatzematge. Aquest film és una fina capa de plàstic que realitza la funció de mínima 
protecció en front ratllades i empremtes, i que no es retirarà fins el muntatge del panell.  

    Tot i així, un sobreesforç durant el procés de deformació pot generar marques o 
empremtes dels discos sobre la xapa. La causa d�aquest problema pot ser deguda a una 
deformació molt brusca d�una passada a l�altre, d�aquesta manera es generen uns esforços 
axials molt grans, possibles creadors del defecte. En aquest cas, la solució al problema seria la 
nova estructuració i col·locació dels discos de cada passada prenent com a referència els de 
la passada anterior i realitzant menys esforç axial. 

   Per altra banda, una de les causes principals pot ser el mal tall o deteriorament dels discos 
que treballen sobre la xapa. Un disc degradat o mal tallat pot crear una estria sobre la 
superfície de la xapa. La solució, en aquesta situació, seria la de la nova fabricació dels discos 
els quals estiguin degradats. No es podrien aprofitar ja que la mida amb la que estan fabricats 
és molt estricte i crearíem un error que ens repercutiria en l�acabat final de la xapa.  

   La xapa en qüestió, genera un gran esforç mecànic sobre els discos els quals treballen sobre 
ella. El deteriorament i desgast que suposa aquest procés és molt gran, i mantenir els discos 
o rodets igual de fins és una tasca de fabricació concreta i específica. És per això que els 
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discos i rodets els quals deformen la xapa, han d�estar fabricats d�un material dur, amb 
tractaments tèrmics i superficials d�enduriment i poliment. 

   Les empremtes sobre la xapa, li suposen al fabricant una mala imatge de cara al comprador, 
fet que condiciona directament les vendes de l�empresa fabricant. Aquest, és per això, un 
dels principals problemes a combatre dins de la línia de panell. És imprescindible que la xapa 
quedi perfectament neta i sense impureses de fabricació. 

    

  4.3.2 Desviament de la xapa  

  En vàries ocasions, s�ha pogut comprovar que la xapa pateix un desviament en el transcurs 
de la seva deformació dins del llit de discos i rodets. Mitjançant l�observació, es pot haver 
pensat vàries opcions.  

   En primer lloc, una opció bastant vàlida però que no és correcta, es la de suprimir el bucle 
d�entrada. El bucle, és el sistema que emprarem per a tenir certs metres de xapa morta els 
quals ens alimentarem d�ells en el període de canviar d�una bobina a altre perquè, així no es 
talli la producció. Aquest bucle, està situat a una fossa d�uns 7 metres de profunditat on està  
flotant i només està subjectada pels dos Pinch rolls, un d�entrada a la perfiladora i un de 
sortida de les debanadores. El fet de tenir el bucle penjant, fa pensar l�opció de que sigui la 
causa del problema;  però no és així. 

 Finalment, la causa més vàlida per al desviament de la xapa, es un tall equivocat en la 
fabricació dels discs nervadors, que, depenent del radi en que estan tallats, absorbeixen o 
expulsen la xapa cap a una direcció o altre. 

 

 4.3.3 Deformació transversal de la xapa 

 Una vegada finalitzat el procés de laminat en fred, la xapa pot sortir amb una deformació 
molt pronunciada de la seva secció transversal. Aquest fet es degut a una acumulació de 
tensions en la secció transversal de la xapa, produïda per un treball dels discs o rodets 
inestable. Possiblement per la mala graduació i anivellació de la màquina, treballi més d�un 
costat que de l�altre, a certes passades pressioni més o menys, certs esforços que fan que la 
xapa vagi acumulat tensions internes que les representa o les treu deformant-se ella mateixa. 
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4.4 Proves experimentals 

  Les proves realitzades, han estat destinades a la solució dels problemes anteriors mitjançant 
assajos per a poder eliminar o minorar el màxim possible els efectes no desitjats de la xapa 
durant i després del transcurs de la seva deformació. 

 Aquests assajos s�han realitzat amb la línia de panell antiga amb l�objectiu de destinar les 
correccions de qualsevol els problemes de disseny a la nova. Lògicament, la línia vella te mes 
possibilitats de patir desgastos mecànics i, per tant, més imprecisions. 

 Com ja hem dit, la xapa metàl·lica, és un element molt inestable i rebel, és per això que és 
necessària l�observació pacient de cada detall en el moment de la deformació per a veure 
exactament per on pot venir el factor errant. Gràcies a cada un dels problemes trobats i a les 
solucions adoptades, han ajudat a entendre molt millor els requisits que ens demana la xapa 
per a poder treballar sobre ella.  

   

    4.4.1 Observació de les empremtes 

    En un principi, en el tema de les empremtes sobre la xapa, la opció fàcil es la de centrar el 
problema en l�estat dels rodets o discs. En aquest cas, la dificultat ha estat observar quin de 
els rodets realitzava la marca sobre la xapa i decidir exactament el punt on es creava l� 
imperfecció.  

  Al veure que no hi havia cap punt en els discos que patís una malformació ni cap desgast, 
l�atenció cap al treball dels discos es desviava cap als eixos sencers. Hi ha una mínima 
possibilitat en aquesta línia de panell que existeixi una mala alineació d�una passada respecte 
de les altres (fet que amb la nova línia de panell no succeirà), d�aquesta manera explicaria la 
marca sobre la xapa.  

 Mitjançant la presa de mides d�una passada amb les altres, s�ha pogut comprovar que la 
col·locació i alineació de les passades és la correcta. Conseqüentment, aquest fet no seria 
possible en tenir només una marca sobre una part de la xapa, ja que, si el desviament de la 
passada fos notable, l�efecte de l�empremta es veuria reflexat en tots els discs de la mateixa 
passada, no només amb un. 

Després de pensar per a la solució, s�ha decidit variar els gruixos de separació dels discs en els 
eixos de les passades. La idea és que, degut al esforç que realitza una passada amb l�altre, la 
xapa es veu forçada per un dels discs mal alineat i crea la ratlla sobre la xapa. La variació que 
se li haurà d�aplicar és mínima, en aquest cas, provarem de intercalar un gruix de 1mm per a 
canviar la col·locació del disc en l�eix.  

Després del intent, veiem que la empremta passa molt més desapercebuda, però no queda 
eliminada del tot. És per això que ni intercalarem un altre d�1mm més. És llavors quan ens 
queda la xapa llisa i sense empremta, però marca molt lleugerament la de la següent 
passada.  

Finalment, decidim treure els gruixos d�1mm i posar-n�hi un de 1,5mm. El resultat és un èxit. 
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 4.4.2 Desviament de la xapa 

El problema que es presenta en aquest cas, és un desviament  de la xapa, des de el seu inici 
pel llit de rodets fins a la sortida. Degut aquest efecte, es produeix una deformació 
desastrosa en la xapa que la fa deformar més d�un costat que d�un altre, provocant, molt 
sovint, el rebregat de la mateixa. 

En un principi les opcions es decanten clarament, cap a una mala alineació del llit de rodets 
respecte les parts anteriors de la línia. Per verificar aquest error, utilitzarem un fil metàl·lic o 
de corda, i el col·locarem, d�una punta a la part anterior a l�entrada al llit de perfil, i l�altre a la 
sortida. Aquesta corda ens marcarà la línia que hauria de seguir el llit de perfil i ens marcarà 
si pateix una certa desviació. 

Verificant les mides, comprovem que la taula està ben alineada respecte a les altres parts de 
la màquina. Pot ésser, al igual que en el defecte anterior, que sigui un problema de mala 
alineació de les passades entre elles, o una mal anivellació dels eixos.  Seguint el mateix 
procediment emprat en l�empremta de la xapa, observem que l�anivellació i l�alineació dels 
eixos és la correcta. 

A continuació, s�observa la disposició i l�estat en que es troben els rodets i discs de treball. En 
un primer pla, les condicions són òptimes, però a la vegada observem que, en el tall dels 
rodets i els discos, els radi del cantó en què estan fabricats és massa petit i podria provocar 
uns esforços no desitjats a la xapa. Fent la prova, i canviant-los per rodets i discos amb radi 
més gran, observem que la xapa no es desvia.  

Aquest fet ens informa i ens explica la suavitat i la progressivitat que necessita la xapa perquè 
es pugui treballar sobre seu. No vol canvis bruscos, ni esforços molt elevats. Busca la 
constància i suavitat en la deformació. 

 

4.4.3 Deformació transversal de la xapa 

El treballar amb rodets plans en comptes de discos, augmentem la superfície de treball de la 
màquina sobre la xapa. Aquest fet ens informa de primera mà que hi ha una superfície 
d�esforç considerablement gran que suporta la xapa. Conseqüentment, com pot ser evident, 
com més superfície de treball a una mateixa pressió, disminuïm la força que apliquem sobre 
la xapa.  

Per molt baixa que sigui la força que li apliquem, sí  li estem introduint a la xapa una 
superfície de treball força gran, tot el conjunt de la mateixa quedarà vençut per aquest excés 
de superfície deformada.  

Observant la xapa al final del seu recorregut, veiem que pateix una deformació transversal de 
la xapa on crea una corba no desitjada en la seva horitzontal. Si donéssim aquesta teoria com 
a possible causant d�aquest defecte, la opció per a la solució seria disminuir la superfície de 
contacte dels rodets sobre la xapa. 

Canviem els rodets per els discos. Per a la mateixa regla de tres, al disminuir la superfície de 
contacte, augmentaríem la força aplicada sobre la xapa.  Però aquesta vegada,la xapa només 
queda treballada per les zones puntuals on estiguin situats els discos. Si seguim fidels a 
aquesta teoria, al disminuir la zona de treball de la xapa, no tindrà un excés de superfície 
deformada i per tant no hauria de crear aquesta corba no desitjada. 
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Finalment, el resultat del canvi és satisfactori, ja que la corba ha desaparegut gairebé en la 
seva totalitat. 

Amb aquesta prova, no es vol remarcar el fer de que el mètode de els rodets sigui dolent. El 
que succeeix, és que aquest mètode possiblement requereixi d�uns sistemes mecànics 
específics o de activació de la línia diferents que els que es disposa en la línia de panell on 
s�han realitzat les proves. En unes condicions apropiades, el mètode dels rodets pot donar 
uns resultats molt satisfactoris.  

 

4.5 Estudi del comportament de la xapa  
  Per a poder fer el disseny correcte dels elements que composaran el llit del perfilat, és a dir, 
la zona de treball en fred, és necessari saber què succeeix quan la xapa viatja a través 
d�aquesta zona. El fet de deformar-se per a resultar ser el perfil desitjat és un procés on hem 
de marcar bé les pautes de treball.  

  Com s�ha comprovat mitjançant mètodes experimentals, la xapa és un element de caire 
molt rebel i físicament inestable; per això hem de ser cautelosos alhora de decidir les pautes 
de deformació que volem aplicar per a la nostra línia. Deixant de banda les velocitats lineals i 
de gir dels eixos, hem de ser empíricament explícits alhora de marcar les distàncies de 
deformació.  

  Aquestes distàncies, són aquelles on a cada passada la xapa es veurà incrementada respecte 
l�anterior. Per a obtenir un resultat òptim, haurem de fer que aquest increment sigui el més 
constant possible a cada passada, si més no, intentar-ho. Per a realitzar aquesta tasca, s�ha 
agafat tots els paràmetres de deformació que pot arribar a tenir la xapa i, a partir d�aquí, s�ha 
observat de la manera en què es deforma i intentar suavitzar el màxim possible els efectes de 
la deformació. 

  Per a realitzar l�estudi, hem utilitzat un perfil de 44 mil·límetres d�alçada de nervat amb 10 
ponts. Hem deixat de banda els laterals on seran deformats per a poder simplificar l�estudi i 
centrar-lo en el perfil del nervat. Considerarem que s�hi realitzen 20 passades durant la 
deformació, cada una de elles amb el seus paràmetres de deformació. 

  El nervat té forma trapezial. Aquesta forma és una de les més senzilles de fabricar i les que 
donen un més bon resultat del producte. Hem escollit el de 44 mil·límetres perquè és una 
alçada de perfil força pronunciada i serà aquí on els desperfectes es presentaran amb més 
facilitat i on haurem de ser més meticulosos a l�hora de treballar, de la mateixa manera, ens 
resultarà útil per a veure com es comporta un perfil ben treballat. 
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Dibuix 2. Deformació tranversal de la xapa 

 

4.5.1 Paràmetres de deformació 

 

Aquests paràmetres són els que ens defineixen què ocorre a cada passada i quins efectes li 
produeixen a la xapa en el seu conjunt general. 

  a � amplada deformada  

  h � alçada deformada  

  â � angle del nervat  

  x � meitat de l�amplada total 

  y � distància entre passada i passada 

  á � angle deformació 

 

 
Figura 1. Nervat de la xapa 
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Figura 2. Esquema general de la xapa 

 

 

 

  4.5.2 Comportament 

   Observar què succeeix en el seu conjunt general és el factor més important del estudi 
perquè és el que ens denotarà a grans trets si el funcionament és el desitjat o no, tal i com es 
representa en la Figura 2. L�objectiu és que l�angle deformació �á� sigui el més suavitzat 
possible. Això només ho podem aconseguir regulant l�increment de deformació de la �x�, ja 
que la distància entre passades �y� sempre serà la mateixa.  

  A la Figura 1, es contemplen els paràmetres del perfil els quals són els que directament 
deforma la màquina. Els discs creen la deformació i la �a� i la �h� es veuen incrementades a 
cada passada, variant, conseqüentment, l�angle �â�.  

  L�increment de deformació �x� ve directament relacionat amb la deformació de la distància 
�a� del nervat. Per tant , haurem de variar l�increment de �a� per passada per tal de que ens 
doni un resultat el més constant possible. Això ho podrem fer canviat mínimament els 
gruixos que separen els discs de deformació.  

  Fent els càlculs amb full de càlcul de Excel, partint de les mides inicials corresponents de la 
xapa comercial, de les mides entre passades i els increments estriats gràcies a proves amb la 
línia vella, han sortit els resultats corresponents a la variació de la l�angle deformació �á� tal i 
com es mostra en el gràfic següent: 
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Gràfica 1. Variació angle deformació 

 

Com es pot comprovar, la variació de l�angle no arriba a un grau circular en les 20 passades. 
Tot i així, estem parlant de una poca variació de graus, per 600 mil·límetres de distància, la 
qual cosa comportarà a una variació d�uns pocs mil·límetres de l�amplada total de la xapa a 
cada passada.  

   A simple vista, la variació de l�angle deformació no és massa pronunciada, però de la 
mateixa manera, és suficient per a què la xapa generi esforços interns molt grans. El fet està 
en què les proves realitzades anteriorment per a resoldre els problemes de la màquina, es 
van fer amb un perfil de 29 mil·límetres d�alçada, una mida molt menor que comporta 
esforços molt mes petits però, que a la vegada, són suficients per a perjudicar el procés.  

