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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. 

 





  

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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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 és 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 de 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. Tipus de escales mecàniques. 

- En línia: 

 

- En tisora: 
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- En paral·lel: 

 

 

 

 

 

- Creuades amb balustrades alineades: 
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- Doble tisora amb balustrades alineades: 

 

 

 

1.1.3. 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. 
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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. 
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CAPÍTOL 2: 

ESTUDI DEL DISSENY 

Per a realitzar un bon estudi del disseny i, posteriorment, al disseny del sistema, 

cal definir de forma inequívoca totes les especificacions bàsiques necessàries i els 

requisits mínims a tenir en compte per al disseny del nostre sistema. 

A partir d’aquí, cal realitzar un “brain storming” per a generar possibles solucions 

al nostre problema, útils per al futur disseny. 

Finalment, cal comparar i valorar cadascuna de les solucions escollides i triar la 

més òptima, la que s’adapta millor, per al nostre disseny. 

2.1. Redacció de les especificacions bàsiques 

Abans de començar a dissenyar les escales mecàniques, es definiran els 

requisits/especificacions bàsiques amb que ens guiarem per al disseny. 

2.1.1. Tipus de escales mecàniques: 

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

escales mecàniques en línia d’un sol nivell, similar a qualsevol estació subterrània 

de Renfe Rodalies. 

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. 

2.1.2. Desnivell a vèncer: 

Analitzant les alçades entre plantes d’estacions i centres comercials, es suposarà 

que el nostre sistema ha de vèncer un desnivell entre plantes de 5 metres 

d’alçada. 
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2.1.3. 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. 

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. 

2.1.4. Instal·lació 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. 

2.1.5. Angle d’inclinació de les escales mecàniques 

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

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

mecàniques és de 15 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. 

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

Tenint en compte l’espai disponible en llocs públics reals, es disposarà d’una 

longitud horitzontal per la instal·lació de les escales mecàniques de 20 metres. 

2.1.7. Velocitat de l’escala mecànica. 

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

de 0,5 m/s.  

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

a l’introducció de la cadira de rodes, es triarà la velocitat mínima possible. 

El disseny tindrà una velocitat d’ascens de 0.5 m/s. 

2.1.8. 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. 

Es definirà la capacitat màxima de transport segons la normativa vigent, calculat 

a l’Annex 8.4.1. 

La càrrega màxima del disseny serà de 8.750 persones /hora. 
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2.2. Generació de possibles solucions. 

Un cop definides les especificacions i requisits bàsics del client per al projecte, es 

plantejarà un conjunt d’alternatives i solucions per a dissenyar el sistema 

demandat. 

Per al plantejament de diverses solucions, es realitzarà un “brain storming” 

d’idees, a partir de les quals es descartarà les difícils de dissenyar o 

excessivament cares, i s’elegirà les dues o tres que es creguin millors. 

2.2.1. Solució 1. 

Consisteix en un mecanisme que permetrà elevar individualment els graons de 

les escales a través de cilindres hidràulics o cremallera d’engranatges per 

permetre l’alineació de 3 graons, i crear una plataforma que pujarà solidàriament 

per desplaçar cadires de rodes o cotxets de nadons. 

 

Aquest cilindres hidràulics només ascendiran o descendiran en cas d’activar un 

polsador manual d’activació, fet que representarà la crida del seu ús. 

2.2.2. Solució 2. 

Consisteix en un mecanisme de 3 guies de graons paral·leles que permeten fer 

circular cadascun dels graons, de manera individual, per la guia desitjada. 

De manera que si es fa circular 3 graons per cadascuna de les guies podrem 

aconseguir la plataforma elevadora desitjada. Aquest canvi de guia es produirà 

en ser activat el polsador manual. 

2.3. Plantejament de les alternatives. 

2.3.1. Descripció de la Solució 1. 

El sistema triat per aquesta solució, serà per mitja de cilindres hidràulics o 

pneumàtics. 

Cadascun dels graons disposarà de 1 o 2 cilindres pneumàtics amb un recorregut 

igual o superior al doble de l’alçada del graó. L’objectiu del cilindre pneumàtic es 

permetre un ascens o descens del graó per aconseguir una alineació entre 3 

graons. 

