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1. Introducció 

 

Un cop cursades totes les assignatures de que consta la diplomatura d’Enginyeria Tècnica 

Industrial Mecànica, s’ha intentat realitzar un projecte que aglutini totes aquelles vessants de 

l’enginyeria mecànica que durant l’execució de la carrera han resultat més interessants, des d’un 

punt de vista totalment subjectiu. Per aquest motiu el projecte es basa en el desenvolupament 

d’una compactadora hidràulica per a poder premsar cartró i plàstic en una premsa amb doble cos 

i un sol pistó que canviarà de posició per premsar segons la nostra demanda, i que inclou una 

part mecànica i una part hidràulica. 

Cal destacar, que hi ha hagut alguns temes que tot i ser interessants, no han tingut lloc en el 

projecte pel benefici global d’aquest, tanmateix s’ha intentat mantenir una sincronia entre les 

diferents parts del projecte. És a dir, que totes les parts tinguin el pes que els hi correspon. A 

continuació es detalla quin és l’element a analitzar i la finalitat de la Compactadora de residus. 

L’objectiu de dissenyar aquesta compactadora hidràulica ha estat amb l’únic propòsit de crear 

una premsa per satisfer les necessitats dels establiments i preferiblement supermercats on es 

generen molts residus i per tant, buscar una forma de poder ajudar a reduir espai ocupat per dits 

residus i guanyar més espai més útil. Val a dir també, que el fet de tenir els residus del paper, 

cartró i plàstic compactats, farà que el seu transport sigui més eficient, ja que es faran menys 

viatges a la planta de tractament de residus i per tant es tindrà un estalvi considerable. 
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2. Objecte del projecte 

 

L’objectiu principal és dissenyar una premsa hidràulica que sigui capaç de compactar tant paper, 

cartró com plàstic.  

Aquesta ha de tenir una capacitat de càrrega de 100 kilograms en el cas que s’ompli de 

politereftalat d’etilè (PET) i la meitat en cas que ho faci amb cartró, a més a més ha de tenir 

unes dimensions màximes de 1500mm d’ample, 1000 mm de profunditat i 2500mm d’alçada 

amb la finalitat de realitzar una premsa polivalent de doble cos per als dos tipus de residus i amb 

un sol pistó de premsat que canviarà de posició segons la demanda sigui de premsar un cartró o 

bé plàstic. 

La part de disseny consistirà en l’elaboració dels plànols de les peces i parts necessàries per a 

crear la màquina, esquemes (entre altres coses) de les parts mecàniques i hidràuliques de la 

compactadora, així com els càlculs oportuns. Tot el disseny de la premsa hidràulica és farà a 

partir de les condicions de partida, que en el nostre cas vindrà donada per les característiques 

tècniques del elements que formaran part de la premsa existents al mercat. 

Per acabar es realitzarà un estudi econòmic del projecte. 

Aquest és el contingut de forma simplificada del projecte que té com a finalitat l’obtenció del 

Títol d’Enginyer Tècnic especialitzat en Mecànica. 
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3. Abast del projecte 

 

L’abast d’aquest present projecte final de carrera és la part de disseny de la part mecànica i 

hidràulica d’una compactadora per a paper, cartró i plàstic, desenvolupant i estudiant els punts o 

àrees següents: 

- Realització de plànols d’especejament (elements més significatius) i de conjunt, corresponents 

a tots els elements diferenciats de la màquina. 

- Realització dels càlculs mecànics (estàtics) necessaris pel disseny dels diferents elements de la 

màquina. 

- Realització dels càlculs i esquemes hidràulics necessaris pel funcionament correcte de la 

màquina. 

- Realitzar el càlcul d‘elements finits de la premsa per comprovar la viabilitat del projecte 

realitzat. 

- Pressupost. 

Com a punts complementaris del projecte es desenvoluparan els següents 

temes: 

- Aconseguir un disseny amb el màxim  de peces normalitzades per tal de reduir costos i temps. 

- Manteniment preventiu de la màquina. 

- Funcionament. 

- Estudi de la sostenibilitat mediambiental. 

- Estudi de seguretat segons la normativa existent  tant a la Comunitat Europea com a l’Estat 

espanyol, per tal  que la premsa sigui homologable i marcatge CE amb la normativa aplicable. 

A continuació es detallen els punts del projecte en els quals l’abast del 

projecte no hi entrarà: 
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- Estudi i disseny de la part elèctrica i els seus esquemes. 

- Estudi i disseny de la part electrònica. 

Per tal d’aconseguir els objectius fixats seguirem la següent estructura: 

Primer realitzarem un estudi de mercat on podem comparar els diferents tipus de premses 

existents. A continuació s’analitzen els inconvenients i avantatges  de cada una. 

En la part més important del projecte proposarem diferents prototips per a satisfer els nostres 

objectius i seleccionarem el més adequat. 

Un  cop seleccionat estudiarem i optimitzarem la premsa amb un programa d’elements finits. 

Finalment calcularem el pressupost  per saber quin és l’abast econòmic del projecte. 
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4. Necessitat de tenir una compactadora 

 

L’estudi següent consta de varis establiments entre ells els supermercat Condis, Decathlon, per 

tal de poder entendre quina és la seva posició entorn a la gestió de residus dintre de les empreses 

a les quals hem consultat, ja que d’aquesta manera podrem focalitzar millor el nostre producte 

dintre un sector de mercat. 