   Les proves i l�experiència amb aquest perfil de 44 mil·límetres ens ha estat útil per a 
comprovar el fet de que amb més passades realitzem en el procés, millor qualitat i definició 
ens resultarà el nostre perfil. Com que la distància entre passades sempre és la mateixa, si 
realitzéssim un perfilat a intervals i col·loquéssim �passada si - passada no�, la distància entre 
passades se�ns doblaria. Aquest fet ens seria perjudicial pel fet de què la xapa tindria molt 
més espai de recorregut sense deformar-se i podrien passar dos efectes: 

- Contra deformació: La xapa tornaria lleugerament a deformar-se a l�anterior estat amb 
el que estava abans de deformar-se. No seria un canvi molt exagerat, però es podria 
notar en el transcurs de la següent passada. 

- Desviament: Generaríem l�espai suficient per a que la xapa realitzés un moviment no 
desitjat a causa de els esforços generats en la deformació. 

   

    Reivindico que en altres processos aquests defectes no succeiran, degut a factors diversos 
(tipus de perfil, tipus de xapa, sistemes emprats,...), però en les proves realitzades en aquest 
procés i amb aquestes condicions ens resulta la millor manera de treballar fent-ho amb les 20 
passades consecutives. 
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  Com podem veure en el gràfic, la màxima deformació que es produeix és en les primeres 
passades, i ,a continuació, es suavitza per a ser constant. Finalment, l�angle decreix cada cop 
més fins a quedar-se a zero. No ho fa de manera gradual, però si de la forma més progressiva 
possible. 

   L�objectiu d�aquest comportament  és el de centrar l�esforç màxim al principi del procés, 
perquè d�aquesta manera es vagi suavitzant poc a poc i tingui temps a la xapa de recuperar-
se bé. S�ha comprovat que les passades on l�angle és conserva constant, són claus per al 
desenvolupament del procés, ja que la xapa es segueix deformant però amb les mateixes 
condicions a cada passada. Aquest fet crea una linealitat que ajuda a la xapa a �recuperar-se� 
de la deformació brusca que pateix al inici del procés. 

 

  És important saber que els paràmetres �a� i �h� són deformats amb criteris independents. 
És a dir, la variable �a� es deforma, com ja s�ha vist, pensant en tot moment en la variació del 
angle �á�; mentre la variable �h� es deformarà pensant amb  un decreixement de l�esforç per 
a la xapa. 

  Aquesta independència és possible a que es pot modificar l�amplada de separació dels 
gruixos dels eixos per a variar la �a�, i es varia el diàmetre dels discs per a variar la �h�. 

 

  Així doncs, la variació de la �h�, esta realitzada amb una gran deformació inicial, mentre que 
al final són poques dècimes les que es modifiquen. Tot i que les dues deformacions són amb 
paràmetres independents, la finalitat va molt unida. Ja que si augmentéssim amb gran 
quantitat l�alçada del perfil en una de les ultimes passades, mentre que no variéssim massa 
l�amplada �a�, crearíem efectes perjudicials per a la xapa pel simple fet de que, demanaríem 
que s�allargués molt de cop l�alçada �h�, però que no disminuís massa l�amplada. 

Com és lògic, l�angle del perfil �â� també ha de crear una linealitat entre els dos paràmetres, 
ja que el nervat ha de créixer per les dues bandes progressivament i sense canvis 
desmesurats en els valors del increment de �a� com de �h�. És per això que serà necessari 
observar detingudament què succeeix amb el paràmetre �â�. 
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Gràfica 2. Corba de la variació de l�angle â 

 

   La deformació del nervat, com es pot comprovar, es realitza de manera molt progressiva, 
remarcant el fet de què la gran deformació té lloc en el principi del procés. L�angle del nervat 
creix molt sobtadament en les primeres passades per realitzar el màxim esforç al principi, 
mentre que a les ultimes la variació és més lenta; fet que ens resulta útil perquè el perfil 
quedi més ben definit. 

 

  Les deformacions dels dos angles segueixen, com hem comprovat, el criteri de la suavitat i la 
progressió constant i lineal. La forma adaptada és molt correcte per a poder treballar amb 
bones condicions amb la xapa i que no ens generi defectes ni problemes durant el procés. 

 

4.6 Conclusions de l�estudi 
  Gràcies al estudi realitzat i a les proves dutes a terme amb la línia de panell antiga, hem 
pogut determinar factors de gran valor productiu i que millorin a la qualitat del panell final.  

  Hem pogut veure que la xapa es comporta de manera molt rebel, i la millor manera de 
contrarestar aquest efecte és realitzant el procés de fabricació del perfil de la manera més 
suau possible. 

  Per a solucionar problemes de disseny de cara a la línia de panell nova utilitzarem les 
solucions emprades en les proves amb la línia antiga: 

- Empremtes sobre la superfície : la solució recau en un bon disseny i col·locació dels 
discs dins del eix nervador, tenint molt en compte les distancies entre discs i els 
increments que han de patir la xapa en cada passada. 

- Desviació de la xapa: per a solucionar aquest defecte, hem d�aclaparar l�atenció en la 
fabricació dels discs i rodets nervadors, i realitzar un radi dels cantons més pronunciat 
per tal de no acumular tensions que facin desviar la xapa, pel fet que en un mateix eix 
es pressioni més la xapa d�un costat que d�un altre. 

- Deformació transversal de la xapa: utilitzarem en la nova perfiladora discs en comptes 
de rodets nervadors, per tal de disminuir la superfície de deformació sobre la xapa. 

 

  Per a obtenir un resultat perfecte del perfil, hem utilitzat un perfil amb grans prestacions 
per a realitzar proves i obtenir resultats de la deformació en el transcurs de totes les 
passades. Hem obtingut una bona linealitat i constància en la deformació dels angles i també 
es farà de manera que l�esforç més gran de deformació es centri en les primeres passades, i 
després es suavitzi per tal de poder-li donar espai a la xapa per què no acumuli un excés de 
tensions. 
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4.7 Característiques de la xapa de treball 

  Les característiques tècniques de la xapa que utilitzarem durant el procés són les següents: 

   Material base: 

Qualitat acer S 280 GD � S 320 GD 

Acabat Galvanitzat EN 10147 o pintura especial 

Límit elàstic 400 N/mm2 

Carga de ruptura 195 N/mm2 

 

   Bobines: 

Pes màxim 15 TN 

Ø interiors Ø 500 � Ø 610 mm 

Ø exteriors Ø 1500 � Ø 2000 mm 

Amplada màxima 1250 mm 

Espessor mínim de perfilat 0,4 mm 

Espessor màxim de perfilat 1,5 mm 
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CAPÍTOL 5: 

ORGANITZACIÓ DE LA LÍNIA 
 

 

 

    A continuació es realitzarà una enumeració i explicació dels conjunts que organitzaran la 
nova línia de panell. L�explicació serà de manera general ja que només s�especificarà la funció 
que ha de realitzar el conjunt, i no s�entrarà en detalls de com ha estat creat, ja que la feina 
de realitzar el dibuix i acotar-lo peça a peça serà la feina que realitzarà posteriorment el 
delineant. 

  Els conjunts que formaran la nostra línia de panell seran: 

     - Debanadores 

     - Cisalla 

     - Carrets porta bobines 

     - Pinch-rolls 

     - Perfiladores 

     - Contimat 

     - Serra  
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5.1 Explicació de les parts de la línia 

  Per a poder redactar i explicar el funcionament que realitzarà la línia de treball, és 
prescindible detallar quines són les parts principals que la componen.  

 

   5.1.1 Debanadora 

   És el conjunt mecànic encarregat de desenrotllar la bobina de xapa per a que comenci el 
seu recorregut a través de la línia. És un element molt robust ja que subjecta molt de pes i les 
sol·licituds de disseny són grans.  

   El conjunt està format per un braç expansible el qual, per activació d�un cilindre hidràulic, fa 
obrir les mordasses col·locades en la prolongació del braç i aquestes agafen la bobina per el 
seu diàmetre interior. La velocitat de treball és petita ja que s�ha pensat el mecanisme amb 
l�objectiu que la seva única funció sigui la de desenrotllar, i no la de impulsar a la xapa per a 
la línia. Aquest fet és important pel fet de què no s�ha proveït el conjunt de motors rotatius 
elèctrics de gran potència, sinó la suficient per a poder girar la bobina i que es desenrotlli la 
xapa. 

  L�accionament del conjunt és tant elèctric per el motor rotatiu, com hidràulic per el cilindre 
d�expansió.  

  La debanadora va subjectada al terra de manera que la seva alineació amb la línia sempre és 
la correcta. La manera de poder carregar la bobina i descarregar el rotllo buit, és mitjançant 
el carret porta bobines i un pont grua instal·lat dins de la nau amb la capacitat suficient per a 
poder aguantar les bobines de gran tonatge. 

Existeixen 4 debanadores en tota la línia, dues per a la xapa superior i dues per a la xapa 
inferior. Les de la xapa superior van proveïdes d�un braç pressionador per a ajudar subjectar 
la xapa per quan es desenrotlla. L�explicació d�aquest fet, és que, la xapa té una cara bona i 
l�altre dolenta; la bona, és la que es veurà amb el producte final i la dolenta és la que quedarà 
amb l�aïllant. En aquest cas, la cara bona de la xapa ha de ser la superior, per tant, per a 
ajudar a vèncer el pes de la bobina i pugui rotar per a desenrotllar-se correctament per a la 
part superior, s�utilitza el braç pressionador per a poder realitzar la tasca. 

  I el fet de tenir dues bobines de cada tipus per a cada una de les xapes (superior i inferior), a 
diferència de la màquina antiga, és bàsicament per a no tallar la producció. Una vegada 
s�acabi una bobina, s�activarà l�altre debanadora amb una bobina nova, s�uniran la xapa de la 
bobina anterior amb la de la nova mitjançant la unió automàtica, i es seguirà amb la 
producció. 
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Les característiques tècniques de cada una de les debanadores són les següents:   

DEBANADORA AMB PRESSIONADOR 

Amplada màxima bobina: 1250 mm 

Diàmetre màxima bobina: 1400 mm 

Pes màxim: 14000 kg 

Ø de treball mandril expansible: Ø 500 mm 

Amb centratge: ±100 

Pressió de treball: 1200 Pa 

Potència: Oleohidráulica 

Dimensions: 1670 x 2700 x 2100 mm 

 

  

Dibuix 3. Debanadora amb pressionador 
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Dibuix 4. Debanadora amb pressionador 

 

  DEBANADORA SENSE PRESSIONADOR 

Amplada màxima bobina: 1250 mm 

Diàmetre màxima bobina: 1400 mm 

Pes màxim: 14000 kg 

Ø de treball mandril expansible: Ø 500 mm 

Amb centratge: ±100 

Pressió de treball: 1200 Pa 

Potència: Oleohidráulica 

Dimensions: 1200 x 2070 x 1400 mm 
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Dibuix 5. Debanadora sense pressionador 

 
Dibuix 6. Debanadora sense pressionador 
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       Mandril expansible: 

     És el braç expansible que subjectarà la bobina i la desenrotllarà. Constarà d�un cilindre 
hidràulic i un motor rotatiu elèctric. Va situat dins del forat que duen les debanadores i 
s�engrana al motor que duu a la part posterior. 

 

Dibuix 7. Mandril expansible 

 

5.1.2 Cisalla 

  És el mecanisme encarregat de realitzar el primer tall de la xapa just haver sortit de la 
bobina. La seva operació, com es pot suposar, és molt poc freqüent, ja que només s�utilitza 
en el moment d�estrenar una bobina nova. És un element molt útil en la línia ja que ens 
assegura un primer tall de la xapa net, i , per tant, un primer panell amb la qualitat òptima. 

El conjunt està format per una part mòbil i una part fixa. La mòbil és la que realitza el 
moviment vertical per a poder fer el tall sobre la xapa. El moviment vertical de la part mòbil 
de la cisalla ve determinat per un cilindre hidràulic CHL 63x36x90 i, per facilitar el tall de la 
cisalla sobre la xapa, la ganiveta anirà col·locada amb certa inclinació respecte la ganiveta 
inferior per a no realitzar tot el tall en el mateix instant. 

 El seu mecanisme es composa de dues ganivetes (una situada a la part mòbil i una a la part 
fixa) fabricades d�acer U-12 normalitzat i trempat segons indiqui el fabricant. La ganiveta va 
subjectada a les dues parts mitjançant cargols normalitzats. 

Es disposaran de dues cisalles per al tall de la xapa. Una per a la xapa inferior, i una per a la 
xapa superior col·locades respectivament on marqui els plànols de conjunt. 
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 Les dades tècniques de les cisalles són les següents: 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Força: 3,74 N 

Pressió de treball: 1200 Pa 

Recorregut màxim: 60 mm 

Dimensions: 1677 x 260 x 935 mm 

Pes: 2235 kg 

 

 5.1.3 Carrets porta bobines 

   Conjunt el qual la seva funció és la de traslladar la bobina per unes guies lineals i introduir-
la dins del mandril expansible. Se�n disposarà de dos tipus diferents, un per a la xapa inferior i 
un altre per a la xapa superior, sent 4 unitats en total (2 per a cada xapa). 

   Un dels tipus anirà soterrat a terra uns 700 mm, i la superfície de suport de la bobina serà 
en cunya, de manera que la bobina es quedi immòbil sobre aquesta. Aquest primer tipus 
anirà destinat per a la xapa superior, i alimentarà a les debanadores amb braç pressionador. 
L�altre disposarà de dos eixos de gir, els quals estaran situats en la superfície de suport i faran 
rotar la bobina quan aquesta romangui sobre el carret. Aquesta acció de rotació es realitzarà 
per a posar el tall de la xapa en la posició inferior ja que serà per aquest punt on es realitzarà 
l�alimentació a la màquina. 

   El segon tipus anirà ras de terra, i la debanadora anirà elevada sobre una superfície de 
suport, de manera que el centre del mandril expansible quedi centrat amb el centre de la 
bobina. 

   El carregament de la bobina sobre dels carrets porta bobines es durà a terme mitjançant 
ponts grues de gran tonatge amb mecanismes de subjecció especials per a la bobina. L�única 
persona que podrà carregar la bobina al carret porta bobines, serà l�Operari Autoritzat.  