Inicialment, tots els cilindres pneumàtics estaran situats en el punt mig del seu 

recorregut. Tant bon punt s’activi el polsador manual, a través de pneumàtica, 

s’ordenarà al graó del punt de sortida que mantingui el cilindre en la posició 

actual, mentre que el seu anterior se li ordenarà que descendeixi el seu 

recorregut l’alçada del graó, i al posterior que ascendeixi l’alçada del graó. 

Amb això es crearà una plataforma que es desplaçarà per l’escala mecànica fins 

a arribar al final del recorregut on s’ordenarà als 3 graons afectats que retornin 

els seus cilindres pneumàtics a la posició inicial, tal i com s’indica a la figura 1. 
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Figura 1. Sistema de la creació de la plataforma elevadora de la Solució 1. 

2.3.2. Descripció de la Solució 2. 

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

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

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

solidaris a la guia central.  

Un cop s’activa el polsador manual, es permet que el graó de punt de sortida que 

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

guia inferior, i el graó posterior que es desplaci per la guia superior, tal i com 

s’indica a la figura 2. Amb aquest mecanisme s’aconsegueix, igual que en la 

Solució 1, una plataforma de 3 graons alineats que es desplaçarà 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 central. 
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Figura 2. Sistema de la creació de la plataforma elevadora de la Solució 2. 

 

2.4. Valoració de les alternatives. 

La principal avantatge de la Solució 1 és la facilitat per a modificar el sistema i 

aplicar-hi el disseny realitzat, simplement canviant els graons convencionals per 

els graons amb els cilindres pneumàtics. 

El gran inconvenient d’aquesta opció és l’elevat cost econòmic que s’ha d’invertir 

per al seu disseny. 

En canvi la Solució 2 és més complicat 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. 

  

2.5. Selecció de la alternativa òptima. 

De les dues solucions proposades, la més òptima pel disseny serà la Solució 2, ja 

que consisteix en un sistema molt més senzill a l’hora de dissenyar i d’instal·lar, 

a més, tindrà un cost de material molt més baix degut a d’instal·lació de pocs 

elements extres dels de l’escala mecànica convencional. 

 

Per tant, el nostre disseny es basarà en l’idea de la Solució 2. 
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CAPÍTOL 3: 

ESTRUCTURA I PARTS 

DEL DISSENY 

3.1. Components del Disseny. 

 

1. Accessoris del motor. 

2. Accessoris del motor. 

3. Entrada de la Balustrada. 

4. Graó. 

5. Balustrada. 

6. Il·luminació  “zócalo”. 

7. “Zócalo”. 

8. Reposa mans. 

9. Pintes. 

10.Accessoris de seguretat 

11.Tapa de la fossa. 

12.Estació tensora. 

13.Entrada del Reposa mans. 

14.Accessori ruptura del graó. 

15.Guies. 

16.Estructura portant. 

17.Cadena de graons. 

18.Accionament del Reposa mans. 

19.Conjunt motor. 
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Figura 3. Parts de l’escala mecànica. 

 

 

3.2. Funció dels components. 

- Graó: superfície que permet el transport dels passatgers a través del 

recorregut de l’escala mecànica. 

El graó tindrà 1000 mil·límetres d’amplada i 450 mil·límetres de longitud, 

ja que la longitud màxima d’una cadira de rodes és de 1250 mm i la d’un 

cotxet de nadó de 1000 mm. 

Amb els graons de 450 mm, aconseguim una plataforma de 1350 mm, 

suficient per l’ascens de les cadires de rodes i els cotxets de nadons. 

 

- Balustrada: estructura, situada als laterals dels graons, que impedeix la 

caiguda d’objectes o persones lateralment i, a més, permet la subjecció i 

guiatge dels reposa mans. 

Serà construït amb vidre d’un espessor entre 5 i 10 mm. 

 

- Il·luminació “zócalo”: augmenta la il·luminació dels graons, disminuint, 

d’aquesta manera, la possibilitat d’enganxades. 
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- Reposa mans: permet, com el seu nom indica, reposar els braços o les 

mans durant l’ús ascendent o descendent de l’escala mecànica. 