En el cas dels supermercat Condis de l’Avda. del Garraf, 25, 08800 - (VILANOVA I LA 

GELTRU) no tenen una gestió pròpia dintre del supermercat sinó que un camió de 

subministrament de productes s’encarrega d’emportar-se el residus cap un magatzem central 

que té Condis a la població de Moncada i Reixach . Per tant, seria molt interessant poder oferir 

un compactadora del nostre tipus a aquest supermercat, ja que permet no tenir els residus 

acumulats en un espai on es podrien tenir altres objectes més interessants i d’una manera més 

ordenada. Hem de tenir en compte que aquest establiment no disposa de molts m2 fora de l’àrea 

de venda i degut a aquest fet podríem dir que Condis Avda. Del Garraf, 25, 08800 - 

(VILANOVA I LA GELTRU) està dintre del nostre possible mercat. 

Un detall força important a tenir en compte a l’hora de projectar la premsa, és veure la 

importància que té per a les empreses que generen aquest tipus de residus el fet de poder-los 

compactar per obtenir-ne beneficis indirectes, ja que d’aquesta forma es guanya espai i permet 

tenir major ordre en el lloc de treball. Aquí es reflectirà  un esment que es va fer durant la visita 

al magatzem central que té Condis a Moncada i Reixach. El Sr. Miguel Merlos, responsable de 

Logística Inversa de Condis supermercats, S.A. va exposar el següent: El cartró que rep la 

central de Condis situada a Moncada i Reixach prové de més de 350 supermercats repartits per 

tota l’àrea de Catalunya i ocupa el 92% del total de residus declarats a la Declaració Anual de 

Residus a L’Agencia Catalana de Residus i el seu volum en tones un cop gestionat és al voltant 

de 18 tones/mes i fins i tot s’ha arribat a les 24 tones/mes. 

S’ha d’afegir que degut a la venda del cartró al gestor de residus se n’obtenen un petits beneficis 

que es detallaran a continuació els quals, venen marcats pel preu del paper segons la oferta i 

demanda que hi ha al mercat. 
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El gràfic i les dades següents són de l’estadística dels preus del paper recuperat a Espanya en 

aquest any 2012.  

 

Dintre d’aquest desglossament dels diferents preus s’ha de remarcar el 1.01 i 1.04, mescla sense 

classificar (mescla amb diferents classes de paper i cartró sense límit amb el contingut de fibra 

curta) i cartró de supermercat (Cartró ondulat de supermercat, envasos de paper i cartró amb un 

contingut del 70% de cartró ondulat) respectivament, aquets són els tipus de cartró que es 

gestionarà i que serà molt interessant ja que si el volum cartró és alt pot aportar un ingressos 

interesants. 

Per exemple, un supermercat del tipus Mercadona, Carrefour o Simply poden generar unes 5 

tones mensuals de cartró per establiment, posant un preu mig entre la mescla sense classificar i 

cartró de supermercat que es el que es troba a tots el supermercats. 100(€) X 5(tones/mes)= 500 

€ si el multipliquem per el 12 mesos de l’any  500(€) X 12(mesos)= 6.000€/any, si tenim en 

compte que aquets supermercats tenen varis centres per cada ciutat o si més no un de molt gran. 

Per tant, la retribució econòmica que suposa a final d’any és realment interessant i a més és 
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contribueix a mantenir el medi ambient, a la gestió eficient de residus i a fer una empresa més 

sostenible. 

En l’últim paràgraf es pot veure clarament que és un tema molt important el de poder compactar 

el residus i la seva gestió. 

Sobre el centre d’esports Decathlon, val a dir que disposa  ja d’un sistema de gestió de residus 

d’unes característiques molt diferents respecte a la compactadora que nosaltres projectem. Es 

tracta d’una trituradora general i amb unes dimensions grans. El seu sistema és totalment 

diferent, ja que sols es dedica a triturar tot tipus de materials d’una forma conjunta, no 

selecciona els diferents materials i tritura des del cartró, plàstic a una màquina de corre o una 

taula de ping-pong. Per tant la seva gestió de residus consisteix a posar tot en un remolc i quan 

aquest està ple un camió s’emporta el conjunt cap a la deixalleria. Per tant, està totalment fora 

de tota norma en quant a sostenibilitat i per aquesta causa Decahtlon seria també una bona 

ubicació per utilitzar els serveis de la compactadora que estem dissenyant ja que en un 

magatzem tant gran, el volum de residus de cartró i plàstic és molt elevat i poder-los classificar 

per separat estaria molt bé i d’acord amb les normes de gestió de residus i sostenibilitat. 
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5. Estudi de mercat 

 

5.1. Premses hidràuliques 

A continuació es pot veure el resum de l’estudi de mercat fet segons la informació recopilada de 

les empreses que ofereixen un producte semblant al prototip  que nosaltres volem dissenyar, l’ús  

a què estan destinades,  el sistema que fan servir, el tipus que podem trobar, el sistema de treball 

que utilitzen,  com estan fabricades, i moltes més qüestions que ens seran de molta ajuda per 

poder desenvolupar el disseny de forma satisfactòria. Per això s’han estudiat tots el cassos un a 

un, des de la màquina més inversemblant o més complicada fins la més senzilla, per tal de tenir 

un ventall d’informació més ampli per fer-ne ús . 

5.1.1. Classificació de les premses 

La classificació es realitza per la quantitat de material a premsar: com més material es vol 

premsar més gran i robusta ha de ser la premsa. 