  El mecanisme del carret porta bobines es basa en un sistema de tisores accionat per dos 
cilindres hidràulics per aixecar la bobina i centrar-la a l�alçada del mandril expansible. A 
posteriori, el seu recorregut cap a la debanadora s�obté gràcies a un petit motor elèctric que 
el fa viatjar a través de guies en la cimentació per on rodaran les rodes d�acer. 
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Les característiques tècniques són les següents: 

Amplada màxima bobina: 1250 mm 

Carrera màxima: 400 mm 

Pes màxim que pot carregar: 1400 kg 

Pes màxim: 14000 kg 

Tensió de treball: 230/400 V 50 Hz 

Pressió de treball: 1200 Pa 

Dimensions: 1985 x 1100 x 1330 mm 

Pes: 2116 kg 

 

 

Dibuix 8. Carret porta bobines superior 

  5.1.4 Pinch Rolls 

    Element de gran importància en el procés de treball de la línia. Ens en trobem mes de 6 
pinch rolls amb diferents potències distribuïts per a tota la línia. Aquest conjunt és 
l�encarregat de traslladar la xapa i donar-li la velocitat amb la que realitza el treball en fred i 
la deformació. Estan situats, abans de la cisalla i després de la debanadora, després dels 
bucles i abans del llit de rodets.  
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  Tots els pinch rolls donen a la xapa una velocitat de producció de 25 m/minut amb la que 
viatjarà per a tota la línia de treball. La diferència d�un pinch roll a l�altre resideix en la 
potència dels motors que han de realitzar aquesta velocitat. El parell motor que necessitaran 
els pinch rolls depenent de la zona on estiguin situats per a desenvolupar aquesta velocitat és 
el que marcarà la diferència d�un amb l�altre.  

  La xapa, en el transcurs del seu viatge per a tota la línia, es troba �obstacles� per els que es 
necessitarà fer un esforç extra per a poder seguir realitzant el moviment. Tals obstacles seran 
la necessitat de pujar la xapa al nivell superior on hi ha la zona de treball en fred per a crear 
el perfil de la xapa superior; realitzar l�esforç en el moment de alimentar la màquina amb la 
xapa del bucle (ja que aquesta queda penjant en una fossa de mes de 3 metres) o introduir-la 
dins de la perfiladora. 

 El conjunt del pinch roll, està format per a dos rodets (un de fixa i l�altre mòbil) que són els 
que subjectaran a la xapa gràcies a l�acció de dos cilindres pneumàtics que realitzaran el 
moviment vertical. Els rodets portaran un recobriment de goma per a l�arrapament de la 
xapa sobre els mateixos. Aquest recobriment és el de VULKOLLAN (90 Shore-A), una goma 
especial la qual les seves característiques venen determinades en l�Annex. El moviment 
d�alimentació de la xapa el realitzarà un motor que donarà força al rodet inferior. Cada pinch 
roll, com ja hem dit, tindrà un motor de potència corresponent a la llargada de xapa que hagi 
de tirar. 

Les característiques dels tres tipus de Pinch rolls venen donades a continuació: 

  Pinch roll 1 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Velocitat màxima: 25 m/min 

Diàmetre del rodet: Ø170 mm 

Potència instal·lada: 4 kW 

Pressió de treball: 6 bar aire net i sec 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 

Superfície rodets: RIV. POLITEX 90 Shore 

Dimensions: 2182 x 404 x 1055 mm 

Pes: 668 kg 
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Pinch Roll 2 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Velocitat màxima: 25 m/min 

Diàmetre del rodet: Ø140 mm 

Potència instal·lada: 2,2 kW 

Pressió de treball: 6 bar aire net y seco 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 

Superfície rodets: RIV. POLITEX 90 Shore 

Dimensions: 2145 x 385 x 940 mm 

Pes: 374 kg 

 

  Pinch Roll 3 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Velocitat màxima: 25 m/min 

Diàmetre del rodet: Ø140 mm 

Potència instal·lada: 0,75 kW 

Pressió de treball: 6 bar aire net i sec 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 

Superfície rodets: RIV. POLITEX 90 Shore 

Dimensions: 2050 x 322 x 940 mm 

Pes: 303 kg 
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Dibuix 9. Pinch roll corresponent al posicionat després de la fossa del bucle. 

 

  5.1.5 Perfiladores 

  Són els conjunts encarregats de realitzar el treball en fred sobre la xapa i donar-li l�acabat 
desitjat. Dins de la nostra línia en distingim dos tipus, una de 22 passades i l�altre de 15. La 
primera constitueix al perfil de la xapa inferior, ja que és un perfil amb un nervat de caire 
suau, però que s�ha de fer bona definició del plec dels costats per a fer un bon assemblatge 
panell amb panell; la segona, per altra banda, és la que anirà situada a la zona de la xapa 
superior, ja que aquesta només se li farà la deformació del nervat central i un plec dels 
costats no tan pronunciat. 

  El treball en fred, com ja hem explicat anteriorment, el realitzaran els discos col·locats en els 
rodets de les passades, en el cas del nervat central, i uns rodets curts situats a cada banda de 
la passada que realitzaran la deformació del plec. Cada passada constarà d�un rodet fixa i un 
rodet mòbil. Tanmateix, el rodet fixa, és el que realitzarà el moviment d�alimentació de la 
perfiladora gràcies a un sistema d�engranatges normalitzats, que engranen a tots els altres 
rodets fixes de les altres passades, i motoritzat per un Motor reductor Rossi MRCI125-160 
M4 amb fre. El rodet superior només acompanya al inferior mitjançant rodaments als discs.  

  Alhora, en l�entrada de la perfiladora hi haurà un Pinch Roll solidari amb la velocitat dels 
rodets de la perfiladora. Aquest és el que donarà alimentació a la perfiladora des d�un inici i 
després només realitzarà la funció d�acompanyant. 
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 Existeix un altre moviment dins de la perfiladora el qual s�utilitza per a graduar els rodets 
segons l�entrada de la xapa i alinear-los correctament. També és útil per a les tasques de 
manteniment o per a realitzar els canvis de rodets d�una manera més pràctica. Aquest 
moviment és realitzat gràcies a l�actuació d�uns �husillos� motoritzats per un motor 
Tecnotrans BN71B4 i amb l�ajuda de reenviaments Unimec RM86 S1 per a cada un d�ells. 

 Gràcies a l�experiència que ens va donar la línia antiga, hem facilitat per a les noves 
perfiladores un sistema per a subjectar la xapa i que no realitzi el moviment de doblegar-se o 
aixecar-se. En la perfiladora dels plecs dels costats, al no constar de rodets nervadors, la xapa 
tenia facilitat en aixecar-se sobre ella mateixa quan se li aplicava la deformació lateral. Per 
això hem aplicat uns marcs els quals subjectaran unes barres, col·locades en la prolongació 
de la perfiladora, que realitzaran la funció de pressionar mínimament la xapa perquè no es 
pugui aixecar. 

Els discos que realitzen el treball sobre la xapa estaran fabricats d�acer F-125 cromats a 
0,03mm d�espessor. El desgast que realitza la xapa sobre els discos que la deformen és molt 
gran, per això requereixen d�un bon tractament superficial i un bon poliment per a no ratllar 
ni fer malbé la xapa.  

En el pis superior, s�hi crearan dues unitats de perfiladores de 15 passades, pel simple fet de 
què el canvi de tipus de perfil sigui el més ràpid possible i que només s�hagi d�accionar 
automàticament i no que s�hagin de canviar passada per passada com es feia en l�anterior 
màquina. De la mateixa manera, es donarà l�opció a que es realitzi en la perfiladora inferior el 
mateix sistema, però en aquest cas es realitzarà en un projecte futur, ja que el canvi dels 
rodets dels plecs dels costats és una feina menys costosa que canviar les passades senceres. 

D�aquesta manera optimitzem la producció pel sol fet de que no restem temps en el canvi de 
tipus de perfil, ja que el canvi es realitzarà automàticament per mitjà d�un motor elèctric que 
desplaçarà la bancada de la perfiladora sobre unes guies lineals en el mateix moment en què 
es posiciona l�altre perfiladora en la zona de treball.  

Les característiques tècniques de les perfiladores són les següents: 

  Perfiladora de 22 passades  

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Passades màximes laterals: 22 + 22 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 

Dimensions: 7950 x 2300 x 1836 mm 

Pes: 4800 kg 
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Perfiladora de 15 passades  

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Passades màximes laterals: 15 + 15 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 

Dimensions: 4495 x 2422 x 1386 mm 

Pes: 3200 kg 

 

 

Dibuix 10. Perfiladora amb els seus complements 

 

5.1.6 Contimat 

  Nom comercial que se li aplica a la zona de la injecció del poliuretà que farà d�aïllant al 
panell. Aquesta part de la línia quedarà només en la seva compra al fabricant especialitzat i 
tota la part del seu estudi la realitzarà el mateix.  

  És imprescindible per a realitzar el disseny de la línia saber quines són les seves dimensions 
bàsiques i en què consisteix el seu funcionament.  
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El Contimat és un centre tancat d�injecció del poliuretà d�una llargada dins de la línia de 30 
metres on es divideix de 3 parts: la zona de preescalfament, la zona d�injectors i la cadena. En 
el Contimat, les dues xapes s�uneixen ja perfilades i amb la seva deformació finalitzada. A 
l�entrada del centre Contimat, és necessari el seu pas per un forn de mitjana temperatura per 
a escalfar les dues xapes (zona de preescalfament). Realitzem aquesta acció pel motiu de que 
el poliuretà adherirà amb molta més facilitat a la xapa en el moment de la injecció. 

 Més endavant, els injectors injecten el producte químic de l�aïllant a alta temperatura (zona 
d�injectors). A posteriori, mentre el poliuretà es va refredant, tendeix a la seva brusca 
expansió cap a l�exterior i a separar les xapes desmesuradament. És per això que el centre es 
composa de dues cadenes de lames de grans dimensions i mecanitzades de manera que 
quedin perfectament planes la una al costat de l�altre (Cadena Contimat). La cadena superior 
realitza el moviment vertical de graduació per a la mida del gruix del panell, d�aquesta 
manera, graduant la cadena superior a la mida desitjada, el panell ens sortirà amb el gruix 
que li haguem implantat.  

Al expansionar-se el poliuretà, si el que fem és subjectar les xapes per a evitar la seva 
separació, aquest sortirà per els costats longitudinals de separació de les dues xapes. És per 
això que el Contimat consta d�una cadena de nylon fabricada a mida per a cada tipus de 
panell que encaixa perfectament al gruix entre xapa i xapa. D�aquesta manera, l�aïllant queda 
perfectament compactat dins de les dues xapes perfilades i al gruix que ens demani cada 
tipus de panell. 

Al sortir del centre Contimat, el panell ja resulta acabat i només li falta el tall per serra. 

NOTA IMPORTANT: No es disposa d�informació del producte que s�utilitza com a aïllant del panell ja 
que cada fabricant disposa de la seva fórmula comercial intransferible. Queda terminantment 
prohibida la difusió del producte del Contimat© a altres consumidors NO AUTORITZATS per a la 
mateixa empresa fabricant. De la mateixa manera, les tasques de manteniment i reparació sobre 
qualsevol part del Contimat© les realitzaran personal de la empresa fabricant, o Operaris autoritzats 
per a el mateix. 

 

5.1.7 Serra de disc 

  Mecanisme encarregat de realitzar el tall del panell a la mida sol·licitada pel comprador del 
producte. La llargada de panell ve determinada segons el tipus de comanda que es realitzi. 
S�ha triat fer el tall per disc ja que és el mètode més net i senzill que es pot adaptar en 
aquesta situació i el tall que deixa és de condicions òptimes. 

L�inconvenient que comporta la serra, és un nivell molt elevat de contaminació acústica i els 
residus que deixa del tall són molt elevats. És per això que s�adaptarà un recinte tancat 
construït dels mateixos panells sandvitx per a delimitar i controlar la zona amb més 
contaminació de la línia. Posteriorment, i després de l�aturada de la línia, es realitzaran les 
tasques de neteja adients realitzades única i exclusivament per el Personal Autoritzat, amb la 
seva distribució dels residus corresponent. 

El conjunt de la serra de disc està format per un disc de tall de Ø 600 mm que es desplaça, 
gràcies unes guies lineals situades en un marc d�acer normalitzat i per l�acció dos motors, un 



Jordi Balcells Torras 
 

 54

que realitza el moviment rotatiu i l�altre el de desplaçament. En el moment de realitzar el tall, 
el conjunt del disc baixa verticalment gràcies a l�acció de dos cilindres pneumàtics. 

La serra de disc està dissenyada per a tenir un baix manteniment i llarga vida útil. De la 
mateixa manera que el fabricant ha de tenir en compte en el moment de la fabricació que 
treballarà sota l�acció de la pols residual del poliuretà que pot danyar i escurçar la vida útil 
del conjunt. 

5.1.8 Mecanisme d�unió automàtica 

  Mecanisme encarregat d�unir la xapa del bucle de la bobina gastada amb la xapa de la 
bobina nova. El sistema serà totalment comercial, i la projecció d�aquest equip es realitzarà 
de manera totalment paral·lela a nosaltres ja que és un mecanisme de petites dimensions i 
no implicarà canvis a gran escala com el Contimat.  

  En els plànols de lay-out i de conjunt es demostrarà a quina posició anirà situat. El conjunt 
unirà les dues xapes mitjançant cinta adhesiva sobre les mateixes i el moviment d�aplicació 
de les cintes el realitzaran dues pinces rotatives. 

 

5.2 Organització de la línia 

   La línia de panell ve constituïda principalment per els conjunts citats i explicats 
anteriorment. L�ordre de situació i col·locació de cada un d�ells es imprescindible per al 
correcte funcionament de la línia. La funció que realitza cada equip ha estat pensada i 
estudiada pensant en l�equip que va abans i després de ell. Per això es crearà un programa 
informàtic encarregat de comandar tots els moviments que es realitzin a la línia dissenyat per 
un Enginyer autoritzat i supervisat per tots els implicats en la fabricació de la mateixa. 

  La bona organització i la col·locació dels equips components de la línia, és una tasca difícil de 
realitzar. Tanmateix és imprescindible la bona coordinació entre ells per a un correcte 
funcionament, per exemple, hem de tenir una bona coordinació de velocitats entre tots els 
equips ja que la velocitat de la línia sempre serà la mateixa. 

 Certs punts de coordinació han estat pensats per a la millora de la producció en respecte de 
la línia de panell antiga. Tot i així, respecte la línia antiga, aquesta serà amb equipaments 
molt millors i redissenyats, començant per una obra de cimentació base especial per a la línia 
nova. 

  Per el seu estudi de l�organització, la línia està dividida en diferents zones tal i com es 
mostrarà en el plànol de lay-out. 
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5.2.1 Cimentació Base 

   La cimentació de la línia estarà dirigida i supervisada per el enginyer encarregat de la obra, 
tanmateix revisada per el fabricant dels components. La cimentació del terreny és un dels 
objectes més importants de la línia. En ella es crearan les bases on hi aniran situats cada un 
dels equips components de la línia.  

