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RESUM  

Aquest projecte consisteix en una adaptació de les escales mecàniques 

convencionals per l’ús compartit amb persones amb mobilitat reduïda, amb 

cadira de rodes o cotxets de nadons. 

El projecte es basarà en el disseny estructural del mecanisme que permeti crear 

una plataforma a través de l’alineació de diversos graons per l’elevació de la 

cadira de rodes o cotxets de nadons. 
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RESUMEN 

Este proyecto consiste en una adaptación de las escaleras mecánicas 

convencionales para el uso compartido con personas con movilidad reducida, con 

silla de ruedas o para cochecitos de bebés. 

El proyecto se basará en el diseño estructural del mecanismo que permita crear 

una plataforma a través de la alineación de varios peldaños para la elevación de 

la silla de ruedas o de los cochecitos de los bebés. 
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ABSTRACT 

This Project consists in an adaptation of typical escalator for making a share use 

of people with reduce mobility, people with wheelchair and baby carriage. 

 

This project is based on an structural design of mechanisms to permit the align 

of three escalator steps to making a elevation platform. This platform permits to 

displace up and down the wheelchair or baby carriage. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

Avui en dia, existeixen grans dificultats per el desplaçament de les persones amb 

discapacitat mòbil en llocs públics.  

Un dels problemes més greus que es troben es la dificultat que tenen per canviar 

de nivell de pis, ja que fa relativament poc que s’incorporen ascensors en llocs 

públics.  

Per tant, aquest projecte es centrarà en facilitar a les persones amb mobilitat 

reduïda el poder pujar o baixar de nivell de pis amb més comoditat. 

1.1. Definició del Projecte. 

El projecte consistirà en el disseny d’unes escales mecàniques que permetin l’ús 

compartit de la població i, a més, de les persones amb mobilitat reduïda (gent 

amb cadira de rodes). 

1.1.1. Definició d’escales mecàniques. 

Les escales mecàniques són dispositius que permeten transportar a les persones 

sense que s’hagin de moure, ja que són els esgraons els que es mouen 

mecànicament.  

S’utilitzen per al transport amb comoditat i rapidesa d’un gran nombre de 

persones entre diferents pisos de edificis, especialment en centres comercials, 

aeroports i estacions de transport públic. 
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1.1.2. Descripció del projecte. 

El projecte consistirà en el disseny d’un dispositiu que permeti la creació d’una 

plataforma a través de l’alineació de 3 graons, accionada manualment, que 

permeti l’elevació de cadira de rodes, cotxets de nadons, etc... i permeti vèncer 

la dificultat de pujar/baixar diferents nivells de terra. 

Aquest sistema de la plataforma de 3 graons només s’activarà en cas de 

demanda, sinó les escales continuaran ascendint d’una en una com ho fan en les 

escales mecàniques habituals. 

Serà un sistema eventual, ja que permetrà el seu ús en cas de ser prèviament 

accionat amb un dispositiu manual. 

 

1.2. Objectiu del Projecte. 

L’objectiu del projecte és realitzar un estudi previ de la millora i adaptació de les 

escales mecàniques per a les persones amb discapacitats mòbils i, 

posteriorment, dissenyar unes escales mecàniques adaptades per al ús comú de 

la població i al de les persones amb mobilitat reduïda. 

1.3. Justificació del Projecte. 

El motiu per a realitzar aquest projecte és la millora de la mobilitat en llocs 

públics com estacions de metro, centres comercials, etc... de les persones amb 

mobilitat reduïda, com pot ser discapacitats mòbils, pares amb cotxets de 

nadons, o gent gran amb cotxets de compra a través d’un disseny de escales 

mecàniques que permeti l’ús d’aquestes amb facilitat quan actualment els hi és 

impossible o els requereix un gran perill o grans dificultats. 

A més l’ incorporació d’aquest disseny d’escales mecàniques evitaria l’ instal·lació 

d’altres elements, com poden ser ascensors, i, per tant, una reducció de costos, 

(tant materials, com d’instal·lació) a més d’una reducció considerable de l’espai a 

utilitzar, fet a tenir molt en compte avui en dia. 

1.4. Abast del Projecte. 

El projecte es limitarà al disseny estructural de les escales mecàniques, així com 

el disseny dels diferents mecanismes del dispositiu per tal d’aconseguir 

satisfactòriament l’objectiu de l’ús compartit de les escales mecàniques. 

Evitarem els elements o els sistemes opcionals com l’ ”Arrancada automàtica”, 

que permet estalviar energia aturant el sistema si no és usat per cap usuari, o el 

“Control de sistema variable”, que permet reduir la velocitat un 30-50% en cas 

de no tenir cap usuari fent ús d’aquest, ja que al ser sistemes opcionals sempre 

estem capacitats per una incorporació posterior. 

En conclusió, aquest projecte es centrarà, únicament, en el disseny estructural i 

dels components i sistemes per a aconseguir un ús compartit de les escales 

mecàniques per la població i les persones amb mobilitat reduïda despreciant els 

sistemes elèctrics i electrònics que no entren dins l’especialitat. 
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CAPÍTOL 2: 

ESPECIFICACIONS 

BÀSIQUES 

A continuació es definiran les especificacions bàsiques que s’han tingut en 

compte per al disseny del projecte. 

 

2.1. Tipus de escales mecàniques: 

 

Dels tipus d’escales mecàniques existents, aquest projecte es basarà en unes 

escales mecàniques independents en línia d’un sol nivell. 

 

Es triarà aquest tipus d’escala perquè és el més adequat per a usos en llocs 

públics (estacions de tren, centres comercials, etc...) i, precisament, aquest 

disseny està enfocat en d’instal·lació de les escales en llocs públics. 
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Figura 1. Escales mecàniques independents d’un sol nivell. 

 

2.2. Desnivell a vèncer: 

 

Analitzant les alçades entre nivells d’estacions de transport públic i centres 

comercials, s’arriba a la conclusió que existeix una distància entre plantes de 4 a 

6 metres d’alçada. 

 

Es tindrà en compte una alçada mitjana de 5 metres i es dissenyarà les escales 

mecàniques tenint en compte aquesta alçada. 

 

2.3. Longitud disponible per a l’ instal·lació: 

 

Tot i que no existeix una longitud disponible per la seva instal·lació, i menys en 

espais tant grans com centres comercials o estacions ferroviàries, limitarem 

aquest espai per no excedir la zona d’instal·lació. 

 

Analitzant l’espai disponible en llocs públics reals, es disposarà d’una longitud 

horitzontal per la instal·lació de les escales mecàniques de 20 metres. 
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2.4. Amplada de les escales: 

 

Existeixen 3 tipus d’amplada normalitzada d’escales mecàniques.  

L’amplada de 600 mm; utilitzada per a desplaçar persones en una única filera, 

l’amplada de 800 mm, que permet el desplaçament en paral·lel d’un adult i un 

infant, i l’amplada de 1000 mm, utilitzada pel desplaçament en paral·lel de dos 

adults. 

 

Figura 2. Dimensions bàsiques de la cadira de rodes, en cm. 

 

Donat que el disseny va enfocat al desplaçament de persones amb mobilitat 

reduïda, es tindrà en compte l’amplada de les cadires de rodes. 

Per tant, s’instal·larà al disseny graons amb una amplada de 1000 mm. 

 

2.5. Aplicació de les escales: 

 

Aquest disseny va enfocat, bàsicament, en l’ instal·lació de les escales 

mecàniques en llocs de concurrència pública amb elevada freqüència. 

Així, doncs, va enfocada per a estacions de ferrocarrils, metros i centres 

comercials. 
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2.6. Angle d’inclinació de les escales 
mecàniques 

 

Existeixen 2 tipus d’angles d’inclinació normalitzats de més freqüència; 30º i 35º. 

Tenint en compte que la longitud disponible per a la instal·lació de les escales 

mecàniques és de 20 metres, i que no convé una elevada alçada de graó, es 

dissenyarà les escales mecàniques amb l’angle d’inclinació mínim normalitzat. 

S’aplicarà una inclinació de 30º que facilitarà l’elaboració del disseny i permetrà 

una sensació de més comoditat als usuaris de les escales mecàniques. 

 

2.7. Velocitat de l’escala mecànica. 

 

Tenint en compte que s’ha d’aconseguir una reducció de la velocitat d’ascens per 

a l’ introducció de la cadira de rodes a l’escala mecànica, es seleccionarà la 

velocitat mínima possible.  

Segons la Normativa Europa EN 115, és obligatori una velocitat d’ascens mínima 

de 0,5 m/s.  

Per tant, el disseny tindrà una velocitat d’ascens de 0.5 m/s. 

 

2.8. Capacitat màxima a transportar. 

 

Degut a que es tracte d’un servei en edificis de pública concurrència, es 

considerarà una alta freqüència de persones per les escales mecàniques. 

 

horapersones
kv

Ct /8750
4.0

2*3500*5.0

4.0

*3500*
   

 

sent K=2 per a les escales de 1000 mm d’amplada. 

 

 

La càrrega màxima del disseny serà de 8.750 persones /hora. 
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CAPÍTOL 3: 

DESCRIPCIÓ 

DETALLADA DE LA 

SOLUCIÓ ADOPTADA. 

3.1. Descripció de la solució adoptada 

 

El sistema triat per aquesta solució, serà a través de 3 guies paral·leles que 

permetran desplaçar els graons per una o altre guia de manera individual.  

En situació normal, sense activar el polsador manual, els graons es desplaçaran 

solidaris a la guia inferior.  

Un cop activat el polsador manual, es permet que el graó de punt de sortida es 

desplaci per la guia central, mentre que el graó posterior es desplaci per la guia 

superior, tal i com s’indica a la figura 3. 

 Amb aquest mecanisme s’aconsegueix una plataforma de 3 graons alineats que 

es desplaçarà horitzontalment per l’escala mecànica.  

A l’arribar al punt final de l’escala mecànica, els 3 graons afectats tornaran a ser 

guiats per la guia inferior. 
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Figura 3. Esbós de la solució adoptada. 

 

3.2. Avantatges i Inconvenients de la Solució 
adoptada. 

 

L’inconvenient principal de la solució adoptada és la dificultat d’adaptar els 

guiatges de les escales convencionals, però té el gran avantatge que permet 

reutilitzar els graons de les escales convencionals, elements que representen un 

elevat percentatge del cost de les escales mecàniques, per tant, disminuir el cost 

del disseny. 

Una de les avantatges que es busca amb aquest projecte és dissenyar l’escala 

mecànica adaptada a les persones amb discapacitats mòbils el més similar 

possible a les escales mecàniques convencionals, ja que permetrà una possible 

adaptació i aprofitament de l’estructura de la gran quantitat d’escales existents. 
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CAPÍTOL 4: 

DESCRIPCIÓ DELS 

COMPONENTS DEL 

DISSENY 

 

4.1. Funcionalitat del components. 

El disseny estarà format per diferents elements o subconjunts que constituiran la 

totalitat del projecte. 

A continuació es descriurà la funcionalitat de cada component dins del sistema de 

les escales mecàniques. 

 

- Estructura Portant:  l’estructura portant serà l’encarregada de resistir les 

sol·licitacions produïdes pel pes propi de l’estructura i de les persones a 

transportar, a més de donar consistència al disseny. 

- Sistema de guiatge: el sistema de guiatge serà l’encarregat de definir la 

trajectoria dels graons durant el recorregut rotatori dels graons, a més de 

resistir part del pes de les persones a transportar. 

El sistema de guiatge permetrà, a través de tres guies paral·leles, la 

possibilitat de crear una plataforma elevadora per mitjà de l’alineació de 

tres graons. 
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- Sistema de canvi de guia: la funció del sistema de canvi de guia serà la de 

permetre a els graons canviar de una guia a una altre per a fer possible 

l’alineació dels graons. 

Aquest canvi de guia serà possible a través d’un sistema oscil·lant de dos 

posicions que permetrà el pas dels graons per la guia convencional o el 

pas dels graons per la guia auxiliar. 

- Graons: els graons seran els elements, a través dels quals, les persones es 

desplaçaran en sentit ascendent o descendent.  

- Sistema motor:el sistema motor serà l’encarregat de transmetre la 

potència necessària al sistema per a fer possible el moviment rotatiu dels 

graons. 

El sistema motor estarà format pel motor elèctric i per un sistema de 

reducció que proporcionarà les característiques necessàries per a 

l’accionament dels graons i del passamans. 

- Faldilles i Balaustrada: les faldilles i la balaustrada seran les encarregades 

d’evitar el desplaçament o possibles caigudes pel lateral de l’escala 

mecànica. També tindran la funció de suport del passamans a través de 

tot el recorregut de l’escala mecànica. 

-  Accionador de la plataforma elevadora: serà l’encarregat, a través de 

polsadors, de canviar el sistema rotatiu convencional de les escales 

mecàniques al sistema rotatiu amb plataforma elevadora per a fer possible 

l’elevació de persones amb discapacitats mòbils. 
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CAPÍTOL 5: 

COMPONENTS DEL 

DISSENY I CÀLCULS 

JUSTIFICATIUS. 

En aquest capítol s’explicarà tot el disseny de l’escala mecànica peça per peça, es 

descriurà els materials utilitzats, els elements normalitzats utilitzats i la 

justificació d’aquests. 

També s’explicarà el muntatge i el principi de funcionament. 

 

Dividirem l’estructura en diversos sistemes: 
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5.1. Sistema graons – cadena de graons. 

 

El sistema graons – cadena de graons està format pels diversos graons que 

formaran l’escala mecànica i la cadena de transmissió que permetrà unir els 

diversos graons entre ells, a més de accionar els graons per dotar-los del 

moviment ascendent i descendent pel llarg de les guies de l’escala mecànica. 

 

 

 

Figura 4. Sistema graons - cadena de graons. 

5.1.1. Graó. 

Els graons permetran desplaçar les persones entre els diferents nivells a través 
de les escales mecàniques. 

 

Els graons utilitzats per al disseny de l’escala mecànica adaptada a persones amb 

discapacitats mòbils, seran graons exactament idèntics als utilitzats en les 
escales mecàniques convencionals, ja que una de les premisses d’aquest projecte 
és el màxim aprofitament d’elements de les escales convencionals.  
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Figura 5. Graó Schindler de 1000 mm. 

 

El fabricant ens proporcionarà el conjunt dels graons totalment acabats i 

muntats. El conjunt dels graons inclourà el cos del graó i les rodes laterals. 

S’ha triat SCHINDLER com a fabricant dels graons per l’escala mecànica ja que 

és el  que proporciona els graons amb un menor pes degut al innovador material 

utilitzat. 

El pes és una característica que tindrem molt en compte en el disseny ja que 

influeix notablement en el pes final de l’estructura. Al reduir el pes dels graons, 

permetrà utilitzar un motor de menor potència i una estructura portant amb 

perfils menors.  

 

 Material 

El material que utilitza SCHINDLER pel disseny del graó és l’alumini G-AlSi12 

(3.2581) segons la norma DIN 1725-2. 

Les propietats de l’alumini G-AlSi12 (3.2581), proporcionades pel fabricant, 

estan especificades a la Figura 1 de l’Annex A. 

Aquest material proporciona unes bones propietats mecàniques amb un pes 

relativament baix. SCHINDLER aconsegueix un graó amb un pes total de 12.5 

kg. 

 

 Dimensions 

Els graons que s’utilitzaran per al disseny tindran 1000 mm d’amplada (Z), 400 

mm de profunditat (Y) i 216 mm d’alçada (X), tal i com s’indica a la figura 6. 

Aquestes dimensions segueixen la norma UNE-EN 115-1:2009+A1:2010  

(capítol 5.3.2) 
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Figura 6. Dimensions bàsiques del graó. 

 

 

 Característiques 

A més, entre el pla horitzontal del graó i la línia entre les rodes hi ha un angle de 

30º, coincidint amb l’ inclinació de l’escala mecànica, fet que facilitarà la 

col·locació posterior de les guies. 

 

El graó compleix els assajos estàtics, dinàmics i a torsió tal i com s’indiquen a la 

norma UNE-EN 115-1:2009+A1:2010 (capítol 5.3.3), explicats a l’Annex B. 

Les dimensions bàsiques i toleràncies dimensionals del graó estan indicats a la 

figura 2 de l’Annex C. 

 

Les rodes que incorpora el graó són BLICKE FTH 75X23/20-14K amb un 

 ∅𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  = 75 mm amb coixinets de boles 6204 2RS. Les seves dimensions i 
propietats es troben especificades a la figura 3 de l’Annex D. 

 

Per a crear la plataforma elevadora per a discapacitats mòbils, ha de ser possible 

l’alineació de tres graons. 

 

Per a realitzar aquesta plataforma, es realitzaran dues ranures a la paret vertical 

del graó i dos suports a la part interna del graó per a fer possible la connexió 
entre els tres graons de la plataforma. Les ranures només es realitzaran als dos 

primers graons dels tres que conformaran la plataforma ja que el darrer, no pot 
estar foradat per motius de seguretat (evitar la introducció d’elements). 

Tant les ranures com els suports dels connectors dels graons es poden veure a la 

figura 7. 
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Figura 7. Ranures i suports dels connectors del graons. 

 

 Procés de fabricació. 

Els graons es fabricaran a través de conformació per motlles amb posterior 

mecanitzat amb extracció de ferritja que ens proporcionarà les dimensions i 

qualitats superficial adients. 

 

 Càlcul de la secció resistent del suport de la roda inferior. 

Pel disseny del suport inferior, s’utilitzarà l’alumini G-AlSi12 amb un límit elàstic 

de 250 MPA i un límit de ruptura de 350 MPa. 

Tindrem un moment flector de 20,60 Nm. 

 

𝜍 =  
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼
  →    

20600 ∗ 𝑟

1
4 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟4

=
26229

𝑟3
𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚 =  
𝜍𝑚𝑎𝑥 + 𝜍𝑚𝑖𝑛

2
=     

26229 + 0

2 ∗ 𝑟3
=

13114

𝑟3
𝑀𝑃𝑎 

 

𝜍𝑎 =  
𝜍𝑚𝑎𝑥 − 𝜍𝑚𝑖𝑛

2
∗ 𝑘𝑓 =     

26229 − 0

2 ∗ 𝑟3
∗ 1,5 =

19672

𝑟3
𝑀𝑃𝑎 

 

𝜍𝑓′ = 0.5 ∗ 𝜍𝑅 = 0.5 ∗ 350 = 175 𝑀𝑃𝑎  

 

 

 

 



Albert Mora Murciano  

 - 28 - 

𝑘𝑎 = 0.8 

𝑘𝑏 = 0.87 (𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡 𝑑𝑒 ∅ 25 𝑚𝑚)  

𝑘𝑐 = 1.00 (𝑠𝑜𝑙 · 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó)  

𝑘𝑑 = 1.00 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡)  

𝑘𝑒 = 0.9 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒ï𝑑𝑜𝑟)  

𝑘𝑓 = 1.5 (𝑐𝑎𝑛𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó)  

 

𝜍𝑓 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝜍𝑓
′ = 0.8 ∗ 0.87 ∗ 0.9 ∗ 175 = 109.62 𝑀𝑃𝑎 

 

Segons els Diagrama de Söderberg, 

  

𝜍𝑚
𝑆 =  

𝜍𝑓
𝜍𝑎
𝜍𝑚

+
𝜍𝑓

𝜍𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐

=     
109.62

19672
13114

+
109.62

250

= 56.55 𝑀𝑃𝑎     

 

𝐹𝑆 =
𝜍𝑚
𝑆

𝜍𝑚
 →   1.5 =

56.55

13114
𝑟3

→ 𝑟 =   
1.5 ∗ 13114

56.55

3

= 7.03 𝑚𝑚 

 

S’utilitzarà un diàmetre de l’eix de 20 m. 

 

5.1.2. Connector de graons. 

Els graons aniran muntats en series de tres graons, per fer possible l’ utilització 

de més d’una plataforma simultàniament. 

 

La cadena de graons només estarà fixada al primer graó dels tres, per a 

possibilitar el moviment ascendent i descendent dels altres dos graons. 

 

Llavors, els altres dos graons aniran connectats a través d’un connector de 

graons que permetrà l’ascens i el descens dels graons per a realitzar la 

plataforma elevadora i, a més, permetrà connectar els graons a la cadena de 

graons per a dotar del moviment rotatori de l’escala mecànica. 
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Figura 8. Connector de graons de la plataforma elevadora. 

 

 Material 

El connector de graons estarà fet amb acer F-1130  amb un límit elàstic de 500 

MPa, ja que haurà de resistir una gran sol·licitació a tracció. 

 

 Dimensions 

Per a calcular la secció resistent agafarem el graó que treballarà més 
desfavorablement. Per tant, agafarem el connector que uneix el primer amb el 

segon graó, ja que ha de suportar la càrrega del segon i del tercer graó. 

 

- Càlcul de la secció resistent mínima necessària. 

Com que el connector haurà de resistir les sol·licitacions dels 2 graons, haurà de 
resistir el pes de 4 persones i del pes propi dels dos graons, per tant: 

 

𝑃 =  4 ∗  𝑚𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝐹𝑆 + 2 ∗  𝑚𝑔𝑟𝑎ó  ∗ 𝑔 =  4 ∗  70 ∗ 1,5 + 2 ∗  17,5  ∗ 9,81 = 4,5 𝑘𝑁 

 

Com que la situació més desfavorable serà aquella on les guies siguin 
horitzontals, aquesta serà la força a tracció que haurà de resistir el connector. 

 

𝑃𝑥 = 𝑃 ∗ 𝜇𝑎𝑐𝑒𝑟 = 4500 ∗ 0.18 = 810 𝑁 

 

Com que hi haurà dos connector per cada graó s’haurà de dividir la força entre 

dos unitats: 

 

𝑃𝑥′ =
𝑃𝑥

2
=

810

2
= 405 𝑁 
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A continuació es calcularà la secció resistent mínima: 

 

𝜍 =
𝑁

𝑆𝑟
=

𝑃𝑥′

𝑆𝑟
 

 

S’utilitzarà un acer resistent de 500 MPa, amb un factor de seguretat de 1.5. 

 

𝑆𝑟 =
𝑃

𝜍
=

405

500
1,5 

= 1,3 𝑚𝑚2 

 

- Càlcul de la secció del cos del connector. 

El cos del connector tindrà una secció de 10 mm d’altura i 5 mm d’altura, ja que 
d’aquesta manera ens permetrà col·locar el connector de graons per la ranura de 
la paret vertical del graó (amb una amplada de 6 mm). 

 

𝑆𝑟 = 𝑏 ∗  = 5 ∗ 10 = 50 𝑚𝑚2 > 1,3 𝑚𝑚2 

 

- Càlcul de la secció de l’anell del suport del graó. 

L’anell que fixarà el connector al graó tindrà unes dimensions de 20 mm de 
diàmetre exterior, 16 mm de diàmetre interior i 6 mm de longitud. 

 

𝑆𝑟 =  𝐷 − 𝑑 ∗ 𝐿 =  20 − 16 ∗ 6 = 24 𝑚𝑚2 > 1,3 𝑚𝑚2 

 

- Càlcul de la secció de l’anell de fixació al graó anterior. 

L’anell que fixarà el connector a l’eix del graó anterior tindrà unes dimensions de 

30 mm de diàmetre exterior, 25 mm de diàmetre interior i 20 mm de longitud. 

 

𝑆𝑟 =  𝐷 − 𝑑 ∗ 𝐿 = (30 − 25) ∗ 20 = 100 𝑚𝑚2 > 1,3 𝑚𝑚2 

 

 Procés de fabricació. 

El connector de graons es realitzarà a través de la conformació per 
emmotllament amb un procés posterior d’extracció de ferritja que permetrà 
obtenir la peça amb les dimensions i les qualitats superficials adients. 

 

 Característiques 

El connector dels graons unirà el graó, a través del suport del propi graó, al graó 
anterior, fixat a l’eix del graó anterior. 
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El connector anirà fixat amb anelles elàstiques, DIN 471, per evitar el 
desplaçament lateral i el possible desmuntatge del sistema de la plataforma 

elevadora. El suport del graó es fixarà amb una anella elàstica de diàmetre 
nominal 15, mentre que la fixació a l’eix del graó anterior serà a través de dues 

anelles elàstiques de diàmetre nominal 24, una a cada banda. 

Les dimensions i característiques  es trobes a la figura 4 de l’Annex E. 

 

5.1.3. Eix suport del graó. 

L’eix del graó és l’encarregat de transmetre el pes de les persones a les guies i, 

posteriorment, a l’estructura portant i, a més, permetre el desplaçament dels 

graons a través de les guies accionat per la força motora. 

 

L’eix consistirà en una estructura massissa on només es realitzaran algunes 

ranures per introduir les anelles elàstiques que limiten el moviment axial del 

graó, del connector de graons i de les rodes dels graons. 

 

Hi haurà dos tipus d’eixos: 

- els eixos principals, els quals connectaran els conjunt de tres graons a la 

cadena de graons.  

Aquests eixos es col·locaran als primer dels tres graons que constitueixen 

la plataforma elevadora i es caracteritza per una longitud més elevada ja 

que als extrems serà a través d’on es col·locarà la cadena de graons per 

proporcionar el moviment rotacional als graons. 

 

- els eixos secundaris, els quals connectaran únicament els tres eixos dels 

tres graons de la plataforma elevadora, per tant, en cap moment entren 

en contacte amb la cadena de graons. 

Aquests eixos es col·locaran als dos últims graons de la plataforma 

elevadora i es caracteritzen per una longitud de l’eix més petita ja que no 

necessita cap zona de fixació de la cadena de graons. 
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Figura 9. Eix secundari (superior) i eix principal (inferior). 

 

A la figura 9, es poden veure els dos tipus d’eixos que s’utilitzarà pels graons. 

El superior serà l’eix secundari que s’utilitzarà pels dos últims graons de la 

plataforma elevadora, i el superior és l’eix principal, que s’utilitzarà als primers 

graons de la plataforma elevadora. 

 

Com es pot veure, la diferència entre els dos eixos és l’extensió de 80 mm que hi 

ha a ambdues bandes de l’eix que serveix per fixar l’eix a la cadena de graons i 

que proporcionarà el desplaçament dels graons. A diferència dels altres dos que 

s’uneixen de manera interna a través del connector de graons. 