Un cop se sap la quantitat de material que hem de premsar segons les nostres aspiracions pel 

que fa el disseny del nostre prototip, triarem el tipus de sistema a utilitzar. 

 De sistemes bàsicament n’existeixen dos, el de premsat vertical per a poc material i el 

d’horitzontal per  un volum més gran de premsat. 

5.1.2. Premses verticals 

El principal avantatge de la premsa vertical és que amb un alçat relativament petit pot satisfer 

les necessitats per a la qual ha estat dissenyada, ja que al tenir el pistó en posició vertical 

s’aprofita millor l’espai.  

És per això que la premsa vertical està pensada per volums reduïts de material  i la cambra de 

premsat té unes dimensions reduïdes. Aquests aspectes fan que  sigui el tipus de premsa ideal 

per a petites i mitjanes empreses en què la seva generació de residus no supera volums gaire 

elevats i no disposen d’emplaçaments grans per a compactar el seu residus. 

La compactadora està constituïda majoritàriament per un xassís en forma de prisma de secció 

quadrada provocant una cavitat interior amb unes capacitats mecàniques adequades per a poder 

suportar la força del pistó hidràulic, tal com hem fet esment, consta d’un pistó hidràulic en 

posició vertical a la part superior de la compactadora  que es desplaça cap a la cavitat interior. A 
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la part superior frontal del xassís hi ha l’orifici per on alimentarem la cavitat de la premsa i a la 

part inferior de la mateixa cara hi ha la porta per on traurem la bala de material, les dues portes 

estan dotades de sistemes de seguretat que no permeten premsar si la porta està oberta.  

Els xassís consta de varis orificis repartits estratègicament per poder lligar la bala un cop 

premsada de  forma manual, i per  extreure-la  tindrem un petit sistema de palanca situat a la 

part inferior de la premsa per tal de poder-la fer sortir, un sistema molt semblant al que utilitzen 

els contenidors d’escombraries.  

El funcionament de l’hidràulic ve realitzat per un impuls elèctric comandat per un senzill quadre 

de comandament. 

També s’ha d’esmentar que al mercat es troba el mateix tipus de premsa, però amb més d’una 

caixa de compactació per tal de poder compactar diferents tipus de materials amb un mateix 

pistó, aquest serà corredís gràcies a unes guies que estan situades a la part superior. 

 

 

5.1.3. Premses horitzontals 

L’avantatge més important de la compactadora horitzontal és el gran volum de material que 

aquesta pot premsar. 
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Però tindrà l’inconvenient que el volum de premsa serà molt gran per què té unes dimensions 

considerables i necessitarem un espai gran per la mateixa i un altre espai pensat per poder-la 

abastir  mitjançant maquinària, cintes transportadores, etc. 

Aquesta premsa està pensada per a l’ús industrial exclusiu per a empreses que destinen la seva 

activitat al transport o comerç del material a compactar. També s’ha de tenir en compte el preu 

de la mateixa, que serà elevat i que el seu consum  elèctric també ho serà. 

La compactadora horitzontal consta d’un gran xassís, té forma de prisma de secció quadrada 

assentat de forma horitzontal amb una llargada que pot oscil·lar entre els  5 i 15 metres. Per la 

part superior d’aquest  i centrat al mig tenim un embut que permet la inserció de material. En un 

lateral del xassís tenim el pistó hidràulic (d’una força de 20 a 250 tones), el qual  premsa 

horitzontalment el material que cau per l’embut. Per a que aquest premsi correctament hi ha una 

comporta que obre o bé tanca el  circuit del material, la qual està situada més enllà de l’embut 

d’alimentació.    

La gran majoria de compactadores horitzontals consten d’una última zona de premsatge a la 

zona de sortida, que  és vertical i té com a finalitat poder canviar la secció de la bala de material, 

de manera que s’aconsegueix poder fer diferents embalats amb la mateixa màquina. 
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6. Propostes de prototips. 

 

6.1. Primera proposta: premsa horitzontal 

Primerament hem pensat en una premsa horitzontal que tal i com ja hem explicat a l’estudi de 

mercat bàsic, consta d’un xassís disposat horitzontalment i en la qual el pistó té un moviment 

horitzontal. 

La peculiaritat d’aquesta compactadora horitzontal és que és molt més petita que la resta de 

compactadores horitzontals existents, ja que la capacitat de càrrega per la que està pensada és 

inferior a les altres, gràcies a això només tenim la necessitat d’utilitzar un sol pistó en lloc de 

dos. Aquest fet permet una compactadora molt més senzilla i més manipulable, sobre tot si l’han 

d’utilitzar diversos operaris. A més a més, es diferencia de les convencionals en què aquesta 

consta de dues cambres de premsatge (una pel PET i l’altra pel cartró) utilitzant un sol pistó. Per 

aconseguir això ens ajudem d‘unes guies que  permeten canviar el pistó de posició amb bastant 

rapidesa. 

L’inconvenient més important d’aquesta proposta és les seves grans dimensions de la planta 

respecte a premses verticals que premsen quantitats semblants de volum. Aquest apartat no 

compleix un dels objectius principals del projecte, així doncs l’haurem de millorar per a 

aconseguir respectar-lo. 