  Primerament, haurem de estudiar les dimensions bàsiques de la nau on instal·larem la 
màquina i adaptar-les a la línia: 

Llargada 180 m 

Amplada 25 m adossada a dues naus més 

Alçada 10 m 

 

  La nau estarà adossada a dues naus de dimensions similars i adaptades al treball de la línia 
mitjançant conductes i passos segurs on es pot realitzar transport de càrregues i materials, 
circulació de persones, circulació de vehicles industrials, conductes de gasos i productes 
químics i ventilació.  

  Els productes químics de l�aïllant del panell aniran destinats en els seus corresponents 
recipients de contenció en naus d�emmagatzament a part amb estrictes sistemes de 
seguretat instal·lats. El transport de les substàncies químiques fins a la màquina es realitzaran 
per conductes soterrats i aïllats de la manipulació del personal de la línia. Els conductes 
soterrats seran objecte de construcció en la cimentació base de la línia amb la supervisió del 
fabricant del Contimat i els seus corresponents productes.  

  De la mateixa manera les canaletes de la instal·lació elèctrica on s�hi dipositaran els 
cablejats de cada equip elèctric estaran soterrades i aïllades amb mètodes i eines 
normalitzades citades en el Manual de Instruccions de la màquina. Les mànegues dels 
sistemes hidràulics també disposaran de la seva part soterrada per la cimentació per 
protecció de les mateixes i per a evitar talls que produeixin pèrdues de pressió en els circuits. 
La deposició de les parts elèctriques i hidràuliques es realitzaran en canaletes separades i de 
fàcil accés en tasques de reparació/manteniment i només les podran realitzar el personal 
autoritzat.   

  Les guies lineals dels carrets porta bobines, les guies de les debanadores, les de les 
perfiladores i els enclavaments dels pinch rolls aniran inclosos en la obra de cimentació per a 
una alineació i anivellació sobre el terreny dels equips idònia per a treballar correctament. 

  Un dels objectes més importants de la cimentació base seran les fosses on hi aniran 
dipositats els bucles formats per a la xapa. En el forat que s�haurà de fer per a la deposició de 
la xapa s�ha de respectar les distàncies i donar marge de seguretat per a que aquesta no 
rasqui amb els cantons de la cimentació ni al baixar ni al pujar. En cas de que la xapa toqués, 
es produirien ratllades suficients com per a eliminar la qualitat del producte. Per això les 
fosses hauran de anar perfectament col·locades a les distàncies que marquen els plànols de 
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construcció i de lay-out de la línia. Les característiques dimensionals de les fosses pels bucles 
són les següents: 

Dimensions 8 x 2,5 x 2,5 m 

Unitats 2 unitats alineades i separades 31,5 m 

Gruix de paret 300 mm 

  

  Cada un dels bucles va destinat a cada una de les xapes que composen la línia. És el sistema 
emprat per a poder alimentar la màquina de xapa mentre es fa el canvi de bobina. La unió de 
les dues xapes es realitzarà amb el mecanisme d�unió automàtica.  

  En la zona d�apilament del material, es disposarà sobre la nau adossada contigua una 
obertura on s�hi podran passar els panells ja tallats i embalats on hi hauran unes cortines de 
separació.  

  La zona d�emmagatzament de les bobines de xapa estarà situada a la zona on hi hauran les 
debanadores. El transport de les bobines cap a les debanadores es realitzaran amb ponts 
grues de gran tonatge instal·lats dins de la nau, per aquest motiu la zona d�emmagatzematge 
i distribució de les bobines de xapa queda aprop de les debanadores.  

  La entrada/sortida de camions per a la logística del producte com per al subministrament de 
bobines de xapa queda marcada en el plànol de Lay-out general de la línia de panell. 

 

5.2.2 Manipulació de la xapa abans del perfilat 

  Primerament, al realitzar la compra de la xapa, aquesta arriba en format de bobina de varies 
tones. Cada bobina de xapa pot ser diferent segons la comanda i segons la producció que 
s�hagi de realitzar, com de la mateixa manera el pes de compra no sempre és el mateix ja que 
pot variar entre pesos entre 2 fins a 10 tones. Deixant de banda aquest fet, la nau industrial 
estarà equipada amb ponts grua de 15 tones, suficient per a sostenir les bobines i altres parts 
de la maquinària en cas de realitzar alguna tasca de manteniment o col·locació.  

  La distribució del magatzem de bobines estarà perfectament senyalitzat segons la normativa 
corresponent i es facilitaran les indicacions corresponents mitjançant resguards i pictogrames 
adients pel cas. El responsable de la línia indicarà l�ordre en què hauran d�estar distribuïdes 
les bobines segons la comanda que es necessiti, només per el sol fet de tenir material apunt i 
per a poder optimitzar el temps de col·locació de bobines a la màquina. 

  Es disposaran de ganxos especials per a la manipulació de les bobines en els ponts grua 
sense que aquestes pateixin cap mal. Aquests ganxos seran fabricats sota comanda al mateix 
fabricant de la línia o al especialista que la fàbrica ho demani. 

 El pont grua deixarà la bobina apunt per poder-hi treballar sobre els carrets porta bobines. 
Aquests aniran soterrats al terra 700 mil·límetres. Les debanadores, en aquest cas estaran 
situades al nivell del terra. L�acció d�armar la bobina a la debanadora amb el carret porta 
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bobines, es realitzarà de manera manual per l�Operari Autoritzat, ja que l�opció de la 
càrrega automàtica queda limitada per la diferència de diàmetres de les bobines.  

  Una vegada col·locada la bobina sobre la superfície del carret, aquest iniciarà el moviment 
lineal en direcció a la debanadora. Des de el taulell de comandament, l�Operari situarà la 
bobina centrant el forat interior amb el mandril expansible. A continuació reiniciarà el 
moviment lineal de introducció de la bobina dins de la debanadora perquè la aquesta quedi 
totalment situada dins del mandril.  

  A posteriori, el mandril expansible s�obrirà hidràulicament de manera que les pales del 
mateix pressionin l�interior de la bobina. El braç pressionador arraparà a la xapa de la bobina 
i la desenrotllarà en direcció al primer pinch-roll. Aquest, donarà moviment lineal a la xapa 
per a poder fer-la passar per dins de la cisalla.  

  En el cas de que utilitzéssim la segona debanadora, el pinch-roll haurà de impulsar la xapa 
per un pont de rodets normalitzats que passa per sobre de la debanadora des seu davant i 
poder introduir-se a la cisalla. La posició de la cisalla està pensada de tal manera perquè 
serveixi la mateixa per a les dues bobines i no s�hagin de construir més unitats.  

 

 

Dibuix 11. Recorregut de la xapa des de les debanadores fins a la cisalla amb tots els seus components 

  En el Dibuix 10, es pot apreciar tot el recorregut que realitza la xapa des de la seva 
col·locació a les debanadores fins a la seva alimentació a la cisalla. A continuació, després de 
la cisalla, s�ha efectuat un carretó per els retalls de la cisalla que siguin residuals i es puguin 
distribuir adequadament. En aquest cas, la imatge no ens mostra la posició de les 
debanadores pel motiu de que resulta més important la imatge de la bobina com queda 
sobre el mandril expansible. 

  El procés que s�efectua en el recorregut de la xapa superior, és idèntic que el de la xapa 
inferior. Aquesta, té les variacions de que no està impulsada per un braç pressionador de la 
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debanadora i que els carrets porta bobines són diferents que els citats en el de la xapa 
superior.  

  El fet de que no hi hagi braç pressionador en la segona, com ja hem dit abans, és 
conseqüència de que, en la xapa inferior, la bobina es desenrotlla en sentit contrari a la 
superior. Aquest fet provoca que la cara bona de la xapa sigui la inferior, i , per aquest motiu, 
és preferible que es desenrotlli en el sentit contrari ja que s�aprofita la mateixa inèrcia de la 
bobina per a que la xapa surti per baix. 

 

Dibuix 12. Sortida de la xapa inferior 

 Encara que els processos inicials per a les dues xapes tingui diferències en certs punts, el 
resultat és el mateix, és per això que l�organització dels elements i la seva distribució és la 
mateixa l�una que per l�altre.  

 Una vegada la xapa és cisallada i el tall és l�òptim, s�inicien camins diferents per una i altra 
xapa: 

    Xapa superior 

          En el cas de la xapa superior, al sortir de la cisalla, realitza un breu recorregut on es 
trobarà el pinch roll que l�impulsarà al pis superior. Just després de la cisalla, hi haurà situat el 
carretó on s�hi dipositaran els retalls realitzats per a la cisalla.  

         Una vegada passat el pinch roll, per arribar al pis superior, es construirà una rampa 
motoritzada per acompanyar i guiar la xapa al pis superior. En arribar al pis superior, el 
pròxim pinch roll, arraparà a la xapa per la seguretat de que no retorni enrere, aquest, serà 
de gran potència ja que ha de tirar de la xapa des de el pis inferior i fer-la arribar al llit de la 
perfiladora superior. 

         Després de que la xapa s�hagi introduït dins del pinch roll superior, la rampa que ha 
acompanyat a la xapa fins al pis superior, es retirarà i s�amagarà al orifici del bucle mitjançant 
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un cilindre hidràulics. Posteriorment la xapa sobrant s�anirà introduint dins de la fossa i es 
crearà el bucle. 

        Abans de arribar al primer pinch roll, abans del bucle, hi ha el mecanisme d�unió 
automàtica per a unir les dues xapes en el cas de canvi de bobina. 

 

Dibuix 13. Rampa primer bucle   

 

  L�organització de la línia de la xapa superior quedarà de la següent manera: 

      

Figura 3. De dreta a esquerra l�ordre en que es troben els elements de la línia  superior 

 

 

Xapa inferior 

       La xapa inferior, una vegada hagi sobrepassat la cisalla, aquesta realitzarà un recorregut 
sense canvis de nivell,totalment pla i de una llargada considerable. El que s�ha volgut realitzar 
en aquesta porció de la línia, és un espai suficientment llarg on el fabricant de panell pugui 
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introduir petites porcions de diferents tipus de xapa per a comandes petites i especials. 
D�aquesta manera es dóna la opció a que es pugui parar les debanadores sense haver de 
descarregar-ne cap d�elles i introduir retalls suficientment llargs de xapa per a crear panells 
especials. 

      El realitzar el canvi de xapa inferior, l�únic paràmetre del panell que variem és les 
propietats de la cara del panell que quedaran dins de l�edifici una vegada muntades. Per 
exemple, si un client necessita xapes interiors de el color que desitgi, d�aquesta manera es 
podran obtenir. La forma del panell serà la mateixa perquè no hem canviat ni variat les 
condicions del perfil. 

     Seguidament, després del recorregut de la xapa, arriba al pinch roll que la conduirà per 
sobre de la fossa del bucle, gràcies a una bandeja basculant situada en el mateix, i que 
posteriorment es trobarà amb el següent pinch roll que l�introduirà dins de la perfiladora. 
Com en el cas anterior, després de què la xapa hagi sobrepassat el forat del bucle i hagi estat 
arrapada pel pinch roll contigu, la bandeja cedirà donant pas a que es pugui crear el bucle de 
la xapa inferior. 

    Abans d�arribar al primer pinch roll, es troba situat el mecanisme d�unió automàtica. És 
imprescindible la seva col·locació en aquest punt ja que perquè es pugui dur a terme la unió 
de les dues xapes, he d�estar situat entre les dues debanadores i abans del bucle, perquè la 
perfiladora es pugui seguir alimentant de la xapa. També s�ha de trobar col·locat abans del 
primer pinch roll abans del bucle, ja que aquest serà útil com a mecanisme de frenada de la 
xapa perquè es pugui dur a terme la unió, ja que, com és lògic, la unió no es pot realitzar en 
moviment. 

 

D�aquesta manera, la organització de la línia per a la xapa inferior seria la següent: 

 

Figura 4. De dreta a esquerra l�ordre en que es troben els elements de la línia inferior 

 

   

5.2.3 Manipulació de la xapa durant i després del perfilat 

    De nou, la diferencia de processos entre la xapa superior i la inferior pateixen certes 
diferències que és necessari esmentar-les per separat. Bàsicament per a la diferència de 
perfiladores i per els canvis de nivell que hi existeix. 
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     Xapa superior 

       Una vegada la xapa superior hagi arribat al pis de dalt i s�hagi arrapat al Pinch Roll 3, 
aquest conduirà la xapa al nivell de la perfiladora superior elevada uns 900 mm per sobre de 
la superfície de suport. Aquesta elevació serà possible gràcies a una rampa inclinada de 
rodets que faran elevar la xapa fins a l�entrada de la perfiladora.  

      El pis superior està proveït de dues perfiladores per a la xapa, per a la possibilitat de 
realitzar dos models de perfils diferents sense haver de canviar passada per passada com es 
feia anteriorment a la línia antiga. Aquest mètode consisteix en canviar la perfiladora sencera 
per una altra col·locada paral·lelament a aquesta. El desplaçament de substitució d�una per 
l�altre es durà a terme per unes rodes d�acer motoritzades i guiades per unes guies lineals. La 
superfície de suport de les perfiladores ha de ser suficientment gran per a poder-hi accedir 
per l�Operari autoritzat i per a realitzar-hi tasques de reparació/manteniment. 

    Com és lògic, el canvi d�una perfiladora per l�altre no serà possible realitzar-lo amb la 
màquina en marxa. Els canvis de perfiladora es duran a terme amb la línia en repòs, i amb els 
dispositius de seguretat corresponents, supervisats per l�Operari Autoritzat. 

    Les perfiladores del la xapa superior, són les corresponents a les de 15 passades. Una de les 
raons és el pes que hauria de suportar l�estructura portant de les perfiladores, i l�altre és per 
el motiu de què en la xapa superior es fa més èmfasi en el plec dels extrems, i és per això que 
en 15 passades són suficients per a poder realitzar-lo. 

  És així, com el pinch roll impulsa la xapa, i aquesta, és arrapada pel rodet nervador de la 
perfiladora. En aquest moment s�inicia el treball en fred de la deformació de la xapa.  

  Al sortir de la perfiladora, la xapa ja deformada, recorrerà la distància corresponent per a 
igualar la xapa inferior, de manera que quan aquesta comenci a baixar, les dues s�ajuntin en 
el mateix moment, ja amb el perfil creat. 

   Durant el descens de la xapa superior (aproximadament a la meitat de recorregut abans 
d�ajuntar-se amb la xapa inferior), comença el inici del Contimat. Primerament, en ple 
descens, la xapa superior (a la mateixa alçada que la inferior), entra dins de la zona de 
preescalfament. Aquesta zona, de 4 m de llargada, finalitza amb l�entrada als injectors 
d�espuma. La xapa superior, no pateix cap injecció, ja que és la inferior a la que se li aplica el 
poliuretà calent, i la superior que s�hi adhereix. No és fins al final de la zona d�injecció que les 
dues xapes s�uneixen formant el panell en calent. 