- Pintes: aconsegueixen una unió entre graons i tapa de la fossa, impedint 

l’opció d’enganxades a la hora d’entrada a l’escala mecànica. 

 

- Accessoris de seguretat: disminueixen la probabilitat de lesions o danys 

dels usuaris o components de l’estructura. 

 

- Fossa: volum inferior destinat a la col·locació de tots els elements 

d’accionament i motors de l’escala mecànica. 

 

- Estació tensora: permet obtenir una tensió permanent de la cadena de 

graons, evitant així una disminució del rendiment, o un possible mal 

funcionament del disseny. 

 

- Accessori ruptura del graó: element de seguretat, amb l’únic objectiu 

d’evitar la caiguda de la cadena de graons en cas de la ruptura d’un graó 

de la cadena. 

 

- Guies: permeten el guiatge de la cadena de graons a través del recorregut 

de l’escala mecànica, evitant així el descarrilament.  

Les guies tindran una secció de 100 mil·límetres d’alçada, 50 mil·límetres 

d’amplada i 2 mil·límetres d’espessor. 

La distància entre les tres guies paral·leles serà de 225 mil·límetres tal i 

com s’indica a l’Annex 8.4.3 

Seran construïdes amb acer f 113, amb dos capes de pintura anticorrosiva 

i una banda lliscant. 

 

- Estructura portant: conjunt de barres amb l’objectiu de suportar el pes de 

tots els elements del disseny.  

Serà construïda amb acer f 113, amb dos capes de pintura ant¡corrosiva 

unint les diferents parts a través de cargols. 

 

- Cadena de graons: conjunt de les unions dels graons amb l’objectiu de 

aconseguir un gir sens fi dels graons.  

 

- Accionament del reposa mans: element que permet el gir continu del 

reposa mans. 
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- Grup motor: element que proporciona la potència necessària per al 

moviment del disseny. 

Es muntarà un motor de 22 Cv de potència tal i com s’indica a l’Annex 

8.4.4. 

- Sistema de transmissió: totes les transmissions es realitzaran a través de 

cadenes ja que s’ha de transmetre altes forces a tracció. 

Hi haurà un reductor de velocitat entre el motor i l’eix que transmetrà la 

velocitat als graons, constituït entre pinyó i plat i units per la cadena. 

També existirà un reductor de parell i elevador de velocitat entre l’eix de 

gir dels graons i l’eix de gir del passamans, igualment format per pinyó, 

plat i cadena. 

 

- Elements de Seguretat: s’haurà d’equipar al disseny amb els diferents 

sistemes de seguretat que indiqui la norma ISO 9001. 

· Botons o interruptors per la parada d’emergència. 

· Botó o interruptor d’impediment de la inversió del gir. 

· Dispositiu de tall de la força motriu per fallida a la cadena de graons. 

· Proteccions aïllants i presa de terra. 

· Fre d’emergència. 

· Cartells, instruccions d’ús i senyals indicatives. 
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CAPÍTOL 4: 

PLÀNOLS 
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CAPÍTOL 5: 

PRESSUPOST  

 

El pressupost adjunt representa el cost material i de fabricació de les escales 

mecàniques. 
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5.1. Avaluació econòmica aproximada. 

 