La comporta de sortida de material es troba al final del xassís de tal manera que un cop acabat el 

cicle es pot retirar la bala amb l’ajut del pistó, però a l’hora aquest avantatge pot ser un 

inconvenient ja que hem de tenir un pistó amb una carrera molt llarga i hem de dimensionar 

correctament el sistema de tancament de la comporta ja que aquest ha d’aguantar les grans 

forces de compressió a què estan sotmesos els materials. 
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6.2. Segona proposta: premsa vertical de secció rodona 

En aquest cas proposem un model del tot revolucionari que no existeix en el mercat. Per la 

realització d’aquest model ens hem inspirat en la construcció de submarins i el resultat és una 

premsa que té el xassís en forma de cilindre perquè aquesta forma geomètrica aguanta molt 

millor els esforços a que està sol·licitat el susdit xassís.  

Així doncs aconseguim estalviar una gran quantitat de material pel sol fet de tenir una geometria 

adequada, però hi han un gran inconvenient que fa que aquesta solució no sigui l’ideal. La 

qüestió és que al tenir una secció rodona, hi ha una gran part de la planta que no s’aprofita, per 

exemple, entre els dos cilindres hi ha una zona on no hi ha res referent a la premsa però que el 

client tampoc podrà aprofitar per a posar una altra màquina. A més a més, aquesta 

compactadora necessita un gran espai lliure per poder obrir les portes ja que al tenir un cos 

circular la porta ha de tenir més de cent vuitanta graus (de la circumferència vista en alçat) i ha 

de tenir un recorregut superior als noranta graus. 
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Aquesta explicació es veu representada en la següent imatge que representa esquemàticament la 

premsa de què estem parlant. La zona ombrejada amb gris fosc és l’àrea real de la premsa i la 

zona ombrejada amb gris clar és l’àrea que realment necessitarà el client per a operar amb la 

premsa.  
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6.3. Tercera proposta: premsa vertical normal 

En aquest tercer cas proposem fer servir una premsa vertical de doble cos molt més amb la línia 

dels productes que hi ha al mercat per a complir els objectius fixats.  

Es tracta d’una premsa vertical de doble cos amb un sol pistó que es pot moure per tal de poder 

premsar tant en el compartiment destinat al cartró com en el compartiment destinat al plàstic. 

Aquesta, però, té la comporta de sortida de material per la part inferior del xassís i com en el cas 

anterior té un gran inconvenient, i és que aquesta part de la compactadora està sotmesa fins a 

deu tones de compressió si ens fixem amb les premses existents, però si som capaços de 

controlar aquest aspecte amb un bon sistema de clausura ben dimensionat podem tenir un 

avantatge significatiu que no existeix en el mercat actual, i és que la bala de material comprimit 

cau, gràcies a la gravetat, tota sola i només fa falta posar un carretó per a poder transportar-la  

còmodament.  

A part de l’avantatge esmentat anteriorment, també cal destacar que amb aquest tipus de premsa 

aprofitem molt millor l’espai i tot això amb unes dimensions de la planta molt més reduïdes que 

en el cas de la compactadora horitzontal. És a dir, que es pot fer el mateix treball, gràcies a que 

s’aprofita molt millor l’alçada de la màquina. 

El fet que es tracti d’una premsa vertical té certs inconvenients que es deuen a la posició del 

pistó; un d’ells és que la boca d’alimentació de material està situada en una posició elevada ja 

que aprofita la gravetat per a disposar tot el material a premsar a la part inferior i fer que es vagi 

col·locant a sobre tot sol. Un altre possible inconvenient seria que no es disposés d’una alçada 

suficient en l’emplaçament de la màquina, ja que aquesta aprofita l’alçada per a poder ocupar 

menys metres quadrats. 
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6.4. Tercera proposta, evolució 2: premsa vertical + trituradora 

Aquesta és una evolució d’una premsa vertical de doble cos ordinària, però sense comportes 

d’entrada de material i en el seu lloc s’ha posat un annex triturador de matèria de tal manera que 

l’usuari llanci tota la deixalla a la trituradora i aquesta enviï els trossos al departament 

corresponent. Un cop ple, es premsa igual que si hi hagués material no triturat.  

Aquest fet permet el gran avantatge que per omplir el compartiment abans de premsar hi cap 

molt més material, ja que quan es llancen capses de cartró o envasos de plàstic en una premsa 
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habitual es fa amb molt d’aire en el seu interior, cosa que no passaria si es trituressin abans. A 

més a més, pel mateix fet es pot fer una premsa més petita i amb unes cambres de premsatge 

molt més petites que les habituals. Per altra banda, el principal desavantatge d’aquest mètode és 

que un cop surt la bala que en resulta de l’operació, aquesta és poc compacta i tendeix a trencar-

se quan es manipula. 

En aquest cas hem pensat que la millor opció és que la porta per on es recull el material premsat 

estigui situada a l’alçat, ja que així els elements de subjecció de la porta poden ser més senzills i 

si es té  un bon sistema que permeti extreure el material pot ser tan fàcil com en el cas de les 

portes inferiors 
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6.5. Tercera proposta, evolució 3: premsa vertical amb porta 

corredissa + trituradora 

La premsa que podem veure a continuació, és la mateixa que l’anterior amb una lleugera 

modificació en les comportes d’extracció de la bala de residus compactada. 

El nou sistema que s’ha  pensat en aquest prototip és el de substituir les comportes existents per 

unes  portes corredisses que es desplacen per unes guies que hi ha al xassís. Aquest avantatge fa 

que l’espai que es necessita per obrir les anteriors sigui molt menor, ja que anteriorment 

necessitava un espai del radi de la porta i ara amb el nou sistema, amb uns pocs centímetres 

s’acompleix la mateixa funció. 