 

 

Xapa inferior 

   La xapa inferior, a diferència de la superior, ja es troba al mateix nivell que la entrada de la 
perfiladora després de arribar al pinch roll 3. Posteriorment, la xapa s�introdueix dins de la 
perfiladora gran, proveïda de 22 passades. Aquí es on es produeix el segon treball en fred i el 
més important degut a la característica del plec inferior que és més pronunciat.  
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  La perfiladora inferior, ve proveïda de unes guies lineals col·locades al terra per a la seva 
correcta anivellació i centratge respecte el pinch roll 3. Paral·lelament, es proveeix d�un 
segon xassís per a col·locar-hi la perfiladora que estarà equipada dels rodets nervadors més 
grans. Aquesta segona servirà en el cas de que es vulgui realitzar panells amb un nervat molt 
pronunciat. En aquest cas, la cara de la xapa inferior, seria la corresponent a la de l�exterior 
de l�edifici durant el muntatge del panell, i la superior seria la interior. El motiu per a col·locar 
aquesta perfiladora en aquest punt, és el del sobrepès de l�estructura i de les dimensions 
amb les que està dissenyada. 

  Després del treball en fred de la xapa inferior, aquesta realitza el mateix camí que la 
superior en pla. A continuació, s�introdueix dins de la zona de preescalfament per a que 
l�espuma del poliuretà s�adhereixi millor. A posteriori, els injectors expandeixen l�espuma per 
tota la superfície de la xapa en estat líquid. Finalment, la xapa superior preescalfada s�uneix 
amb la inferior (separades per l�aïllant de poliuretà) per entrar dins de la cadena Contimat 
com un sol panell. 

 

5.2.4 Manipulació del panell 

  Havent finalitzat el procés de la injecció de l�aïllant de poliuretà, el panell passa per l�interior 
de la cadena Contimat per a realitzar el procés de refredament. L�expansió de l�espuma degut 
al refredament es veurà frenada per les lames planes de la cadena que evitaran que el gruix 
superi el desitjat per al producte final.  

  Una vegada fora del Contimat, el panell surt en direcció a la serra de disc on aquesta tallarà 
el panell a la mida desitjada per el client. La mida del tall del panell es variarà segons el 
programa informàtic i els valors de la distància desitjada introduïda abans d�iniciar el procés. 

 El panell entrarà dins del recinte tancat de la serra a través d�una obertura en la façana del 
mateix. Dins del recinte, totes les condicions (tant ambientals com de funcionament) estaran 
controlades per un rigorós sistema de seguretat. El poliuretà, altament inflamable, pot estar 
afectat per espurnes produïdes pel tall de la serra i provocar incendis a la instal·lació. A part, 
els residus provocats per la pols de l�aïllant després de haver passat per la serra de disc, són 
molt abundants i altament tòxics. Per aquest motiu, es facilitarà un servei d�extracció de 
residus en pols i un altre de recollida de residus més grans un cop la màquina estigui aturada. 
Tanmateix, el soroll produït per el tall de la serra de disc és motiu suficient per a la instal·lació 
del recinte tancat per a la mateixa.  

  A la sortida del recinte, la unitat de panell tallada es veurà introduïda a la zona d�apilat i 
càrrega on s�empaquetarà en grups de �x� unitats (segons la comanda i el pes). Els paquets 
de panells es transportaran via una banda de goma a la nau adossada on allà es col·locaran 
en una altra línia d�embalatge. L�embaladora recobrirà el grup de panells i els cedirà a la zona 
de càrrega i logística del producte acabat.  

  El grup de la línia d�apilat i la línia d�embalatge es veuen descrites en el plànol de Lay-out del 
conjunt en el volum de �Plànols� del mateix projecte. 
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CAPÍTOL 6: 

FUNCIONAMENT DE LA LÍNIA 
 

6.1 Funcionament de la línia 

 

   La línia de panell sandvitx objecte d�aquest projecte, està formada de varis subconjunts i 
equips secundaris, els qual explicats anteriorment, i amb l�acció d�un programa informàtic, 
realitzaran la transformació de les bobines de xapa metàl·lica en panells sandvitx 
autoportants per a la construcció. El conjunt general format per a tots els conjunts, dona com 
a resultat una línia de aproximadament 150 metres de longitud on es processarà la xapa des 
del inici (on es desenrotlla la bobina), fins al tall i distribució del mateix panell.  

  El programa informàtic encarregat del comandament de la línia el durà a terme un enginyer 
qualificat en la matèria i supervisat per el fabricant dels conjunts. Les modificacions 
pertinents al programa només les podrà realitzar el creador del mateix o un operari 
autoritzat per ell. Les modificacions mecàniques que s�hagin de realitzar a la màquina en la 
posta punt estaran realitzades per el fabricant o per qualsevol operari autoritzat pel mateix. 
Les modificacions, tant informàtiques, elèctriques o mecàniques per la millora del 
funcionament de la línia de panell realitzades en la posta punt o en moments posteriors al 
seu primer ús, es donarà constància mitjançant plànols, esquemes i croquis en el mateix 
projecte inicial en l�apartat de �Modificacions� del volum de l�Expedient Tècnic. Tanmateix, el 
canvi en les instruccions o les pautes de muntatge dels conjunts modificats s�hauran d�anotar 
en el mateix apartat. 

  L�ordre de funcionament de les parts i l�organització que es realitzarà en la nova línia de 
panell serà idèntica que la línia antiga. La diferència de la línia antiga amb la nova, resideix 
amb l�ampliació i els canvis adoptats per a una millora en la producció del panell. 

  L�enginyer encarregat de dissenyar el programa informàtic haurà de tenir en compte 
aquestes modificacions i realitzar un programa principal que regeixi tot el funcionament de la 
línia i els subprogrames que comandin cada subconjunt de la mateixa. Els programes 
secundaris han de anar totalment compenetrats i lligats al programa principal ja que cada 
acció del secundari pot afectar al principal. 
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  Les accions de funcionament del programa principal són les que realitzaran la transformació 
del producte. És per això que s�ha de recalcar els passos principals que haurà de realitzar la 
línia en el seu funcionament. 

 

6.1.1 Funcionament principal de la línia 

El funcionament de la nova línia de panell serà el següent: 

1- Carregament del carret porta bobines. El carret porta bobines no realitzarà el 
moviment fins que l�Operari Autoritzat no hi indiqui de manera manual. La introducció 
de la bobina i l�anivellació del carret hidràulicament la realitzarà l�Operari Autoritzat al 
taulell de comandament donant les indicacions precises. 

2- Carregament de la debanadora. El carret porta bobines carrega la bobina dins de la 
debanadora. Aquesta última NO obra el seu braç expansible fins que es detecti que la 
bobina ha entrat completament. Aquesta acció es produeix de la mateixa manera per a 
la xapa inferior que per la xapa superior. 

3- Moviment de la debanadora. La debanadora no activa el seu moviment, i, en el cas de 
la xapa superior, el braç pressionador no realitza la seva rotació sobre la bobina fins que 
el braç expansible hagi agafat el centre de la bobina correctament. 

4- Activació Pinch Roll 1. El primer Pinch Roll no arrapa la xapa i no activa el seu moviment 
fins que el detector no vegi la xapa en moviment en el seu interior. Per el correcte 
arrapament del Pinch Roll sobre la xapa, la debanadora s�aturarà el temps suficient 
perquè els rodets del Pinch Roll puguin pressionar aquesta mentre estigui immòbil. El fet 
de parar el moviment lineal de la xapa és degut a que es realitzi una subjecció correcte i 
s�evitin doblegades causades pel moviment lineal. 

5- Tall de la cisalla. La cisalla  realitzarà el tall quan la xapa hagi sobrepassat la seva 
ganiveta una distància �x� indicada en el programa de comandament. De la mateixa 
manera que la xapa s�haurà d�aturar momentàniament per a realitzar el tall. A partir 
d�aquí la xapa ja no s�ha d�aturar en cas de que sigui d�emergència. 

6- Activació Pinch Roll 2. El Pinch Roll no arrapa la xapa i no activa el seu moviment fins 
que el detector no vegi la xapa en moviment en el seu interior. Per el correcte 
arrapament del Pinch Roll sobre la xapa, la debanadora s�aturarà el temps suficient 
perquè els rodets del Pinch Roll puguin pressionar aquesta mentre estigui immòbil. La 
parada de la xapa en aquest segon cas serà instantània i suficient perquè es pugui 
activar aquest segon mecanisme. 

7- Activació Pinch Roll 3. En el cas de la xapa superior, quan el Pinch Roll 2 s�hagi posat en 
moviment, la rampa del primer bucle s�activarà i acompanyarà la xapa fins al pis 
superior. En arribar a dalt, entrarà dins del Pinch Roll 3 i aquest s�activarà de la mateixa 
manera que els altres 2 anteriors. Una vegada el Pinch Roll 3 s�hagi posat en marxa, el 
programa de comandament donarà la ordre a la rampa del primer bucle perquè es pugui 
retirar i es formi el primer bucle de la xapa. En cas de la xapa inferior, quan aquesta surti 
del segon Pinch Roll, gràcies a la bandeja instal·lada en el mateix arribarà al Pinch Roll 3. 
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I de la mateixa manera que aquest s�activi, la bandeja del Pinch Roll 2 s�amagarà i es 
formarà el bucle de la xapa inferior. Tant per una xapa com per l�altre, l�activació del 
tercer Pinch Roll, suposarà una desactivació dels 2 precedents. D�aquesta manera, 
s�allibera la xapa de subjeccions que li poden ser perjudicials, i només es veu el tercer 
Pinch Roll com a element motor de la línia.  

8- Entrada Perfiladora. Una vegada la xapa surti del Pinch Roll 3, aquesta realitzarà el 
viatge fins a la perfiladora. A l�entrada d�aquesta, els rodets nervadors estaran en la 
posició predeterminada per el tipus de perfil a fabricar, i a la vegada, s�activaran en el 
moment en que detectin l�entrada de material. El pas per el llit de perfilat es realitzarà 
gràcies a l�acció d�aquests rodets que estaran motoritzats i amb l�ajuda del Pinch Roll 3.  
El programa, en cas de detectar un sobreesforç, s�ha de poder aturar de forma 
automàtica com a parada d�emergència indicant la zona afectada i el problema que ha 
detectat. 

9- Sortida Perfiladora. La xapa surt a la mateixa velocitat que entra a la perfiladora sense 
aturar-se (en el cas de que no hi hagi hagut cap problema en el procés de tractament de 
la xapa), i comença el seu descens cap al centre Contimat, en cas de la xapa superior; i el 
seu camí en pla, en cas de la xapa inferior. 

10- Entrada Zona de Preescalfament Contimat. Les dues xapes entren dins de la zona de 
preescalfament. Aquesta s�activa en el moment en que es dóna força de corrent a la 
línia sencera, ja que tarda breus moments a posar-se en funcionament i escalfar els 
calefactors. D�aquesta manera la primera xapa que entra dins de la zona és escalfada 
amb les condicions òptimes per aplicar-li l�aïllant de poliuretà.  

11- Entrada Zona d�injectors Contimat. Les dues xapes, ja preescalfades, entren dins dels 
injectors i aquests apliquen les seves espumes sobre de la xapa inferior. Posteriorment 
la superior se li adhereix i forma el panell calent.  

12- Entrada cadena Contimat. El panell entra a la cadena de refredament on s�expandeix 
fins al gruix desitjat i es refreda perquè es pugui realitzar el tall corresponent.  

13-  Tall en serra de disc. El tall del panell s�efectuarà en moviment. El conjunt de la serra ve 
constituït d�unes guies lineals que faran traslladar el conjunt de la serra a la mateixa 
velocitat lineal que la del panell. La serra efectuarà un primer tall per a netejar les parts 
sobrants de l�aïllant que hagin sobresortit per la part davantera del panell. A partir 
d�aquí, el conjunt de la serra, estarà capacitat d�un conta voltes per a calcular la 
distància amb la que es desitgi realitzar el tall del panell final. 

14- Zona d�apilament. Els panells tallats arriben, un per un, a una cinta de rodets. Allà, hi 
haurà un detector que donarà la ordre de que un sistema de ventoses agafi el panell i el 
dipositi en el paquet d�apilament. Un a un, es realitzarà la mateixa acció fins que el 
mecanisme detecti el nombre de consigna que se li vulgui donar a cada paquet de 
panells. 

15- Zona d�embalatge. Quan el paquet de panells arribi a la zona d�embalatge, l�embaladora 
detectarà la presencia del paquet i s�activarà el funcionament. Mentres el paquet 
s�introdueixi dins de l�embaladora, aquesta aplicarà automàticament l�embalatge 
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corresponent. Una vegada finalitzat el procés, el paquet estarà llest per a la seva 
distribució. 

 

NOTA: Totes les parts del Centre Contimat requereixen del seu sistema de funcionament i 
accionament indicats per el seu fabricant, de la mateixa manera que necessita d�unes condicions 
òptimes tant atmosfèriques com de seguretat que en cas de no complir-se, el mateix centre ho 
detectarà i evitarà el funcionament de la línia. El fet de mantenir la seguretat excessiva per aquesta 
zona de la línia resideix en què els productes aplicats per l�aïllant del panell contenen compostos 
inflamables i explosius que requereixen d�atmosfera controlada per a l�activació del centre. Les 
variables de consigna que s�han d�introduir al programa de comandament quedaran explícites pel 
fabricant en el Manual de Instruccions del mateix Centre Contimat, donant per entès que qualsevol 
manipulació errònia en el programa que causi danys i accidents, a la màquina o a qualsevol operari, 
la responsabilitat recaurà sobre l�Enginyer dissenyador del mateix programa. 

 

6.1.2 Funcionament secundari de la línia 

 En funcionament secundari de la línia consta de totes les ordres i conjunt d�ordres que 
realitzen els programes secundaris destinats a tots i cada un dels equips que composen la 
línia de panell. Cada equip anirà governat per un subprograma comandat per el principal, de 
manera que el funcionament secundari de cada un dels equips s�adaptarà a les 
característiques de disseny i funcionament del mateix.  

 D�aquesta manera, els petits errors que es provoquin a un equip, els pugui solucionar amb 
la correcció del subprograma de comandament, sense haver de reprogramar el principal. 

 Cada equip disposarà del seu conjunt d�ordres pertinents que, en general, realitzaran una 
part del funcionament principal de la línia.   

 

 6.1.3 Funcionament auxiliar de seguretat de la línia 

  El funcionament auxiliar de seguretat de la línia de panell es composa pel sistema 
d�emergència instal·lat dins de la nau industrial i el mateix sistema de seguretat de la línia. 
Aquests dos sistemes, van directament vinculats en el funcionament de la línia ja que en 
qualsevol dels casos de que saltés l�alarma d�un dels dos, la línia de panell s�aturaria 
automàticament.  

 Els sistemes de seguretat de la línia es composa de els sistemes d�emergència de cada un 
dels equips components de la mateixa. El nombre d�elements mecànics, elèctrics i altres 
dispositius corresponents a la seguretat en el funcionament venen enumerats i explicats 
detalladament en l�Expedient Tècnic del mateix projecte. 