MATERIAL

Balaustrada 39,00 m2 79,17  € / m2 3.087,63 €

Estructura portant 1 unitat 15000 € / unitat 15.000,00 €

Motor amb fre 1 unitat 765,00  € / unitat 765,00 €

Pasamans 80 metres 4,53  € / metre 362,40 €

Guies 200 metres 9,24  € / metre 1.848,00 €

Reductor velocitat 1 unitat 300,00  € / unitat 300,00 €

Engranatges/ Ejes 2.000,00 €

Graons 100 graons 400  €  / graó 40.000,00 €

Tornilleria 100,00 €

Cojinets graons 200 unitats 16,43 € / unitat 3.286,00 €

Cojinets 50 unitats 4,67 € / unitat 233,50 €

Estació tensora 1 unitats 1500,00 € / unitat 1.500,00 €

Pintes 2 unitats 100,00 € / unitat 200,00 €

Zócalo 40 metres 12,50 € / metre 500,00 €

Il·luminació zócalo 40 metres 35,00 € / metre 1.400,00 €

Cablejat elèctric 100,00 €

Accionament Manual plataforma 1 polsador 30,00 € / unitat 30,00 €

Tapa fossa 4 m2 15,00 € / m2 60,00 €

Elements de Seguretat 5.500,00 €

Extres 1.000,00 €

MONTATGE I FABRICACIÓ

Oficial 1º construcció 15,5 hores 20,00 € / hora 310,00 €

Peó especialista construcció 15,5 hores 18,00 € / hora 279,00 €

Oficial 1º metall 75,0 hores 19,00 € / hora 1.425,00 €

Peó especialista metall 75,0 hores 17,00 € / hora 1.275,00 €

Oficial 1º electricitat 10,0 hores 18,50 € / hora 185,00 €

Peó especialista electricitat 10,0 hores 17,00 € / hora 170,00 €

COMPLEMENTS

Cost Enginyeria 200 hores 30,00 € / hora 6.000,00 €

Costos Directes Complementaris 3.500,00 € 3.500,00 €

Transporte 500,00 € 500,00 €

Subtotal 90.416,53 €

IVA (16%) 14.466,64 €

TOTAL 104.883,17 €  
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CAPÍTOL 6: 

PLANIFICACIÓ 

TEMPORAL 

6.1. Diagrama de Gantt. 

Al Diagrama de Gantt representat a continuació, es representarà les diferents 

feines a realitzar en el disseny del projecte, juntament a l’espai temporal que 

s’utilitzarà per al disseny dels diferents components que formaran el projecte 

final. 

Amb el Diagrama de Gantt es pretén fer un ordre de les diferents tasques a 

realitzar i assignar-li un temps de disseny a cada tasca amb l’objectiu de tenir 

enllestit el disseny la data límit marcada. 
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Guies. Estructura portant

Accionaments, engranatges

Estació tensora

Selecció motor
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7.3. Fabricants d’escales mecàniques. 

- OTIS 

- ThyssenKrupp 

- CIAM 

- KONE 

- Mitsubishi Electric 

- TECNO 

- Schindler 

- DIAO elevator 

- Samerlift 

- QLP 

- Sigma 

- Fuji 
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CAPÍTOL 8: 

ANNEXOS 

8.1. Estudi de l’ús de les escales mecàniques. 

Es realitzarà una enquesta amb preguntes bàsiques per a l’estudi de la 

freqüència de l’ instal·lació d’escales mecàniques, la freqüència amb que la 

població usa aquestes i l’interès que tenen en el projecte a desenvolupar. 
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8.1.1. Enquesta a realitzar. 

 

Enquesta sobre Escales Mecàniques 
 

1. Amb quina freqüència cas a llocs públics (estacions de metro, rodalies-
renfe, centres comercials...) dotats d’escales mecàniques?  

[Diàriament][2-3 cops por setmana] [1 cop a la setmana] [1 cop al mes] [mai] 

 

2. Amb quina freqüència utilitzes les escales mecàniques quan disposes del 
seu servei? 

[Sempre]  [Amb freqüència]  [A vegades]  [Mai] 

 

3. Creus útil la idea d’un disseny d’escales mecàniques adaptades per al 
transport de persones amb mobilitat reduïda, cotxets de nadons, o carrets 

de la compra? 

[Sí]  [No] 

 

4. A qui creus que afavoreix més la instal·lació d’aquestes escales 

mecàniques? 

[Persones mobilitat reduïda][Pares amb nadons][Gent major amb carrets] 

 

5. Valora l’interès que creus que creus que despertarà aquest projecte sobre 

la població (numèricament de 1 a 10, sent 1 poc interès i 10 molt interès).  

___ 

 

6. Podries dir alguna idea/modificació/limitació que vegis en les escales 
mecàniques actuals?  
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8.1.2. Resultats de les enquestes. 