El desavantatge més remarcable que tenim en el nou sistema ve produït pel pes que té la 

comporta, aquest és elevat i a l’hora de aixecar-la, la força que s’ha de fer és considerable i 

costosa, ja que al pes se li ha de sumar el fregament de les guies.  
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7. Prototip a projectar 

 

Després d’haver fet un estudi minuciós dels  4 prototips exposat en el punt anterior, s’ha decidit 

realitzar la compactadora final tenint en compte la construcció, l’ergonomia, el cost i la 

simplicitat del seu funcionament perquè  pugui ser  utilitzada per qualsevol operari sense la 

necessitat que aquest sigui qualificat. 

Tanmateix, la resta dels prototips exposats prèviament no els hem seguit evolucionant ja que hi 

havia algunes dificultats en el disseny inicial i s’ha considerat que encarien molt el preu de 

producció i feien de la compactadora final un objecte complicat. 

L’estudi de les moltes alternatives a dissenyar ha portat a triar el millor model possible, un 

model que obre el mercat de les compactadores de doble cos amb un sol cilindre i del què a 

continuació es podran veure el funcionament, la construcció i el disseny.  

El funcionament principal de la compactadora es divideix en dues vessants, la mecànica i la 

hidràulica. 

7.1. La vessant mecànica 

 La part mecànica en contempla dues parts: la part estructural i la del mecanisme. 

Pel que fa a la part estructural, el seu disseny tindrà una funció molt important està pensat i 

calculat per suportar esforços superiors als que aporta el pistó hidràulic a l’hora de premsar els 

residus. Es necessita complir aquesta premissa perquè sinó, la força del pistó podria fer malbé 

tota la premsa, i com que el pistó requerit farà una força de 120 KN, s’ha de dissenyar una 

estructura capaç de sotmetre’s a aquestes forces. Un cop realitzat tot el modelatge amb 

programes informàtics, s’ha realitzat una simulació amb càlculs d’elements finits i aquests ens 

asseguren que l’estructura pot aguantar. 

El disseny de l’estructura  està pensat per assolir una bona ergonomia en el seu ús, així com un  

mínim desgast, buscar la màxima simplicitat, estalviar el màxim de material i utilitzar com és 

lògic, perfils de bigues normalitzades i d’ús comú al mercat, per tal de fer-la més viable des del 

punt de vista econòmic.  

Pel que fa a la part del mecanisme, és divideix en dues parts: la part principal  és el pistó, que fa 

el cicle d’un cilindre de doble efecte que es desplaça al llarg d’una carrera i gràcies a una 
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pressió que ve donada pel sistema hidràulic i que fa premsar els residus fins al final del seu 

recorregut. La part secundària vindrà determinada per un altre pistó de doble efecte situat entre 

la unió entre la part fixa i la mòbil de la compactadora i aquesta és precisament la seva funció,  

moure lateralment el pistó principal de la compactadora encarregat de premsar els residus, de 

manera que en una posició el pistó principal premsarà paper i cartró i en l’altre el plàstic. 

7.2. La vessant hidràulica 

La hidràulica, s’ocupa bàsicament de la transmissió dels efectes de forces i potències mitjançant 

la pressió estàtica del fluid. S’ha adoptat aquest sistema de transmissió mitjançant cilindres 

hidràulics, davant de dispositius mecànics, elèctrics o pneumàtics, degut principalment a 

l’elevada força que s’ha d’exercir. A diferència d’aquests mostren molts avantatges, però també 

certes debilitats. Algunes d’aquestes les anomenem a continuació: 

Els avantatges que es poden trobar en un sistema hidràulic són varis, però les que més interessen 

davant d’aquest projecte són: en la transmissió de grans forces en espai reduït, la variació sense 

salts de magnitud de la velocitat,  les forces i els moments aplicats, bona capacitat de regulació 

de les forces actuants i per tant moviments regulars sense cops ni vibracions, grans rangs de 

transmissió, capacitat molt gran en la llibertat constructiva en la disposició d’elements, 

muntatge en diferents ambients de la font d’energia i accionament amb unions per tubs rígides o 

flexibles, possibilitat d’automatitzar tot tipus de moviment i/o moviments auxiliars mitjançant 

vàlvules pilot i transmissió d’ordres elèctriques, utilització d’elements i mòduls estàndards, 

protecció contra sobrecàrregues, desgast reduït degut a la lubricació constant dels elements 

mitjançant el propi fluid i per últim,  una elevada vida útil .   

Per altra banda també hi ha desavantatges en el fet de treballar amb hidràulica, però tal i com 

s’ha especificat en l’apartat anterior són en menor quantitat. Comença per poder tenir possibles 

pèrdues de pressió i cabal a les canonades i òrgans de comandament, dependència de la 

viscositat de l’oli amb la temperatura i la pressió, possibles problemes de fuites, muntatge i 

desmuntatge per manteniment dels elements de regulació o control.  
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8. Descripció del prototip a projectar 

 

Arribat aquest punt ja està clar quin conjunt de peces i màquines formaran part de la 

compactadora a projectar. 

Un cop es té aquest concepte clar, una de les primeres coses que es pot apreciar és la robustesa 

de la compactadora, així com l’aparent senzillesa de la mateixa, fet coherent a l’hora de 

dissenyar-la ja que s’ha procurat que la seva construcció resulti senzilla, fàcil i econòmica. 