 Els sistemes d�emergència de cada un dels conjunts de la línia es veuran reflexats dins del 
programa de comandament, de manera que, en cas de qualsevol irregularitat en el 
funcionament, el programa ho detecti i efectuï una parada d�emergència. Les indicacions de 
les causes, les zones afectades i el grau de perillositat que comporta la parada quedaran 
indicades en la base de dades del programa. Periòdicament, l�Operari Encarregat de la Línia, 
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o qualsevol Personal Autoritzat per el creador del programa, haurà de revisar la base de 
dades indicant les averies i parades més freqüents que ha patit la línia i indicar les solucions 
que s�han d�adoptar. Posteriorment efectuar les modificacions, tant mecàniques com de 
programació, que resultin oportunes per minimitzar aquests errors.  

  De la mateixa manera, les irregularitats en la instal·lació de la nau industrial provocades 
per sobrecàrregues energètiques, incendis o qualsevol fenomen perjudicial per a la mateixa, 
faran aturar completament el funcionament de la línia de panell si superen un cert grau de 
perillositat. 
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CAPÍTOL 7:  

OPERACIONS A REALITZAR PER A 
CANVIAR EL TIPUS DE PRODUCCIÓ 

 

 

 Amb la LPA en marxa i en funcionament, la producció no es podrà canviar fins a una nova 
aturada. A partir d�aquí s�han de realitzar una sèrie d�operacions per a canviar el tipus de 
producció que es vulgui tenir. Principalment, la variància que ens podem trobar a l�hora de 
canviar la producció en la nostra màquina i pel nostre producte, residirà en canviar el tipus 
de perfil per a la xapa. 

 Aquesta operació, anteriorment, tenia una durada de moltes hores o, inclús, varies jornades 
de treball per a canviar totes les passades de les perfiladores. Amb la nova línia de panell, 
aquesta acció es simplificarà a la durada d�unes poques hores de feina. El procés de canvi de 
perfil el realitzarà el Personal Autoritzat de manteniment o el mateix fabricant de la línia.   

Per a poder realitzar el procés de canvi, els passos a seguir seran els següents: 

 

 

7.1 Consideracions prèvies 

       7.1.1 Nous monoblocs 

   Respecte a l�antic procés de perfilat s�han variat parts mecàniques de la perfiladora les 
quals augmentaran la rapidesa de muntatge i simplificarà el procés de funcionament del 
conjunt. Anteriorment, cada passada era individual respecte de la bancada, d�aquesta 
manera era molt més fàcil que cada passada tingués una alineació incorrecte respecte 
l�anterior o la següent. A part,  el sistema de passades dels eixos i rodets, consistia en un 
sistema Cardan que motoritzava tots i cada un dels rodets de la perfiladora un per un.  
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  Per a simplificar el sistema, s�han dissenyat uns monoblocs que aniran collats a la bancada 
principal i on es col·locaran les torres pertinents a cada passada. Amb aquest canvi, l�objectiu 
que s�obtindrà serà el de corregir la desalineació que suposava tenir una torre per a cada 
passada, i d�aquesta manera, totes les torres aniran alineades amb el monobloc. Per altra 
banda, la tasca de canvi de perfil serà molt més ràpida que en sistema anterior. 

   Els monoblocs, anomenats cassets de la perfiladora, són el conjunt de torres col·locades en 
una mateixa unitat de tal manera que al canviar un casset, canviarem la meitat de les 
passades d�una banda per a cada perfiladora (2 unitats de 11 amb la perfiladora de 22 
passades, i una de 7 i una de 8 passades la de 15). Els cassets estan formats per a les torres 
de suport on hi van col·locats els eixos o rodets nervadors a la seva part frontal, i els 
engranatges de transmissió banyats en oli a la seva part posterior.  

 

Dibuix 14. Cassets de la perfiladora 

     Per a la banda frontal, com es pot contemplar en el Dibuix 14, es on van situats els eixos i 
rodets de treball. Cada conjunt de rodet superior/inferior, constitueix a una torre. Cada una 
de les torres te el seu regulador d�alçada per els eixos superiors. Els eixos inferiors 
romandran fixes, ja que quedaran alineats amb tots els altres eixos inferiors del casset.  

     A la part posterior del casset, hi ha la distribució d�engranatges transmissors de moviment 
dels rodets. Tot el sistema està format per engranatges normalitzats iguals per a cada torre, 
d�aquesta manera sempre aniran a la mateixa velocitat. El tanc va banyat amb oli lubricant 
que el marcarà el fabricant del casset. 

   La fabricació del casset requerirà ser molt meticulosa ja que es de les parts mecàniques més 
importants de tota la línia de panell. 
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  7.1.2 Eixos nervadors 

   En el cas de que haguem de treballar amb els eixos nervadors, només haurem de realitzar 
el canvi dels mateixos i deixar en la mateixa posició els cassets de la perfiladora. Haurem de 
tenir en compte el seu estat previ al muntatge, ja que, cada eix, es pot veure afectat per un 
desgast en els gruixos de separació de cada disc provocat per l�últim ús de treball. Aquest fet 
és de vital importància a l�hora de muntar cada eix a les passades degut a que els gruixos han 
variat, i, entre passada i passada, hi pot haver una variació. 

  Per desgràcia, a diferencia dels rodets que formen els extrems de la xapa, els eixos, s�han de 
desmuntar tots, un per un, en el moment de realitzar el canvi de perfil. 

  Gràcies a l�estudi realitzat anteriorment del procés de perfilat, podem deduir quines són les 
passades que reben major esforç, i quines poden ser les que pràcticament, el desgast pot 
resultar despreciable. Aquest fet és important en el moment d�alinear el perfil i decidir quins 
són els eixos de referència que segueixen en bon estat.  

  Tot i així, l�alineació del perfil es duu a terme, contant com a eixos de referència (si no es 
demostra que el seu estat és pèssim) el primer i l�últim eix de la perfiladora. 

   

 

7.2 Procés de canvi de producció 

    7.2.1 Desmuntar cassets de la perfiladora 

 Per a poder realitzar el canvi d�un perfil a un altre és necessari que la perfiladora estigui en la 
posició de treball, és a dir, alineada amb la resta de la línia de panell. El motiu pel qual és 
necessari que estigui en aquesta posició, és perquè no pot perdre l�alineació en el moment 
de muntar els nous cassets, ja que en cas de moure la perfiladora de la posició de treball, 
alinearíem els rodets o eixos nervadors incorrectament en relació al xassís principal de la 
perfiladora. És per això que deixem el xassís col·locat en la posició en la que es trobava amb 
el primer conjunt de cassets. 

  Com és lògic, el conjunt ha d�estar en repòs i no hi pot haver cap risc d�accionament 
involuntari de la màquina. Per al procés de desmuntar el casset, és necessària la presencia 
d�un mínim de 2 Operaris Autoritzats.  

Es procedirà, primerament, a desmuntar els eixos nervadors (si és el cas) i a col·locar-los per 
ordre de passades. Després, desengranar el motor que dóna moviment al conjunt del casset 
i, posteriorment, es trauran tots els cargols i anclatges del casset sobre la bancada. 

 Seguidament es procedirà, amb l�ajuda del pont grua i corretges de seguretat, l�extracció del 
casset de la bancada de la manera més segura. 

Finalment, es dipositarà el casset en un lloc pla, no elevat, sec i de fàcil manipulació en cas de 
realitzar-hi tasques de reparació/manteniment. De la mateixa manera, es mirarà el nivell de 
l�oli de la caixa d�engranatges que sigui el marcat pel fabricant del casset, i se n�afegirà en cas 
de que sigui necessari. Es cobrirà amb un vel de protecció perquè no hi entrin substàncies 
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nocives per els rodaments (pols, líquids, etc...) i es deixarà senyalitzat correctament la NO 
manipulació per a personal NO autoritzat.  

 

7.2.2 Neteja dels seients dels cassets 

 Una vegada extrets els cassets de la bancada, es procedirà a la neteja d�aquesta mitjançant 
productes no nocius per a la superfície mecanitzada. L�oxidació, l�esquerda i altres impureses 
superficials del seien del casset podria provocar una mala col·locació del mateix i 
conseqüentment una mala posició dels eixos o rodets nervadors. 

 La neteja de la superfície, ve acompanyada de la revisió de tots els elements de la bancada 
que, amb els cassets col·locats, impossibilita la seva manipulació i possible reparació si en fos 
el cas.  

 Bàsicament, s�ha de deixar la bancada i les eines de la mateixa en condicions òptimes de 
treball en el moment abans de poder tornar a col·locar els cassets nous. 

 

7.2.3 Muntar cassets del nou perfil 

  El procediment de muntatge del perfil nou, és una tasca complicada pel fet de què són 
elements pesants i la seva col·locació sobre la bancada requereix de l�ajuda de 2 Operaris 
Autoritzats. De la mateixa manera que hem extret els cassets anteriors, procedim a col·locar 
els nous. Amb l�ajuda d�un pont grua, elevem el casset i l�instal·lem meticulosament sobre la 
bancada, comprovant que tots els forats d�aquesta amb els del casset coincideixin.  

  Posteriorment, muntarem el motor de manera que es produeixi la transmissió d�aquest amb 
els engranatges interns del casset. Un per un, es realitzarà el muntatge dels cassets 
corresponents a la perfiladora. A simple vista, si hi existeix una anomalia en el muntatge, 
aquest es repetirà fins a que la col·locació dels cassets sigui la correcta. En cas de no poder 
arreglar la anomalia, consultar amb el fabricant del casset. 

Una vegada que els cassets estiguin alineats correctament i collats a la bancada. Es procedirà 
en la posta en marxa del nou perfil.  

 

7.2.4 Alineació de les passades 

  En aquest punt, ens trobem en dos variants: si el canvi l�hem realitzat de només els eixos, 
l�alineació serà diferent que si hem canviat els rodets. Per tant, són dos processos d�alineació 
completament diferents l�un de l�altre. 

  Alineació dels eixos nervadors 

    En el cas de que la nova producció estigui basada en un model de nervat pronunciat, 
haurem d�aplicar els eixos nervadors corresponents a la comanda. En aquest cas, el que 
muntem/desmuntem, són els mateixos eixos de cada passada de la perfiladora. 
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  En el muntatge, hem de tenir en compte que l�estat de les torres dins del casset sigui el 
correcte i que el moviment vertical del regulador d�alçada sigui l�òptim per a treballar.  

 En primer lloc, es procedeix al muntatge dels eixos inferiors de cada passada. Aquests, com 
ja hem dit, tenen la posició irremovible i sempre estaran ben anivellats correctament 
respecte l�alçada. Una vegada muntades totes les passades inferiors, s�han d�alinear les unes 
amb les altres. L�alineació respecte unes passades amb les altres és la tasca més complicada 
del muntatge. Els passos a seguir per a realitzar-la són els següents: 

1. En primer lloc, s�ha de col·locar una barra travessera a l�entrada de la perfiladora i 
una a la sortida. Seguidament, fixar-les mitjançant serjants, i unir una barra amb 
l�altre amb un fil de pescar, o un material semblant, que ens pugui donar rectitud.  

2. Centrem el fil de pescar a la meitat exacte entre les dues bandes de la perfiladora.  

3. A partir d�aquí, col·loquem el primer eix i el últim centrats amb el fil de pescar. 

4. Després, centrar el disc central de cada eix amb relació amb el mateix disc del primer 
i últim eix. 

5. A partir d�aquí, com que el moviment en forma d�embut que experimenta la xapa en 
la deformació fa que, la posició dels altres discs d�una passada amb l�altra, no sigui la 
mateixa; es facilitaran els plànols de fabricació del perfil en qüestió i es verificaran les 
mides si són les correctes o no. 

6. En cas de que els gruixos de separació entre els discs pateixen desgast, s�afegiran 
galgues especials normalitzades de separació a petita escala que es puguin introduir 
dins dels eixos sense que aquests s�hagin de desmuntar completament.  

7. Finalment, s�anivellarà l�alçada dels eixos de manera que la separació que quedi entre 
ells sigui la marcada en els plànols de fabricació. Per acabar, es farà la prova amb la 
xapa i es verificarà que el procés de canvi de perfil ha estat el correcte. 

  Alineació dels rodets nervadors 

     L�alineació dels rodets, en canvi, és molt més ràpida que la dels eixos. En aquest cas, el 
principal factor en contra que ens podem trobar, és el desgast dels rodets i que, com a 
conseqüència d�això, el plec sobre la xapa sigui defectuós. En el cas de que el desgast sigui 
molt evident, es procedirà a realitzar el canvi de rodet. En el cas de que aquest possible 
desgast sigui mínim, però suficient per a malmetre el producte, la tasca resulta més difícil 
d�assolir.  

     És per això que, la manera ideal d�alinear els rodets nervadors és fer entrar la xapa 
passada per passada i observant l�efecte que produeix sobre seu. En el cas de que un rodet 
estigui desgastat i no realitzi l�efecte que hauria de fer sobre la xapa, es veurà observant 
l�efecte que produeix la següent passada, ja que aquesta, haurà de realitzar més esforç de 
deformació degut a que la seva anterior pateix desgast.  En el cas de que s�hagin de canviar 
rodets desgastats, es recorrerà a la comanda de noves unitats al mateix fabricant de la 
perfiladora o del conjunt del perfil.    

   La graduació de l�alçada, com en el cas dels eixos, ve marcada sobre pels plànols de conjunt.  
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CAPÍTOL 8: 

MÈTODE D�EXECUCIÓ I MATERIALS 
UTILITZATS 

 

8.1 Mètode d�execució  

  El mètode d�execució d�aquest projecte es detalla més àmpliament en el volum del Plec de 

Condicions.   

 No obstant s�ha de remarcar que durant el procés de disseny de la màquina es prioritzarà en 

tot moment la utilització de materials comercials, elements normalitzats i peces tallades a 

làser sempre amb la finalitat de disminuir els costos de fabricació i facilitar les possibles 

reparacions produïdes per el manteniment de la màquina.  

 En referència a la gestió d�arxius d�oficina tècnica el fabricant  i delineant, es crearà el seu 

propi sistema de nomenclatura per anomenar les peces que composen tots i cada un dels 

equips de la Línia de Panell de tal manera que el mateix numero de peça ens doni l� 

informació de a quin conjunt pertany i quina funció fa.  

8.2 Materials utilitzats 

 Pel que fa referència als materials que s�hauran d�emprar per a la fabricació de la màquina, 

hi ha que destacar que, aquelles peces que no son de compromís, se�ls hi ha adjudicat un 

material de menor qualitat. Aquest fet es durà a terme sempre amb la finalitat de reduir els 

costos de fabricació, tant per el fet de que uns materials permeten una major mecanització 

,com una millor capacitat de soldadura.  