 

Als eixos podem veure diferents ranures per a limitar el moviment axial dels 

components fixats als eixos. 

Les ranures més centrades dels eixos, constituïdes per dues ranures relativament 

properes, són els seients per a les anelles elàstiques que limiten el moviment 

dels connectors interiors del graons. 

La tercera ranura començant pel centre, és el seient de l’anella elàstica que 

limita el moviment axial dels graons sobre l’eix. 

La ranura lateral dels eixos secundaris limita el moviment de la roda superior del 

graó. 

Finalment, la ranura que diferencia entre els eixos principals i secundaris i que es 

troba ubicada a l’extensió de 80 mm és la que serveix de seient per a la 

volandera elàstica que fixarà la cadena de graons. 
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 Material 

Les dues parts de l’eix que constitueixen la totalitat de l’eix estan fetes amb acer 

per a maquinària 9840 R amb un límit elàstic de 500 MPa, ja que són elements 

amb altes sol·licitacions a resistir a fatiga, i aquest acer resisteix molt la fatiga. 

 

 Dimensions 

L’eix principal tindrà una longitud total de 1281 mm. 

La secció central tindrà ø24 mm amb una longitud de 1850 mm i les dues 

seccions laterals tindran, cadascuna, ø20 mm amb una longitud de 98 mm. 

 

L’eix secundari tindrà una longitud total de 1121 mm. 

La secció central tindrà ø24 mm amb una longitud de 1850 mm i les dues 

seccions laterals tindran, cadascuna, ø20 mm amb una longitud de 18 mm. 

 

Als dos tipus d’eixos es realitzaran les ranures per a les anelles elàstiques tal i 

com indica la normativa DIN 471. 

 

 Elements auxiliars 

S’utilitzaran anelles elàstiques M24 segons la normativa DIN 471 per a les parts 

centrals dels eixos. Les dimensions principals i les propietats de la volandera es 

troben a l’Annex H. 

S’utilitzaran anelles elàstiques M20 segons la normativa DIN 471 per a les parts 

laterals dels eixos. Les dimensions principals i les propietats de les volanderes es 

troben a l’Annex H. 

La roda utilitzada per la guia del graó serà la mateixa que ens proporciona el 

fabricant de graons, la  BLICKE FTH 75X23/20-14K amb un ∅𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  = 75 mm. 

 

 Càlcul del diàmetre de l’eix 

L’acció que es tindrà en compte pel càlcul del diàmetre mínim necessari de l’eix 

dels graons serà el pes propi dels graons i el pes exercit per les persones. 

 

𝑃 =  2 ∗  𝑚𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝐹𝑆 +  𝑚𝑔𝑟𝑎ó  ∗ 𝑔 =  2 ∗  70 ∗ 1,5 +  12,5  ∗ 9,81 = 2183 𝑁 

 

Com que cada graó està repenjat per quatre rodes, la càrrega es repartirà entre 

els quatre suports. 

 

𝑃′ =
𝑃

4
=

2183

4
= 546 𝑁 
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El diagrama de tallant serà de la següent manera: 

 

 

Figura 10.Diagrama de Tallant dels graons. 

 

La secció crítica del sistema serà l’entalla on es col·locarà la volandera elàstica 
per restringir el moviment axial de l’eix. 

La secció crítica es trobarà a 88 mm del suport de la roda i tindrà un tallant de 
546 N. 

 

𝑀𝑓 = 𝑁 ∗ 𝑑 = 546 ∗ 88 ∗ 10−3 = 48,05 𝑁𝑚 

 

Es aquesta secció hi haurà un moment flector de 48,05 Nm. 

 

S’haurà de calcular el diàmetre mínim de la secció resistent de l’entalla tenint en 

compte que s’hi produirà una fatiga polsadora oscil·lant degut a la càrrega i 
descàrrega repetida de les persones en el graó. 

 

Segons la llei del Diagrama de Söderberg, la resistència del material redueix per 

l’efecte de les esquerdes. 

 

Pel disseny de l’eix principal, s’utilitzarà l’acer 9840 R amb un límit elàstic de  

500 MPA i un límit de ruptura de 750 MPa. 

Tindrem un moment flector 48.05 Nm. 

 

𝜍 =  
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼
  →    

48050 ∗ 𝑟

1
4 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟4

=
61179,16

𝑟3
𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚 =  
𝜍𝑚𝑎𝑥 + 𝜍𝑚𝑖𝑛

2
=     

61179,16 + 0

2 ∗ 𝑟3
=

30589,58

𝑟3
𝑀𝑃𝑎 
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𝜍𝑎 =  
𝜍𝑚𝑎𝑥 − 𝜍𝑚𝑖𝑛

2
∗ 𝑘𝑓 =     

61179,16 − 0

2 ∗ 𝑟3
∗ 3 =

91768,74

𝑟3
𝑀𝑃𝑎 

 

𝜍𝑓′ = 0.5 ∗ 𝜍𝑅 = 0.5 ∗ 750 = 375 𝑀𝑃𝑎  

 

𝑘𝑎 = 0.73 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑑) 

𝑘𝑏 = 0.90 (𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡 𝑑𝑒 ∅ 20 𝑚𝑚)  

𝑘𝑐 = 1.00 (𝑠𝑜𝑙 · 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó)  

𝑘𝑑 = 1.00 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡)  

𝑘𝑒 = 0.9 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒ï𝑑𝑜𝑟)  

𝑘𝑓 = 3.00 (𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑙à𝑠𝑡𝑖𝑐)  

 

𝜍𝑓 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝜍𝑓
′ = 0.73 ∗ 0.90 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.9 ∗ 375 = 221,74 𝑀𝑃𝑎 

 

Segons els Diagrama de Söderberg, 

  

𝜍𝑚
𝑆 =  

𝜍𝑓
𝜍𝑎
𝜍𝑚

+
𝜍𝑓

𝜍𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐

=     
221,74

91768,74
30589,58

+
221,74

500

= 64,40 𝑀𝑃𝑎     

 

𝐹𝑆 =
𝜍𝑚
𝑆

𝜍𝑚
 →   1.5 =

64,40

30589,58
𝑟3

→ 𝑟 =   
1.5 ∗ 30589,58

64,40

3

= 8,94 𝑚𝑚 

 

S’utilitzarà un diàmetre de l’eix de 24 mm per facilitar l’acoblament a la roda. 

A l’entalla de la volandera elàstica s’aplicarà un diàmetre de 22.90 mm. Secció 

suficient per resistir les càrregues aplicades. 

 

5.1.4. Cadena de Graons. 

La cadena de graons és el mecanisme que permet el gir sense fi dels graons per 

tota l’escala mecànica i que, per tant, permet l’ascens o descens de les persones 

entre diferents nivells de terra. 

 

Aquesta cadena estarà formada per diferents xapes d’acer unides entre sí per 

reblons o a través dels mateixos eixos dels graons i que al formar una cadena 

continua accionada pel gir d’un engranatge que aportaran la força necessària per 

al moviment del graons. 

Per cada conjunt de 3 graons (plataforma elevadora) s’utilitzaran 4 series de 8  

xapes d’acer, col·locades en dues sèries de cadenes paral·leles, tal i com s’indica 

a la figura 11. 
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Aquestes xapes que conformen la cadena de graons uniran els diferents eixos 

dels graons de tota l’escala mecànica. 

 

 

Figura 11. Secció de cadena de graons. 

 

 Material 

Per al disseny de la cadena de graons es farà servir l’acer F-1130 amb un límit 

elàstic de 500 MPa ja que haurà de resistir altes sol·licitacions a tracció. 

 

 Procés de fabricació. 

La cadena de graons es realitzarà per tall a través de matrius de premses, ja que 

d’aquesta manera s’aprofita més el material que en qualsevol procés de 

mecanització o conformació per emmotllament. 

 

 Dimensions 

En la cadena de graons, s’utilitzaran dos tipus de xapa d’acer. 

Les xapes que estiguin en contacte amb l’eix del graó s’utilitzarà una xapa d’acer 

de 142.5 mm de llargada, 40 mm d’alçada i 5 mm d’espessor, tal i com s’indica 

al plànol P.1.6. 

A la xapa es realitzaran 2 forats a una distància de 102.5 mm; un forat de ∅ 21 

mm on s’introduirà l’eix del graó, i l’altre forat de  ∅ 16 mm, on s’introduirà el 

rebló per la unió de les diferents xapes d’acer. 
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Les xapes que no estiguin en contacte amb l’eix del graó s’utilitzarà una xapa 

d’acer de 142.5 mm de llargada, 40 mm d’alçada i 5 mm d’espessor, tal i com 

s’indica al plànol P.1.7. 

A la xapa es realitzaran 2 forats a una distància de 102.5 mm de ∅ 16 mm, on 

s’introduirà el rebló per la unió de les diferents xapes d’acer. 

 

 Elements d’unió en xapes sense contacte a l’eix. 

Les diferents xapes que no estan en contacte amb l’eix del graó s’uneixen 

mitjançant reblons i separat per volanderes M16 segons DIN 125 (entre xapes 

d’acer i reblons) i per separadors entre xapes d’acer amb diàmetre interior de 16 

mm, diàmetre exterior de 25 mm per poder engranar correctament amb 

l’engranatge del motor i una longitud de 20 mm, tal i com es mostra a la figura 

12. 

Les dimensions i característiques de les volanderes DIN 125 es troben a la figura 

5 de l’Annex F. 

 

 

Figura 12. Fixació entre elements de la cadena de graons. 

 

 Elements d’unió en xapes en contacte amb l’eix 

Les volanderes que s’utilitzaran per evitar la fricció entre xapes d’acer i les parets 

seran volanderes M20 segons la norma DIN 125. 

 Les dimensions principals i les propietats de la volandera es troben a l’Annex J. 
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S’utilitzaran dos separadors cilíndrics diferents. El separador col·locat entre les 

xapes d’acer tindrà ∅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  = 21 mm, ∅𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  = 25 mm i una longitud de 20 

mm. El separador entre la xapa exterior d’acer i la roda, tindrà ∅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  = 21 mm, 

∅𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  = 25 mm i una longitud de 32 mm. 

 

La unió es fa reblonada per impedir el seu desmuntatge per les vibracions de la 

cadena, reduir l’espai lateral que ocuparia un cargol i una femella i per permetre 

el gir de una xapa respecte l’altre. 

 

- Càlcul del tipus de rebló. 

Pel càlcul del diàmetre del rebló, s’haurà de tenir en compte les sol·licitacions 

exercides per la cadena sobre el rebló. 

 

Degut a que tenim un flector tant petit, es podrà considerar despreciable l’efecte 

d’aquest i considerar el tallant de 20 kN com a única sol·licitació actuant. 

 

Es considerà el límit elàstic igual que el del material de la cadena de graons. Com 

que la cadena està dissenyada amb acer F-1130, el límit elàstic de treball serà 

500 MPa i es treballarà amb un factor de seguretat de 1.5. 

 

𝜏 =  
4

3
∗
𝑉

𝑆𝑟
  →    

0.5 ∗ 500

1.5
=

4

3
∗

20 000

𝑆𝑟
→   𝑆𝑟 = 160 𝑚𝑚2 

 

 𝑆𝑟 =
𝛱 ∗ ∅2

4
= 160 𝑚𝑚2 →   ∅ = 14,28 𝑚𝑚 ≈ 15 𝑚𝑚 

 

- Càlcul del diàmetre de trepant:  

𝑑𝑡 = 𝑑𝑅 + 1𝑚𝑚 = 15 + 1 = 16 𝑚𝑚 

 

- Càlcul de la longitud del rebló (realitzats a mà): 

𝐿 = 1.75 ∗ 𝑑𝑡 + 𝑆 = 1.75 ∗ 16 + 52 = 80 𝑚𝑚 

 

S’utilitzarà un REBLÓ B 15 x 80 NBE EA95. 
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 Càlcul de la secció resistent de la cadena de graons 

A cada xapa d’acer tindrem una força a tracció de 20 kN, tal i com indica la 

figura 13. 

 

 

Figura 13.Forces actuants a la xapa de la cadena. 

 

Analitzarem la xapa per la secció crítica (secció A-A) amb l’equació de Navier que 

permetrà saber la secció resistent mínima necessària per resistir a les 

sol·licitacions. 

 

- Càlcul de la secció resistent de la cadena de graons 

Per al disseny de la cadena de graons es farà servir l’acer F-1130 amb un límit 

elàstic de 500 MPa i un factor de seguretat de 1.5. 

Primer es calcularà la massa que mourà l’escala mecànica per saber quina tensió 

hi haurà a la cadena. 

Aquesta serà la massa que haurà de resistir la cadena, es a dir, la massa de tots 

els graons i les persones que s’estaran elevant alhora (35 graons). 

 

𝑚𝑇 = 𝑚𝑔𝑟𝑎𝑜 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑜𝑛𝑠 + 𝑚𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑚𝑒𝑖𝑥𝑜𝑠 ∗ 𝑒𝑖𝑥𝑜𝑠 + 𝑚𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

= 12.5
𝑘𝑔

𝑔𝑟𝑎ó
∗ 35𝑔𝑟𝑎𝑜𝑛𝑠 +

70𝑘𝑔

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 1.5 ∗ 70 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 +

3,5𝑘𝑔

𝑒𝑖𝑥
∗ 35 +

1,5𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎
∗ 35 𝑔𝑟𝑎𝑜𝑛𝑠 = 7840 𝑘𝑔 ≈ 8000 𝑘𝑔. 

 

Com que hi ha quatre parts de la cadena que han de resistir la sol·licitació, 

cadascuna haurà de resistir  8 000 kg / 4 = 2 000 kg. 
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La secció crítica de la cadena serà la secció A-A on hi ha el forat de 20 mm. 

 

𝜍 =  
𝑉

𝑆𝑟
+
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼𝑥
  →    

500

1.5
=

20 000

𝑆𝑟
+ 0 →   𝑆𝑟 ≥ 60 𝑚𝑚2 

 

𝑆𝑟 =  40 − 20 ∗ 5 = 100 𝑚𝑚2 ≥ 60 𝑚𝑚2 

 

Figura 14. Esquema de la secció resistent de la cadena de graons. 
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5.1.5. Graons complerts de la plataforma elevadora 

Una vegada definits tot els components del conjunt sencer del graó, es muntarà 

els sistemes dels graons que es dividiran en tres tipus de graons: 

 

- Primer graó de la plataforma. 

Aquest graó estarà format per l’eix principal, que fixarà el graó a la cadena de 

graons, i pel graó foradat que permetrà unir aquest graó amb el segon graó a 

través del connector de graons. 

 

 

Figura 15. Primer graó de la plataforma de graons. 

 

- Segon graó de la plataforma. 

Aquest graó estarà format per l’eix secundari i anirà unit tant al primer graó com 

al tercer graó gràcies als connectors de graons. 

 

 

Figura 16. Segon graó de la plataforma de graons. 
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- Tercer graó de la plataforma. 

Aquest graó no tindrà les ranures al cos del graó ja que no va fixat al següent 

graó. D’aquesta manera es permet el moviment requerit per a crear la 

plataforma elevadora. 

 

 

Figura 17. Tercer graó de la plataforma de graons. 
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5.2. Estructura portant. 

L’estructura portant és l’encarregada de suportar tot el pes del sistema de 

l’escala mecànica (estructura, graons, elements auxiliars...) i de resistir la 

càrrega de les persones que utilitzen el sistema. 

 

 

Figura 18.Esquema de l’estructura portant. 

 

Per al disseny de les escales mecàniques s’utilitzarà perfils rectangulars 

provinents de laminació en calent, ja que aquest perfil facilita el soldatge entre 

les diferents barres. 

La unió entre diferents barres de l’estructura port serà mitjançant la soldadura 

perquè és una unió fixa, resistent i capaç de suportar elevades càrregues, ideal 

per el nostre disseny. 

 

S’aplicaran dos recolzaments verticals al mig de l’escala per afavorir l’ utilització 

de perfil més petits ja que reduirem considerablement la fletxa de l’estructura. 

Amb aquests recolzaments s’aconsegueix un menor pes de l’estructura i un 

menor preu del seu cost. 
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 Material 

El material utilitzat per l’estructura portant serà l’acer S275, amb un límit elàstic 

de 275 MPa. 

L’acer S275 s’utilitza amb elevada freqüència per a elements estructurals, ja que 

permet unes bones propietats mecàniques a un preu moderat. 

Les propietats de l’acer S275 es poden consultar a la figura 6 i 7 de l’Annex G. 

 

 Dimensions 

 A l’estructura portant s’utilitzarà un perfil rectangular amb una secció de 60 mm 

d’alçada, 40 mm d’amplada i 2 mm d’espessor. 

Les dimensions dels perfils tubulars es trobes a la figura 8 de l’Annex H. 

 

Amb el perfil de 60x40x2 de l’acer S275 s’aconsegueix la inèrcia suficient per 

resistir les sol·licitacions del disseny i per complir les restriccions de fletxa 

màxima establerta per la normativa d’escales mecàniques  

UNE-EN 115-1:2009+A1:2010 (capítol 5.2.5) de L / 750. 

S’utilitzarà un perfil rectangular d’acer S275 de 70x50x2 mm als recolzaments 

centrals de l’escala mecànica. 

 

La distribució i dimensions de l’estructura portant es troben especificades al 

plànol P.2.1. 

 

 Unió 

La unió de les diferents barres de l’estructura portant es realitzarà a través de 

soldadura MAG. 

S’utilitzarà la soldadura com element d’unió ja que ens proporciona una unió 

forta, sobretot a flexió, i difícilment desmuntable. 

La soldadura MAG la realitzarem utilitzant la mescla del gas actiu (Argó) i el CO2. 

A més, la utilització de la soldadura MAG, ens proporciona l’ús de l’argó per a 

protegir les parts crítiques de la soldadura d’oxidacions i d’impureses exteriors a 

més del control termodinàmic de la soldadura. 

 

La soldadura MAG ens proporciona una facilitat per soldar qualsevol tipus d’acer 

al carboni en la posició que més ens convingui, ideal pel soldatge de totes les 

barres de la estructura portant 

 

Es realitzarà una soldadura continua en tot el perímetre de contacte entre barres 

amb una altura de soldadura de 5 mm. 

 

 

 



 Adequació de les Escales Mecàniques per a Discapacitats Mòbils 

 - 45 - 

 Càlculs 

La càrrega superficial a la que serà sotmesa l’estructura portant serà, segons 

indica la normativa espanyola UNE-EN 115-1:2009+A1:2010, el pes mort de 

l’escala mecànica (estructura portant, graons, elements auxiliars, etc...) i una 

càrrega d’ús de 5000 N/m2 aplicada a la superfície dels graons. 

 

- Càlcul de la càrrega a aplicar a l’estructura portant. 

La càrrega a aplicar serà la suma del pes mort de l’estructura i la càrrega d’ús de 

5000 N/m2. 

 

La massa total serà la suma de les masses dels diferents components de 

l’estructura. 

- Massa graons = 1250 kg 

- Massa eixos = 500 kg 

- Massa cadena = 200 kg 

- Massa passamans = 100 kg 

- Massa estructura = 1500 kg 

- Massa elements auxiliars = 3000 kg 

 

El pes total de l’estructura, amb un factor de seguretat de 1.5, serà de 81.67 kN 

aplicada a les dues barres laterals de l’estructura portant (2 x 14.4 m). 

La càrrega repartida resultant, per barra, serà de 2.84 kN/m. 

 

A part, s’ha de tenir en compte la càrrega d’ús equivalent a les persones que 

utilitzaran l’escala mecànica. Aquesta càrrega serà de 5000 N/m2 aplicada a la 

superfície dels graons. 

Com que el graó serà d’amplada 1000 mm (1m), la càrrega repartida resultant 

serà de 5 kN/m aplicada a les dues barres, per tant, 2.5 kN/m per barra. 

 

La càrrega a aplicar a les barres de l’estructura serà 2.84 + 2.5 = 5.34 kN/m. 

 

L’estructura portant serà sotmesa a una càrrega de 5.34 kN/m aplicada a tota la 

longitud de les bigues laterals superiors, tal i com mostra la figura 14. 
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Figura 19. Aplicacions de les càrregues a l’estructura portant. 

 

Tota l’estructura portant serà dissenyada i instal·lada segons la normativa  

UNE-EN 1993-1-1:2008/AC i calcula amb el programa informàtic CYPE, utilitzat 

pel càlcul i dimensionament dels perfils d’acer de les estructures.  

 

Els diagrames i justificacions extretes amb el CYPE al capítol 2 de l’Annex. 

 

 Característiques 

El disseny incorpora una variació sobre les escales mecàniques convencionals, ja 

que s’ha introduït uns recolzaments al centre de l’escala mecànica. 

Aquest recolzaments centrals, utilitzats actualment en estructures amb grans 

longituds entre els suports, permeten reduir la força als recolzaments laterals de 

les escales mecàniques, però, la seva principal funció, és reduir 

considerablement la fletxa central de l’estructura. 

La normativa ens fixa la fletxa màxima en L/750, per aconseguir aquesta 

restricció feia falta utilitzar perfils d’acer de grans dimensions, el que produiria 

un elevat pes de l’estructura. Amb aquests recolzaments centrals es reduirà els 

perfils utilitzats, i per tant el pes total de l’estructura. 

Els recolzaments aniran fixats a terra amb quatre cargols M10x70 per cada 

recolzament. 
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 Elements auxiliars 

S’utilitzaran plaques de 10 mm d’espessor que cobriran tot el contorn de l’escala 

mecànica, tal i com diu la norma UNE-EN 115-1:2009+A1:2010. 

La norma UNE-EN 115-1:2009+A1:2010 obliga a assegurar l’estanquitat de 

l’interior de l’escala mecànica per tal d’evitar l’ introducció d’agents externs que 

malmetin qualsevol elements de l’escala mecànica o pugui provocar qualsevol 

dany a persones properes, a més, d’evitar la pèrdua de elements refrigerants 

(grassa, olis, etc...) en cas de pèrdues inesperades. 

 

També s’utilitzarà com a suport per a les guies, eixos motors, etc... 

 

 

Figura 20. Plaques de recobriment de l’estructura portant 

 

- Càlcul de l’espessor de les parets. 

Segons la normativa UNE-EN 115-1:2009+A1:2010 capítol 5.2.1.2, les plaques 

han de suportar una força de 250 N en qualsevol punt. 
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- Càlcul Resistent del material: 

El punt més desfavorable de tota l’escala serà a la paret de la base inferior de 

l’escala mecànica on hi haurà una llum de 1000 mm d’alçada i 1000 mm 

d’amplada. 

 

S’utilitzarà un alumini 6061-0 amb un límit elàstic de 60 MPa, s’utilitzarà 

l’alumini per reduir el pes de la estructura. 

Aquest alumini té unes altes propietats mecàniques i una gran resistència a la 

corrosió. A més admet perfectament la soldadura per arc. 

Les propietats de l’alumini 6061-0 es troben a la figura 22 de l’Annex T. 

 

Per tant: 

 

𝜍 =
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼
→  𝜍 =

250 ∗ 60 ∗ 5

1
12 ∗ 1000 ∗ 103

= 0,9 𝑀𝑃𝑎 

60

1.5
= 40 𝑀𝑃𝑎 > 0,9 𝑀𝑃𝑎 

 

Per tant, la nostra paret resistirà la força imposada per la normativa. 

 

- Càlcul de deformació que patirà: 

A continuació calcularem la fletxa que es produeix per tal que no hi hagi una 

deformació massa elevada. 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑃 ∗ 𝐿3

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
=

250 ∗ 10003

48 ∗ 69500 ∗
1

12 ∗ 1000 ∗ 103
= 0.9 𝑚𝑚 

 

La deformació màxima que patiran les parets de l’escala mecànica serà de  

0.9 mm, per tant, no supera el màxim de 4 mm establert per la normativa. 

 

 Unió de les plaques laterals a l’estructura portant. 

Per a la unió entre les plaques laterals i l’estructura portant s’utilitzarà la 

soldadura Cold Metal Transfer (CMT). 

Aquesta innovadora soldadura permet soldar l’acer galvanitzat i l’alumini 

mantenint les propietats dels dos materials intactes, basant-se en la soldadura 

MIG. A més, no necessita cap tractament posterior ja que la soldadura es realitza 

sense grumolls ni rebaves. 

La soldadura CMT aporta una baixa absorció de calor, ideal per formar la 

soldadura entre els dos materials. També aporta un fil de soldadura uniforme i 

constant, creant una soldadura molt resistent. 
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 Tractament anterior a la soldadura. 

Per tal de poder soldar les plaques laterals amb l’estructura portant, s’hauran de 

galvanitzar totes les plaques laterals. 

 

Per tant, es realitzarà un galvanitzat previ als perfils d’acer de l’estructura 

portant per tal de que la soldadura es sigui efectiva. 

 

 Tractament superficial. 

S’aplicarà un cromat decoratiu a totes les barres de l’estructura portant i a les 

parets per tal de protegir les superfícies de la corrosió i aportar un molt acabat 

superficial, pel que fa a la decoració. 

D’aquesta manera l’estructura portant estarà protegida de la corrosió i amb un 

bon aspecte visual. 
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5.3. Guies. 

Les guies són els elements encarregats de desplaçar els graons per tot el 

recorregut ascendent i descendent de l’escala mecànica. 

 

L’escala mecànica tindrà dos tipus de guies: 

- Les guies superiors que definiran el recorregut de les rodes superiors dels 

graons, recolzades a través de suports horitzontals a la bancada de 

l’estructura portant. 

- Les guies inferiors que definiran el recorregut de les rodes inferiors dels 

graons i que aniran recolzades a través de suports horitzontals a la 

bancada de l’estructura portant. 

 

Les guies tindran la peculiaritat que en la zona inclinada de l’escala mecànica, 

tant les rodes superiors com les inferiors, aniran guiades per la mateixa guia. 

 

Definirem les guies de l’escala mecànica segons el tram on transporten els 

graons, d’aquesta manera tindrem: 

 

5.3.1. Guies base. 

Definirem les guies base, com aquelles guies que transportaran els graons en els 

trams horitzontals, i el tram inclinar per on es desplaçaran els graons de forma 

convencional. 

 

Aquestes guies aniran recolzades i soldades a les barres horitzontals de 

l’estructura portant de l’escala mecànica.  