Així doncs és de sentit comú sobredimensionar aquelles parts de la premsa susceptibles de patir 

per fatiga. La compactadora s’ha sobredimensionat aplicant un coeficient de seguretat oportú en 

cada cas i segons la seva importància. Per exemple, s’ha aplicat sobre aquelles peces que tot i 

tenir una certa importància, no s’hi realitzen càlculs. D’aquesta manera es garanteix la 

durabilitat i fiabilitat de la màquina, conceptes bàsics per a que un producte resulti rentable 

econòmicament parlant. 

A grans trets es pot desglossar la màquina en dues parts basant-se amb 

la funcionalitat d’aquesta: la part responsable de la força i/o moviment i la part responsable de 

rebre l’esforç, és a dir, la bancada. 

8.1. Part responsable de la força i/o moviment 

La part responsable del moviment és en primer lloc el pistó encarregat del premsat i en segon 

lloc el pistó que desplaça la ubicació del pistó més gran i que realitza el premsat. 

 Aquesta part es caracteritza per ser la més complexa de la compactadora, és a dir, és on es 

troben els elements més precisos per tal que tot l’equip funcioni correctament. 

Aquesta part té el seus cilindres hidràulics (KI/100/45 i KL/25/12 del grup Glual Hidràulica), 

els quals per les seves dimensions i emplaçaments en la premsa son l’element més característic 

que es pot identificar. 

També cal esmentar que aquests dos cilindres compleixen les normes ISO 6020 i DIN 24554 

que tal i com es comenta en el plec de condicions fan referència a l’elecció del cilindre i a les 

dimensions d’aquests. 
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El pistó principal està preparat per realitzar una força de 123 KN, que és la força necessària per 

poder compactar tot el material i tenir un marge de seguretat per garantir que la bala quedi ben 

premsada i no es desfaci un cop retirada de la cambra.  

Els elements que composen el cilindre més petit no són especialment robustos ni amb unes 

capacitats de força elevades, ja que només s’encarrega de canviar de posició el pistó principal. 

Aquet cilindre és el model KI/25/12 de Glual Hidràulica i té una allargada de 71 cm per tal de 

poder moure tota la caixa que conté el motor elèctric, la bomba hidràulica, tot el sistema 

hidràulic, el pistó principal i la tija amb la planxa de premsat d’una cambra a l’altre. 

Pel que fa a les peces que conformen la bancada han de formar una estructura forta i robusta, ja 

que hauran de suportar esforços molt grans, però en canvi poden ser peces sense acabats 

superficials optimitzats ja que la funció de l’estructura és exclusivament de suportar la pressió 

del pistó. 

8.2. Part responsable de rebre l’esforç: bancada 

 La part general que serà la receptora dels esforços creats pel conjunt de pistons i principalment 
el pistó encarregat del premsat serà l’estructura. 

Una estructura que està pensada per poder rebre uns esforços corresponents de més de 120 KN 

de força, aquesta força es repartirà estratègicament per l’estructura de la compactadora per tal 

que aquesta no pateixi desperfectes durant el cicle de compactació. 

Per tant, el seu disseny ha estat estudiat detingudament i sobre dimensionat a fi de poder allargar 

la vida útil de la compactadora amb un disseny estructural senzill, robust i capaç de poder ser 

sotmès als grans esforços que el pistó generarà quan estigui en funcionament. 
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9. Procés de funcionament 

 

Abans d’iniciar el funcionament de la premsa, l’omplirem amb els residus que volem premsar. 

És important introduir els residus d’una mateixa naturalesa en el mateix compartiment per tal  

que el posterior reciclatge dels mateixos sigui efectiu, aquests s’ aniran introduint per les portes 

que hi ha a la part superior les quals son més grans i menys reforçades que les portes inferiors 

perquè quan la compactadora estigui en marxa, aquestes no estiguin sotmeses a una sol·licitació 

de forces tant gran com les altres. També té la possibilitat de poder-se omplir per la part 

superior, per la gran cavitat que queda a la part superior degut a que la premsa té sols un pistó i 

s’aprofita per omplir per dalt quant la caixa està a l’altre posició. Aquesta forma de poder 

omplir-la  anirà molt bé quant tinguem un moll més elevat o bé un canvi de nivell a la zona on 

estigui emplaçada la compactadora ja que es podrà alimentar més ràpidament que no pas per la 

porta, i també hi ha la possibilitat de poder-hi instal·lar unes escales laterals per poder-hi llençar 

el residus de forma més còmoda, tot i que aquest últim aspecte no es contempla al projecte. 

El procés de funcionament s’inicia en el moment en que la capacitat de càrrega d’una de les 

cambres de la compactadora sigui plena de residus a compactar. 

Un cop tancada la comporta superior, els sensors de les portes donaran la senyal al quadre de 

comandament  que aquestes estan tancades i permetran el funcionament del pistó principal. S’ha 

implantat un sensor per evitar possibles accidents a l’hora de fer baixar el pistó.  

El següent pas és seleccionar per mitjà del quadre de comandament quina cavitat de la 

compactadora es vol premsar: la part que és destinada pel paper i cartró, o bé la part on hi ha els 

plàstics. En el cas que el cilindre principal no estigui situat sobre del compartiment desitjat s’ha 

de fer moure el cilindre des del quadre de comandament i aquest farà accionar el pistó lateral 

per a canviar la ubicació del pistó principal.  