Els tubs estructurals s�ha escollit la qualitat St-37. Aquest, és un material de poca qualitat 

però perfectament viable per a l�aplicació que es requereix en la nostra línia, ja que resulta 

molt més barat que altres qualitats superiors. Amés, es un material que ofereix una gran 
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facilitat per a ser soldat, i per tant, perfecte per a utilitzar-lo com a aplicació per estructures 

portants.   

Les platines de làser s�han escollit de la qualitat F-1120, ja que és un material amb més 

qualitat que l�anterior. Aquest ofereix una gran capacitat de mecanització i que, a la vegada, 

te la resistència suficient com per a efectuar-li forats roscats.  

Algunes peces amb major compromís, i que no necessiten ser soldades, com eixos 

motoritzats, eixos dels rodets, els rodets, etc... es dissenyaran amb el material F-1140, el qual 

ofereix unes majors prestacions mecàniques que proporcionen una major resistència a fatiga.  

En referència a les qualitats dels elements comercials i elements normalitzats principals, com 

pinyons, cadenes, motors principals, etc... s�han escollit mitjançant el criteri d�imposar primer 

les mesures necessàries i després observar els catàlegs per veure quines qualitats ofereixen 

amb les mesures que es necessiten. (Veure catàlegs)  

Les peces de transmissió com els pinyons es demanen amb tractament previ de trempat, ja 

que d�aquesta manera ens assegurem la resistència al desgast. Els discos i els rodets 

nervadors, es fabricarà amb els materials F-1140 i es cromaran i tremparan segons les 

indicacions que el fabricant demani.  

 

8.3 Propietats mecàniques dels materials utilitzats  

A continuació, es detallen les propietats mecàniques dels materials estriats per a efectuar la 

fabricació de les peces.  

8.3.1 Propietats mecàniques del F-1120 

 Mòdul elàstic: Y = 2·1011 N/m2 = 200 GPa. 

 Coeficient de Poisson:  =0,29 

 Densitat: d = 7800 kg·m3 

 Límit elàstic o límit de fluència: óF = 3,55·108 N/m2 =355 MPa. 

 Tensió de ruptura: óR = 5,1·108 N/m2 =510 MPa. 

 Elongació màxim: e = 20% 
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8.3.2 Propietats mecàniques del F-1140 

 Mòdul elàstic: Y = 2,1·1011 N/m2 = 210 GPa. 

 Coeficient de Poisson:  =0,3 

 Densitat: d = 7850 kg·m3 

 Límit elàstic o límit de fluència: óF = 7,5·108 N/m2 =750 MPa. 

 Tensió de ruptura: óR = 10·108 N/m2 =1000 MPa. 

 Elongació màxim: e = 18% 

  

8.3.3 Propietats mecàniques del ST-37 

 Mòdul elàstic: Y = 1,8·1011 N/m2 = 180 GPa. 

 Coeficient de Poisson:  =0,24 

 Densitat: d = 7800 kg·m3 

 Límit elàstic o límit de fluència: óF = 2,35·108 N/m2 =235 MPa. 

 Tensió de ruptura: óR = 3,6·108 N/m2 =360 MPa. 

 Elongació màxima: e = 24% 
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CAPÍTOL 9: 

MÈTODES DE CÀLCUL JUSTIFICATIUS 
 

   Per al correcte disseny de la nova Linia de Panell, es realitzaran els càlculs pertinents a la 
producció estimada pel client i la potència necessària dels motors utiltizats.   

 

9.1 Càlculs de producció 

El client demana que es produeixin 2500 unitats de panell en una jornada de treball. Cada 
jornada de treball esta formada per 10 hores laborables. L�augment de la producció 
l�obtindrem aplicant una velocitat de linia suficientment gran com per donar l�abast a aquest 
nombre de la producció. 

  El client ens ha facilitat per la realització dels càlculs que, el panell té una llargada mitjana de 
5 metres. 

   Unitats diàries:  2500 u  

   Temps de producció: 10 h = 600 min 

   Llargada panell: 5 m 

mmu 1250052500 
 

min/83,20min600
12500 mm   

   Per la producció que ens demana el client, ens sol·licita un mínim de 20,83 m/min de 
velocitat lineal del panell dins de la màquina. Nosaltres, aplicarem com a velocitat de 
producció 25 m/min. El temps, però, se li restarà mitja hora per a les parades i posta en 
marxa de la línia. Comprobem la producció que ens surt. 

    Velocitat de línia: 35 m/min 

    Temps de producció: 600 min 

    Temps de parades: 30 min  
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min550min30min600 
 

mm 13750min550min/25 
 

umm 27505/13750 
 

 

  Com es pot comprobar, la velocitat implantada amb el temps estimat per a la producció 
compleixen els requisits imposats pel client. 

 

9.2 Càlculs de disseny 

   Per els càlculs de disseny, ens centrarem en els càlculs per els motors que han d�estirar de 
la xapa. Per realitzar el càlcul, agafarem la situació més favorable de la línia en la que el 
motor ha d�estirar de la xapa. En aquest cas, el Pinch Roll 3 de la xapa superior, ja que és el 
que ha d�estirar de la xapa des del pis superior, quan aquesta penja més de 7 metres per el 
bucle, a part de realitzar el moviment lineal per a fer-la arribar a la perfiladora superior.  

 

  Hem de contar que el pes de la xapa que penja per el bucle crea un Mr que el motor haurà 
de vencer, a part de proporcionar la velocitat de linia estimada. El motor escollit per realitzar 
la velocitat d�entrada és un Motor Bonfiglioli de 2800 rpm de 5 CV. L�objectiu es trobar un 
reductor que s�acopli al motor i que ens dongui una velocitat aproximada a la estimada en el 
càlcul de la producció. Abans però hem de certificar que el motor que hi apliquem és capaç 
de vencer la potència sol·licitada. 

  Ø eixos= 170 mm                                                 Amplada de la xapa = 1250 mm 

  n1=  2800 rpm                                                       Llargada de la xapa= 21 m 
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  Pes de la xapa= 4,08 kg/m2                                 Velocitat lineal = 25 m/min 

   

rpmmm 294085,0min//25   

kg
m

kg
mmmS 1,107

1

08,4
25,26250,121

2
2

  

mkgmkgMr ·1,9085,01,107   

 

  Si considerem que el rodet motriu té un Ø 170mm, per una velocitat lineal de 25m/min, 
contant el parell resistent de la xapa, el motor que hi haurem d�aplicar haurà de tenir la 
potència següent. 

CVCV
rpmM

Pot 41,4
9'0716

2941,9

·716











 

Un motor d�aquestes característiques el trobem de la marca Bonfiglioli de 2800rpm a 5CV, 
ens compleix les sol·licituds. 

A partir de la velocitat angular de sortida dels eixos del pinch roll que és de 294 rpm, I la 
velocitat d�entrada del motor que és de 2800 rpm, seleccionem el reductor adequat. Aquest 
ens haurà de proporcionar una reducció de: 

52,9:i  

ja que no hi existeix cap altre reducció per mitja d�engranatges ni cap altre sistema de 
transmissió. Per aquesta reducció, el reductor que s�aproxima més a les nostres necessitats 
és el Bonfilglioli VF130 P de reducció: 

10:i  

La reducció ens resultarà una mica més gran de la desitjada el que ens comportarà a una 
diferència de velocitats que podrem graduar electrònicament mitjançant el programa. Però la 
part de dimensionament i de càlcul de potències és el correcte. 
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CAPÍTOL 10: 

ANÀLISIS DE LA SEGURETAT I 
MANTENIMENT 

 
   L�anàlisis de la seguretat de la línia de panell i de tota la instal·lació en general, queda 
llargament detallada en els Capítols 9 i 10 del volum de l�Expedient Tècnic del mateix 
projecte.  

 

A continuació, es presenta un anàlisis general d�avaluació del grau de compliment de les 

exigències establertes en les Directives d�aplicació sobre la màquina d�estudi. 

 

10.1  Exigències mínimes de seguretat 

1 Tots els materials emprats en la fabricació de les màquines no originen riscos per a la 

seguretat ni per a la salut de les persones que manipulen la màquina. El fabricant 

disposa de la majoria dels certificats de qualitat dels materials i components emprats 

en la fabricació. 

2 Es considera suficient la il·luminació de la zona operacional on s�utilitza la màquina, 

per a un procés normal de treball i manteniment. 

3 Els sistemes de comandament resulten ser fiables i segurs i estan dissenyats per a 

resistir les condicions normals de servei. 

4 La posta en marxa de les màquines es pot accionar mitjançant una acció voluntària 

exercida sobre un òrgan d�accionament previst per a tal efecte. La posta en marxa de 

nou, el rearmat, en funcionament automàtic, després d�una parada pot realitzar-se 

amb facilitat, una vegada complides totes les condicions de seguretat. 
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10.2 Mesures adoptades 

   Tots els equips instal·lats en les màquines, en les condicions previstes de funcionament, 

tenen la suficient estabilitat  per a que es pugui utilitzar sense córrer el risc de que bolquin, 

caiguin o es desplacin de manera intempestiva. Totes les parts de les màquines són 

suficientment robustes per a resistir un ús normal de la mateixa previst per el fabricant. 

  Tant les parts de la màquina com les connexions entre les mateixes resisteixen les 

condicions amb que es veuen sotmeses durant l�ús previst per el fabricant. El fabricant indica 

en el Manual de Instruccions, la freqüència de les inspecciones i els manteniments necessaris 

per a evitar qualsevol risc. Això com els elements que estan sotmesos a major desgast, i els 

criteris per a la seva substitució. 

  S�han pres les precaucions per a evitar les caigudes o projeccions d�objectes que ens puguin 

presentar perill.  

Parts de la màquina funcionen independentment. Per això, estan dotades d�òrgans 

d�accionament independents i es poden utilitzar per separat, sense que les instal·lacions 

restants constitueixin un perill per al personal exposat. 

  Tots els elements mòbils de les màquines estaran protegits de manera que no existeixi risc 

de contacte amb els membres humans i puguin produir accidents. Es col·locaran en totes 

aquelles parts mòbils que puguin provocar arrapament, i que estiguin a una distància 

perillosa per als operaris. 

 

10.3 Dispositius empleats  

  Parada norma: Les màquines estan proveïdes d�òrgans de comandament que permeten la 

seva parada total en condicions segures, encara que, degut a les característiques del procés 

ha de seguir-se una sèrie d�instruccions, ja que la parada no és possible de forma immediata. 

  Parada d�emergència: En cada quatre comandaments existeix un interruptor tipus �seta� 

d�emergència (en quadre principal i auxiliars). Tots els interruptors d�emergència estan 

connectats en sèrie (normalment tancats) i s�activen directament amb un relé de seguretat. 

Els resguards utilitzats en la fabricació de les màquines són del tipus fix. L�estructura de 

protecció i qualsevol obertura en les mateixes no estan deformades ni desplaçades. 

No s�utilitzen mitjans tals com cadires o escales, per a canviar el pla de referència. 

No s�utilitzen mitjans tals com varetes o eines per a incrementar l�abast natural dels 

membres.  
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10.4 Errors de funcionament 
  Error en l�alimentació d�energia: La interrupció, el restabliment després d�una interrupció o 

la variació, en el sentit que sigui de l�alimentació de l�energia de la màquina no provoca 

situacions perilloses. 

  Error en el circuit de comandament: No creen situacions perilloses els defectes que afecten 

a la lògica del circuit de comandament, ni els errors o les averies del mateix. 

S�han considerat els condicionants ambientals que poden modificar el funcionament del 

sistema de comandament: l�ús intensiu, a la temperatura interior o exterior, a vibracions, a 

cops, pols, aigua, vapor o pertorbacions electromagnètiques.  

 

10.5 Mesures contra riscs físics 

Per a combatre els riscs que puguin originar perills i accidents laborals, la Línia de panell 

estarà equipada i dissenyada amb totes les mesures que li afecten respectant la Normativa 

corresponent. 

 

 

Energia elèctrica 

 

 

La màquina està dissenyada, fabricada i equipada per a prevenir o 

possibilitar la prevenció de tots els riscos d�origen elèctric. 

 

 

Energies diferents 

de la elèctrica 

 

 

En les debanadores i carrets porta bobines, utilitzen energia 

oleohidràulica 

 

Errors de muntatge 

 

 

Les màquines s�han muntat i verificat el funcionament mecànic i de 

tots els comandaments de control de la instal·lació, per personal 

degudament qualificat. 

 

 

Temperatures 

extremes 

 

 

No aplica 
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Incendi 

 

 

La màquina està dissenyada i fabricada per a evitar qualsevol perill 

d�incendi o de sobreescalfament. 

Explosió 

 

La màquina ha estat dissenyada i fabricada amb la fi d�evitar qualsevol 

perill d�explosió provocada per la mateixa. 

Soroll 

 

La instal·lació està dissenyada i fabricada per a que els riscs que 

resultin de l�emissió de soroll aeri produït es redueixin el més baix 

nivell possible 

 

Vibracions 

 

No aplicable.  

 

 

Radiacions 

Les radiacions produïdes per les màquines només poden ser 

generades per camps electromagnètics degut a la presència 

d�instal·lacions elèctriques. La instal·lació compleix els requisits de la 

Directiva de compatibilitat electromagnètica. 

 

Radiacions 

exteriors 

La instal·lació està dissenyada i construïda de manera que les 

radiacions exteriors no pertorbin el seu funcionament. Per això 

compleix els requisits d�immunitat davant radiacions 

electromagnètiques. 

 

Caigudes 

 

Les parts de la màquina sobre les que està previst que puguin 

desplaçar-se o romandre el personal, han estat dissenyades i 

fabricades per a evitar relliscades o caigudes sobre les parts o fora de 

les mateixes. 

 

 

 10.6 Manteniment 

 En el Manual de Manteniment s�inclou la informació necessària per a realitzar les tasques de 

manteniment adequades de tota la instal·lació. 

Principalment, per a realitzar un manteniment adequat i correcte, s�han de contemplar les 

condicions següents: 

1. Les operacions de regulació, manteniment, reparació, neteja i conservació de la 

màquina es realitzaran tal i com s�indica en el manual d�instruccions de la màquina. 

2. Els mitjans d�accés al lloc de treball o a punts d�intervenció són els adequats i 

compleixen amb les disposicions legals vigents. Aquests són del tipus escales fixes, i 

plataformes amb baranes.  
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3. Les màquines disposen de varis interruptors generals d�energia elèctrica amb 

possibilitat de consignació mitjançant baldó. Després, queden identificats a quina part 

de d�instal·lació corresponent. 

4. Les intervencions que ha de realitzar l�operari, per a operar durant el funcionament, es 

troben descrites en el manual de instruccions.  