 

 Material 

El material que s’utilitzarà per al disseny de les guies base serà l’acer estructural 

S235 amb un límit elàstic de 235 MPa. 

Aquest material ens aportarà les propietats mecàniques necessàries i és un acer 

de moderat preu, útil per la longitud a aplicar. 

Les propietats de l’acer S 235 es trobes a les figures 9 i 10 de l’Annex I. 
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 Dimensions 

Les dimensions que tindrà les guies base serà del tipus U amb dimensions 

especials, ja que els perfils U tenen una altura massa gran que intersectaria amb 

l’eix del graó. 

 

Les dimensions de la guia especial seran les següents: 

 

 

Figura 21. Secció del perfil usat per a les guies base. 

 

Per tant, el perfil de la guia base tindrà una amplada total de 60 mm, amb un 
forat per el pas de les rodes de 52 mm. El gruix de la part inferior de la guia serà 

de 6 mm, mentre que l’espessor de les parets, de 20 mm d’alçada, serà de 4 
mm. 

 

S’utilitza aquest perfil ja que cap del perfils normalitzat aporta les 
característiques necessàries de restriccions laterals amb una altura suficientment 

baixa perquè no col·lisioni amb els eixos dels graons. 
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Figura 22. Ubicació de la guia base. 

 

- Càlcul de la inèrcia que aportarà la guia. 

Al ser un perfil no normalitzat, s’haurà de calcular la inèrcia que aportarà el nou 
perfila a través del càlcul d’Steiner: 

 

Primer de tot es calcularà el centre de gravetat del perfil a través de l’equació 
d’igualtat de superfícies: 

 

𝑆𝑠𝑢𝑝 = 𝑆𝑖𝑛𝑓  → 20 ∗ 4 + 60 ∗ 𝐾 =  6 − 𝐾 ∗ 60 → 𝐾 =
−200

120
= −1,66 𝑚𝑚 

 

El centre de gravetat es trobarà 1,66 mm per sota de la superfície de contacte de 

les rodes. 

 

A continuació es calcularà la inèrcia que aportarà el sistema: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡 = − 𝐼1 + 𝐴1 ∗ 𝑑2 +  𝐼2 + 𝐴2 ∗ 𝑑2 ∗ 2

= − 
1

12
∗ 60 ∗ 63 + 360 ∗  1,34 2 +  

1

12
∗ 4 ∗ 203 + 80 ∗  11,34 2 ∗ 2

= 2,418𝑐𝑚4 

 

La inèrcia que aportarà el perfil serà de 2,418 cm4. 
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- Càlcul de la inèrcia necessària: 

Es calcularà la inèrcia necessària per a complir els requisits de fletxa màxima que 

ens obliga la normativa UNE-EN 115-1:2009+A1:2010.  

 

Com que la norma ens marca una inclinació màxima del graó de ±1º, es 
permetrà una fletxa màxima de 5 mm. 

 

Per assegurar la comoditat del clients quan es desplacin per els graons i que no 
notin la deformació de les guies, s’aplicarà una fletxa màxima de 3 mm, complint 

el requisits de la normativa. 

 

Es calcularà la càrrega superficial que hi haurà a la guia com el pes de les 
persones proporcional a un recolzament dividit entre la llargada d’un graó  
(400 mm). 

 

𝑞 =
𝑃

𝑑
 

 

𝑞 =
(70/2 𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 1,5 + (12.5 + 5)/4) ∗ 9,81

0,4 𝑚
= 1.39 𝑘𝑁/𝑚 

 

La distància més llarga entre dos suports de la guia serà de 929,5 mm. 

 

S’utilitzarà l’equació de fletxa màxima per a biga bi-recolzada amb càrrega 
repartida, per a trobar la inèrcia mínima que haurà de tenir la guia. 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
5 ∗ 𝑞 ∗ 𝐿4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
→  𝐼𝑚𝑖𝑛 =

5 ∗ 𝑞 ∗ 𝐿4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝑦𝑚𝑎𝑥
 

 

𝐼𝑚𝑖𝑛 =
5 ∗ 1,39 ∗ 929,54

384 ∗ 210000 ∗ 3
= 2,16 𝑐𝑚4  

 

 

 Tractaments 

S’aplicarà un niquelat tefló (NiPTFE) per millorar la resistència al desgast del 

material. 

Aquest tractament superficial conté fòsfor (9-11%) i tefló (8-9%) que permet 

reduir notablement el coeficient de fricció (entre 0.05 i 0,1) i augmentar la 

resistència del material al desgast. 
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5.3.2. Guies auxiliars 

Les guies auxiliars seran les encarregades de elevar el segon i el tercer graó de 

la plataforma elevadora, per tal de fer possible l’elevació dels tres graons en 

paral·lel. 

 

Les guies auxiliars aniran recolzades i soldades al suports horitzontals de la 

bancada de l’escala mecànica. 

 

 Material 

El material que s’utilitzarà per al disseny de les guies auxiliars serà l’acer 

estructural S235 amb un límit elàstic de 235 MPa. 

Aquest material ens aportarà les propietats mecàniques necessàries i és un acer 

de moderat preu, útil per la longitud a aplicar. 

 

 Dimensions 

Per a les guies auxiliars s’utilitzarà el perfil d’acer L60.5 que ens aportarà les 

característiques necessàries per a elevar els graons a través de l’escala 

mecànica. 

 

El perfil L60.5 aportarà una longitud i una altura de 60 mm, amb un espessor 

base i de paret de 5 mm. 

Les dimensions d’aquest tipus d’acer es trobes a la figura 11 de l’Annex J. 

 

S’utilitza aquest perfil ja que es necessitarà la restricció lateral per la part 

exterior del graó, però llibertat de pas lateral per a l’eix dels graons, a la part 
interior del graó. 

A més, és necessitarà una longitud de l’ala superior a 50 mm perquè puguin 

lliscar les rodes dels graons. 
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Figura 23. Ubicacions de les guies auxiliars. 

 

- Càlcul de la inèrcia que aportarà la guia. 

Al ser un perfil normalitzat, el catàleg del fabricant ja ens aportarà la inèrcia que 
tindrà aquest perfil. 

 

El perfil L60.5 ens aportarà una inèrcia màxima de 19,4 cm4. 

 

- Càlcul de la inèrcia necessària: 

Es calcularà la inèrcia necessària per a complir els requisits de fletxa màxima que 

ens obliga la normativa UNE-EN 115-1:2009+A1:2010.  

 

Com que la norma ens marca una inclinació màxima del graó de ±1º, es 

permetrà una fletxa màxima de 3 mm. 

 

Per assegurar la comoditat del clients quan es desplacin per els graons i que no 
notin la deformació de les guies, s’aplicarà una fletxa màxima de 3 mm, complint 
el requisits de la normativa. 

 

Al moment d’utilitzar el sistema de la plataforma elevadora, s’elevarà quan 

s’elevi la cadira de rodes, per tant, s’elevarà una persona de 70 kg, el pes dels 

graons i el pes de la cadira de rodes. 

 

P =  70kg persona ∗ 1.5 + 20 kg cadira + 17.5 kg graons ∗ 9.81 = 1398 N 
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Com que el pes total es distribuirà entre els 3 graons que formaran la 

plataforma, el pes unitari de cada graó serà de 466 N. 

A cada graó hi haurà 4 punts de recolzament, per tant, el pes a suportar per la 

guia serà de 116,5 N. 

 

Es calcularà la inèrcia necessària a través de la formula de biga bi-recolzada per 

a força puntual centrada: 

 

𝐼 =
𝑝 ∗ 𝑙3

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝑦𝑚𝑎𝑥
 

 

 

𝐼 =
116.5 ∗ 929,53

48 ∗ 210000 ∗ 3
= 0,31 𝑐𝑚4 

 

Per tant, el nostre perfil d’acer L60.5 resistirà a les sol·licitacions i a la restricció 
de fletxa màxima. 

 

 Tractaments 

S’aplicarà un niquelat tefló (NiPTFE) per millorar la resistència al desgast del 

material. 

Aquest tractament superficial conté fòsfor (9-11%) i tefló (8-9%) que permet 

reduir notablement el coeficient de fricció (entre 0.05 i 0,1) i augmentar la 

resistència del material al desgast. 

 

5.3.3. Guies de retrocés 

Les guies de retrocés seran les encarregades de retornar el graó a la seva posició 

inicial. Aquestes guies aniran col·locades a la part inferior de l’escala mecànica i 

el seu únic objectiu es retornar els graons en buits fins al punt d’inici. 

 

Per motius de reducció d’espai, els graons retornaran inclinats amb un angle de 

30º, i no horitzontals com a l’ascens. Per tant, això obligarà a col·locar dos tipus 

de guies de retorn: 

- Les guies de retrocés per la roda superior. El seu objectiu serà guiar el 

recorregut de les rodes superiors del graó. 

- Les guies de retrocés per la roda inferior. El seu objectiu serà guiar el 

recorregut de les rodes inferiors dels graons. 
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 Material 

El material que s’utilitzarà per al disseny de les guies de retrocés, tant superiors 

com inferiors, serà l’acer estructural S235 amb un límit elàstic de 235 MPa. 

Aquest material ens aportarà les propietats mecàniques necessàries i és un acer 

de moderat preu, útil per la longitud a aplicar. 

 

 Dimensions 

Per a les guies de retrocés per a les rodes inferiors s’utilitzarà el perfil d’acer 

UPN100 que ens aportarà les característiques necessàries per a elevar els graons 

a través de l’escala mecànica. 

S’utilitzarà el perfil UPN100 vertical per possibilitar la soldadura de la guia a les 

barres horitzontals de l’escala mecànica i, evitar d’aquesta manera, l’ utilització 

extra de suports laterals que encaririen el pressupost del projecte. 

 

Les dimensions del perfil d’acer UPN es trobes a la figura 12 de l’Annex K. 

 

 

Figura 24. Ubicació de la guia de retrocés per a la roda inferior. 

 

Per a la guia de retrocés de la roda superior, s’utilitzarà el mateix perfil que s’ha 
utilitzat en les guies base, pels mateixos raonaments anteriors. Ja que és l’únic 

perfil que compleix els requisits per a allotjar les rodes i permetre el pas de l’eix 
dels graons. 
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Figura 25. Ubicació de la guia de retrocés per a la roda superior. 

 

- Càlcul de la inèrcia que aportarà la guia. 

La inèrcia que ens aportarà la guia de retrocés per la roda inferior, serà 
coneguda ja que al ser un perfil normalitzat, el catàleg del fabricant ja ens 
aportarà la inèrcia que tindrà aquest perfil. 

 

El perfil L60.5 ens aportarà una inèrcia màxima de 206 cm4. 

 

La inèrcia que aportarà la guia de retrocés per la roda superior, tal i com s’ha 

calcular anteriorment, serà de 2,418 cm4. 

 

- Càlcul de la inèrcia necessària: 

Es calcularà la inèrcia necessària per a complir els requisits de fletxa màxima que 
ens obliga la normativa UNE-EN 115-1:2009+A1:2010.  

 

Com que la norma ens marca una inclinació màxima del graó de ±1º, es 
permetrà una fletxa màxima de 5 mm. 

 

Per assegurar la comoditat del clients quan es desplacin per els graons i que no 

notin la deformació de les guies, s’aplicarà una fletxa màxima de 3 mm, complint 
el requisits de la normativa. 

 

Es calcularà la càrrega superficial que hi haurà a la guia com el pes de les 
persones proporcional a un recolzament dividit entre la llargada d’un graó  

(400 mm). 
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Com que els graons viatgen en buit, només actuarà la força del pes propi dels 
graons. 

 

𝑞 =
𝑃

𝑑
 

 

𝑞 =
((12.5 + 5)/4) ∗ 9,81

0,4 𝑚
= 0,43 𝑘𝑁/𝑚 

 

La distància més llarga entre dos suports de la guia serà de 929,5 mm. 

 

S’utilitzarà l’equació de fletxa màxima per a biga bi-recolzada amb càrrega 

repartida, per a trobar la inèrcia mínima que haurà de tenir la guia. 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
5 ∗ 𝑞 ∗ 𝐿4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
→  𝐼𝑚𝑖𝑛 =

5 ∗ 𝑞 ∗ 𝐿4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝑦𝑚𝑎𝑥
 

 

𝐼𝑚𝑖𝑛 =
5 ∗ 0.43 ∗ 929,54

384 ∗ 210000 ∗ 3
= 0,67 𝑐𝑚4  

 

Les dues guies resistiran les restriccions de fletxa màxima imposada per la 

normativa. 

 

 Unió entre els trams de guies i entre guies i els suports de les guies. 

Les guies aniran fixades als suports a través de soldadura MAG amb Argó + CO2 

ja que proporcionarà una soldadura forta, ràpida, econòmica i soldable en 

qualsevol posició. 

La soldadura es realitzarà a tot el perímetre de contacte entre les guies i els 

suports de les guies, de manera que es limitarà el desplaçament de les guies en 

qualsevol direcció. 

 

La unió entre els diferents trams de les guies també es realitzarà amb soldadura 

MAG amb Argó + CO2. La principal avantatge de l’ús de la soldadura MAG es que 

no deixa escòria a la soldadura, per tant, no es notarà el cordó de soldadura al 

pas de les rodes per les guies. 

 

 Tractaments 

S’aplicarà un niquelat tefló (NiPTFE) per millorar la resistència al desgast del 

material. 

Aquest tractament superficial conté fòsfor (9-11%) i tefló (8-9%) que permet 

reduir notablement el coeficient de fricció (entre 0.05 i 0,1) i augmentar la 

resistència del material al desgast. 
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5.3.4. Suport de les bigues. 

S’utilitzarà dos tipus de suport per a la fixació de les guies. 

 

S’utilitzaran els suports horitzontals per la fixació de les guies base i de les guies 

auxiliars. 

S’utilitzaran els suports vertical per la fixació vertical de les guies de retrocés de 

les rodes superiors. 

 

- Suport Horitzontal: 

Els suports horitzontals seran els encarregat de subjectar i resistir les 

sol·licitacions de les guies base i auxiliars. 

Els suports horitzontals aniran fixats, a través de soldadura, a les parets de 

l’estructura portant de l’escala mecànica, ja que la soldadura treballa molt bé a 

tallant i és una unió ràpida, senzilla i econòmica. 

 

 Material 

El material que s’utilitzarà serà l’acer al carboni f-1120 amb un límit elàstic de 

250 MPa, ja que no es necessitarà un material d’alta resistència. 

L’acer f-1120 és un acer de construcció de baix límit elàstic usat pel disseny de 

maquinària amb baixa/modera sol·licitacions, vàlid pel disseny. 

 

 Dimensions 

El suport horitzontals serà un perfil rectangular buit normalitzat de 60x40x2. 

 

D’aquesta manera s’aconseguirà un suport amb superfície suficient per poder 

recolzar i soldar les guies, amb una gran inèrcia i amb un pes força reduït, degut 

al baix espessor que tindrà. 

El suport farà 60 mm d’amplada, 40 mm d’altura i 2 mm d’espessor. 

 

S’aplicarà una cartela a la part inferior central del suport de 50 mm de longitud, 

20 mm d’alçada i 10 mm d’amplada per tal de reduir la distància en voladís i 

reduir la fletxa del suport. 
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Figura 26. Suport horitzontal i cartela del suport horitzontal. 

 

 Càlcul de la resistència del suport. 

El suport horitzontal haurà de resistir una força puntual equivalent a ¼ part del 

pes provinent del graó (556 N) aplicada a l’extrem del suport. 

Primer de tot, es calcularà el moment flector que hi haurà a l’empotrament. 

 

𝑀𝑓 = 𝑁 ∗ 𝑑 = 556 ∗ 0,2 = 111,2 𝑁𝑚 

 

Un cop es sap el moment flector, es calcularà el límit elàstic mínim que ha de 

tenir el material per resistir el flector produït per la força puntual. 

 

𝜍 =
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼
=

111,2 ∗ 103 ∗
40
2

1
12 ∗   60 ∗ 403 ∗  56 ∗ 383  

= 34,79 𝑀𝑃𝑎 

Per tant, el material tindrà un límit elàstic superior al necessari. El material 
resistirà les sol·licitacions. 

 

 Càlcul de la inèrcia que resisteix. 

El suport horitzontal haurà de resistir una força puntual equivalent a ¼ part del 

pes provinent del graó (556 N) aplicada a l’extrem del suport. 

 

Es limitarà la fletxa màxima a un valor petit, ja que no interessa una gran 

deformació del material. Es limitarà la fletxa a un màxim de 2 mm. 
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A continuació, es calcularà la inèrcia necessària a través de la fórmula de fletxa 

màxima de bigues empotrades amb càrrega puntual. 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑃 ∗ 𝐿3

3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
→ 𝐼𝑚𝑖𝑛 =

𝑃 ∗ 𝐿3

3 ∗ 𝐸 ∗ 𝑦
=

556 ∗ 2003

3 ∗ 210000 ∗ 2
= 0,353 𝑐𝑚4 

 

El suport horitzontal haurà d’aportar una inèrcia mínima de 0,353 cm4. 

 

 Càlcul de la inèrcia existent 

Es calcularà la inèrcia que aporta el suport horitzontal. 

S’utilitzarà la fórmula de càlcul d’inèrcies en cossos buits. 

 

𝐼 =
1

12
∗   𝐵 ∗ 𝐻3 ∗  𝑏 ∗ 3  =

1

12
∗   60 ∗ 403 ∗  56 ∗ 363  = 10,23 𝑐𝑚4  

 

La inèrcia que aporta el suport serà superior a la mínima necessària, per tant, el 

suport horitzontal resistirà les restriccions de fletxa màxima que aplica la 

normativa UNE-EN 115-1:2008+A1:2010. 

 

 Unió entre els suports horitzontals i les parets laterals de l’estructura 

portant. 

Per unir els suports horitzontals amb les parets laterals de l’estructura portant 

s’utilitzarà la soldadura Cold Metal Transfer (CMT) que permet crear una unió 

resistent entre acer i alumini degut a la baixa absorció del calor per part de les 

peces.  

La soldadura es realitzarà per tot el perímetre de contacte entre les parets 

laterals i els suport horitzontals. 

Per realitzar la soldadura CMT, caldrà realitzar un galvanitzat previ dels suport 

horitzontals. 

 

La unió entre els suports i les guies es realitzarà amb soldadura MAG amb Argó 

+ CO2 aplicada en tot el perímetre de contacte entre suport i guia. 

 

 Tractament 

S’aplicarà un tractament superficial anticorrosiu ja que el suport és un element 

resistent i s’ha d’impedir possibles fissures per la oxidació o la corrosió. 

 

S’aplicarà un tractament anticorrosiu a base de Zincat electrolític, ja que ens 

aporta bones propietats resistents amb una alta resistència a la corrosió. A més 

admet posteriors tractaments de la peça. 
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- Suport Vertical: 

Els suports verticals seran els encarregat de subjectar i resistir les sol·licitacions 

de les guies de retrocés de les rodes superiors. 

Els suports horitzontals aniran fixats, a través de soldadura, a la base inferior de 

l’estructura portant, ja que la soldadura treballa molt bé a compressió i és una 

unió ràpida, senzilla i econòmica. 

 

 Material 

El material que s’utilitzarà serà l’acer al carboni f-1120 amb un límit elàstic de 

250 MPa, ja que no es necessitarà un material d’alta resistència. 

L’acer f-1120 és un acer de construcció de baix límit elàstic usat pel disseny de 

maquinària amb baixa/modera sol·licitacions, vàlid pel disseny. 

 

 Dimensions 

Els suports verticals seran perfils quadrats buits normalitzat de 60x60x2. 

Les propietats i dimensions del perfil d’acer quadrat buit es troben a la figura 13 

de l’Annex L. 

 

D’aquesta manera s’aconseguirà un suport amb superfície suficient per poder 

recolzar i soldar les guies, amb una gran inèrcia i amb un pes força reduït, degut 

al baix espessor que tindrà. 

 

 

 

 

Figura 27. Exemple de Suport vertical. 
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 Càlcul de la resistència del suport. 

El suport pertical haurà de resistir una força de compressió equivalent a ¼ part 

del pes provinent del graó (556 N) aplicada de forma vertical. 

 

Un cop es sap el valor de compressió, es calcularà el límit elàstic mínim que ha 

de tenir el material per resistir el flector produït per la força puntual. 

 

𝜍 =
𝑁

𝑆𝑟
=

556

  60 ∗ 60 −  56 ∗ 56  
= 1,20 𝑀𝑃𝑎 

 

Per tant, el material tindrà un límit elàstic superior al necessari. El material 
resistirà les sol·licitacions. 

 

 Tipus de suport verticals. 

Es realitzaran diversos suports vertical per aconseguir el suport adequat 

depenent de la posició en que es trobi la guia. 

 

 Unió entre els suport verticals i l’estructura portant. 

Per unir els suports verticals i l’estructura portant s’utilitzarà la soldadura MAG 

amb Argó + CO2 que permetrà una soldadura resistent, ràpida,econòmica i 

utilitzable a qualsevol posició. 

La soldadura es crearà entre el suport vertical i les barres horitzontals inferiors 

de l’estructura portant, soldant, així, per tot el perímetre de contacte entre les 

dues parts. 

 

 Tractament 

S’aplicarà un tractament superficial anticorrosiu ja que el suport és un element 

resistent i s’ha d’impedir possibles fissures per la oxidació o la corrosió. 

 

S’aplicarà un tractament anticorrosiu a base de Zincat electrolític, ja que ens 

aporta bones propietats resistents amb una alta resistència a la corrosió. A més 

admet posteriors tractaments de la peça. 

 

Les dimensions i posicions dels diferents suports quedaran definides del plànol 

001.03.003 al plànol 001.03 i al plànol de conjunt 009.00.000. 
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5.3.5. Suport d’una biga a l’altre. 

S’utilitzarà aquest suport degut a que no podem utilitzar cap dels anteriors 

suports per limitacions del recorregut dels graons i dels engranatges principals. 

Aquest suport només s’utilitzarà al costat del canvi de sentit dels graons de la 

part superior de l’escala mecànica, tal i com es mostra a la secció de la figura 28. 

 

 

Figura 28. Situació del suport entre bigues. 

 

El suport entre bigues anirà soldat a la biga horitzontal de l’estructura portant i a 

la part lateral de la biga de retrocés, de manera que actuarà com un 

empotrament, ja que a l’altre banda s’hi col·locarà una cartela de 20 x 20 x 60 

mm. 

La part superior d’aquest suport anirà soldat a la biga base de les rodes inferiors, 

tal i com mostra la figura anterior. El moviment lateral estarà restringit per un 

barra horitzontal que unirà els dos suports de les dues bandes, disminuint així el 

possible vinclament lateral. 

 

 Material 

El material que s’utilitzarà per a la fabricació d’aquest suport serà l’acer 

estructural F-1120, ja que tindrà afinitat amb el tipus d’acer de les guies i dels 

altres suports. 

 

 Dimensions 

El suport tindrà unes dimensions de 60 x 10 mm amb l’a inèrcia dèbil a l’eix 

perpendicular a la trajectòria de les guies per evitar que la força de la fricció de 

les rodes debiliti el suport. 

A l’eix dèbil s’evitarà el seu desplaçament a través del contacte directe amb la 

guia lateral i la col·locació d’una cartela de 20x20x60 mm. 
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L’altura entre les diferents guies serà de 517,5 mm. 

A la part superior del suport s’augmentarà la superfície de contacte per millorar 

la soldadura amb la guia, amb una base de 70x200 mm. 

 

 

Figura 29. Suport entre bigues. 

 

 Càlcul de la resistència del suport 

L’única acció que rebrà el suport serà un axial de 1400 N, per tant: 

 

𝜍 =
𝑁

𝑆𝑟
=

1400

60 ∗ 10
= 2,33 𝑀𝑃𝑎 

 

L’acer tindrà un límit elàstic de 235 MPa, per tant, resistirà l’axial sense cap 
problema, sense arribar a la plastificació. 

 

 Càlcul per evitar el vinclament. 

Es considerarà que el pes màxim que haurà de suportar aquest suport serà de 

140 kg.  

La distància entre guies serà de 517,5 mm. 

Considerant el suport com un suport empotrat en un extrem i lliure a l’altre, el 

coeficient de vinclament (α) serà 2. 

 

𝐼𝑚𝑖𝑛 =
𝛼 ∗ 𝐿2 ∗ 𝑃

𝜋2 ∗ 𝐸
=

2 ∗ 517,52 ∗ 1400

𝜋2 ∗ 210000
= 361,8 𝑚𝑚4 

 

La inèrcia mínima que haurà de tenir el suport serà de 361,8 mm4 per evitar el 
vinclament. 
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El calcularà la inèrcia a l’eix dèbil per comprovar si és superior a la mínima 
necessària: 

 

𝐼 =
1

12
∗ 𝑏 ∗ 3 =

1

12
∗ 60 ∗ 103 = 5000 𝑚𝑚4 

 

El suport no tindrà cap perill de vinclament, ja que la inèrcia es bastant més 
elevada que la mínima necessària. 

 

 Unió amb les parets laterals i les guies. 

Per unir el suport entre bigues amb les parets laterals s’utilitzarà la soldadura 

d’acer-alumini CMT, que permet una unió resistent sense disminuir les 
característiques de l’acer i de l’alumini. 

Per unir les guies amb el suport, s’utilitzarà la soldadura MAG amb Argó + CO2 ja 

que els dos material tenen la mateixa naturalesa i permeten soldar-se sense cap 
problema amb la soldadura MAG. 

 

 Tractament 

S’aplicarà un tractament de Zincat elctrolític com a la resta de suports, ja que 
augmenta les propietats resistents del suport i augmenta la resistència al 
desgast.  

 

5.3.6. Distància màxima entre suports. 

S’estudiarà la distància màxima que hi pot haver entre els diferents suports per 

tal que la fletxa màxima de les guies no superi la establerta per la normativa 

UNE EN-115:2009+A1:2010. 

 

- Distància màxima en les guies auxiliars. 

La longitud màxima entre dos suports serà: 

 

𝐿 =  
19.4 ∗ 104 ∗ 3 ∗ 210000 ∗ 5

116,5

3

= 1735 𝑚𝑚 

 

- Distància màxima en les guies base biarrepenjada amb càrrega. 