- Pregunta número 1: 

Gráfico resultados; 1. ¿Con que frecuencia vas a 

lugares públicos (estaciones de metro, cercanias, 

centros comerciales…) donde estén dotados de 

escaleras mecánicas?

43%

13%
19%

25%
0%

Diáriamente 2-3 veces por semana 1 vez por semana 1 vez al mes nunca

 

Figura 4 .Gràfic de resultats de la pregunta número 1. 

 

- Pregunta número 2: 

Gráfico Resultados; 2. ¿Con que frecuencia usas las 

escaleras mecánicas cuando dispones de su 

servicio?

43%

38%

16%
3%

Siempre Con frecuencia A veces Nunca

 

Figura 5. Gràfic de resultats de la pregunta número 2. 
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- Pregunta número 3: 

Gráfico Resultados; 3. Crees útil la idea de un 

diseño de escaleras mecánicas adaptadas para el 

transporte de personas de movilidad reducida, 

cochecitos de bebés, o carros de la compra?

100%

0%

Sí No

 

Figura 6. Gràfic de resultats de la pregunta número 3. 

 

- Pregunta número 4: 

Gráfico Resultados; 4. A quién crees que favorece 

más la instalación de dichas escaleras adaptables?

67%

21%

12%

Personas con movilidad reducida Padres con bebés Gente mayor

 

Figura 7. Gràfic de resultats de la pregunta número 4. 

- Pregunta número 5: 

La valoració mitjana dels enquestats és de un 7,7. 

8.1.3. Conclusió de les enquestes. 

Degut al alt ús de les escales actualment i del gran interès obtingut del estudi de 

les enquestes, es creu interessant l’idea d’un nou disseny adaptat a les persones 

amb discapacitat mòbil, ampliant així l’oferta de les escales mecàniques i 

facilitant el desplaçament d’aquest col·lectiu. 
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8.2. Estudi de l’existència de Dissenys 
semblants al mercat 

Tot i que s’ha intentat l’idea d’una creació d’escales mecàniques per a 

discapacitats mòbils, aquesta no ha tingut èxit ja que tenia un gran inconvenient, 

en quan s’activava l’opció d’ús per a discapacitats mòbils, tota l’escala mecànica 

s’aturava per permetre l’ incorporació d’aquest, fet que es creia una molèstia per 

la resta de viatgers. 

Per evitar aquest inconvenient, aquest disseny es basa en una reducció 

progressiva de la velocitat de l’escala però sense arribar a aturar-se, facilitant 

així la satisfacció de tots els viatgers. 

 

Al mercat existeixen, bàsicament, dos dispositius semblants a les escales 

mecàniques adaptades a discapacitats mòbils, amb l’objectiu de vèncer l’ 

impediment de les alçades per aquest col·lectiu. 

8.2.1. Ascensors. 

Us ascensor, o elevador, és un sistema de transport vertical dissenyat per a 

mobilitzar persones o objectes entre diferents altures. 

 

- Avantatges: 

· Més econòmic degut a alt 
ús a l’actualitat. 

· Poca superfície d’ús per al 
seu muntatge. 

· Fàcil utilització. 

· Fàcil manteniment. 

- Inconvenients: 

· Sempre es munta un 
sistema escales 

mecàniques convencionals i 
ascensor, per tant, un 
doble cost per l’ús de dos 

sistemes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ascensor. 



  

8.2.2. Plataformes elevadores per a escales. 

És un sistema format per una plataforma, que a través d’un motor elèctric i de 

guies paral·leles a l’escala a vèncer permet el desplaçament de persones amb 

mobilitat reduïda per elles. 

 

- Avantatges: 

· Senzill de muntar. 

· Econòmic. 

· Fàcil utilització. 

· Fàcil manteniment. 

- Inconvenients: 

· No es pot normalitzar per 
la diversitat d’escales. 

· Utilització individual i lenta. 

· Aplicació extra, a més de 
les pròpies escales. 

 

 

 

El nostre disseny evitarà l’ instal·lació de varis sistemes com passa amb el 
ascensors i permetrà una fàcil i còmoda utilització d’aquest. 