5. Queden reflexades en el Manual de manteniment. 

 

 10.7 Indicacions i dispositius d�informació 

   La línia de panell estarà plena dels dispositius d�informació, de prevenció de riscos i 

d�actuació en el horari de treball corresponents.   

1. La informació necessària per al comandament de la màquina requereix d�ambigüitats i es 

fàcilment comprensible, en el Manual d�instruccions.  

2. Les màquines duen dispositius d�advertència comprensibles, sense ambigüitats i es 

perceben fàcilment. 

3. Les senyals d�advertència són comprensibles sense ambigüitats i es perceben fàcilment.  

4. S�han assenyalat amb pictogrames els riscs residuals, és a dir, els que subsisteixen 

després d�haver esgotat totes les mesures de seguretat integrades en el disseny. 

5. Les màquines disposen d�una placa de característiques, llegible i clara en la que figuraran 

les indicacions següents: 
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CAPÍTOL 11: 

RESUM NORMATIVA DE SEGURETAT 

 
   El detall complet de la normativa aplicada per l�elaboració d�aquest projecte, ve anotat en 
el volum de l�Expedient Tècnic. El resum de les directives més importants és el següent. 

 

REAL DECRETO 1.495/1986 de 26 de Mayo, por el que se prueba el Reglamento de Seguridad 

de las máquinas (BOE nº 173/86, de 21 de Julio). 

REAL DECRETO 590/1989 de 19 de Mayo, por el que se modifican los artículos 3º y 14º del 

reglamento de seguridad en las máquinas (BOE nº 132/1989 de 3 de Junio). 

DIRECTIVA 85/374/CEE adoptada por la legislación española mediante la Ley 22/1994 del 6 

de Julio sobre la responsabilidad del Fabricante de cualquier producto industrial. 

DIRECTIVA 89/391/CEE, Directiva marco sobre la seguridad de los trabajadores en el lugar de 

trabajo. 

DIRECTIVA 89/654/CEE, que es la 1ª directiva específica relativa a las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

DIRECTIVA 89/655/CEE, que es la 2ª directiva específica relativa a las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para el uso por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

DIRECTIVA 89/656/CE, que es la 3ª directiva relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para el uso por parte de los trabajadores de equipos de protección individual. 

DIRECTIVA 92/58/CE, que es la directiva específica relativa a la señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

DIRECTIVA 98/37/CE de 22 de Junio, relativa a la �aproximación de legislaciones de los 

Estados miembros sobre máquinas�. 
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REAL DECRETO 1.435/1.992 de 27 de Noviembre (B.O.E. nº 297 de 11 Diciembre), por el que 

se dictan las �Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas� 

REAL DECRETO 56/1.995 de 20 de Enero (B.O.E. nº 33 de 8 de Febrero), por el que �se 

modifica el RD 1435/1.992 de 27 de Noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo 89/392/CEE sobre máquinas�. 

REAL DECRETO 1.215/1.997 de 18 de Julio (B.O.E. nº 188 de 7 de Agosto), Anexos I y II sobre 

Equipos de trabajo, por el que se establecen las �Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización, por los trabajadores, de los equipos de trabajo� (*). 

REAL DECRETO 71/1.997 de 31 de Enero, por el que se �amplía el ámbito de aplicación del RD 

245/1.989 de 27 de Febrero, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 

determinados materiales y maquinaria de obra�. 

(Proyecto de) �Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la 

Utilización de Equipos de trabajo, según el RD 1.215/1.997 de 18 de Julio� realizado por el 

I.N.S.H.T. en Agosto del 1.998. 

REAL DECRETO 39/1.997 de 17 de Enero (B.O.E. de 31 de Enero), �Reglamento de los 

Servicios de Prevención�. 

REAL DECRETO 485/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (*). 

REAL DECRETO 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (*). 

REAL DECRETO 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que comporte riesgos, en particular dorso-

lumbares, para los trabajadores (*). 

REAL DECRETO 773/1.997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (EPI) (*). 

UNE � EN 292 � 1:1.993. Seguridad de máquinas. Conceptos básicos. Principios generales 

para el Diseño. Parte 1: Terminología básica y Metodología. 

UNE � EN 292 � 2:1993. Seguridad de máquinas. Conceptos básicos Principios generales para 

el Diseño. Parte 2: Principios y Especificaciones técnicas. 

UNE � EN 292 � 2/A1:19966. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos. Principios 

generales para el diseño. Parte 2: Principios y Especificaciones técnicas. 
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INFORME UNE-81-642:1.995. Memorándum sobre la Normalización en materia de salud y 

seguridad destinado a apoyar las Directivas Nuevo Enfoque. Aplicación al ámbito de las 

máquinas. 
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CAPÍTOL 12: 

DETALL DEL PRESSUPOST  

 

El càlcul del pressupost per al projecte en de la Línia de Panell, l�efectuarà detalladament el 
delineant o enginyer que dissenyi i dimensioni definitivament la màquina i els equips tractats 
en aquest projecte.  

Per altra banda, es pot realitzar un càlcul aproximat, amb els preus del components i 
materials comercials preliminars a la projecció del projecte. De la mateixa manera es pot fer 
una estimació aproximada de la mà d�obra necessària per donar l�abast en la fabricació, 
muntatge i postapunt del projecte que aniràn inclosos dins del preu de cada equip.  

 

12.1 Pressupost maquinària 

        En aquest es veurà detallat el preu de la maquinària amb els seus components 
comercials ja implantats, siguin pneumàtics, hidràulics, de unió, d�accionament o 
motorització. 

 Estructura Accionament Total 
Debanadora sense braç (2 unitats) 35.000 � 8.000 � 43.000 � 
Debanadora amb braç (2 unitats) 40.000 � 9.000 � 49.000 � 
Carrets portabobines (4 unitats) 58.000 � 14.000 � 72.000 � 
Cisalla (2 unitats) 13.000 � 6.000 � 19.000 � 
Pinch Rolls (6 unitats) 35.000 � 20.000 � 55.000 � 
Rampa bucle 4.000 � 2.000 � 6.000 � 
Unió automàtica (2 unitats) - - 60.000 � 
Perfiladora 15 passades (2 unit) 200.000 � 50.000 � 250.000 � 
Perfiladora 22 passades 165.000 � 25.000 � 190.000 � 

Contimat - - 300.000 � 
Serra de disc     32.000 � 

Suports per l'entrada de xapa 6.000 � - 6.000 � 
Ganxo subjecció bobines (1 unitat) 12.000 � - 12.000 � 

Taules conductores de la xapa 6.000 � - 6.000 � 
  TOTAL 1.100.000 � 
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   El resultat és aproximat ja que els valors de cada component no seran definitius fins 
després que el dibuixant hagi dimensionat i escollit el material definitiu per a l�execució de 
cada equip. El mínim de pressupost, però, que serà necessari de cara a l�elaboració de la línia 
és de 1.100.000 �. 

 

12.2 Pressupost final 

   En aquest, es donarà el resultat final contant els impostos aplicables per a aquest tipus de 
màquina amb el tipus d�acord realitzat entre fabricant i comprador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S�ha consultat aquest preu de venta al públic obtingut, amb un expert en la fabricació 
d�aquest tipus de maquinària per a l�industria metal·lúrgica, i ha comentat que no s�hauria de 
comercialitzar la Línia de Panell per sobre dels 2.000.000�.  

Amb el càlcul aproximat, s�estima que possiblement s�elevi el preu total de la línia ja que s�ha 
de donar peu a possibles modificacions, i imprevistos que facin encarir el cost. 

 

 

 

Maquinària 1.100.000 � 

Muntatge i Postapunt 56.000 � 

Instalació elèctrica/electrònica 40.500 � 

TOTAL 1.196.000 � 

Honoraris enginyeria (10% cost) 119.600 � 

Beneficis empresa fabricant +25% 299.000 � 

Preu de Cost 1.614.000 � 

+ 16% IVA 258.240 � 

PREU TOTAL 1.872.240 � 
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CAPÍTOL 13: 

RESUM BIBLIOGRAFIA 

 
13.1 Referències Bibliogràfiques 

 �Estampado en frío de la chapa� Mario Rossi. Editorial Cientifico-Médico 

 � Matrices, Moldes y Utillajes� Julián Camarero de la Torre, Arturo Martínez Parra. CIE 
Dossat 2000 

 Diari oficial de les comunitats europees. DIRECTIVA DEL CONSELL de 14 de Juny de 
1989 relativa a les aproximacions de les legislacions dels estats membres sobre 
màquines. (89/393/CEE) 

 

13.2 Referències interactives 

 Informació i Catalogació del producte plàstic dels rodets del pinch roll. 

http://www.pleiger-kunststoff.com/html/vulkollan.html 

 Dades tècniques de les xapes per al perfilat: 

http://www.acerinox.es/Productos/Productos_planos/Contenido_planos/0000_DESBAST
ES.html 

 Característiques de les xapes:  

http://www.metalgrande.com.ar/productos/detalle/chapas.html 

 Empresa fabricant de panells i xapes perfilades:  

http://www.europerfil.es 

 Informació general 

http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=11395 

 

http://www.pleiger-kunststoff.com/html/vulkollan.html
http://www.acerinox.es/Productos/Productos_planos/Contenido_planos/0000_DESBAST
http://www.metalgrande.com.ar/productos/detalle/chapas.html
http://www.europerfil.es
http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=11395
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 Informació general 

http://www.persu.com/productos.html 

 Informació general 

http://www.upcommons.upc.edu/pfc/bistream/2099.1/2601/6/34435-6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.persu.com/productos.html
http://www.upcommons.upc.edu/pfc/bistream/2099.1/2601/6/34435-6.pdf
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CAPÍTOL 1: ANNEXE DE CATÀLEGS 

1.1 Propietats mecàniques de la xapa: 
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1.2 Catàlegs motors 
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         1.3 Catàleg pinyons de cadena: 
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1.4 Catàlegs de rodaments: 
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1.5 Catàlegs productes especials 
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CAPÍTOL 2: 

ANNEXE DE CÀLCULS 

 

2.1 Càlculs de Producció 

 

  El client ens ha facilitat per la realització dels càlculs que, el panell té una llargada mitjana de 5 

metres. 

   Unitats diàries:  2500 u  

   Temps de producció: 10 h = 600 min 

   Llargada panell: 5 m 

mmu 1250052500 
 

min/83,20min600
12500 mm   

   Per la producció que ens demana el client, ens sol·licita un mínim de 20,83 m/min de velocitat lineal 

del panell dins de la màquina. Nosaltres, aplicarem com a velocitat de producció 25 m/min. El temps, 

però, se li restarà mitja hora per a les parades i posta en marxa de la línia. Comprobem la producció 

que ens surt. 

    Velocitat de línia: 35 m/min 

    Temps de producció: 600 min 

    Temps de parades: 30 min  

min550min30min600 
 

mm 13750min550min/25 
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umm 27505/13750 
 

 

  Com es pot comprobar, la velocitat implantada amb el temps estimat per a la producció compleixen 

els requisits imposats pel client. 

 

2.2 Càlculs de disseny 

  

 Ø eixos= 170 mm                                                 Amplada de la xapa = 1250 mm 

  n1=  2800 rpm                                                       Llargada de la xapa= 21 m 

  Pes de la xapa= 4,08 kg/m2                                 Velocitat lineal = 25 m/min 

   

rpmmm 294085,0min//25   

kg
m

kg
mmmS 1,107

1

08,4
25,26250,121

2
2

  

mkgmkgMr ·1,9085,01,107   

 

  Si considerem que el rodet motriu té un Ø 170mm, per una velocitat lineal de 25m/min, contant el 

parell resistent de la xapa, el motor que hi haurem d�aplicar haurà de tenir la potència següent. 

CVCV
rpmM

Pot 41,4
9'0716

2941,9

·716











 

Un motor d�aquestes característiques el trobem de la marca Bonfiglioli de 2800rpm a 5CV, ens 

compleix les sol·licituds. 
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A partir de la velocitat angular de sortida dels eixos del pinch roll que és de 294 rpm, I la velocitat 

d�entrada del motor que és de 2800 rpm, seleccionem el reductor adequat. Aquest ens haurà de 

proporcionar una reducció de: 

52,9:i  

ja que no hi existeix cap altre reducció per mitja d�engranatges ni cap altre sistema de transmissió. 

Per aquesta reducció, el reductor que s�aproxima més a les nostres necessitats és el Bonfilglioli VF130 

P de reducció: 

10:i  

 

2.3 Càlcul de pressupost 

  2.3.1 Pressupost maquinària 

         En aquest es veurà detallat el preu de la maquinària amb els seus components comercials ja 

implantats, siguin pneumàtics, hidràulics, de unió, d�accionament o motorització. 

 Estructura Accionament Total 

Debanadora sense braç (2 unitats) 35.000 � 8.000 � 43.000 � 

Debanadora amb braç (2 unitats) 40.000 � 9.000 � 49.000 � 

Carrets portabobines (4 unitats) 58.000 � 14.000 � 72.000 � 

Cisalla (2 unitats) 13.000 � 6.000 � 19.000 � 

Pinch Rolls (6 unitats) 35.000 � 20.000 � 55.000 � 

Rampa bucle 4.000 � 2.000 � 6.000 � 

Unió automàtica (2 unitats) - - 60.000 � 

Perfiladora 15 passades 122.000 � 18.000 � 140.000 � 

Perfiladora 22 passades 165.000 � 25.000 � 190.000 � 

Contimat - - 300.000 � 

Serra de disc     32.000 � 

Suports per l'entrada de xapa 6.000 � - 6.000 � 

Ganxo subjecció bobines (1 unitat) 12.000 � - 12.000 � 

Taules conductores de la xapa 6.000 � - 6.000 � 
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  TOTAL 990.000 � 

 

   El resultat és aproximat ja que els valors de cada component no seran definitius fins després que 

el dibuixant hagi dimensionat i escollit el material definitiu per a l�execució de cada equip. El mínim 

de pressupost, però, que serà necessari de cara a l�elaboració de la línia és de 990.000 �. 

 

2.3.2  Pressupost final 

   En aquest, es donarà el resultat final contant els impostos aplicables per a aquest tipus de 

màquina amb el tipus d�acord realitzat entre fabricant i comprador. 

 

Maquinària 990.000 � 

Muntatge i Postapunt 56.000 � 

Instalació elèctrica/electrònica 40.500 � 

TOTAL 1.086.500 � 

Honoraris enginyeria (10% cost) 108.650 � 

Beneficis empresa fabricant +25% 271.635 � 

Preu de Cost 1.466.775 � 

+ 16% IVA 234.684 � 

PREU TOTAL 

 

1.701.459 � 

 

S�ha consultat aquest preu de venta al públic obtingut, amb un expert en la fabricació d�aquest tipus 

de maquinària per a l�indústria metalúrgica, i ha comentat que no s�hauria de comecialitzar la Línia de 

Panell per sobre dels 2.000.000�.  

 

2.4 Càlculs estudi xapa  
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