La longitud màxima entre dos suports serà: 

 

𝐿 =  
2,42 ∗ 104 ∗ 5 ∗ 210000 ∗ 384

5 ∗ 1,39

4

= 1090 𝑚𝑚 
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- Distància màxima en les guies base en voladís amb càrrega. 

La longitud màxima entre el suport i la longitud màxima en voladís serà: 

 

𝐿 =  
2,42 ∗ 104 ∗ 5 ∗ 210000 ∗ 8

1,39

4

= 620 𝑚𝑚 

 

- Distància màxima en les guies base biarrepenjada sense càrrega. 

La longitud màxima entre dos suports serà: 

 

𝐿 =  
2,42 ∗ 104 ∗ 5 ∗ 210000 ∗ 384

5 ∗ 0,43

4

= 1460 𝑚𝑚 

 

- Distància màxima en les guies base en voladís amb càrrega. 

La longitud màxima entre el suport i la longitud màxima en voladís serà: 

 

𝐿 =  
2,42 ∗ 104 ∗ 5 ∗ 210000 ∗ 8

0,43

4

= 829 𝑚𝑚 

 

5.3.7. Sistema de gir dels graons 

El moviment que realitzarà el conjunt de graons serà un moviment rotacional a 

través de tota l’escala mecànica. 

Això implica que els graons es desplaçaran ascendent i descendentment. 

 

Suposant que l’escala mecànica ascendeix les persones des d’un nivell superior a 

un inferior, els graons ascendiran cap al nivell superior per la part superior de 

l’escala mecànica i descendiran cap al nivell superior per la part inferior de 

l’escala mecànica. 

 

Per a fer possible aquest canvi de sentit, s’ha d’instal·lar un sistema de canvi de 

sentit a la part superior i inferior de l’escala mecànica. 

 

Aquest projecte inclourà un sistema de canvi de sentit dels graons com les 

escales mecàniques convencionals. 
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 Característiques del sistema de canvi de sentit del graons 

Per a fer possible en canvi de sentit del graons s’instal·larà dos trams paral·lels 

de les guies per a produir un canvi de guia progressiu i suau, un per a les rodes 

superiors i, l’altre, per les rodes inferiors. 

 

El sistema de canvi de sentit es produeix durant el gir dels graons per 

l’engranatge  principal.  

 

 

Figura 30. Canvi de sentit dels graons. 

 

 

Les rodes dels graons es desplaçaran per la guia de retrocés i, al patir el gir per 

l’engranatge principal, sofriran un traspàs de la guia de retrocés cap a la guia 
base per a tornar al punt inicial i reprendre altre vegada l’ascens de les persones. 

 

Per facilitar el traspàs, d’una guia a l’altre, es prolongaran les guies de manera 

que durant 30º hi hagi tant les guies de retrocés com les guies base. D’aquesta 
manera s’assegura un correcte pas de les rodes d’una guia a l’altre, a part, de 
suavitzar les vibracions  degudes al traspàs. 
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5.3.8. Sistema de canvi de guia dels graons 

El sistema de canvi de guia serà l’encarregat de fer el canvi de guia dels graons 
des de la guia base fins a les guies auxiliars i retornar-los a guia base al final de 

l’ascens, quan s’activi el sistema de plataforma elevadora per persones amb 
mobilitat reduïda. 

El sistema d’elevació de persones amb mobilitat reduïda es basa en l’alineació de 

tres graons durant l’ascens per l’escala mecànica. Per a fer possible aquest 
ascens, s’ha d’instal·lar les tres guies paral·leles (la guia base i les dues guies 

auxiliars).  

Per tant, es necessari un sistema de canvi de guia que canvi el funcionament 
normal dels graons per a canviar a les guies auxiliars i aconseguir, d’aquesta 

manera, el sistema de tres graons alineats. 

 

El sistema de canvi de graons es basarà en una bancada fixada a les guies i un 
balancí que es desplaçarà angularment per tal d’adaptar el guiatge del graó cap a 
la guia adequada. 

El sistema de canvi de guia tindrà dues posicions de treball, una per a deixar 
circular els graons de forma convencional per la guia base  i l’altre per obtenir el 

canvi de guia per a crear la plataforma elevadora. 

 

        

Figura 31.Sistema de canvi de guia. a) posició convencional  b) posició de canvi de guia 

 

S’instal·larà el sistema de canvi de guies tant per les rodes superiors com per les 
rodes superiors. 

El separarà entre dos tipus de sistemes de canvi de guia: 

- Sistema de canvi de guia per les rodes superiors dels graons 

- Sistema de canvi de guia per les rodes inferiors dels graons 
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- Característiques del sistema de canvi de guia per les rodes superiors a la 
part inferior de l’estructura portant. 

El sistema de canvi de guia per les rodes superiors haurà de desplaçar tant les 
rodes superiors com les inferiors des de la guia base fins a la guia auxiliar. 

Per tant, aquest sistema de canvi de guia haurà de tenir l’amplada de 50 mm per 
tal de permetre el canvi de guia de les dues rodes, que estan situades una al 

costat de l’altre. 

Com que cada roda fa 23 mm d’amplada, l’amplada mínima que haurà de tenir el 
sistema de canvi de guia superior serà de 46 mm. Per tant, amb l’amplada de 

50 mm es suficient per un bon canvi de guia. 

 

- Característiques del sistema de canvi de guia per les rodes inferiors a la 
part superior de l’estructura portant. 

El sistema de canvi de guia per les rodes inferiors només haurà de desplaçar les 

rodes inferiors des de la guia base fins la guia auxiliar. 

Per tant, aquest sistema de canvi de guia haurà de tenir una amplada mínima de 

23 mm. S’utilitzarà una amplada de 25 mm per a realitzar el canvi de guia de les 
rodes inferiors. 

Com que les rodes inferior es trobes a la part interna del graó, el canvi de guia 

amb l’amplada de 25 mm es trobarà al costat més pròxim del graó. 

Mentre no s’activi el sistema de canvi de guia, el mateix sistema de canvi de guia 

formarà part de la pròpia guia base, tal i com es mostra a la figura següent. 

 

 

Figura 32. Canvi de guia dels graons en posició convencional. 
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Figura 33. Canvi de guia dels graons en posició de canvi de guia. 

 

- Sistemes de canvi de guia a la part superior de l’escala mecànica. 

Una vegada els graons en forma de plataforma elevadora arribin a la posició 
superior de l’escala mecànica, s’utilitzaran els mateixos sistemes de canvi de 
guia que a la part inferior però invertits. 

Els sistemes de canvi de guia per les rodes inferiors seran els que tindran una 
amplada de 50 mm, ja que, tant les rodes superior com inferiors, vindran de la 

part inferior del sistema de guiatge. 

Llavors s’instal·larà el sistema de canvi de guia de 25 mm d’amplada per 

desplaçar només les rodes superiors fins a la seva guia base. 

 

- Accionament dels sistemes de canvi de guia. 

Per motiu del poc espai del que disposem, no es possible instal·lar una 
transmissió motora per moure els sistemes de canvi de guia des d’una posició a 

l’altre. 

Com que el sistema de canvi de guia no ha de resistir càrregues elevades i 
només ha d’intervenir en dues posicions de treball (obert o plegat), s’utilitzarà un 

sistema d’iman electromagnètic que permetrà excitar i desexcitar la part 
imantada del sistema de canvi de guia. 

De manera que quan es requereixi que el sistema estigui plegat s’activarà el 
iman, que tindrà suficient força com per desplaçar el pes propi del sistema de 
canvi de guies. 

Quan es necessiti desplegar el sistema de canvi de guia per a fer possible en 
canvi de guia, es desactivarà la força del iman i el sistema de canvi de guia es 

desplegarà, fent possible el canvi de guia del graons. 

 

També s’inclourà un sistema re travada format per un electroimant que permetrà 

travar el sistema de guia per impedir el seu moviment al pas dels graons. 
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El sistema de travada consistirà en un sistema compacte que inclourà un 
electroimant, un iman i dues molles. El funcionament del sistema de travada serà 

simple, basant-se en el recorregut que faria un pistó per dins d’un cilindre. 

L’electroimant accionarà l’imant per fer possible el desplaçament lineal del 

sistema de travada, obtenint així el sistema en posició plegada per a fer possible 
el canvi de guia. 

Per contra, quan no es necessiti fer el canvi de guia dels graons, l’electroimant es 
desactivarà fent possible la sortida del pistó del sistema de travada per l’acció de 
les molles, que d’aquesta manera, travarà el balancí del sistema de canvi de 

guies.  

 

Amb la col·locació del sistema de travada s’aconsegueix resistir el pes dels 
graons i s’evita que el balancí descendeixi. 

 

 

Figura 34. Sistema de travada en posició oberta. 

 

 

Figura 35. Sistema de travada en posició comprimida. 
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Es un sistema fàcil, silenciós, fiable, econòmic i compacte. 

 

- Càlcul de la secció de pistó. 

El pistó estarà fabricat amb acer F-1120 amb un límit elàstic de 400 MPa. 

En la posició més desfavorable, el pistó haurà de resistir un tallant de 556 N i un 
moment flector de 11,12 Nm. 

 

𝜍𝑉 =
3

4
∗
𝑉

𝑆𝑟
=

3

4
∗

556

100
= 4,17 𝑀𝑃𝑎 < 400 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜍𝑀𝑓 =
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼
=

11120 ∗ 5

1
12 ∗ 104

= 66,72 𝑀𝑃𝑎 < 400 𝑀𝑃𝑎 

 

Per tant, el pistó resistirà les sol·licitacions aplicades. 

 

- Característiques. 

S’instal·larà una xapa soldada a la guia que a través de cargols M3 anirà unida al 
sistema de travada, ja que d’aquesta manera es permet el fàcil desmuntatge per 

tal de canviar els imans o les molles si es desgastessin. 

 

Quan el sistema de travada està en posició oberta, l’imant s’activarà amb la  

polaritat inversa per evitar que el pistó es plegui per la fallida de la molla. 
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5.4. Sistema d’accionament. 

El sistema d’accionament serà l’encarregat de proporcionar la potència 

necessària per aconseguir el moviment rotacional dels graons. 

 

El sistema d’accionament estarà format pel dos motors, que seran els 

encarregats de proporcionar la potència a l’escala mecànica, pel sistema de 

transmissió, que serà l’encarregat de transmetre la potència des dels motors fins 

a l’eix que accionarà els graons, de dos reductor de velocitat angulars i dos 

reductors sense fi - corona, que adaptarà la velocitat del motor a la necessària a 

l’eix d’accionament dels graons i, finalment, del fre d’emergència necessària en 

cas d’aturada d’emergència. 

5.4.1. Motor 

Els motors seran els encarregat de proporcionar la potència necessària per 

aconseguir el moviment rotacional dels graons. 

 

Els motors que s’utilitzaran seran motors elèctrics, trifàsics i asíncrons i estaran 

connectats en paral·lel per aconseguir un funcionament sincronitzat dels dos 

motors. 

 

- Càlcul de la potència a l’arrencada 

A l’arrencada només hi haurà dues persones sobre els graons. 

 

massa persones = 2 persones * 75 kg  = 150 kg 

massa graons = 80 graons * 12.5 kg /graó = 1000 kg 

massa cadena = 200 kg 

massa passamans = 100 kg 

∅𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠  = 75 mm x 23 mm 

coef. Fricció acer-plàstic = 0.04 

∅𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒  = 800 mm x 18 mm 

∅𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  = 50 mm 

coef. Fricció rodament = 0.025 
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1

2
∗ 𝑚𝑅 ∗ 𝑉2 =

1

2
∗ 𝑚𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 𝑉2 +

200

2
∗ 𝑚𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑉2 +

200

2
∗ 𝐼𝐺2 ∗ 𝜔𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠

2 +
2

2
∗ 𝐼𝐺3 ∗ 𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟 .

2  

 

           𝑚𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 150 + 1000 + 100 + 200 = 1450 𝑘𝑔 

 

           𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0.5 𝑚/𝑠 

 

           𝑚𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 = 𝜋 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠
2 ∗ 𝑙𝑟𝑜𝑑𝑎 ∗ 𝜌𝑟𝑜𝑑𝑎 = 𝜋 ∗ (37.5 ∗ 10−3)2 ∗ 23 ∗ 10−3 ∗ 1000 =

              101.61 ∗ 10−3 𝑘𝑔 

 

           𝐼𝐺2 =
1

2
∗ 𝑚𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠

2 =
1

2
∗ 101.6 ∗ 10−3 ∗  37.5 ∗ 10−3 2 ∗ 23 ∗ 10−3 = 7.14 ∗

              10−3 𝑘𝑔 𝑚2 

 

           𝜔𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 =
𝑉

𝑟𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠
=

0.5

37.5∗10−3 = 13.33 𝑟𝑎𝑑/𝑠     

 

           𝑚𝑒𝑛𝑔𝑟 = 𝜋 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟
2 ∗ 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑟 ∗ 𝜌𝑒𝑛𝑔𝑟 = 𝜋 ∗ (0.4)2 ∗ 18 ∗ 10−3 ∗ 7800 = 70,58 𝑘𝑔 

 

           𝐼𝐺3 =
1

2
∗ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑟 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟

2 =
1

2
∗ 70,58 ∗  0.4 2 = 5,65 𝑘𝑔 𝑚2 

 

1

2
∗ 𝑚𝑅 ∗ 0.52 =

1

2
∗ 1450 ∗ 0.52 +

200

2
∗  101.61 ∗ 10−3 ∗ 0.52 +

200

2
∗ 7.14 ∗ 10−3 ∗ 13.332 +

4

2
∗ 5,65 ∗ 1,282 →  𝑚𝑅 = 2554,75 𝑘𝑔  

 

𝑃 =  𝑚𝑅 ∗ 𝑔 = 2554,75  ∗ 9.81 = 25062,09 𝑁 

𝑃𝑥 = 𝑃 ∗ 𝑠𝑖𝑛30º = 25062,09 ∗ 𝑠𝑖𝑛30º = 12531,05 𝑁 

𝑃𝑦 = 𝑃 ∗ 𝑐𝑜𝑠30º = 25062,09 ∗ 𝑐𝑜𝑠30º = 21704,41 𝑁 

 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑅 ∗ 𝑎 = 2554,75 ∗
0.5 − 0

2
= 638,69 𝑁 

 

𝑀𝐺 =  𝑃𝑥 + 𝐹𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 =  12531,05   + 638,69 ∗ 0.4 = 5267,90 𝑁𝑚 

 

𝑀𝑓 = 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑦 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎 + 𝜇𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑃𝑦 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡

= 0.04 ∗ 21704,41 ∗ 37.5 ∗ 10−3 + 0.025 ∗ 21704,41 ∗ 0.025 = 46,13 𝑁𝑚 

 

𝑃𝑀 =  𝑀𝐺 + 𝑀𝑓 ∗ 𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 =  5267,90 + 46,13 ∗ 1,28 = 6,81 𝑘𝑊 ≈ 𝟗,𝟐𝟔 𝑪𝒗 
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- Càlcul de la potència en règim 

En règim el número màxim de graons que hi haurà plens serà de 25 graons amb 

una capacitat de 2 persones per graó. 

 

massa persones = 50 persones * 75 kg  = 3750 kg 

massa graons = 80 graons * 12.5 kg /graó = 1000 kg 

massa cadena = 200 kg 

massa passamans = 100 kg 

∅𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠  = 75 mm x 23 mm 

coef. Fricció acer-plàstic = 0.04 

∅𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒  = 800 mm x 18 mm 

∅𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  = 50 mm 

coef. Fricció rodament = 0.025 

 

1

2
∗ 𝑚𝑅 ∗ 𝑉2 =

1

2
∗ 𝑚𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 𝑉2 +

200

2
∗ 𝑚𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑉2 +

200

2
∗ 𝐼𝐺2 ∗ 𝜔𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠

2 +
2

2
∗ 𝐼𝐺3 ∗ 𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟 .

2  

 

           𝑚𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 3750 + 1000 + 200 + 100 = 5050 𝑘𝑔 

 

           𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0.5 𝑚/𝑠 

 

           𝑚𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 = 𝜋 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠
2 ∗ 𝑙𝑟𝑜𝑑𝑎 ∗ 𝜌𝑟𝑜𝑑𝑎 = 𝜋 ∗  37.5 ∗ 10−3 2 ∗ 23 ∗ 10−3 ∗ 1000 =

              101.61 ∗ 10−3 𝑘𝑔 

 

           𝐼𝐺2 =
1

2
∗ 𝑚𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠

2 =
1

2
∗ 101.6 ∗ 10−3 ∗  37.5 ∗ 10−3 2 ∗ 23 ∗ 10−3 = 7.14 ∗

              10−3 𝑘𝑔 𝑚2 

 

           𝜔𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 =
𝑉

𝑟𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠
=

0.5

37.5∗10−3 = 13.33 𝑟𝑎𝑑/𝑠     

 

           𝑚𝑒𝑛𝑔𝑟 = 𝜋 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟
2 ∗ 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑟 ∗ 𝜌𝑒𝑛𝑔𝑟 = 𝜋 ∗  0.4 2 ∗ 18 ∗ 10−3 ∗ 7800 = 70,58 𝑘𝑔 

 

           𝐼𝐺3 =
1

2
∗ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑟 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟

2 =
1

2
∗ 70,58 ∗  0.4 2 = 5,65 𝑘𝑔 𝑚2 

 

1

2
∗ 𝑚𝑅 ∗ 0.52 =

1

2
∗ 5050 ∗ 0.52 +

200

2
∗  101.61 ∗ 10−3 ∗ 0.52 +

200

2
∗ 7.14 ∗ 10−3 ∗ 13.332 +

4

2
∗ 5,65 ∗ 1,282 →  𝑚𝑅 = 6154,80 𝑘𝑔  
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𝑃 =  𝑚𝑅 ∗ 𝑔 = 6154,80 ∗ 9.81 = 60378,09 𝑁 

𝑃𝑥 = 𝑃 ∗ 𝑠𝑖𝑛30º = 60378,09 ∗ 𝑠𝑖𝑛30º = 30189,05 𝑁 

𝑃𝑦 = 𝑃 ∗ 𝑐𝑜𝑠30º = 60378,09 ∗ 𝑐𝑜𝑠30º = 52288,96 𝑁 

 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑅 ∗ 𝑎 = 6154,80 ∗
0

2
= 0 𝑁 

 

𝑀𝐺 =  𝑃𝑥 + 𝐹𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 =  30189,05 + 0 ∗ 0.4 = 12075,62 𝑁𝑚 

 

𝑀𝑓 = 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑦 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎 + 𝜇𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑃𝑦 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡

= 0.04 ∗ 52288,96 ∗ 37.5 ∗ 10−3 + 0.025 ∗ 52288,96 ∗ 0.025 = 111,12 𝑁𝑚 

𝑃𝑀 =  𝑀𝐺 + 𝑀𝑓 ∗ 𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 =  12075,62 + 111,12  ∗ 1,28 = 15,60 𝑘𝑊 ≈ 𝟐𝟏,𝟐𝟑 𝑪𝒗 

 

 

- Selecció dels motors. 

Es triaran els motors a utilitzar del catàleg de motors asíncrons ABB. 

Els motors a triar seran els següents: 

 

material  potència 

tipus de 

motor velocitat 

parell 

arrancada pes 

núm. 

Pols 

              

alumini 11 kW 

M2AA 160 

MLA 

2921 

rpm 61,03Nm 82 kg 2 pols 

alumini 11 kW 

M2AA 160 

MLB 

1459 

rpm 165,37 Nm 84 kg 4 pols 

alumini 11 kW 

M2AA 160 

MLB 968 rpm 226,80 Nm 110 kg 6 pols 

ferro 11 kW 

M2BA 160 

MLA 

2921 

rpm 61,03 Nm 118 kg 2 pols 

ferro 11 kW 

M2BA 160 

MLB 

1459 

rpm 165,37 Nm 120 kg 4 pols 

ferro 11 kW 

M2BA 160 

MLB 968 rpm 226,80 Nm 156 kg 6 pols 

Taula 1. Característiques dels motors 11 kW de ABB. 

 

Tenint en compte que s’haurà de reduir la velocitat fins a valors molt petits 

 (12,5 rpm) triarem el motor de revolucions menors per tal de reduir la relació de 

transmissió del reductor, ja que això provocarà un menor preu del reductor. 

Per tant triarem el motor de 6 pols que ens aportarà una velocitat de 968 rpm. 

 

Per qüestions de dimensions amb el reductor, es triaran dos motors connectats 

en paral·lel per a reduir la potència a transmetre per cada reductor, i d’aquesta 
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manera poder reduir les dimensions i el pes total del sistema de transmissió de 

potència. 

 

Triarem el motor d’alumini per motius de pes. 

Les propietats dels motores es trobes a la figura 14 de l’Annex M. 

- Comprovació del parell d’arrencada del motor: 

El motor ens aporta un parell d’arrencada de 226,80 Nm. 

S’haurà de comprovar si amb aquest parell, el motor és capaç d’accionar el 

sistema de les escales mecàniques. 

La situació més desfavorable seria aquella en que l’escala mecànica s’hagués 

d’arrancar amb totes les persones sobre els graons. 

El parell necessari a l’eix d’accionament del graons, en aquest cas, seria de  

6093,37 Nm per motor. Tenint en compte que hi haurà una reducció de velocitat 

de: 

 

𝑖 =
𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑛𝑒𝑖𝑥
=

968

12,3
≈ 80 

 

Com que la  reducció total reduirà la velocitat que prové de motor amb una 
relació de transmissió de 80, també multiplicarà el parell amb la mateixa relació 

de transmissió. 

 

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 =
𝑃𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑖𝑥

𝑖
=

6093,37

80
= 76,17 𝑁𝑚 

 

El parell d’arrencada mínim que haurà de tenir el motor serà de 76,17 Nm. Com 
que els motors, de manera individual, ens aportarà fins a 226,80 Nm, els motor 
triats suportaran l’esforç. 

 

Els motors triats seran dos unitats del model M2AA 160 MLB de ABB amb una 

potència de 11 kW. 

 

- Dimensions bàsiques del motor. 

El motor ABB escollit tindrà dimensions de 370 mm d’altura i 584 mm de 
longitud. 

La base del motor anirà fixada a la bancada de l’escala mecànica per 4 cargols de 
M14. 

El diàmetre de l’eix de sortida del motor serà de ø 42 mm. 
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5.4.2. Transmissió. 

El sistema de transmissió és l’encarregat de transmetre la potència des del motor 

fins a l’eix d’accionament principal. 

 

Com a element de transmissió, només farem servir una caixa angular de 

transmissió de potència que ens permetrà transmetre la potència des de l’eix del 

motor al reductor que estan situats a un angle de 90º. 

 

La caixa de transmissió estarà formada d’engranatges cònics helicoïdals 

perfectes per transmetre altes potència en un espai reduït. 

 

- Característiques mecàniques de la caixa angular: 

Es triarà una caixa angular de TecnoPower, model P140, que permet la 

transmissió de 90º a través d’engranatges cònics helicoïdals de potències fins a 

16,1 kW. 

 

Aquest model de caixa angular permet les següents característiques mecàniques: 

o Parell màxim de 540 Nm 

o Revolucions màximes de 2000 rpm 

o Força radial màxima de 3500 N 

o Relació de transmissió 2:1 

 

S’escollirà les caixes angulars de TecnoPower perquè permeten obtenir un 

rendiment molt eficient (superior al 98%), que reduirà les pèrdues de potència i, 

a més, amb una elevada compactació que fa que el pes total de la transmissió 

angular sigui de 22 kg per unitat 

 

El sistema d’engranatges de la caixa angular serà a través d’oli sintètic ISO VG 

150 que el mateix fabricant el proporcionarà. 

Les propietats de la caixa angulat de transmissió es troba a la figura 15 i 16 de 

l’Annex N. 

 

- Parell i velocitat d’entrada i sortida de la caixa angular. 

A l’entrada de la caixa angular de transmissió, tindrem: 

o Una velocitat de 969 rpm 
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o Un parell de 76,17 Nm 

A la sortida de la caixa angular de transmissió, tindrem: 

o Una velocitat de 484,5 rpm 

o Un parell de 152,34 Nm 

Per tant, es triaran dues unitats de caixes TecnoPower model P140. 

- Acoblament de la caixa angular al motor: 

L’acoblament entre el motor i la caixa angular es realitzarà mitjançant un 

acoblament elàstic amb cub normal. 

Aquest acoblament ens permet unir els dos eixos i assegurar la transmissió de 

potència entre motor i caixa angular. 

S’utilitzarà un acoblament elàstic, model A-50 de l’empresa GUMMI. 

Aquest acoblament té les següents característiques: 

o Permet unir eixos des de 15 a 46 mm de diàmetre. 

o Permet transmetre parell fins a 420 Nm. 

 

Com que el parell a transmetre serà de 76,17 Nm, l’acoblament resistirà sense 

cap problema el parell aplicat. 

 

Es seleccionaran dos unitats de l’acoblament A-50 de GUMMI. 

Les propietats de l’acoblament GUMMI es trobes a la figura 17 de l’Annex O. 

 

- Dimensions de la caixa angular: 

La longitud de la caixa angular serà de 200 mm i l’amplada de 170 mm. 

 

El diàmetre de l’eix d’entrada serà de 32 mm, mentre que l’eix de sortida tindrà 

una secció de 32 mm. 

 

5.4.3. Reductor  

Per tal d’adaptar la velocitat angular i el parell torçor que ens aporten els motors, 

s’utilitzaran dos reductor de velocitat (multiplicador de parell) que ens permetran 

adaptar la velocitat i el parell als necessaris a l’eix d’accionament. 

 

Els motors ens aportaran una velocitat de sortida de 969 rpm, que s’haurà reduït 

amb la caixa angular a 484,5 rpm. Amb els reductor s’hauran d’adaptar les 

velocitat fins a les 12,3 rpm que requereix l’eix d’accionament. 

 

Per trobar la relació de transmissió, dividirem les dues velocitats: 
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𝑖 =
𝑛𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎

𝑛𝑒𝑖𝑥
=

484,5

12,3
≈ 40 

 

Com que ens surt una relació de transmissió alta, només serà possible 

aconseguir la reducció per mitjà de reductor sens fi –corona. A més, al tractar 

amb una màquina elevadora, s’ha d’instal·lar, per normativa, reductors sense fi –

corona per tal d’evitar caigudes en cas de fallida elèctrica. 