Un cop la ubicació del pistó és correcte, es procedirà al premsat mitjançant el quadre de 

comandament. Aquest donarà la senyal que farà que el pistó surti i premsi tots els residus que hi 

ha dintre fins que arribi al seu final de carrera, on  hi haurà un detector que donarà un senyal i es 

pararà el pistó. S’aprofita aquest moment en que tenim el pistó comprimint els residus per 

procedir al lligat de la bala compactada, d’aquesta forma es pot lligar millor, queda més 
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comprimida i els residus consten més que es separin de la bala. El procediment de lligat es farà 

fent passar els fils que lligaran la bala per unes ranures fetes especialment per a aquesta tasca. 

Unes  estaran ubicades a la placa que es situa al final del pistó i comprimeix els residus i les 

altres ranures es col·locaran  a la base de la compactadora. D’aquesta manera es pot fer passar el 

fil per les dos bandes i es podrà lligar la bala amb més comoditat.  

Un cop lligada s’ha de pujar el pistó mitjançant el comandament per poder treure la bala de 

dintre  de la compactadora. 

9.1. Funcionament sistema hidràulic 

Per a l’elaboració del circuit hidràulic s’han seleccionat els elements més convenients per a les 

demandes del projecte. Hi havia diverses variants possibles, però després de vàries consultes 

s’ha adoptat l’opció més adient als requisits demanats i és al mateix temps la més aproximada a 

les nostres conveniències econòmiques. El proveïdor d’aquest material és Mannesmann 

Rexroth. 

El sistema hidràulic es pot separar en dos parts molt ben diferenciades: la primera és aquella 

part que serveix per a preparar el fluid perquè pugui treballar amb òptimes condicions i sense fer 

malbé tots els components del circuit hidràulic i la segona part que podem diferenciar és on es 

troben totes les vàlvules que estan amb la finalitat d’accionar el cilindre com i quan sigui 

necessari. 

9.1.1. Circuit hidràulic: preparació del fluid 

Aquest circuit elemental conté com a elements principals:  

- Dipòsit, sistema de filtratge, temperatura i manòmetre per controlar en tot moment la pressió 

del circuit.  

- Bomba d’engranatges interiors TC4-63.  

- Motor elèctric 75 kW i a 3000 rpm, model M3AA 280.  

- Vàlvula limitadora de pressió.  

- Vàlvula direccional amb accionament per solenoide.  

- Reguladors de cabal.  

- Vàlvula antiretorn.  
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- Estrangular amb antiretorn.  

- Grup acumulador de 10 litres.  

El motor elèctric que generalment gira a un règim constant de 3000 rpm, acciona l’eix d’entrada 

de la bomba de cabal variable, fent que aquesta aporti ja un cabal d’oli mineral al circuit.  

Les vàlvules limitadores de pressió  tenen com a finalitat preservar el circuit hidràulic en front 

d’ un augment excessiu i no controlat de la pressió que podria provocar greus problemes sobre 

la resta d’elements hidràulics i fins i tot l’estructura en general.  

El funcionament d’una vàlvula limitadora de pressió o de seguretat és el següent: durant el 

funcionament normal del sistema és manté tancada  i només s’obre per donar pas a l’oli en el 

seu retorn cap al dipòsit quan la pressió en el circuit sobrepassa el valor tarat.  

També s’ha instal·lat una vàlvula que  descarrega l’acumulador i tot el circuit quan el sistema no 

està en funcionament, és a dir que farà un buidat total del sistema.  

La vàlvula antiretorn situada a la línia de pressió serveix perquè en cas de retorn de l’oli mineral 

no es creï una contrapressió a la bomba.  

El grup acumulador es troba regulat mitjançant un estrangulador, pel qual com menor sigui la 

secció del mateix més quantitat d’oli deixarà passar. Per tant, segons sigui la secció obtindrem 

un canvi en el cabal d’oli tan de càrrega com de descàrrega de l’acumulador. El funcionament 

d’aquests (antiretorn i estrangular) es basa en que quan el fluid circula en el sentit 

d’estrangulament, aquest pressiona  la molla del con contra el seu seient. En el sentit oposat el 

fluid actua sobre la cara frontal del con aixecant-lo del seu seient, permetent així un pas lliure a 

través de la vàlvula. Simultàniament, una part del cabal flueix a través de la zona 

d’estrangulament produint un efecte d’auto-neteja.  

Degut a la necessitat de neteja de l’oli, s’ha col·locat una unitat de filtratge (filtre de pressió) a 

la sortida de la central, després d’haver fet tot el circuit de regulació i limitació de l’oli necessari 

per fer els assaigs.  