8.3. Informació útil per al Disseny de les 
Escales Mecàniques. 

8.3.1. Webs d’interès per a la selecció d’elements de les escales 
mecàniques. 

 

- Catàleg per la selecció del motor d’accionament de les escales 

mecàniques. 

http://www.servorecambios.com/abb.html#ferro 

- Catàleg per la selecció de les guies de la cadena de graons. 

http://ws-01.ula.ve/nucleotrujillo/americab/anexos/conduven.pdf 

- Catàleg de preus per a la selecció de les guies i del material de 

l’estructura portant. 

http://www.easy.cl/easy/ProductDisplay?mundo=1&id_prod=11905&id_ca

t=0&tpCa=4&caN0=2267&caN1=4245&caN2=4259&caN3=2549 

- Informació sobre sistema de transmissió i rodaments. 

http://html.rincondelvago.com/metodos-de-transmision.html 

 

Figura 9. Plataforma elevadora. 
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8.4. Càlculs. 

8.4.1. Càlcul de la capacitat teòrica de transport.. 

 

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. 

 

8.4.2. Càlcul de les dimensions de la guia. 

Les guies hauran de suportar el pes, amb càrrega màxima, de 100 persones. 

Per tant, cada guia suportarà el pes de 50 persones. 

 

Les guies aniran recolzades a l’estructura reticular cada 3 metres, llavors, cada 

tram de guia serà de 3 metres. 

Cada graó exercirà una força contra la guia de 700 N en cada punt de 
recolzament. Tal i com indica la figura 4. 

 

 

Figura 10. Càrregues aplicades sobre el tram de guia. 
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Un cop definides les càrregues en el tram de guia, es descomposaran les forces 
horitzontals i verticals i es trobaran les reaccions. 

 

 

Figura 11. Descomposició de càrregues i reaccions. 

 

A continuació en construirà el diagrama del moment flector. 

 

 

Figura 13. Diagrama del Moment Flector en el tram de guia. 

 

Es conclou que la secció crítica del tram de guia serà el punt central (C), amb 

una força axial de 2450 N i un moment flector de 1545,86 Nm. 

 

Utilitzant l’equació de Navier, trobarem la tensió utilitzada, q no ha de superar la 

tensió admissible de la guia; 300 MPa (acer f-113). 
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Utilitzarem un mòdul de Young de 210.000 N/mm^2. 

La càrrega repartida que utilitzarem serà de 1.35 N /mm. 

 

La deformació màxima, per normativa, de les escales mecàniques pren el valor 

de Long / 300. 

Per tant, la deformació màxima acceptable en les guies serà de 1 centímetre. 

 

 

La deformació real de l’estructura la calcularem segons la formula de càrrega 

repartida en una biga bi-recolzada. 

 

 

Finalment, calcularem si els perfils normalitzats de bigues rectangulars 

compleixen amb els requisits de tensió i deformació necessaris. 

 

altura amplada espessor Secció Inèrcia Tensió tensió Deformació Def. màx.

resistent admisible L/300

40 30 1 136 31965 985 300 -21,17 cm 1 cm

40 30 1,5 201 46031 684 300 -14,70 cm 1 cm

40 30 2 264 58912 534 300 -11,48 cm 1 cm

50 30 1 156 54452 725 300 -12,43 cm 1 cm

50 30 1,5 231 78898 500 300 -8,58 cm 1 cm

50 30 2 304 101605 388 300 -6,66 cm 1 cm

50 30 3 444 142132 277 300 -4,76 cm 1 cm

70 30 2 384 234592 237 300 -2,88 cm 1 cm

70 30 3 564 333212 167 300 -2,03 cm 1 cm

60 40 1 196 102145 467 300 -6,62 cm 1 cm

60 40 1,5 291 148988 320 300 -4,54 cm 1 cm

60 40 2 384 193152 246 300 -3,50 cm 1 cm

60 40 3 564 273852 174 300 -2,47 cm 1 cm

80 40 2 464 389739 164 300 -1,74 cm 1 cm

80 40 3 684 558532 114 300 -1,21 cm 1 cm

80 40 4 896 711339 90 300 -0,95 cm 1 cm

100 50 2 584 775179 104 300 -0,87 cm 1 cm

 

Taula 1. Càlcul de la tensió i deformació per a cada perfil de guia. 