 

Els reductors hauran de resistir les característiques: 

o 8 kW de potència 

o Un parell de 6200 Nm 

o Relació de transmissió de i=40 

 

- Selecció dels reductors: 

Els reductors que s’instal·laran a l’escala mecànica seran el SK..76C..40-I, de la 

marca REXNOLD. 

Les propietats dels reductors REXNOLD estaran a la figura 18 de l’Annex P. 

 

Aquests reductors sense fi – corona ens proporcionaran la velocitat i el parell 

necessaris a l’eix d’accionament perquè els graons es desplacin amb una 

velocitat de 0,5 m/s ± 5%, tal i com diu la normativa UNE-EN 115-

1:2008+A1:2010 (capítol 5.4.1.2.1). 

 

- Característiques mecàniques dels reductors: 

o Relació de transmissió de 39,50. 

o Parell màxim admissible de 8000 Nm. 

o Potència a transmetre 10,5 kW a 500 rpm. 

 

- Característiques físiques del reductor: 

o El reductor tindrà un pes total de 280 kg. 

o El reductor tindrà una longitud de 704,5 mm i una altura de  

420 mm. 

o L’eix d’entrada tindrà un diàmetre de 19 mm, mentre que l’eix de 

sortida tindrà un diàmetre de 90 mm. 

 

- Acoblaments dels reductors amb les caixes angulars de transmissió: 

Els acoblament entre les caixes angulars i els reductors es realitzarà mitjançant  

acoblaments elàstic amb cub normal. 

Aquests acoblaments ens permeten unir els dos eixos i assegurar la transmissió 

de potència entre motor i caixa angular. 
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S’utilitzarà un acoblament elàstic, model A-50 de l’empresa GUMMI. 

 

Aquest acoblament té les següents característiques: 

o Permet unir eixos des de 15 a 45 mm de diàmetre. 

o Permet transmetre parell fins a 420 Nm. 

 

Com que el parell a transmetre serà de 308,68 Nm, els acoblaments resistiran 

sense cap problema el parell aplicat. 

 

Es seleccionaran dos unitats de l’acoblament A-50 de GUMMI. 

 

5.4.4. Eix d’accionament 

L’eix d’accionament serà l’encarregat de transmetre la potencia a l’engranatge 

principal que farà girar la cadena de graons. 

 

- Càlcul de l’eix d’accionament. 

El tallant i el flector al que estarà sotmès l’eix d’accionament, es pot despreciar 

en comparació al torçor aplicat a l’eix 

Per tant, calcularem la secció de l’eix d’accionament basant-nos en el torçor al 

que estarà sotmès. 

 

Pel disseny del suport inferior, s’utilitzarà l’acer de maquinària 1060 amb un límit 

elàstic de 650 MPA i un límit de ruptura de 920 MPa. 

Tindrem un moment torçor de 6200 Nm. 

 

𝜏 =  
𝑀

𝑊𝑡
  →  𝜏 =

6200000
𝜋

16 ∗ 𝑑3
=

31576341

𝑑3
𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚 =   3 ∗ 𝜏 =  3 ∗
31576341

𝑑3
=

54691827

𝑑3
𝑀𝑃𝑎 

 

𝜍𝑎 =  0 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜍𝑓′ = 0.5 ∗ 𝜍𝑅 = 0.5 ∗ 920 = 460 𝑀𝑃𝑎  

 

𝑘𝑎 = 0.7 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑑)  

𝑘𝑏 = 0.75 (𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∅ 50 𝑚𝑚)  

𝑘𝑐 = 0,577 (𝑠𝑜𝑙 · 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó)  

𝑘𝑑 = 1.00 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡)  
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𝑘𝑒 = 0.9 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒ï𝑑𝑜𝑟)  

𝑘𝑓 = 1.5 (𝑐𝑎𝑛𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó)  

 

𝜍𝑓 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝜍𝑓
′ = 0.7 ∗ 0.75 ∗ 0.577 ∗ 1 ∗ 0.9 ∗ 460 = 125,42 𝑀𝑃𝑎 

 

Segons els Diagrama de Söderberg, 

  

𝜍𝑚
𝑆 =  

𝜍𝑓
𝜍𝑎
𝜍𝑚

+
𝜍𝑓

𝜍𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐

=     
125,42

0
54691827

+
125,42

650

= 650 𝑀𝑃𝑎     

 

Segons normativa, per a elements de transmissió s’haurà d’aplicar un factor de 
seguretat de 5. 

𝐹𝑆 =
𝜍𝑚
𝑆

𝜍𝑚
 →   5 =

650

54691827
𝑑3

→ 𝑑 =   
5 ∗ 54691827

650

3

= 74,94 𝑚𝑚 

 

S’utilitzarà un diàmetre de l’eix de 90 mm, per acoblar amb el reductor, en el 

tram central i un diàmetre de 80 mm al tram dels engranatges principals, ja que 
d’aquesta manera aconseguirem la limitació axial de l’engranatge principal en un 
del sentits. 

Es reduirà la secció de l’eix principal als seus extrems a diàmetre 78 amb una 
longitud de 125 mm per extrem per encaixar amb els rodaments. 

 

- Càlcul de la xaveta a utilitzar en el eix d’acoblament. 

Es calcularà la xaveta a tallant amb unes propietats iguals que la de l’eix, de 

manera que en cas de sobrecàrrega d’ús falli abans la xaveta que no el propi eix. 

Ja que d’aquesta manera utilitzem la xaveta com a element de seguretat a més 

d’element d’unió. 

 

El reductor crearà un torçor de 6200 Nm, que aplicat a l’extrem de l’eix de 90 

mm de diàmetre, actuarà una força de: 

 

𝐹 = 𝑇/𝑅 = 6200 𝑁𝑚/ 45 ∗ 10−3 = 137.78 𝑘𝑁 

 

Actuarà una força de 137,78 kN a la xaveta. 

Es calcularà la secció resistent mínima que haurà de tenir la xaveta per a resistir 

el torçor del reductor. 

 

𝜏 = 0.5 ∗ 𝜍 =
4

3
∗
𝑉

𝑆𝑟
→ 𝑆𝑟 =

8

3
∗
𝑉

𝜍
=

8

3
∗

137780

650
= 565,25 𝑚𝑚2 
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La secció mínima que haurà de tenir la xaveta per a resistir el torçor del reductor 

serà de 565,25 mm2 

S’utilitzarà xavetes DIN 6885, que la normativa ens indica que per a eixos  entre 

75 i 85 mm s’utilitzaran xavetes de secció bxh=22x14. 

Les propietats de les xavetes DIN 6885 es trobes a la figura 19 de l’Annex Q. 

 

Finalment, només s’haurà de calcular la longitud mínima que haurà de tenir la 
xaveta per a resistir el torçor. 

 

𝑆𝑟 = 𝑏 ∗ 𝐿 → 𝐿 =
𝑆𝑟

𝑏
=

565,25

25
= 22,61 𝑚𝑚 

 

La longitud mínima necessària de xaveta serà de 22,61 mm. 

 

Per tant, utilitzarem dues xaveta de bxhxL de 22x14x200 mm a la secció dels 

reductors, i xavetes de 22x14x56 mm a les secció dels engranatges principals, 

segons DIN 6885 per cadascun dels dos reductors, aplicades una a cada costat 

del reductor. 

 

- Procés de fabricació. 

Els eixos de transmissió es faran a través del mecanitzat d’un torn. Amb plaques 

d’acer dur es cilindraran els eixos en brut fins a deixar-los amb les dimensions i 

qualitats superficials assignades als plànols corresponents. 

Posteriorment, amb una fresadora amb un fresolí cilíndric es mecanitzaran els 

allotjament per a les xavetes. 

 

- Selecció dels rodaments de l’eix de transmissió: 

S’instal·laran dos rodaments FNL 518 A de la marca SKF per fixar l’eix a la 

bancada i permetre el correcte gir de l’eix. 

 

- Característiques dels Rodaments: 

Els rodaments tindran les següents característiques: 

o Rodaments de boles 1218 K 

o Pes de 12 kg 

o Càrrega de ruptura vertical de 170 kN 

o Fixació a les parets de l’estructura portant amb 4 cargols mètrica 

M16 

o Allotjament de l’eix de 80 mm de diàmetre 

Les propietats del rodament FNL 518 A es trobes a la figura 20 de l’Annex R. 
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5.4.5. Eix d’unió entre caixa angular i reductor: 

Pel fet de que el sistema motor està compost de dos motors, s’hauran de 

col·locar els dos motors un al costat de l’altre. 

Això ens obliga a unir la transmissió entre la caixa angular i el reductor de forma 

directe a través dels acoblaments elàstics per reduir espai. Per tant, s’haurà de 

fer un eix d’unió que connecti l’eix de sortida de la caixa angular del motor més 

llunyà amb el seu reductor. 

 

- Càlcul del diàmetre de l’eix d’unió. 

El tallant i el flector al que estarà sotmès l’eix d’unió, es pot despreciar en 

comparació al torçor aplicat a l’eix 

Per tant, calcularem la secció de l’eix d’unió basant-nos en el torçor al que estarà 

sotmès. 

 

Pel disseny del suport inferior, s’utilitzarà l’acer de maquinària 1060 amb un límit 

elàstic de 650 MPA i un límit de ruptura de 920 MPa. 

Tindrem un moment torçor de 152,34 Nm. 

 

𝜏 =  
𝑀

𝑊𝑡
  →  𝜏 =

152340
𝜋

16 ∗ 𝑑3
=

775862

𝑑3
𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚 =   3 ∗ 𝜏 =  3 ∗
775862

𝑑3
=

1343832

𝑑3
𝑀𝑃𝑎 

 

𝜍𝑎 =  0 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜍𝑓 ′ = 0.5 ∗ 𝜍𝑅 = 0.5 ∗ 920 = 460 𝑀𝑃𝑎  

 

𝑘𝑎 = 0.7 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑑)  

𝑘𝑏 = 0.75 (𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∅ 50 𝑚𝑚)  

𝑘𝑐 = 0,577 (𝑠𝑜𝑙 · 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó)  

𝑘𝑑 = 1.00 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡)  

𝑘𝑒 = 0.9 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒ï𝑑𝑜𝑟)  

𝑘𝑓 = 1.5 (𝑐𝑎𝑛𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó)  

 

𝜍𝑓 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝜍𝑓
′ = 0.7 ∗ 0.75 ∗ 0.577 ∗ 1 ∗ 0.9 ∗ 460 = 125,42 𝑀𝑃𝑎 
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Segons els Diagrama de Söderberg, 

  

𝜍𝑚
𝑆 =  

𝜍𝑓
𝜍𝑎
𝜍𝑚

+
𝜍𝑓

𝜍𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐

=     
125,42

0
1343832

+
125,42

650

= 650 𝑀𝑃𝑎     

 

Segons normativa, per a elements de transmissió s’haurà d’aplicar un factor de 

seguretat de 5. 

𝐹𝑆 =
𝜍𝑚
𝑆

𝜍𝑚
 →   5 =

650

1343832
𝑑3

→ 𝑑 =   
5 ∗ 1343832

650

3

= 21,78 𝑚𝑚 

 

S’utilitzarà un eix de diàmetre 32 per facilitar l’acoblament amb els rodaments. 

La longitud de l’eix serà de 400 mm i anirà acoblat, igualment, a la caixa angular 
i al reductor amb acoblaments A-50 de GUMMI. 

 

- Procés de fabricació. 

Els eixos de transmissió es faran a través del mecanitzat d’un torn. Amb plaques 

d’acer dur es cilindraran els eixos en brut fins a deixar-los amb les dimensions i 

qualitats superficials assignades als plànols corresponents. 

Posteriorment, amb una fresadora amb un fresolí cilíndric es mecanitzaran els 

allotjament per a les xavetes. 

 

- Càlcul de la xaveta a utilitzar en el eix de transmissió: 

Es calcularà la xaveta a tallant amb unes propietats iguals que la de l’eix, de 

manera que en cas de sobrecàrrega d’ús falli abans la xaveta que no el propi eix. 

Ja que d’aquesta manera utilitzem la xaveta com a element de seguretat a més 

d’element d’unió. 

 

El reductor crearà un torçor de 210 Nm, que aplicat a l’extrem de l’eix de 90 mm 

de diàmetre, actuarà una força de: 

 

𝐹 = 𝑇/𝑅 = 210 𝑁𝑚/16 ∗ 10−3 = 13,13 𝑘𝑁 

 

Actuarà una força de 13,13 kN a la xaveta. 

Es calcularà la secció resistent mínima que haurà de tenir la xaveta per a resistir 

el torçor del reductor. 
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𝜏 = 0.5 ∗ 𝜍 =
4

3
∗
𝑉

𝑆𝑟
→ 𝑆𝑟 =

8

3
∗
𝑉

𝜍
=

8

3
∗

13130

650
= 54 𝑚𝑚2 

 

La secció mínima que haurà de tenir la xaveta per a resistir el torçor del reductor 

serà de 54 mm2 

S’utilitzarà xavetes DIN 6885, que la normativa ens indica que per a eixos  entre 
30 i 38 mm s’utilitzaran xavetes de secció bxh=10x8. 

Les propietats de les xavetes DIN 6885 es trobes a la figura 19 de l’Annex Q. 

 

Finalment, només s’haurà de calcular la longitud mínima que haurà de tenir la 
xaveta per a resistir el torçor. 

 

𝑆𝑟 = 𝑏 ∗ 𝐿 → 𝐿 =
𝑆𝑟

𝑏
=

54

10
= 5,4 𝑚𝑚 

 

La longitud mínima necessària de xaveta serà de 5,4 mm. 

 

Per tant, utilitzarem dues xaveta de bxhxL de 10x8x11 mm segons DIN 6885 per 

cadascun dels acoblaments elàstics. 

 

5.4.6. Engranatge Principal 

L’engranatge principal serà l’encarregat de subministrar el moviment rotacional 

als graons a través de la cadena de graons. 

 

 Material 

L’engranatge principal, igual que l’eix, estarà fabricat amb l’acer de maquinaria 

1016, ja que proporciona unes altes característiques mecàniques. 

L’acer 1016 tindrà un límit elàstic de 650 MPa i un límit de ruptura de 920 MPa. 

 

S’utilitza aquest acer ja que aporta grans propietats per a elements de 
transmissió de forces. 

 

 Dimensions 

Com que cada eslavó de la cadena de graons fa 125,5 mm de llargada, aquesta 

distància ens definirà el pas que han de tenir els allotjaments de l’engranatge 

principal. 

 

Per aconseguir el pas de 125,5 mm en un número enter de vegades a la 

circumferència de l’engranatge principal, l’engranatge tindrà un diàmetre exterior 

de 785,28 mm. 
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L’engranatge principal tindrà el cos principal de ø 785,28 mm x 18 mm, i una 

extensió cap a una de les bandes de øext 120 mm x 20 mm amb un forat de  

øint  82 mm per introduir l’eix principal. 

La funció de l’extensió serà la d’allotjar la xaveta que farà girar l’engranatge 

principal.  

 

 

Figura 36. Engranatge principal, accionador dels graons. 

 

 Característiques 

L’engranatge principal estarà dotat de 24 forats amb separació igual de 125,5 

mm a través de la seva circumferència que farà d’accionador dels engranatges 

de l’escala mecànica. 

Aquests forats tindran un diàmetre de 26 mm per a poder allotjar amb comoditat 

la cadena de graons de diàmetre 25 mm. 

 

- Càlcul de la secció resistent: 

Caldrà assegurar-se que els engranatges principals tindran una superfície de 

contacte suficient per accionar els graons de l’escala mecànica. 

 

A l’eix principal actuarà un torçor de 6200 Nm, que aplicat als forats de l’extrem 

de l’engranatge principal, hi haurà una força de: 

 

𝐹 = 𝑇 ∗ 𝑑𝑥 = 6200 𝑁𝑚 ∗ 0,4 𝑚 = 15500 𝑁 
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Per tant, cada forat de l’engranatge haurà de suportar una força de 15,5 kN. 

Sabent la força a resistir, es calcularà la secció resistent mínima que necessitarà 

el forat per resistir la força. 

L’engranatge principal estarà fabricat amb acer 1016 amb un límit elàstic de 650 

Nm.  

 

𝜍 =
𝑁

𝑆𝑟′
→ 𝑆𝑟′ =

𝑁

𝜍
=

15500

650
5 

= 119,23 𝑚𝑚2 

 

Sabent que l’amplada de l’engranatge principal serà de 18 mm i que el la 

profunditat del forat serà el radi del forat, es podrà calcular la secció resistent 
real: 

𝑆𝑟 = 𝑏 ∗  = 13 ∗ 18 = 234 𝑚𝑚2  

 

La secció resistent del forat de l’engranatge serà superior a la mínima 

necessària, per tant, cada forat de l’engranatge resistirà la força a aplicar. 

 

 Xaveta 

L’engranatge principal es realitzarà una ranura de bxh de 22x7 mm per tal 

d’allotjar la xaveta i permetre la transmissió de potència des de l’eix 

d’accionament. 

 

 Procés de fabricació 

L’engranatge principal es realitzarà amb una fase prèvia per conformació per 

emmotllament i un posterior mecanitzat amb CNC que aportarà les dimensions i 

qualitats necessàries per la peça final. 
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5.4.7. Taula de suport del sistema d’accionament. 

S’instal·larà una taula per suportar tots els elements de transmissió de potència 

(motors, caixes angulars i reductors). 

L’objectiu de la taula de suport serà subjectar tots els elements i mantenir els 

eixos de transmissió concèntrics per tal de fer possible la transmissió de potència 

amb eficiència. Per això, es realitzaran diversos suports a diferent nivells per tal 

d’aconseguir aquesta concentricitat dels eixos, tal i com es mostra a la figura 37. 

 

 

Figura 37. Taula de suport del sistema d’accionament. 

 

Per tant, els reductors es col·locaran a nivell de la taula de suport fixats amb 4 

cargols M10 cadascun. Els motors es col·locaran sobre plataformes elevades a 15 

mm del nivell de la taula de suport i aniran fixats amb 4 cargols M14 cadascun i 

les caixes angulars aniran col·locades sobre plataformes elevades a 100 mm i 

fixades amb 4 cargols M8 cadascuna. 

 

S’instal·larà una estructura de barres rectangulars buides sota la taula de suport 

per tal de resistir el pes de tots els elements de transmissió i per reduir la fletxa 

màxima entre els extrems. 
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Figura 38. Taula de suport del sistema d’accionament. 

 

 Material 

La taula de suport es realitzarà amb alumini 6061-0 amb un límit elàstic de  

270 MPa, ja que el volum de la taula de suport serà bastant gran i en el cas de 

construir-ho amb acer tindria un pes massa elevat. 

Els perfils rectangulars buits que es col·locaran sota la taula motora seran perfils 

normalitzats d’acer estructural S275. 

 

 Dimensions. 

Les dimensions de l’estructura principal seran 1400 mm d’amplada, 1150 mm de 

longitud i un espessor de 20 mm. 

Es realitzarà una reducció lateral de 525 mm de longitud amb una reducció 

d’amplada de 140 mm per banda, per tal que puguin girar correctament els 

engranatges principals. 

També es realitzaran dues ranures més petites de 100 mm de longitud i 60 mm 

d’amplada per tal que hi hagi un correcte pas de les rodes dels graons sense que 

col·lisionin amb la taula de suport. 

 

 Càlculs resistents 

La massa total dels elements a suportar per la taula serà de: 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  2 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 + 2 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 2 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 + 5

∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑏𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑖𝑥 + 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 + 2

∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

𝑚𝑇 = 2 ∗ 280 + 2 ∗ 110 + 2 ∗ 22 + 2 ∗ 22 + 5 ∗ 5,32 + 2,5 + 70 + 2 ∗ 78 = 1100 𝑘𝑔 
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Es calcularà la tensió mínima del material per resistir les sol·licitacions dels 

elements de transmissió. 

Considerem la condició més negativa, fent la hipòtesis de que tota la massa es 

troba situada al punt més desfavorable, al centre de la taula de suport. 

 

𝜍 =
𝑀𝑓

𝑊
→  𝜍 =

1100 ∗ 10 ∗ 700

1
6
∗ 1150 ∗ 202

= 100,44 𝑀𝑃𝑎 

 

El material de la taula de suport serà l’alumini 6061-0 amb un límit elàstic de 

270 MPa, per tant, el material resistirà les sol·licitacions més desfavorables sense 

plastificar. 

 

 Càlcul de fletxa màxima 

Suposarem que tot el pes es distribueix uniformement i constant per tota la 

superfície de la taula de suport. Tindrem una càrrega superficial de: 

 

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 1120 ∗ 1150 + 625 ∗ 280 = 1,463 𝑚2 

 

La càrrega superficial serà: 

 

𝑄 =
𝑃

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓
=

11000

1,463
= 7518,8

𝑁

𝑚2
 

 

Tenint en compte que la longitud de la taula de suport és de 1150 mm, s’aplicarà 

una càrrega lineal de: 

 

𝑞 = 𝑄 ∗ 𝑑 = 7518,8 ∗ 1,15 = 8,65 𝑘𝑁/𝑚 

 

La inèrcia que evitarà la fletxa de la taula serà el propi gruix de la taula de suport 

d’alumini i les barres rectangulars d’acer, per tant calcularem la inèrcia que 

aportarà cada element. 

 

𝐼𝐴𝑙 =
1

12
∗ 1150 ∗ 203 = 766666,67 𝑚𝑚4 

 

𝐼𝐴𝑐𝑒𝑟 =
1

12
∗   40 ∗ 302 −  36 ∗ 263  = 37272 𝑚𝑚4 
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La fletxa màxima de la taula de suport la calcularem a través de la fórmula de 
fletxa màxima de les bigues biarrapenjades: 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
5 ∗ 𝑞 ∗ 𝐿4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
=

5 ∗ 8,65 ∗ 14004

384 ∗ [ 210000 ∗ 3 ∗ 37272 +  71000 ∗ 766666,67 ]
= 5,55 𝑚𝑚 

 

La normativa UNE EN-115:2009+A1:2010 obliga a una fletxa màxima de L/200. 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝐿

200
=

1400

200
= 7 𝑚𝑚 

 

Per tant, la fletxa obtinguda de 5,55 mm serà inferior a la màxima admesa de  

7 mm per la normativa europea. 

 

- Càlcul de la fletxa màxima de la zona en voladís (reductors sense fi-

corona): 

Suposarem que tot el pes es distribueix uniformement i constant per tota la 

superfície de la taula de suport. Tindrem una càrrega superficial de: 

 

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 1120 ∗ 525 = 0,588 𝑚2 

 

La càrrega superficial serà: 

 

𝑄 =
𝑃𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓
=

2 ∗ 280 ∗ 9,81

0,588
= 9523,81

𝑁

𝑚2
 

 

Tenint en compte que la longitud de la zona en voladís és de 1120 

 

𝑞 = 𝑄 ∗ 𝑑 = 9523,81 ∗ 1,12 = 10,66
𝑘𝑁

𝑚
 

 

La inèrcia que evitarà la fletxa de la taula serà el propi gruix de la taula de suport 

d’alumini i les barres rectangulars d’acer, per tant, calcularem l’ inèrcia que 

aportarà cada element. 

 

𝐼𝐴𝑙 =
1

12
∗ 1120 ∗ 203 = 766666,67 𝑚𝑚4 

 

𝐼𝐴𝑐𝑒𝑟 =
1

12
∗   40 ∗ 302 −  36 ∗ 263  = 37272 𝑚𝑚4 
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La fletxa màxima de la taula de suport la calcularem a través de la fórmula de 
fletxa màxima de les bigues biarrapenjades: 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑞 ∗ 𝐿4

8 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
=

10,66 ∗ 5254

8 ∗ [ 210000 ∗ 2 ∗ 37272 +  71000 ∗ 766666,67 ]
= 1,44 𝑚𝑚 

 

La normativa UNE EN-115:2009+A1:2010 obliga a una fletxa màxima de L/200. 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝐿

200
=

525

200
= 2,62 𝑚𝑚 

 

Per tant, la fletxa obtinguda de 1,44 mm serà inferior a la màxima admesa de 

2,62 mm per la normativa europea. 

 

- Unió entre base de perfil rectangular i taula de suport: 

Degut a la diferent naturalesa entre alumini i acer, s’utilitzarà la soldadura CMT 

que permet unir l’acer i l’alumini mantenint les propietats dels dos materials 

intactes i obtenint una unió molt resistent. 

Ja que la soldadura entre les dues parts té com a únic objectiu evitar el 

desplaçament entre elles, es realitzarà una unió CMT per punt situats a una 

distància entre punts de 200 mm. 

 

5.4.8. Accionador del Passamans. 

L’accionador del passamans serà l’encarregat de dotar del moviment rotacional al 

passamans perquè es desplaci a través de l’escala mecànica amb la mateixa 

velocitat lineal que els graons. 

 

- Càlcul de la potència necessària per accionar el passamans. 

 

           𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑎𝑛𝑠 = 200 𝑘𝑔 

 

           𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0.5 𝑚/𝑠 

 

S’utilitzarà un engranatge de plàstic de diàmetre 400 mm, ja que no ha de patir 
grans sol·licitacions. D’aquesta manera s’aconseguirà reduir el pes del sistema. 

 

           𝑚𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 = 𝜋 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒
2 ∗ 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 ∗ 𝜌𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑔𝑒 = 𝜋 ∗ (0,2)2 ∗ 0,1 ∗ 1500 =

              18,85 𝑘𝑔 
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           𝐼𝐺2 =
1

2
∗ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒

2 =
2

2
∗ 18,85 ∗  37.5 ∗ 10−3 2 ∗ 0,2 = 0,38 𝑘𝑔 𝑚2 

 

           𝜔𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 =
𝑉

𝑟𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠
=

0.5

0,2
= 2,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠     

 

1

2
∗ 𝑚𝑅 ∗ 𝑉2 =

1

2
∗ 𝑚𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 𝑉2 +

200

2
∗ 𝑚𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑉2 +

200

2
∗ 𝐼𝐺2 ∗ 𝜔𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠

2 +
2

2
∗ 𝐼𝐺3 ∗ 𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟 .

2  

 

 

1

2
∗ 𝑚𝑅 ∗ 0.52 =

1

2
∗ 200 ∗ 0.52 +

2

2
∗  0,38 ∗ 2.52 →  𝑚𝑅 = 219 𝑘𝑔  

 

𝑃 =  𝑚𝑅 ∗ 𝑔 = 219  ∗ 9.81 = 2148,39 𝑁 

𝑃𝑥 = 𝑃 ∗ 𝑠𝑖𝑛30º = 2148,39 ∗ 𝑠𝑖𝑛30º = 1074,20 𝑁 

𝑃𝑦 = 𝑃 ∗ 𝑐𝑜𝑠30º = 2148,39 ∗ 𝑐𝑜𝑠30º = 1860,56 𝑁 

 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑅 ∗ 𝑎 = 219 ∗
0.5 − 0

2
= 54,75 𝑁 

 

𝑀𝐺 =  𝑃𝑥 + 𝐹𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 =  1074,20 + 54,75 ∗ 0.2 = 225,79 𝑁𝑚 

 

S’aplicarà un coeficient de fricció alt, per possibles recolzaments de les persones 

al passamans. 

 

𝑀𝑓 = 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑦 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 + 𝜇𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑃𝑦 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡

= 0.30 ∗ 1860,56 ∗ 0,2 + 0.025 ∗ 1860,56 ∗ 0.025 = 129,82 𝑁𝑚 

 

𝑃𝑀 =  𝑀𝐺 + 𝑀𝑓 ∗ 𝜔𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 =  225,79 + 129,82 ∗ 2,5 = 896,51 𝑊 ≈ 𝟏,𝟐𝟐 𝑪𝒗 

 

De la potència que rebrà l’eix d’accionament provinent dels motors, 896.51 W 
s’utilitzarà per accionar el passamans. 

 

S’utilitzarà una transmissió de politges i corretges ja que permeten transmetre 
potències no massa altes amb un nivell acústic molt baix. 
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 Sistema de transmissió de potència des de l’eix d’accionament fins a la 

politja de moviment del passamans. 

 

 

Figura 39 Situació del sistema d’accionament del passamans. 

 

El sistema de transmissió de potència estarà format per un corretja que 

transmetrà la potència des de la politja de diàmetre 250 mm unida a l’eix 

d’accionament a l’eix auxiliar de la politja, on hi haurà una politja de 125 mm. 

S’utilitzarà un eix auxiliar de la politja degut a que no es pot realitzar una 

connexió directe entre l’eix d’accionament i l’eix principal de la politja per motius 

d’espai. 

 

Amb aquesta corretja aconseguim duplicar la velocitat angular, respecte la que 

duia l’eix d’accionament, ja que hi haurà una relació de transmissió de i=2. 

 

𝑖 =
𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎

𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢ï𝑑𝑎
=

250

125
= 2 

 

Amb la segona corretja simplement el que s’aconsegueix es traslladar la potència 

des de l’eix auxiliar de la politja fins l’eix principal de la politja. Tant la politja 

conductora com la politja conduïda tindran diàmetre 125 mm, per tant, tindran la 

mateixa velocitat angular. 

A l’eix principal de la politja es col·locarà una politja de diàmetre 400 mm que 

proporcionarà la velocitat angular al passamans de l’escala mecànica. 
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Com que la velocitat del passamans ha de ser la mateixa que la dels graons per 

evitar desestabilitzar als passatgers de l’escala mecànica, es calcularà el 

diàmetre de la politja com: 

 

𝑖 =
𝜔2

𝜔1
=

𝐷1

𝐷2
→  𝐷2 =

𝐷1

2
=

800

2
= 400 𝑚𝑚 

 

S’instal·laran dues politges de diàmetre 80 mm, situades una a cada banda de la 
politja accionadora del passamans, per tal de proporcionar una elevada tensió al 

passamans i aconseguir la fricció necessària entre el passamans i la politja per 
obtenir una transmissió de velocitat sense lliscament. 

 

 Selecció de corretges 

Les corretges que s’utilitzaran seran corretges trapezoïdals del tipus A segons la 

normativa UNE 18006-93 ja que permeten transmetre potències amb una alta 
fiabilitat. 

Les dimensions de les corretges es poden veure a la figura 23 de l’Annex V. 

 

Les corretges del tipus A segons UNE 18006-93 podran transmetre fins a 0,8 Cv 

amb velocitats inferiors a 4 m/s, per tant, s’haurà d’instal·lar dos sistemes de 
transmissió de corretges, un a cada costat dels graons que permetran 
transmetre fins a 1,6 Cv. 

 

Les corretges amb una relació de transmissió i=2 tindran una longitud total de  

2 metres. 

Les corretges amb una relació de transmissió i=1 tindran una longitud total de 

993 mm. 

 

Les corretges escollides son de l’empresa ROBERAJ S.A. tipus 0801-0802 

(corretja trapezoïdal). 

 

 Característiques de les politges d’acoblament amb les corretges. 

Les politges compliran la normativa UNE 18164-85 que diu que les politges  
tipus A no poden tenir un diàmetre menor de 75 mm. 

 

El material que s’utilitzarà per la fabricació de les politges serà el plàstic 

termoplàstic PA (poliamides) que aportes unes altes propietats mecàniques, i 
resistència a la fatiga i als impactes. A més, permet una fàcil coloració de la seva 
superfície. 

  

Les dimensions de la cavitat de la corretja compleix la normativa UNE 18006-93. 

Les dimensions de les politges es troben definides als plànols P.4.7, P.4.8, P.4.9 i 

P.4.10. 
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 Característiques de la politja accionadora del passamans. 

La politja accionadora del passamans tindrà un diàmetre de 400 mm per poder 

aportar una velocitat lineal al passamans de 0,5 m/s i una amplada de 80 mm. 

La ranura per accionar el passamans tindrà una profunditat de 25 mm amb una 

amplada de 70 mm on s’allotjarà el passamans i permetrà transmetre la velocitat 

de la politja al passamans gràcies a la fricció obtinguda per la tensió de les 

politges d’ajust.  

 

A la politja accionadora si realitzarà una ranura, segon la normativa DIN 6885, 

per tal d’allotjar la xaveta de b x h de 18x11 de l’eix de les politges. 

 

El material que s’utilitzarà per la fabricació de les politges serà el plàstic 

termoplàstic PA (poliamides) que aportes unes altes propietats mecàniques, i 
resistència a la fatiga i als impactes. A més, permet una fàcil coloració de la seva 

superfície. 

 

 Característiques de les politges d’ajust. 

Les politges d’ajust són dues politges que es col·locaran una a cada costat de la 

politja accionadora del passamans i que la seva funció es guiar la politja cap a la 

politja accionadora i, a més, tensar el passamans perquè hi hagi suficient pressió 

del passamans sobre la politja accionadora perquè d’aquesta maner s’evita el 

lliscament entre les dues peces. 

 

El material que s’utilitzarà per la fabricació de les politges serà el plàstic 

termoplàstic PA (poliamides) que aportes unes altes propietats mecàniques, i 
resistència a la fatiga i als impactes. A més, permet una fàcil coloració de la seva 

superfície. 

 

A la politja d’ajust es realitzarà un ranurat lateral a cada costat per tal d’acoblar 

el rodament de boles de una filera model 98205 de SKF. 

 

- Característiques del rodament 98205. 

Les característiques del rodament 98205 de SKF són: 

 

o Diàmetre interior de 28 mm 

o Diàmetre exterior de 52 mm 

o Amplada de 9 mm 

o Velocitat màxima de 18000 rpm 

o Pes de 78 g 

 

Les característiques del rodament 98205 es troben a la figura 22 de l’Annex T. 
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Les politges d’ajust rodaran sobre el mateix suport que les fixarà a les plaques 

laterals de l’estructura portant.  

La politja quedarà restringida lateralment, per una banda, pel suport de l’eix de 

la politja d’ajust, i, per l’altre banda, pel tancament que es fixarà a través d’un 

cargol M14, tal i com es mostra a la figura següent. 

 

 

Figura 40. Suport i politja d’ajust. 

 

 Eix de les politges 

L’eix de les politges serà l’encarregat de suportar les politges i fer-les girar. 

 

- Càlcul del diàmetre de l’eix d’unió. 

El tallant i el flector al que estarà sotmès l’eix d’unió, es pot despreciar en 

comparació al torçor aplicat a l’eix 

Per tant, calcularem la secció de l’eix d’unió basant-nos en el torçor al que estarà 

sotmès. 

 

Pel disseny del suport inferior, s’utilitzarà l’acer de maquinària 1060 amb un límit 

elàstic de 650 MPA i un límit de ruptura de 920 MPa. 

Tindrem un moment torçor de 355,61 Nm. 

 

𝜏 =  
𝑀

𝑊𝑡
  →  𝜏 =

355610
𝜋

16 ∗ 𝑑3
=

1811107

𝑑3
𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚 =   3 ∗ 𝜏 =  3 ∗
1811107

𝑑3
=

3136929

𝑑3
𝑀𝑃𝑎 
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𝜍𝑎 =  0 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜍𝑓 ′ = 0.5 ∗ 𝜍𝑅 = 0.5 ∗ 920 = 460 𝑀𝑃𝑎  

 

𝑘𝑎 = 0.7 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑑)  

𝑘𝑏 = 0.75 (𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∅ 50 𝑚𝑚)  

𝑘𝑐 = 0,577 (𝑠𝑜𝑙 · 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó)  

𝑘𝑑 = 1.00 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡)  

𝑘𝑒 = 0.9 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒ï𝑑𝑜𝑟)  

𝑘𝑓 = 1.5 (𝑐𝑎𝑛𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó)  

 

𝜍𝑓 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝜍𝑓
′ = 0.7 ∗ 0.75 ∗ 0.577 ∗ 1 ∗ 0.9 ∗ 460 = 125,42 𝑀𝑃𝑎 

 

 

 

 

Segons els Diagrama de Söderberg, 

  

𝜍𝑚
𝑆 =  

𝜍𝑓
𝜍𝑎
𝜍𝑚

+
𝜍𝑓

𝜍𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐

=     
125,42

0
3136929

+
125,42

650

= 650 𝑀𝑃𝑎     

 

Segons normativa, per a elements de transmissió s’haurà d’aplicar un factor de 
seguretat de 5. 

𝐹𝑆 =
𝜍𝑚
𝑆

𝜍𝑚
 →   5 =

650

3136929
𝑑3

→ 𝑑 =   
5 ∗ 3136929

650

3

= 28,90 𝑚𝑚 

 

S’utilitzarà un eix de diàmetre 60, amb una reducció de diàmetre fins a 52 als 
extrems amb una longitud de 118 mm per facilitar l’acoblament amb les politges. 

La longitud de l’eix serà de 1400 mm. 

 

- Procés de fabricació. 

Els eixos de transmissió es faran a través del mecanitzat d’un torn. Amb plaques 

d’acer dur es cilindraran els eixos en brut fins a deixar-los amb les dimensions i 

qualitats superficials assignades als plànols corresponents. 

Posteriorment, amb una fresadora amb un fresolí cilíndric es mecanitzaran els 

allotjament per a les xavetes. 
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- Càlcul de la xaveta a utilitzar en el eix de transmissió: 

Es calcularà la xaveta a tallant amb unes propietats iguals que la de l’eix, de 

manera que en cas de sobrecàrrega d’ús falli abans la xaveta que no el propi eix. 

Ja que d’aquesta manera utilitzem la xaveta com a element de seguretat a més 

d’element d’unió. 

 

Hi haurà un torçor de 355,61 Nm, que aplicat a l’extrem de l’eix de 60 mm de 

diàmetre, actuarà una força de: 

 

𝐹 =
𝑇

𝑅
= 355,61

𝑁𝑚

30
∗ 10−3 = 11,86 𝑘𝑁 

 

Actuarà una força de 11,86 kN a la xaveta. 

Es calcularà la secció resistent mínima que haurà de tenir la xaveta per a resistir 

el torçor del reductor. 

 

𝜏 = 0.5 ∗ 𝜍 =
4

3
∗
𝑉

𝑆𝑟
→ 𝑆𝑟 =

8

3
∗
𝑉

𝜍
=

8

3
∗

11860

650
= 18,25 𝑚𝑚2 

 

La secció mínima que haurà de tenir la xaveta per a resistir el torçor del reductor 

serà de 18,25 mm2 

S’utilitzarà xavetes DIN 6885, que la normativa ens indica que per a eixos  entre 
58 i 65 mm s’utilitzaran xavetes de secció bxh=18x11. 

Les propietats de les xavetes DIN 6885 es trobes a la figura 19 de l’Annex Q. 

 

Finalment, només s’haurà de calcular la longitud mínima que haurà de tenir la 
xaveta per a resistir el torçor. 

 

𝑆𝑟 = 𝑏 ∗ 𝐿 → 𝐿 =
𝑆𝑟

𝑏
=

18,25

18
= 1,02 𝑚𝑚 

 

La longitud mínima necessària de xaveta serà de 1,02 mm. 

 

Per tant, utilitzarem dues xaveta de bxhxL de 18x11x100 mm segons DIN 6885 

per cadascuna de les politges. 
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- Selecció dels rodaments. 

Per tal d’aconseguir el bon funcionament dels dos eixos de les politges, tant l’eix 

principal com l’auxiliar, s’instal·laran dos suports de rodaments que aniran fixats 

a les parets laterals de l’estructura portant i que permetran girar els eixos amb la 

màxima eficàcia i amb una reducció considerable de la fricció dels eixos. 

 

S’escolliran 4 suports del model FYJ 511 de SKF, que ens permetran suportar el 

pes de l’eix i de les politges i, a més, proporcionar els rodaments als eixos. 

 

- Característiques del rodament FYJ 511 de SKF. 

Les característiques del rodament FYJ 511 de SKF seran les següents: 

o Diàmetre interior de 55 mm 

o Pes màxim admissible de 43,6 kN 

o Velocitat màxima admissible de 3600 rpm 

o Pes del rodament de 3,45 kg 

o Es fixarà a les plaques laterals de l’estructura portant amb cargols 

de M10. 

 

Les característiques del rodament FYJ 511 es troben a la figura 21 de l’Annex S. 
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5.4.9. Fixació del sistema d’accionament a l’estructura portant. 

El sistema d’accionament anirà fixat a l’estructura portant de l’escala mecànica 

per diferents punts. 

- Es fixarà les barres rectangulars de la taula de suport a les parets laterals 

de l’escala mecànica a través de soldadura CMT per tot el contorn de 

contacte entre les barres i les parets laterals. 

- Es fixarà els sistema de rodaments SKF de l’eix d’accionament a les parets 

laterals amb 3 cargols M16 per banda. S’utilitzaran només 3 cargols M16 

degut a que les barres diagonals de l’estructura portant impedeixen la 

col·locació dels 4 cargols per banda. 

 

o Pes màxim admissible per cada cargol M16. 

 

𝜏 =
4

3
∗
𝑉

𝑆𝑟
→

500

1,5 ∗ 2
=

4

3
∗

𝑉

𝜋 ∗ 82
→ 𝑉 = 2513 𝑘𝑔 

 

Cada cargol de M16 resistirà un pes de 2513 kg, per tant, els cargols 
resistiran el pes total de l’estructura. 

 

- Es fixarà els sistema de rodaments SKF de l’eix de les politges a les parets 

laterals amb 3 cargols M10 per banda. S’utilitzaran els 4 cargols en els 

suports superiors, mentre que només 2 cargols M10 degut a que les 

barres diagonals de l’estructura portant impedeixen la col·locació dels 4 

cargols per banda. 

 

o Pes màxim admissible per cada cargol M10. 

 

𝜏 =
4

3
∗
𝑉

𝑆𝑟
→

500

1,5 ∗ 2
=

4

3
∗

𝑉

𝜋 ∗ 52
→ 𝑉 = 981 𝑘𝑔 

 

Cada cargol de M10 resistirà un pes de 981 kg, per tant, els cargols 

resistiran el pes total de l’estructura. 
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5.4.10. Sistema d’accionament  

El sistema d’accionament, finalment, quedarà disposat de la següent manera. 

 

 

Figura 41. Sistema d’accionament. 
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5.5. Balaustrada i Passamans. 

La sistema de la balaustrada inclou els elements laterals de l’escala mecànica 

que eviten qualsevol caiguda lateral d’objectes o persones. 

La balaustrada està formada per les faldilles, els panells interiors i l’estructura 

que suporta el passamans. 

Finalment, es col·loca la guia per on passarà el passamans de l’escala mecànica. 

 

 

Figura 42. Sistema de balaustrada i passamans. 

 

5.5.1. Suport de la faldilla. 

El suport de la faldilla serà l’element que unirà la balaustrada amb l’estructura 

portant i que transmetrà tot el pes cap a l’estructura portant. 

 

El suport de la faldilla serà l’element que aportarà la superfície suficient per 

recolzar amb comoditat la faldilla a la bancada de l’estructura portant de l’escala 

mecànica. 

Per motius de caràcter resistent, es col·locaran carteles per augmentar la 

superfície de contacte entre estructura portant i els suports de les faldilles. 

D’aquesta manera es crearà un suport més rígid i resistent de la balaustrada. 

 

Les carteles es col·locaran cada 0,5 metres i tindran unes dimensions de 175 mm 

de longitud, 50 mm d’alçada i 20 mm de gruix. 
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Figura 43. Secció del suport de la faldilla de l’escala mecànica. 

 

Tal i com es mostra a la figura anterior, es col·locarà el suport de la faldilla soldat 

a la superfície de l’estructura portant i es col·locaran carteles soldades a les 
parets laterals de l’estructura portant, de manera que es creï una base de la 
faldilla segura i resistent. 

 

 Material 

Degut a la quantitat elevada de material que s’utilitzarà per a la fabricació dels 
suports de les faldilles, s’haurà d’utilitzar un material amb una bona resistència, 

sobretot a compressió, i que tingui una densitat baixa. 

 

S’utilitzarà l’alumini 6061-0, ja que ens aporta unes bones característiques 

resistents amb una densitat 3 vegades inferior a la del acer. A més, admet la 
soldadura amb facilitat tant amb l’alumini de les parets laterals, com amb l’acer 

de l’estructura portant. 

 

 Dimensions 

Les dimensions bàsiques del suport de les faldilles estan formades per una base 
de 234 d’amplada i 20 mm de gruix on s’hi recolzen dues parets verticals que 

serviran per disminuir la deformació de la faldilla ja que els recolzaments es 
trobaran més centrats. 

Les parets verticals tindran un gruix de 10 mm cadascuna amb una alçada de 

155 mm en les zones horitzontals i una alçada de 127 mm en les zones 
inclinades. 

La longitud dels suports de les faldilles serà de 2 metres cadascun. 

 

Les dimensions exactes de cada tram del suport de les faldilles es troba 

especificades del plànol 001.05.001 al plànol 001.05.006. 
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 Unió amb les peces pròximes 

Com que no hi ha previsió de desmuntatge a no se que es faci malbé el suport 

de la faldilla, s’utilitzarà com a unió la soldadura ja que ens proporciona una unió 
resistent, ràpida i econòmica. 

Als suport de les faldilles es realitzaran les següents soldadures: 

 

- Soldadura de la base del suport de la faldilla amb l’estructura portant. 

Com que la naturalesa del material de l’estructura portant i el suport de la faldilla 
no és el mateix, ja que un es acer i l’altre alumini. 

Per tant, s’utilitzarà la soldadura CMT aplicada a tot el perímetre de contacte 
entre les dues peces. 

 

- Soldadura entre la base del suport i la cartela. 

Per la mateixa raó que la soldadura anterior, s’utilitzarà la soldadura CMT que 

permetrà soldar de manera òptima l’acer de la cartela i l’alumini del suport de la 
faldilla. 

S’aplicarà la soldadura a tot el perímetre de contacte entre les dues peces. 

 

- Soldadura entre les carteles i les parets laterals de l’estructura portant. 

S’utilitzarà la soldadura CMT que permetrà soldar de manera òptima l’acer de la 
cartela i l’alumini del suport de la faldilla. 

S’aplicarà la soldadura a tot el perímetre de contacte entre les dues peces. 

 

- Soldadura entre els diferents trams del suport de les faldilles. 

La soldadura a utilitzar per unir les diferents parts dels suports de les faldilles 
seria la soldadura MIG amb Argó, ja que permet soldar alumini-alumini. 

Però el més car de les soldadures, és preparar tot el sistema de soldat, i no 
sortiria rentable econòmicament crear tota la preparació de la MIG per només 
soldar els trams dels suports de les faldilles. 

Tenint en compte que els diferents trams ja estan completament definits a través 
de les soldadures amb les parets laterals i l’estructura portant, només s’haurà de 

crear punt de soldadura per unir els diferents trams. 

Llavors s’utilitzarà la mateixa soldadura CMT per realitzar els punts de soldadura 
entre els diferents trams pel fet de que ja tenim muntat tots els preparatius per 

a realitzar aquest tipus de soldadura. 

 

 Carteles. 

Les carteles que s’utilitzaran per augmentar la resistència i l’estabilitat de la 
balaustrada seran carteles de 175 mm de longitud, 50 mm d’alçada i 20 mm de 

gruix, aplicades a través de soldadura CMT per unir les parets laterals amb els 
suport de les faldilles a una distància entre carteles de 0,5 metres. 

El material amb el que estan fabricades les carteles serà l’acer F-1120 amb un 
límit elàstic de 400 MPa. 
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 Característiques. 

Les tres característiques que es poden destacar dels suports de les faldilles són: 

 

- Cavitat de circulació del passamans. 

Les dues parets verticals del suport de les faldilles, a part de disminuir la 
deformació de la faldilla, serveixen per crear una cavitat per on circularà el 

passamans en el seu camí de retorn, tal i com es mostra a la figura següent. 

 

 

Figura 44. Cavitat de circulació de retorn del passamans. 

 

- Ranures per a l’accionament del passamans. 

Es realitzaran dues ranures al suport horitzontal de la part inferior de l’escala 
mecànica per aconseguir connectar el passamans a la politja d’accionament del 

passamans i, posteriorment, retornar el passamans a la cavitat de circulació del 
passamans, tal i com es mostra a la figura següent. 

 

 

Figura 45.Ranures per a l’accionament del passamans als suports horitzontals inferiors 
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- Suport Interior del passamans. 

Per evitar que el passamans es faci malbé pel fregament amb les cavitats de 

circulació dels suports de les faldilles als canvis de direcció, s’instal·laran dos 
suports per guiar el passamans en els canvis de direcció i d’aquesta manera 

evitar la fricció amb el vèrtex i un deteriorament ràpid del passamans. 

 

 

Figura 46. Suport per evitar que es faci malbé el passamans. 

 

 

Figura 47. Suport per evitar que es faci malbé el passamans. 

 

Es col·locaran dos suports que faran de guia del passamans que es fixaran al 
suport de la faldilla a través de passadors cilíndrics que es fixaran amb 

volanderes de seguretat M5 segons DIN 471. 
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 Procés de fabricació 

El procés de fabricació dels suports de les faldilles serà a través de la 

conformació per emmotllament de la peça en brut amb una posterior 
mecanització amb CNC que aportarà les dimensions i qualitats superficial 

necessàries a les peces. 

 

5.5.2. Faldilla. 

La faldilla serà l’element que suportarà el suport del passamans i que, a més, 

limitarà amb l’amplada del graons. 

També tindrà la funció de protecció ja que evitarà la caiguda de qualsevol 

objecte dins l’estructura portant durant les zones horitzontals. 

 

 

Figura 48. Tram de la faldilla de l’escala mecànica. 

 

 Material 

El material que s’utilitzarà per a la fabricació de les faldilles serà l’acer F-1120 

amb un límit elàstic de 300 MPa ja que en principi no ha d’estar sotmès a cap 

més sol·licitació que el pes propi. 

Tot i així, es dissenyarà per possibles pujades de persones sobre la faldilla, tot i 

que s’ha dissenyat amb una part inclinada per evitar les pujades dels usuaris. 
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 Dimensions 

L’amplada total de la faldilla serà de 246 mm, una altura total de 180 mm. 

La faldilla es col·locarà al suport de la faldilla en trams de 500 mm. 

 

Es realitzaran diversos doblecs amb l’objectiu de fer d’allotjament del suport del 

passamans i d’allotjament del vidre que actua com a panell interior. 

 

Les dimensions de cadascun dels trams de la faldilla es troba definit del plànol 

P.5.9 al plànol P.5.18. 

 

 Procés de fabricació 

Al ser una xapa amb un espessor relativament baix, la forma de obtenir les 

dimensions final serà a través de talls, doblecs de la xapa per mitja de matrius. 

Per tant, es realitzarà la conformació de les peces del sistema de protecció a 

través de premses. 

 

 Càlculs resistents 

Es calcularà tenint en compte que una persona de 100 kg es col·locarà al punt 

central de la base de la faldilla. 

Es calcularà tenint en compte que es una xapa sense doblecs i que no actuen els 

suports del suport de la faldilla. 

 

Per tant, es crearà un moment flector de: 

 

𝑀𝑓 = 𝑃 ∗ 𝑑 = 1000 ∗ 123 ∗ 10−3 = 123 𝑁𝑚 

 

S’aplicarà un moment flector de 123 Nm a cadascun dels suports de la faldilla. 

A continuació es calcularà la tensió mínima que necessitarà la faldilla per resistir 

el moment flector degut al pes de la persona. 

 

𝜍 =
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼
=

123000 ∗ 5
2 

1
12 ∗ 500 ∗ 53

= 59.04 𝑀𝑃𝑎 

 

Per tant, l’acer F-1120 haurà de tenir un límit elàstic superior a 59.04 MPa. 

Com que l’acer tindrà un límit elàstic de 300 MPa, resistirà els possibles impactes 
sense cap problema. 
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 Càlculs de fletxa màxima 

La normativa UNE EN-115:2009+A1:2010 limita la fletxa màxima a 3 mm en el 

punt més desfavorable. 

 

Calcularem la fletxa màxima a través de la fórmula de fletxa màxima amb bigues 

biarrepenjades amb càrrega puntual al centre: 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑃 ∗ 𝐿3

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
=

100 ∗ 2463

48 ∗ 210000 ∗ 1
12 ∗ 500 ∗ 53

= 0.028 𝑚𝑚 < 3 𝑚𝑚 

 

Per tant, el sistema de protecció també compleix els requisits de fletxa màxima. 

 

 Característiques 

Les característica principal que tindrà els trams de la faldilla serà una inclinació 

de 30º a la banda interior de l’escala mecànica per evitar que els usuaris de 

l’escala mecànica es col·loquin sobre la faldilla. 