 

S’utilitzaran unes guies de secció 100 x 50 x 2 mm. 
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8.4.3. Càlcul de la distància entre guies. 

A les escales mecàniques s’instal·laran graons de 450 mm de longitud. 

Per tant, per calcular la distància entre les tres guies paral·leles del sistema, ho 

calcularem segons la fórmula: 

 

 

La distància entre les guies serà de 225 mil·límetres. 

 

8.4.4. Càlcul de la potència del motor. 

 

- Càlcul de la potència del motor necessària a l’arrencada. 

Es tindrà en compte que en el moment de l’arrencada de les escales 

mecàniques, hi haurà un màxim de 6 persones ja que les escales arranquen al 

detectar la presència d’alguna persona. 

Es tindrà en compte una massa aproximada per persona de 70 kg. 

Per tant, la massa a l’arrencada serà: 

 

 

La massa del sistema a accionar serà de 3000 kg, incloent graons, passamans i 

tots els elements a arrossegar. 

 

Les rodes que permeten el desplaçament dels graons per les guien tindran un 

radi de 50 mil·límetres i 30 mil·límetres de gruix.  

El coeficient de fricció entre les rodes i les guies serà de 0.025. 

 

El radi de la roda de l’engranatge serà de 0.5 metres. 

 

Els rodaments tindran un radi de 25 mil·límetres i un coeficient de fricció de 

0.025. 
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- Càlcul de la potència necessària del motor en règim. 

Es tindrà en compte que es transporten el màxim de persones; 30 persones. 

 

mR = massa persones + massa estructura + massa rodes + inèrcia rodes =  
2100 + 3000 + 367.37 + 91.7 =5 559.07 kg 

 

P = mR * g = 5 559.07 *9.81 = 54 534.48 N 

 

Px = P * sin 30º = 54 534.48 * sin 30º = 27 267.24 N 

Py = P * cos 30º = 54 534.48 * con 30º = 47 228.24 N 

 

Fi = 0, ja que treballem en règim i l’acceleració és nul·la. 

 

MG = (Px + Fi) *rengranatge = 27 267.24 N * 0.5 = 13 633.62 Nm 

 

Mf = µguia * Py * rrueda + µrodamiento * Py *rrodamiento = 0.025 *47 228.24 * 0.05 +0.3 

* 47 228.24 * 0.025 = 413.25 Nm 

 

PM = (Mf + MG) * ω = (413.25 + 13 633.62) * 1 = 14 046.87 W ≈ 19.11 Cv 
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S’agafarà un motor amb fre de 22 Cv. 

8.5. Normativa subjecte. 

La normativa vigent que existeix per al disseny de les escales mecàniques és la 

següent: 

 

- UNE-EN-115. Disseny i Construcció de les Escales Mecàniques. 

- UNE-EN-13015. Manteniment de les Escales Mecàniques. 

- ISO 9001.  Elements de Seguretat a les Escales Mecàniques. 

- UNE-58-704. Ús dels materials i equips per a les Escales 

Mecàniques. 

- NTE-IEA.  Instal·lació de l’electricitat. Enllumenat d’emergència. 
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8.6. Catàlegs per a la selecció dels elements.  

8.6.1. Selecció del motor. 

 

Es seleccionarà un motor de la marca MGM amb fre B.A. i bobina de Corrent 

Alterna. 

Segons la relació de transmissió, triarem un motor de 2 pols o de 4 pols. 

 

 

Figura 13. Models de motor MGM amb fre, de 2 pols. 
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Figura 14. Models de motor MGM amb fre, de 4 pols. 
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8.6.2. Selecció del perfil de la biga. 

 

 

Figura 15. Seccions normalitzades de biga rectangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albert Mora Murciano  

 - 48 - 

8.6.3. Selecció dels coixinets dels graons. 

 

Figura 16. Dimensions coixinets SKF. 

 

 

Figura 17. Dimensions coixinets SKF. 
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Figura 18. Dimensions coixinets SKF. 

 