 

La faldilla també inclourà allotjaments per a col·locar el vidre que farà de panell 

interior i per allotjar, també, els suports del passamans. 

 

 Unió 

Les unions entre la faldilla i el suport de la faldilla es realitzaran de manera 

desmuntable ja que es força probable que per un mal ús de l’escala mecànica es 

facin malbé algun tram de la faldilla. 

Per tant, al fer una unió desmuntable es facilita la possibilitat de canviar la peça 

danyada. 

 

Les unions es realitzaran amb unions cargolades, amb cargols M5, tal i com es 

mostren als plànols de les faldilles. 
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5.5.3. Tapes de la faldilla. 

L’objectiu de les tapes de la faldilla és el de aïllar la part interna de la faldilla de 

l’exterior. 

A la tapa de la faldilla s’hi realitzarà una ranura per permetre l’entrada del 

passamans cap a la cavitat de circulació del passamans per l’interior de la 

faldilla. 

 

 

Figura 49. Tapa de la faldilla. 

 

 Material 

El material es l’acer F-1120 amb un límit elàstic de 300 MPa. S’utilitzarà aquest 

tipus d’acer per afinitat amb el material de les faldilles, ja que la tapa no ha de 

resistir cap sol·licitació. 

 

 Dimensions 

Les dimensions serà el negatiu de l’interior de la faldilla ja que anirà situada a 

l’interior de la faldilla de l’extrem. 

 

Les dimensions principals seran una amplada de 234 mm, una alçada de 174 mm 

i un gruix de 10 mm. Es realitzarà una ranura passant de 80 x 40 mm per a 

possibilitar l’ introducció del passamans cap a la cavitat de circulació del 

passamans situada a l’interior de la faldilla. 

 

 Procés de fabricació 

El procés de fabricació serà a través de CNC partint d’una xapa de 250x180x12 a 

través del qual es deixarà la peça amb les dimensions i les qualitats superficials 

especificades. 
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 Unió 

La unió es farà a través de cargols M5 amb la faldilla ja que d’aquesta manera es 

fàcilment desmuntable en cas de qualsevol averia, deformació o problema a 

l’interior de la faldilla. 

 

5.5.4. Suport del passamans. 

El suport del passamans serà l’encarregat de suportar el pes del passamans i de 

guiar el recorregut del passamans durant tot el moviment del passamans. 

 

Estarà format per dos components: 

- El suport del passamans. Que serà el suport vertical que transmetrà les 

sol·licitacions del passamans a la faldilla de l’escala mecànica. 

- La guia del passamans. Que serà l’encarregat de guiar el passamans per 

tot el seu recorregut. 

 

 

Figura 50. Suport i guia del passamans. 

 

 Material 

El material que s’utilitzarà per a la fabricació del suport del passamans serà l’acer 

F-1120 amb un límit elàstic de 300 MPa ja que les sol·licitacions no són massa 

elevades i el pes que aportarà al sistema no es massa elevat. 

En canvi, el sistema de guiat, com que ha de ser massís per permetre un guiatge 

constant, es realitzarà amb alumini 6061-0, que proporcionarà bones propietats 

resistents amb una densitat molt menor. 
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 Dimensions 

Els suports del passamans estaran formats amb una secció rectangular de  

40x26 mm on es realitzaran dues ranures de 10x8 mm, una a cada banda, on es 

col·locarà el vidre que actuarà com a panell interior. 

El suport anirà fixat a la faldilla per mitja de cargols amb una platina de 46x40 

mm. El suport anirà fixat a la guia amb cargols amb una platina de 40x26 mm. 

La longitud del suport en les zones horitzontals serà de 720 mm, mentre que els 

suports en les zones inclinades seran de 606 mm. 

 

La guia dels passamans tindrà la secció negativa de l’interior del passamans, tal i 

com es mostra al plànol corresponent. La guia del passamans anirà fixat al 

suport del passamans a través de cargols, que estaran situats a 929,5 mm, per 

tant, cada tram de guia del passamans tindrà una longitud de 929,5 mm. 

 

 Procés de fabricació 

El procés de fabricació de les dues peces serà a partir de la conformació per 

emmotllament degut a la complexitat de les peces amb un posterior mecanitzat 

per a obtenir les dimensions dins de tolerància i l’acabat superficial adient. 

 

 Càlcul de resistència 

Es considerà una força de 150 N per cada persona que es recolza al passamans. 

Per tant, com que cada suport resisteix una longitud de 929,5 mm i les persones 

es situen a 400 mm de longitud (longitud del graó), es resisteix l’equivalent a la 

força exercida per 2,5 persones. 

 

𝑃 = 150 ∗ 2,5 = 375 𝑁 

 

A continuació es calcularà la tensió mínima necessària per resistir l’axil que hi 

haurà al suport del passamans. 

 

𝜍 =
𝑁

𝑆𝑟
=

375

26 ∗ 16 − (2 ∗ 10 ∗ 8)
= 1.47 𝑀𝑃𝑎 

 

Per tant, el suport del passamans resistirà l’axial sense cap problema. 

 

Veient que el suport està sobre dimensionat, la guia del passamans resistirà 
també la càrrega ja que té una secció resistent més elevat. 
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A continuació es comprovarà que no hi hagi risc de vinclament al seu una 
estructura tant esvelta. 

Es calcularà la inèrcia mínima que haurà de tenir el suport per tal d’evitar el 
vinclament. 

 

𝐼𝑚𝑖𝑛 =
2 ∗ 𝐿2 ∗ 𝑃

𝜋2 ∗ 𝐸
=

2 ∗ 7202 ∗ 375

𝜋2 ∗ 210000
= 187.6 𝑚𝑚4 

 

Llavors, es calcularà la inèrcia de l’eix dèbil del suport. 

 

𝐼 =
1

12
∗ 26 ∗ 163 = 8875 𝑚𝑚4 

 

El suport aportarà una inèrcia de 8875 mm4, per tant, no existirà risc de 

vinclament. 

 

 Característiques 

Les tres principals característiques del sistema de suport del passamans són: 

 

- Pestanyes de suport del vidre. 

Es realitzaran unes pestanyes que sobresortiran a la faldilla, als suport del 

passamans i a la guia del passamans per tal d’aconseguir una perfecte fixació del 

vidre que actuarà de panell interior, evitant d’aquesta manera qualsevol 

desplaçant o caiguda del vidre. 

 

- Pestanya de centratge del suport del passamans. 

A sota del suport del passamans es realitzarà una pestanya en forma quadrada 

per tal de encaixar a l’allotjament de la faldilla. 

D’aquesta manera, s’aconsegueix centrar el suport del passamans i poder 

col·locar els cargols de manera molt més senzilla. 

 

- Instal·lació de rodetes per disminuir la fricció del passamans. 

S’instal·larà un sistema de eix i rodeta a la superfície de contacte entre la guia 

del passamans i el passamans per tal de reduir la fricció entre les dues 

superfícies i reduir, d’aquesta manera, la pèrdua de potència. 

 

El sistema de reducció de la fricció serà tal i com es mostra a la següent figura. 
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Figura 51. Rodetes per reduir la fricció del passamans. 

 

 Unió 

Totes les unions entre el suport del passamans, la guia del passamans i la faldilla 

es realitzarà a través de cargols M5, ja que d’aquesta manera és fàcilment 

desmuntable en cas de qualsevol desperfecte en alguna peça. 

 

A la guia del passamans es realitzaran ranures als extrems per poder cargolar el 

cargol amb la femella en comptes de cargolar el cargol en un cargol cec 

directament a l’acer, ja que d’aquesta manera seria inviable econòmicament pel 

temps que es triga a realitzar un forat roscat cec a l’acer 

 

5.5.5. Panell interior. 

Els panells interior estarà constituïts de vidre, que farà de barrera física per 

evitar la caiguda lateral d’objectes o persones. 

 

 Material 

S’utilitzarà el tipus de vidre Sòdic - Càlcic, utilitzat bàsicament per tancaments 

en la construcció que necessiten el traspàs de llum a través d’ells. 

 

El vidre Sòdic - Càlcic és un material dur i molt resistent a compressió, amb un 

punt de fusió molt baix, fet que condiciona la facilitat per donar forma al vidre i 

un preu relativament baix. 

 

Per tant, s’utilitzarà aquest tipus de vidre, provinent de laminació, ja que aporta 

les característiques mecàniques necessàries amb un preu considerablement baix.  
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 Gruix del vidre 

La normativa d’escales mecàniques UNE-EN 115-1:2008+A1:2010 

(apartat 5.5.2.4)estableix que en els casos en que s’utilitzi vidre com a panell 

interior i que aquest estigui format per una única làmina, el seu gruix mínim 

haurà de ser de 6 mm. 

 

El gruix triat pel vidre que s’utilitzarà a les escales mecàniques serà de 8mm, 

complint d’aquesta manera la normativa, i facilitant l’acoblament al suport del 

passamans. 

 

 

Figura 52. Vidre Sòdic-Càlcic utilitzat a l’escala mecànica. 

 

5.5.6. Passamans. 

El passamans és l’element que serveix per subjectar les persones mentre 

ascendeixen o descendeixen per l’escala mecànica. 

 

 

Figura 53. Tros de passamans de l’escala mecànica. 
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 Material 

El material que s’utilitza per la fabricació del passamans serà la goma dura 

formada bàsicament per polipropilè (PP) que aporten rigidesa al passamans però 

dotant-lo de certa elasticitat, ideal per als canvis de sentit de desplaçament i pel 

desplaçament per les politges. 

 

 Dimensions 

La normativa de disseny de les escales mecàniques ens imposa que els 

passamans ha de tenir una amplada entre 70 i 100 mm per tal d’aportar una 

bona subjecció a les persones que es desplacen per l’escala mecànica. 

 

En aquest prototip d’escala mecànica, s’instal·laran passamans amb una amplada 

de 70 mm. 

 

El perfil utilitzat de passamans per aquest prototip d’escala mecànica serà el 

definit a la següent figura: 

 

La longitud total del passamans serà de 31.5 metres per costat.  

Els dos extrems del passamans s’uniran per fusió del propi material per aplicació 

de calor. 

 

 

 

Figura 54. Perfil utilitzat per al passamans 
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5.5.7. Protecció. 

Per motius de seguretat, s’ha d’instal·lar algun tipus de protecció que impedeixi 

el contacte entre la part interna de l’escala mecànica i les persones.  

També s’ha d’evitar qualsevol possible introducció de qualsevol element extern a 

l’interior de l’estructura que pugui malmetre o dificultar el funcionament òptim 

del disseny. 

 

El millor sistema de protecció per evitar el contacte entre l’interior i l’exterior de 

l’escala mecànica, serà el sistema de protecció per barrera, que evita la 

possibilitat d’introducció d’algun objecte, ja sigui voluntàriament o 

involuntàriament. 

 

S’instal·laran xapes de protecció a tota la part inclinada de l’estructura portant 

que protegeixi del contacte interior – exterior. 

 

 

Figura 55. Tram de protecció lateral. 

 

 

 Material 

El material que s’utilitzarà per a la fabricació del sistema de protecció serà l’acer 

F-1120 amb un límit elàstic de 300 MPa ja que en principi no ha d’estar sotmès a 

cap més sol·licitació que el pes propi. 

Tot i així, es dissenyarà per possibles cops que pogués patir. 
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 Dimensions 

El sistema de protecció haurà de cobrir tot l’espai lateral que hi hagi entre els 

graons i la faldilla de l’escala mecànica. 

Per tant tindrà una altura de 520 mm, un gruix de 5 mm i s’instal·larà en trams 

de 929,5 mm de longitud, coincidint amb els suports horitzontals de les guies. 

 

Es realitzaran diversos doblecs per augmentar la rigidesa de la peça i per tal de 

connectar amb les bases de les guies i poder obtenir més punts de fixació. 

 

 Procés de fabricació 

Al ser una xapa amb un espessor relativament baix, la forma de obtenir les 

dimensions final serà a través de talls, doblecs de la xapa per mitja de matrius. 

Per tant, es realitzarà la conformació de les peces del sistema de protecció a 

través de premses. 

 

 Càlculs resistents 

Per seguretat, la normativa UNE EN-115:2009+A1:2010 ens obligar a que els 

suports resisteixin una força de 150 N en el seu punt més desfavorable. 

 

Per tant, es crearà un moment flector de: 

 

𝑀𝑓 = 𝑃 ∗ 𝑑 = 150 ∗ 260 ∗ 10−3 = 39 𝑁𝑚 

 

S’aplicarà un moment flector de 39 Nm a cadascun dels suports de la guia. 

A continuació es calcularà la tensió mínima que necessitarà la placa de protecció 

per tal de suportar el moment flector. 

 

𝜍 =
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼
=

39000 ∗ 5
2 

1
12 ∗ 929.5 ∗ 53

= 10.07 𝑀𝑃𝑎 

 

Per tant, l’acer F-1120 haurà de tenir un límit elàstic superior a 10.07 MPa. 

Com que l’acer tindrà un límit elàstic de 300 MPa, resistirà els possibles impactes 
sense cap problema. 
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 Càlculs de fletxa màxima 

La normativa UNE EN-115:2009+A1:2010 limita la fletxa màxima a 3 mm en el 

punt més desfavorable. 

 

Calcularem la fletxa màxima a través de la fórmula de fletxa màxima amb bigues 

biarrepenjades amb càrrega puntual al centre: 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑃 ∗ 𝐿3

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
=

150 ∗ 5203

48 ∗ 210000 ∗ 1
12 ∗ 929.5 ∗ 53

= 0.216 𝑚𝑚 < 3 𝑚𝑚 

 

Per tant, el sistema de protecció també compleix els requisits de fletxa màxima. 

 

 Característiques 

La característica principal és la forma que se li donarà a la peça de protecció 

lateral. 

Es realitzaran diversos doblecs per tal que la peça augmenti rigidesa i 

disminueixi la tendència a deformar-se per l’acció d’alguna força. 

A més, aquest doblecs coincidiran amb la base de les guies (tant les guies 

auxiliars com la guia base) per tal de poder soldar-se i així augmenta la 

resistència a possibles cops i reduir la inestabilitat de la peça. 

 

 Unió 

La unió es farà a través de soldadura ja que no es preveu desmuntatge de la 

peça a no ser que sigui per retirar-la i substituir-la per una de nova degut a que 

ha petit algun dany irreparable. 

Per tant, es realitzarà una soldadura MAG amb Argó + CO2 a la zona de unió 

entre la base de les guies i la peça de protecció, entre els suports horitzontals i la 

peça de suport i entre les peces de protecció. 

Es realitzarà una soldadura CMT a la zona de contacte entre el suport de la base 

de les faldilles i la part superior de la peça de protecció. 

 

D’aquesta manera, queda completament protegit l’interior de l’escala mecànica a 

l’ introducció de qualsevol objecte exterior. 
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5.5.8. Sistema de Xapa d’accés als graons. 

Les xapes d’accés als graons permeten el desplaçament des de l’extrem de 

l’escala mecànica fins als graons. 

La xapa d’accés estarà formada per una estructura tubular que permetrà resistir 

el pas de les persona sense patir una deformació massa elevada. 

De la xapa d’accés que recobrirà tota la superfície de l’estructura tubular i que 

estarà rasurada per evitar el lliscament de les persones i de les pintes que 

adaptaran l’accés als graons i que impediran l’atrapament de qualsevol objecte 

situat a la superfície dels graons cap a l’interior de l’estructura portant. 

 

També inclourà una barra de suport que impedirà una deformació excessiva de la 

xapa d’entrada. 

 

 

Figura 56. Xapa d’accés als graons. 

 

 Material 

S’utilitzarà l’acer estructura S275 per als perfils de l’estructura tubular inferior 

que s’encarregarà de resistir les sol·licitacions. 

S’utilitzarà alumini 6061-0 per a la xapa d’accés ja que es necessari utilitzar un 

material que sigui resistent però que la seva densitat no sigui elevada degut al 

relatiu volum que ocuparà. També s’utilitzarà alumini per les pintes que evitaran 

l’atrapament d’objectes degut a l’afinitat del material amb la xapa d’accés. 
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 Dimensions 

La xapa d’accés estarà formada per una sèrie de tubs quadrats buits de 30x30x2 

que formaran l’estructura resistent de la xapa d’accés. 

Just a sobre anirà fixada amb cargols la xapa d’accés de 10 mm de gruix que 

servirà per a accedir als graons on es realitzaran ranures de 5 mm d’amplada 

amb una profunditat de 3 mm durant tota la superfície per tal de reduir el 

lliscament de les persones. 

 

Les dimensions de les xapes d’accés superior i inferior es trobaran als plànols 

corresponents. 

 

 Procés de fabricació 

Els perfils tubulars s’obtindran de laminació en calent i ens els aportarà el 

proveïdor. 

La xapa d’accés s’obtindrà per conformació per emmotllament i un posterior 

mecanitzat utilitzant un centre CNC que ens aportarà les dimensions i les 

qualitats superficials establertes. 

  

 Càlcul resistent 

S’estudiarà la capacitat que tindrà l’estructura tubular de resistir les 

sol·licitacions. 

La posició més desfavorable serà aquella en que es situïn dues persones en la 

posició central de la xapa d’entrada. 

 

𝑃 =  2 ∗ 75 𝑘𝑔 ∗ 10 = 1500 𝑁 

 

A continuació es calcularà la tensió mínima necessària per a suportar el pes de 

les 2 persones. 

La distància entre el suport de l’extrem de l’estructura portant i la barra 

horitzontal col·locada com a suport hi haurà una distància de 955 mm. 

 

𝑀𝑓 = 𝑃 ∗ 𝑑 = 1500 ∗
955

2
∗ 10−3 = 716.25 𝑁𝑚 

 

Tindrem un moment flector de 716.25 als suports de la xapa d’accés. 

 

𝜍 =
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼
=

716.25 ∗ 103 ∗ 30/2

1
12 ∗ 3 ∗ (304 − 264)

= 121.74 𝑀𝑃𝑎 
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L’acer S275 tindrà un límit elàstic de 275 MPa, dividit entre el factor de 
seguretat; 

 

𝜍 =
275

1.5
= 183.33 𝑀𝑃𝑎 > 121.74 𝑀𝑃𝑎 

 

Per tant, resistirà les sol·licitacions exercides. 

 

 Càlcul de fletxa màxima 

Es calcularà la fletxa màxima que hi haurà en el punt més desfavorable i es 

comprovarà que no sobrepassi el màxim admès per la normativa. 

S’utilitzarà la fórmula de càlcul de fletxa màxima en bigues biarrepenjades amb 

càrrega puntual al centre. 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑃 ∗ 𝐿3

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
=

1500 ∗ 9553

48 ∗ 210000 ∗ 3 ∗
1

12 ∗ (304 − 264)
= 4.4 𝑚𝑚 

 

La normativa UNE EN-115:2009+A1:2010 limita la fletxa en L/200. 

 

𝑦 =
𝐿

200
=

955

200
= 4.775 𝑚𝑚 

 

Per tant, la fletxa màxima estarà per sota de la admesa, tot i no tenir en compte 
la inèrcia que aportarà la xapa d’accés. 

 

 Unió 

La unió entre les pintes i la xapa d’accés, i la unió entre la xapa d’accés i la 
estructura tubular es realitzarà a través de cargols M5 segon la normativa DIN 
7991, ja que permeten fixar les peces amb una unió cargolada sense que el 

cargol sobresurti de la peça. 
 

És ideal per l’ús que es vol obtenir ja que al estar a una zona de pas, els cargols 
no poden sobresortir de la peça per evitar entrebancs i caigudes.  
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5.5.9. Sistema de Balaustrada i Passamans complert. 

A continuació es mostrarà tot el sistema de balaustrada i passamans una vegada 

muntat a l’escala mecànica. 

 

 

Figura 57. Balaustrada, passamans i xapes d’entrada instal·lades. 
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5.6. Elements de Seguretat. 

Al projecte de l’escala adaptada per a discapacitats mòbils s’aplicaran, com a tota 

escala mecànica, els elements bàsics de seguretat, per oferir una màquina que 

compleixi tots els certificats de seguretat de la normativa ISO 9001. 

 

S’explicaran algun dels elements bàsics de seguretat que fan referència a aquest 

tipus d’escales mecàniques, amb adaptació a persones amb mobilitat reduïda. 

Altres, com sensors o dispositius electrònics, quedaran fora de l’abast d’aquest 

projecte. 

 

Els elements principals de seguretat en l’escala mecànica adaptada a persones 

amb mobilitat reduïda seran: 

5.6.1. Fre d’emergència. 

El fre d’emergència serà l’encarregat de parar el moviment rotacional de les 

escales mecàniques si hi hagués qualsevol imprevist en el funcionament habitual 

de la màquina o si qualsevol usuari de l’escala mecànica actives el polsador 

d’aturada d’emergència. També s’utilitzarà per a parar l’escala mecànica de 

forma progressiva quan s’activi el sistema de plataforma elevadora. 

 

El fre d’emergència serà un fre del tipus electromecànic activat per la força 

mecànica d’una motlle que farà fricció contra el disc de fre. El fre proporcionarà 

una frenada progressiva i constant amb una  desacceleració inferior a 1 m/s2 i 

amb una distància de frenada entre 0,2 i 1 m, segons diu la normativa UNE-EN 

115-1;2008+A1:2010 (apartat 5.4.2.1.3). 

 

- Elecció del disc de fre que s’utilitzarà: 

Per motius d’espai, s’escollirà un disc de fre de diàmetre nominal de 400 mm que 

anirà fixat directament a l’eix d’accionament superior. 

El disc de fre tindrà un espessor de 12,7 mm, on es fixarà el sistema de frenada 

per produir la frenada d’emergència per fricció entre el fre i el disc de fre. 

 

El disc de fre serà de la marca Twiflex ø 400 mm i espessor de 12,7 mm. 

 

- Característiques del disc de fre: 

El disc de fre tindrà les següents característiques: 

o Diàmetre nominal de 400mm. 

o Espessor de la zona de frenada de 12,7 mm. 

o Velocitat màxima de 4400 rpm 

o Pes de 14,1 kg. 
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- Fixació del disc de fre a l’eix d’accionament superior. 

El disc de fre anirà fixat a l’eix d’accionament superior amb dos passadors cònics 

que impediran el desplaçament lateral del disc de fre. 

S’utilitzaran passadors cònics ja que no admeten l’auto desmuntatge durant l’ús 

per la fricció entre les parets. 

 

Per tant, s’utilitzaran dos passadors cònics M10 x 120 mm segons la normativa 

DIN 7977. 

 

- Elecció del sistema de frenat que s’utilitzarà: 

Una  vegada escollit el disc de fre, s’escollirà el fre o sistema de frenat, el qual 

friccionarà amb el disc de fre per produir la frenada d’emergència. 

 

Primerament, es calcularà la força de frenada necessària per parar el sistema. 

Segons indica la normativa UNE-EN 115-1:2008+A1:2010 (apartat 5.4.2.1.3) 

s’escollirà la força de frenada multiplicant la força de frenada individual de cada 

graó, multiplicant-la pel nombre de graons. 

 

Per a graons de 1000 mm d’amplada, s’aplicarà una força de frenada de 120 

kg/graó. 

Per a calcular el nombre de graons als quals s’haurà d’aplicar la força de frenada, 

es calcularà com l’altura entre nivells de terra dividit entre l’altura entre els 

graons inclinats. 

 

𝑛𝑢𝑚.𝑔𝑟𝑎𝑜𝑛𝑠 =
𝐻

𝑦
=

5000

216
= 23,15 ≈ 24 𝑔𝑟𝑎𝑜𝑛𝑠 

 

Finalment, es calcularà la força de frenada com: 

 

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝐹𝑔𝑟𝑎ó ∗ 𝑛𝑢𝑚.𝑔𝑟𝑎𝑜𝑛𝑠 =  120 ∗ 24 ∗ 9,81 = 28,25 𝑘𝑁 

 

S’escollirà un fre de la marca Twiflex per assegurar la compatibilitat entre disc de 

fre i fre. 

S’escollirà el model VCS40S-FL de la marca Twiflex que ens aportarà una força 

de frenada màxima de 31 kN. 
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- Característiques del fre electromecànic escollit: 

El fre VCS 40S-FL es aportarà les següents característiques: 

o Força de frenada màxima de 31 kN 

o Pressió hidràulica màxima de 77 bar 

o Un pes total de 46 kg 

o Unes dimensions de 353 mm de longitud, 235 mm d’alçada i 206 

mm d’amplada. 

 

- Suport del fre o sistema de frenada. 

El suport del fre serà l’encarregat de suportar el pes del fre.  

El suport del fre estarà fabricat amb acer F-1120 amb un límit elàstic de  

200 MPa.  

El suport anirà fixat a les parets laterals de l’estructura mecànica amb soldadura 
CMT, que proporcionarà una unió forta i amb grans propietats mecàniques entre 

l’acer i l’alumini. 

 

- Càlcul del perfil necessari per a resistir el pes del fre. 

El pes del fre serà de 46 kg. Per tant, a l’extrem de fixació amb les parets de 
l’estructura mecànica hi haurà: 

o Un tallant de V=460 N 

o Un moment flector de Mf=172,5 Nm 

o Un moment torçor de Mt=69 Nm 

 

En el punt crític de la secció crítica es tindrà una tensió normal de: 

 

𝜍𝑝 =
𝑀𝑓

1
6 ∗ 𝑏 ∗ 2

=
172,5 ∗ 10−3

1
6 ∗ 40 ∗ 902

= 3,2 𝑀𝑃𝑎 

 

En el punt crític de la secció crítica es tindrà una tensió tangencial de: 

 

𝜏𝑝 =
𝑀𝑓

2
9 ∗ 𝑏2 ∗ 

=
69 ∗ 10−3

2
9 ∗ 402 ∗ 90

= 2,16 𝑀𝑃𝑎 

 

Les tensions principals seran: 

 

𝜍1 ,𝜍2 =
𝜍𝑝
2

±    
𝜍𝑝
2
 

2

+ 𝜏𝑝
2 =

3,20

2
±    

3,20

2
 

2

+ 2,162 = 4,29/−1,09 𝑀𝑃𝑎 
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La tensió equivalent serà: 

 

𝜍𝑒𝑞 =  𝜍1
2 + 𝜍2

2 + 𝜍1 ∗ 𝜍2 =  4,292 + 1,092 − 4,29 ∗ 1,09 = 3,90 𝑀𝑃𝑎 

 

Per tant, el material utilitzat resistirà el pes del fre sense arribar a plastificar. 

 

 

 

Figura 58. Sistema de frenada d’emergència. 

 

5.6.2. Senyals adhesives 

S’instal·laran les següents senyals adhesives a la faldilla de les dues entrades de 

l’escala mecànica indicant als usuaris el que està permès i el que està prohibit al 

utilitzar les escales mecàniques. 

 

Les tres senyals de seguretat que s’instal·laran seran les següents: 

- “El nens petits han d’anar agafats de la ma” 

- “Els gossos han d’anar agafats en braços” 

- “Utilitzi el passamans. Està prohibit recolzar els peus sobre la faldilla.” 
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Figura 59. Senyals adhesives de seguretat. 
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5.6.3. Sensor de pes del graó 

S’instal·larà un sensor de pes a cadascun dels primers graons de la plataforma 

de graons.  

L’ instal·lació d’aquest sensor de pes es per evitar possibles atrapaments 

d’elements amb el forat al transformar-se els graons en la plataforma elevadora. 

Al alinear els tres graons per crear la plataforma elevadora, es crea un forat on 

hi hauria perill d’atrapar elements o parts del cos. Per evitar aquest possible 

atrapament, s’instal·laran sistemes de teles protectores que evitaran per 

complert  

l’ introducció d’elements a l’interior del forat. 

Però per evitar per complert aquesta possibilitat de perill, es col·locaran sensors 

de pes que s’activaran quan s’activi la plataforma elevadora. En cas que alguna 

persona es col·loques sobre el primer graó de després de la plataforma 

elevadora, l’escala mecànica s’aturaria activant el fre d’emergència per evitar el 

risc o perill d’atrapament. 

 

5.6.4. Tela 

La tela serà l’element que farà de barrera física entre els graons quan s’activi la 

utilització de la plataforma elevadora. 

 

La tela tindrà un espessor de 1 mm ja que aportarà la consistència per efectuar 

l’efecte barrera i permetrà la flexibilitat per poder enrotllar-se en cas de que no 

s’activi la plataforma elevadora. L’amplada de la tela serà de 840 mm.  

La tela estarà feta de fibres resistents al desgast i amb grans propietats 

resistents. Tot i així els extrems dels graons estaran arrodonits per evitar que 

degradin o trenquin les teles. 

 

El sistema de tela estarà format per un auto enrotllador de tela situat al tercer 

graó de la plataforma i que enrotllarà la tela per tal de que sempre estigui 

tensada en cas d’utilització i que estigui plegada en cas de no utilitzar-se. 

Aquests sistema auto enrotllador es realitzarà a través de una molla col·locada 

concèntricament a l’eix. Hi haurà una part fixada al graó a través d’una xaveta, i 

una altre mòbil que permetrà l’enrotllament de la tela. 

Al primer graó hi haurà un eix que allotjarà l’extrem de la telà per així estirar la 

tela de l’auto enrotllador quan s’activi la plataforma elevadora. 

 

Per permetrà la col·locació del sistema de la tela, la cavitat de la tela estarà 

format per dues parts que es col·locaran al seu lloc i després s’uniran entre elles 

a través de cargols. 

 

Aquest sistema, és un sistema simple, molt barat i que proporciona una alta 

fiabilitat i seguretat com a mètode de seguretat. 
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Figura 60. Situació de la tela de seguretat. 

 

 Càlcul del diàmetre mínim que ha de tenir el tambor de recollida de la tela. 

La longitud de la tela serà de 1 metre. 

El diàmetre interior de l’auto enrotllador de la tela serà de 15 mm. 

 

Es farà una primera aproximació del diàmetre del tambor de recollida. 

Es calcularà el perímetre de l’eix interior i es suposarà que el diàmetre de 

recollida no augmenta. 

 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 =  𝜋 ∗ 𝐷𝑖 = 𝜋 ∗ 15 = 47,12 𝑚𝑚 

 

Es calcularà el número de voltes que s’ha de realitzar per recollir tota la tela: 

 

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠 =
𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒
=

400

47,12
= 8,5 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠 

 

Per tant, el diàmetre del tambor de recollida serà: 

 

∅𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  = 15 + 2𝑚𝑚 ∗ 8,5 = 32 𝑚𝑚 

 

A partir d’aquí, es farà una iteració tenint en compte que el perímetre de 

recollida serà la meitat entre el màxim i el mínim. 
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𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚 =  𝜋 ∗ 𝐷𝑖 = 𝜋 ∗ 15 = 47,12 𝑚𝑚 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑚à𝑥𝑖𝑚 =  𝜋 ∗ 𝐷𝑒 = 𝜋 ∗ 32 = 100,53 𝑚𝑚 

 

El perímetre real de recollida serà: 

 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 =
47,12 + 100,53

2
= 73,83 𝑚𝑚 

 

Es calcularà les voltes reals que es realitzaran per la recollida total de la tela. 

 

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠 =
𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒
=

400

73,8
= 5,42 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠 

 

Per últim es calcularà el diàmetre del tambor de recollida com: 

 

∅𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  = 15 + 2𝑚𝑚 ∗ 5,42 = 26 𝑚𝑚 

 

S’escollirà un diàmetre interior normalitzat de 35 mm. 

 

 

Figura 61. Sistema enrotllador de tela. 
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5.6.5. Elements de seguretat elèctrics o electrònics 

S’instal·laran també els sensors i detectors elèctrics i electrònics per assegurar la 

seguretat de l’escala mecànica i complir amb els requisits de seguretat que 

exigeix la normativa de seguretat ISO 9001 i els requisits de disseny que exigeix 

la normativa UNE-EN 115-1:2008+A1:2010. 

 

- Elements de seguretat a aplicar a l’escala mecànica: 

Els elements de seguretat a aplicar seran: 

o Botons o interruptors de parada d’emergència 

o Botons o interruptors d’impediment de la inversió de gir dels graons 

o Dispositiu de tall de força motriu en cas de fallida d’algun element 

de l’escala mecànica 

o Presa de terra 

o Reguladors de velocitat de l’escala mecànica 
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5.7. Sistema d’activació de la plataforma. 

El sistema d’activació de la plataforma estarà format per quatre suports que 

permetran activar / desactivar el sistema de la plataforma elevadora, dos situats 

a cada entrada de l’escala mecànica. 

 

El suport estarà equipat amb un polsador ON/OFF que activarà o aturarà el 

moviment dels graons de l’escala mecànica per possibilitar l’accés de la cadira de 

rodes a la plataforma de graons. 

A més, el polsador permetrà activar o desactivar el sistema de canvi de guies per 

tal de dirigir els graons cap a la guia adequada per si s’ha d’utilitzar la plataforma 

elevadora o els graons han de circular en la posició convencional. 

 

El sistema d’activació anirà complementat amb sensors òptics de posició que 

assegurar la correcta posició dels graons a l’hora de crear la plataforma 

elevadora. 

 

 

Figura 62. Suport del sistema d’activació de la plataforma elevadora. 

 

 Material 

El material que s’utilitzarà per a la fabricació del suport d’activació de la 

plataforma elevadora serà l’acer F-1120 amb un límit elàstic de 250 MPa, ja que 

no ha de resistir pràcticament sol·licitacions. 
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 Dimensions 

El sistema total de suport estarà format per quatre components diferents, ja que 

d’aquesta manera és molt més senzill i barat de fabricar que si es fes tot el 

suport com a única peça. 

Els components que formaran el suport seran: 

 

- El pilar de suport: que aguantarà tots els components del sistema i 

permetrà la fixació a la faldilla de l’escala mecànica. 

Les dimensions del suport serà un perfil quadrat buit de 50x50x2 amb una 

longitud de 760 mm. 

 

- La capsa protectora: en ella s’allotjaran tots els components electrònics 

que faran activar i desactivar els diferents sistemes de l’escala mecànica 

(motors, sistemes de canvi de guia, fre d’emergència, sensors òptics i de 

pes, etc...) 

La capsa protectora anirà soldada a través de soldadura MAG amb Argó + 

CO2 a la part superior del pilar de suport. 

Les dimensions de la capsa seran 200 mm d’amplada, 100 mm de 

profunditat i una altura de 120 mm. El gruix de les parets serà de 2mm 

per tal de reduir el pes i aconseguir una cavitat interior suficient gran per 

allotjar tots els components electrònics. 

 

- L’obertura d’accés: la obertura d’accés permetrà accedir amb facilitat a 

l’interior de la capsa protectora en cas que hi hagués qualsevol averia o 

s’hagués de canviar qualsevol component electrònic. 

L’obertura d’accés tindrà unes dimensions de 76 mm d’altura i 56 mm 

d’amplada amb un gruix de 5 mm. 

L’obertura d’accés anirà fixada a la capsa protectora a través d’una 

frontissa que permetrà l’obertura i tancament amb facilitat. L’obertura 

d’accés es tancarà amb un cadenat per tal que cap usuari hi pugui accedir. 

 

 

Figura 63. Obertura d’accés a l’interior de la capsa protectora. 
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- El polsador: el polsador serà l’element a través del qual l’usuari activarà o 

desactivarà els diferents elements de l’escala mecànica. 

 

 Càlculs resistents del suport 

Segons la normativa UNE EN-115:2009+A1:2010 qualsevol suport ha de resistir 

una força mínima de 15 kg en el seu punt més desfavorable.  

 

El moment flector que es crearà serà: 

 

𝑀𝑓 = 𝐹 ∗ 𝑑 = 15 ∗ 10 ∗ 820 ∗ 10−3 = 123 𝑁𝑚 

 

El moment flector màxim que existirà al suport serà de 123 Nm. 

A partir d’aquí es calcularà la inèrcia mínima que ha de tenir el pilar del suport 

per tal de resistir el moment flector existent, sabent que s’utilitzarà l’acer F-1120 

amb un límit elàstic de 250 MPa. 

 

La inèrcia mínima que haurà de tenir el suport serà: 

 

𝜍 =
𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝐼
→ 𝐼 =

𝑀𝑓 ∗ 𝑦

𝜍
=

123 ∗ 103 ∗ 25

250
1,5 

= 18450 𝑚𝑚4 

 

La inèrcia mínima que haurà de tenir el pilar del suport serà 18450 mm4. 

A continuació es calcularà la inèrcia que aportarà el suport. 

 

𝐼 =
1

12
∗  𝐶4 − 𝑐4 =

1

12
∗  504 − 464 = 147712 𝑚𝑚4 

 

Com que la inèrcia del pilar del suport serà superior a la mínima necessària, el 

suport resistirà el moment flector sense cap problema. 

 

 Càlcul de fletxa màxima 

Segons la normativa UNE EN-115:2009+A1:2010, per els suports es permet una 
fletxa màxima de 3 mm al punt més desfavorable. 

 

Es calcularà la fletxa màxima a través de la fórmula de fletxa màxima d’una biga 
empotrada, que ha de ser inferior a 3 mm. 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑃 ∗ 𝐿3

3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
=

150 ∗ 8203

3 ∗ 210000 ∗ 147712
= 1,07 𝑚𝑚 < 3 𝑚𝑚 
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 Situació dels suport d’accionament de la plataforma elevadora. 

Els quatre suports estaran col·locats tal i com es mostra a les figures següents: 

 

 

Figura 64. Suports del sistema d’accionament de la plataforma a l’accés inferior de 

l’escala mecànica. 

 

 

Figura 65. Suports del sistema d’accionament de la plataforma a l’accés superior de 

l’escala mecànica. 

 

El suports es col·locaran dos a l’accés inferior i dos a l’accés superior de l’escala 
mecànica, ja que un servirà per aturar el moviment dels graons i l’altre per 

reprendre el moviment dels graons. 

Els suports es col·locaran al costat dret dels accessos de l’escala mecànica ja que 

la majoria de persones de la població és dretana i, d’aquesta manera, és més 
senzill polsar el polsador amb la mà dreta que amb la mà esquerra. 
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 Funcionament del sistema d’accionament de la plataforma. 

El funcionament del sistema d’accionament és senzill. 

Els discapacitats mòbils s’aproparan fins a l’accés dels graons i polsaran el primer 
suport del sistema d’activació que aturarà el gir del graons de forma progressiva. 

Llavors podran accedir a la plataforma elevadora amb tot el sistema parat. Una 
vegada situada la cadira de rodes a la plataforma elevadora i activat el fre de la 

cadira de rodes, es polsarà el segon polsador que reprendrà altre vegada el 
moviment del graons. 

El sistema es tornarà a aturar una vegada finalitzat el recorregut de l’escala 

mecànica a través de la detecció del detector òptic perquè el discapacitat mòbil 
pugui sortir dels graons amb tot el sistema parat. 

Una vegada abandonat els graons, tan sols haurà de polsar el polsador del suport 
per reprendre el moviment dels graons i el discapacitat mòbils s’haurà desplaçat 
des d’un nivell de terra a altre utilitzant les escales mecàniques. 

 

Per conèixer el funcionament més detallat del sistema, consultar el capítol 6 de 

la Memòria. 
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5.8. Escales Mecàniques  

A continuació es mostrarà el sistema de les escales mecàniques totalment 

muntat i finalitzat en les dues opcions de treball; de manera convencional i amb 

la plataforma elevadora. 

 

5.8.1. Escales Mecàniques amb funcionament convencional. 

 

 

Figura 66. Escala Mecànica amb funcionament convencional. 

 

 

Figura 67. Detall dels Accionadors per a Minusvàlids, Graons i Accés Superior. 
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5.8.2. Escales Mecàniques amb la plataforma elevadora. 

 

 

Figura 68. Escala Mecànica amb la plataforma elevadora. 

 

 

Figura 69. Detall de la plataforma elevadora. 
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CAPÍTOL 6: 

FUNCIONAMENT DEL 

DISSENY 

En aquest capítol s’explicarà detalladament tot el funcionament de tots els 

elements que fan possible l’adaptació de les escales mecàniques convencionals 

per a persones amb mobilitat reduïda. 

S’explicarà les posicions i les funcions de cadascun dels components al moment 

de crear l’adaptació de les escales mecàniques. 

 

Es dividirà l’explicació del funcionament a partir dels dos moviments que pot 

tenir l’escala mecànica: 

 

- Quan els graons provoquin l’ascens de les persones des d’un nivell inferior 

a un superior; moviment ascendent. 

- Quan els graons provoquin el descens de les persones des d’un nivell 

superior a un inferior; moviment descendent.                                 
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6.1. Funcionament de les escales mecàniques 
en moviment ascendent. 

En aquest apartat s’explicarà el funcionament de l’adaptació de les escales 
mecàniques per a persones amb mobilitat reduïda. 
 

L’explicació comença donant per suposat que els graons estan girant en 
moviment ascendent i la persona amb cadira de rodes té intensió d’utilitzar-la 

per a pujar d’un nivell a un superior. 
 

 
El discapacitat mòbil s’aproximarà a l’accés inferior de l’escala mecànica i es 
situarà sobre la xapa d’entrada, pròxim a l’accés dels graons. 

En aquell moment, activarà el polsador situat al seu costat dret amb la mà dreta 
i esperarà a que els graons s’aturin. 

 
A l’activar el polsador, la potència que aportaran els motors anirà disminuint 
progressivament alhora que el fre d’emergència anirà aturant el sistema de 

forma progressiva fins a aturar per complert els graons de l’escala mecànica, just 
a la posició adequada per que pugi el discapacitat mòbil. 

Aquesta posició es definirà a través d’un detector òptic de barrera que detectarà 
que el primer graó de la plataforma elevadora està situat per al canvi de guies. 
 

Es llavors quan el discapacitat mòbil es desplaçarà fins a la plataforma elevadora, 
creada per 3 graons alineats.  

 
Una vegada situat a la plataforma, fixarà els frens de la seva cadira de rodes per 
evitar que llisqui enrere durant el desplaçament de l’escala mecànica, i accionarà 

el segon polsador, situat a 1,5 m del primer polsador, per a reprendre el 
moviment dels graons de nou. 

 
 A l’activar el segon polsador, l’electroimant que mantenia el balancí del canvi de 
guia en posició horitzontal deixa d’estar excitat alhora que s’excita l’electroimant 

del sistema de travada, de manera que el pistó queda recollit. 
Amb això s’aconsegueix que el balancí dels canvis de guia canviï de la posició 

convencional (horitzontal) a la posició de canvi de guia (posició inclinada). 
 
A l’activar el segon polsador, també s’activen els motors que comencen a 

proporcionar moviment als graons per a poder ascendir per l’escala mecànica. 
 

Una vegada han passat els graons que formen la plataforma elevadora, 
l’electroimant del balancí torna a excitar-se col·locant els balancins en posició 
horitzontal, novament, i els electroimants del sistema de travada deixen 

d’excitar-se i, per efecte de les molles, el pistó surt cap en fora travant de nou el 
balancí perquè passin els graons de manera convencional. 

 
La plataforma elevadora ascendirà per les tres guies paral·leles com la resta de 

graons. 
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Es col·locarà un detector òptic a 0,5 metres abans d’arribar a la superfície 
superior. Quan el detector òptic detecti el primer graó de la plataforma 

elevadora, novament, el motor deixarà d’aportar potència als graons de forma 
progressiva alhora que el fre d’emergència actua fins a aturar el sistema. 

La longitud d’aturada serà de 0,5 metres, dins dels marges de la normativa de 
seguretat, i permetrà deixar els graons alineats amb la plataforma elevadora just 

quan s’aturi el sistema. 
 
A continuació, el discapacitat mòbil podrà sortir dels graons cap a la xapa 

d’entrada superior i, una vegada abandonats els graons, polsarà el polsador  
situat al costat de la xapa d’entrada superior per reprendre el desplaçament dels 

graons de forma convencional. 
 
Al polsar el polsador, l’electroimant del balancí s’excitarà provocant el pas del 

balancí de posició convencional (inclinat, a la part superior) cap a la posició que 
permetrà el pas dels graons (horitzontal) alhora que l’electroimant del sistema 

de travada es deixa d’excitar provocant la sortida del pistó per l’acció de les 
molles i travant els balancins. 
Just quan els graons hagin passat pel canvi de guia, els balancins tornaran a la 

posició inversa deixant d’excitar l’electroimant del balancí i excitant l’electroimant 
del sistema de travada. 

 
Al polsar el polsador, també s’activaran els motors que tornaran a proporcionar 
la velocitat de desplaçament als graons. 
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6.2. Funcionament de les escales mecàniques 
en moviment descendent. 

En aquest apartat s’explicarà el funcionament de l’adaptació de les escales 
mecàniques per a persones amb mobilitat reduïda. 
 

L’explicació comença donant per suposat que els graons estan girant en 
moviment descendent i la persona amb cadira de rodes té intensió d’utilitzar-la 

per a baixar d’un nivell a un inferior. 
 

 
El discapacitat mòbil s’aproximarà a l’accés superior de l’escala mecànica i es 
situarà sobre la xapa d’entrada, pròxim a l’accés dels graons. 

En aquell moment, activarà el polsador situat al seu costat dret amb la mà dreta 
i esperarà a que els graons s’aturin. 

 
A l’activar el polsador, la potència que aportaran els motors anirà disminuint 
progressivament alhora que el fre d’emergència anirà aturant el sistema de 

forma progressiva fins a aturar per complert els graons de l’escala mecànica, just 
a la posició adequada per que pugi el discapacitat mòbil. 

 
A l’activar el polsador, l’electroimant que mantenia el balancí del canvi de guia en 
posició inclinada s’excita alhora que es deixa d’excitar l’electroimant del sistema 

de travada, de manera que el pistó surt. 
Amb això s’aconsegueix que el balancí dels canvis de guia canviï de la posició 

convencional (inclinat) a la posició de canvi de guia (posició horitzontal). 
 
Aquesta posició es definirà a través d’un detector òptic de barrera que detectarà 

que el primer graó de la plataforma elevadora està situat per al canvi de guies. 
 

Es llavors quan el discapacitat mòbil es desplaçarà fins a la plataforma elevadora, 
creada per 3 graons alineats.  
 

Una vegada situat a la plataforma, fixarà els frens de la seva cadira de rodes per 
evitar que llisqui endavant durant el desplaçament de l’escala mecànica, i 

accionarà el segon polsador, situat a 1 m del primer polsador, per a reprendre el 
moviment dels graons de nou. 
 

A l’activar el segon polsador, s’activen els motors que comencen a proporcionar 
moviment als graons per a poder ascendir per l’escala mecànica. 

 
Una vegada han passat els graons que formen la plataforma elevadora, 
l’electroimant del balancí torna a deixar d’estar excitat col·locant els balancins en 

posició inclinada, novament, i els electroimants del sistema de travada s’exciten i 
el pistó entra cap endins deixant de travar de nou el balancí. 

 
La plataforma elevadora ascendirà per les tres guies paral·leles com la resta de 

graons. 
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Es col·locarà un detector òptic a 0,5 metres abans d’arribar a la superfície 
inferior. Quan el detector òptic detecti el primer graó de la plataforma elevadora, 

novament, el motor deixarà d’aportar potència als graons de forma progressiva 
alhora que el fre d’emergència actua fins a aturar el sistema. 

La longitud d’aturada serà de 0,5 metres, dins dels marges de la normativa de 
seguretat, i permetrà deixar els graons alineats amb la plataforma elevadora just 

quan s’aturi el sistema. 
 
Al detectar el primer graó, l’electroimant del balancí es deixarà d’excitar 

provocant el pas del balancí de posició convencional (horitzontal, a la part 
inferior) cap a la posició que permetrà el pas dels graons (inclinat) alhora que 

l’electroimant del sistema de travada s’excita provocant l’entrada del pistó per i 
evitant la travada dels balancins. 
Just quan els graons hagin passat pel canvi de guia, els balancins tornaran a la 

posició convencional excitant l’electroimant del balancí i deixant d’excitar 
l’electroimant del sistema de travada. 

 
A continuació, el discapacitat mòbil podrà sortir dels graons cap a la xapa 
d’entrada inferior i, una vegada abandonats els graons, polsarà el polsador  

situat al costat de la xapa d’entrada inferior per reprendre el desplaçament dels 
graons de forma convencional. 

 
Al polsar el polsador, també s’activaran els motors que tornaran a proporcionar 
la velocitat de desplaçament als graons. 
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CAPÍTOL 7: 

PRESSUPOST  

 

El pressupost del projecte de l’escala mecànica adaptada per el transport de 

persones amb mobilitat reduïda és de 58.933,54 €, I.V.A. exclòs. 

El pressupost esmentat inclou la fabricació completa de l’escala mecànica, 

excloent del pressupost el transport i la instal·lació corresponents. 
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CAPÍTOL 8: 

BIBLIOGRAFIA 

8.1. Webs consultades. 

Aquestes són les webs més consultades durant el disseny de l’escala mecànica. 

 

- http://es.wikipedia.org.  Informació sobre escales mecàniques. 

- www.skf.com.  Fabricant de rodaments i coixinets 

- www.otis.com/.  Informació sobre elements de les escales mecàniques, 

exemples i models existents al mercat. 

- www.thyssenkruppelevadores.com.  Informació sobre tipus d’escales 

mecàniques, mecanismes que contenen, elements a tenir en compte i 

exemples. 

- www.pujolmuntals.com/.  Catàleg de reductors. 

- www.rexnold.com.  Catàleg de reductors corona sense fi d’alt parell. 

- www.escalatorparts.com.  Elements i preus de les escales 

mecàniques 

- www.youtube.com/ Asi se hace escalera elèctrica.  Fabricació i elements de 

l’escala mecànica. 

- www.gummi.com.ar   Acoblaments elàstics. 

- www.abb.com  Catàlegs de motors elèctrics 

- www.tracepartsonline.net.  Peces CAD. 
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8.2. Catàlegs consultats. 

Aquests són els catàlegs consultats durant el disseny de l’escala mecànica. 

 

- Catàleg de OTIS. Fabricant d’escales mecàniques. 

- Catàleg de ThyssenKrupp. Fabricant d’escales mecàniques. 

- Catàleg de KONE. Fabricació i manteniment d’escales mecàniques. 

- Catàleg SCHINDLER. Fabricant d’escales mecàniques. 

- Catàleg TABALSA. Fabricant i distribuïdor de perfils metàl·lics. 

- Catàleg Blicke. Fabricant de rodes industrials. 

- Catàleg ABB. Fabricant de motors elèctrics. 

- Catàleg SKF. Fabricant de rodaments i coixinets. 

- Catàleg GUMMI. Fabricant de acoblaments d’eixos. 

- Catàleg REXNOLD. Fabricant de reductors. 

- Catàleg TWIFLEX. Fabricant de frens electromecànics. 

- Catàleg GES. Fabricant de corretges i politges. 

 

8.3. Normes consultades. 

Les normes utilitzades pel disseny de les escales mecàniques adaptades per a 

persones amb mobilitat reduïda són: 

 

- UNE EN 115-1:2008 + A1:2010. Construcció i instal·lació d’escales 

mecàniques. 

- UNE EN 13015:2002 + A1. Manteniment d’escales mecàniques. 

- UNE EN 1993-1-1. Disseny d’estructures metàl·liques. 

- ISO 9001. Elements de seguretat de les escales mecàniques. 

- UNE-58-704. Ús i tipus de materials i equips de per a les escales 

mecàniques. 

- DIN 6885. Tipus de xavetes normalitzades. 

- DIN 471. Tipus d’anelles de seguretat normalitzades. 

- DIN 125. Tipus de volanderes normalitzades. 

- UNE 18164-85. Tipus i dimensions de corretges. 
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8.4. Llibres consultats. 

Els llibres utilitzats pel disseny de les escales mecàniques adaptades per a 

persones amb mobilitat reduïda són: 

 

- Robert L. Norton; Disseny de màquines 

- AENOR; Catàleg d’acers 

 

8.5. Programes informàtics utilitzats. 

Els programes informàtics utilitzats pel disseny de les escales mecàniques 

adaptades per a persones amb mobilitat reduïda són: 

 

- Solidworks. Disseny en 3D del projecte. 

- Autocad. Disseny en 2D del projecte. 

- CYPE. Càlcul i dimensionament estructural de l’estructura portant. 

 

 