Arribat  aquest punt  l’oli ja es troba preparat per poder operar en òptimes condicions de treball i 

a continuació explicarem el circuit utilitzat per a fer treballar els pistons pròpiament dit.  
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9.1.2. circuit hidràulic: vàlvules 

	
 

Aquest circuit elemental consta com a elements principals:  

- Vàlvules distribuïdores 3/2 accionades per polsador 

- Vàlvules distribuïdores  3/2 accionades per impuls elèctric 

- Vàlvules de govern 5/2 accionades per impuls elèctric 

- Vàlvules reguladores de caudal 

- Pistó KI/100/45 

- Pistó KI/25/12 

Abans d’explicar el funcionament d’aquesta part del circuit hidràulic s’ha d’esmentar  el fet que 

aquesta compactadora consta de dos pistons i per tant, dos circuits hidràulics. Aquests dos 

circuits mai no poden estar funcionant al mateix temps ja que un serveix per a accionar el pistó 

que fa canviar de cambra la caixa on hi ha el pistó principal, és a dir, el motor, la bomba i tot el 

sistema hidràulic, i un cop aquesta caixa estigui situada a sobre de la cambra a compactar aquest 

deixa de moure’s i l’altre pistó comença a fer el moviment per a premsar els residus dipositats a 

la cambra. 
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Primer s’explicarà el circuit hidràulic del pistó que aporta el moviment lateral a la caixa ja que 

és el primer que s’accionarà quan l’operari vulgui manipular la compactadora. Primerament 

tenim una vàlvula 3/2 accionada per polsador i retorn amb molla que permet el pas del oli quan 

l’ operari pressiona un botó, però abans d’accionar el cilindre directament s’ha d’estar segur que 

no hi ha cap situació en què hi puguin haver danys físics per part de l’operari, però com que 

aquest cilindre està situat a l’exterior de la compactadora i és de fàcil accés per part de l’operari, 

aquest haurà de tenir les dues mans ocupades perquè no les posi al cilindre, així doncs s’ha 

posat una altra vàlvula distribuïdora igual que l’anterior de tal manera que l’operari ha de 

pressionar dos polsadors a l’hora per aconseguir que el fluid canviï la posició de la vàlvula 

governamental. Un cop la vàlvula de govern canvia de posició deixa passar fluid al pistó i 

aquest canvia de posició. També cal destacar que en la sortida del pistó l’oli ha de passar per a 

una vàlvula reguladora de cabal que permet controlar la velocitat de desplaçament d’aquest 

pistó. 

Aquest procediment es manté de la mateixa forma tant si el pistó està sortint com si esta entrant. 

El circuit hidràulic del pistó principal comença igual que l’altre, és a dir, que l’operari ha 

d’accionar un botó per a deixar passar el fluid cap a la vàlvula de govern, però ara no hi ha una 

altra vàlvula amb polsador per evitar els danys físics de l’operari i la màquina ja que aquest 

pistó treballa amb una cambra tancada i de difícil accés involuntari per part de l’operari. Tot i 

així ens hem d’assegurar que les portes estiguin ben tancades per assegurar una bona 

compactació, i també que la caixa estigui ben situada perquè la planxa encarregada de 

transmetre la força no estigui en contacte amb la compactadora i produeixi danys estructurals. 

És per això que seguidament s’ha posat una vàlvula 3/2 distribuïdora accionada elèctricament ja 

que aquesta només rebrà impulsos elèctrics quan el polsador de compactar estigui pressionat, 

totes les comportes estiguin correctament tancades i la caixa estigui en una correcta posició per 

iniciar el cicle de premsatge. 

Aquest impuls elèctric l’obtindrem gràcies a l’ajut dels sensors que són elements molt simples 

que aporten un 100% de fiabilitat i sempre es posen abans d’un procés productiu per a estar 

segur que les peces estan ben col·locades i preparades per a executar el següent procés i evitar 

fer accions a peces que ja es sap que no passaran els criteris de qualitat de l’empresa. 

Un cop la vàlvula de govern hagi canviat de posició ja arribarà fluid al pistó i per tant 

començarà el moviment d’aquest, en aquest cas no tenim cap vàlvula reguladora de cabal ja que 

no hi ha cap cas en que vulguem reduir el temps de compactació del material. 
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Finalment hi ha una vàlvula distribuïdora accionada pel propi pistó quan aquest arriba al final 

del seu recorregut, aquest coincidirà en quan la planxa que està amb contacte amb el material 

compactat es trobi  per sota de l’alçada de la comporta inferior per poder extreure la bala. Un 

cop s’hagi accionat aquesta vàlvula, la vàlvula de govern canviarà de posició i el pistó retornarà 

a la posició inicial donant fi al seu cicle i permetent  moure un altre cop la caixa lateralment. 
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10. Desglossament del prototip 
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10.1. L’estructura 

 

 

Aquí es mostra l’estructura nua de la premsa compactadora on es veu clarament el seu disseny 

robust. 

A la imatge es pot veure com està formada l’estructura bàsica, on es veuen clarament els dos 

orificis d’alimentació de residus a la part superior, mentre que els d’extracció de la bala  es 

situen a  la part inferior.  

També cal esmentar que la premsa està dissenyada per poder ser alimentada o omplerta per dos 

llocs diferents. Tal com es pot veure a la imatge, la part més usual per omplir de residus són les 

comportes que s’aprecien a la part superior, però s’ha de remarcar que també està pensada per 

poder-se omplir  per la part superior aprofitant el gran orifici que tenim a la part superior de la 

premsa, ja que podrem aprofitar que el pistó està situat a l’altra posició i omplir-la aleshores. 

Anirà molt bé l’orifici superior en el cas que on estigui emplaçada la compactadora tingui un 

moll o bé un canvi de nivell per poder-la omplir amb més comoditat i també es poden habilitar 
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unes escales segures de caiguda si el client ho sol·licita eventualment, però no s’esmenta cap 

detall sobre aquestes en aquest projecte. 

També cal remarcar el detall de les potes de la premsa. Les de la part posterior tindran a la seva 

base una xapa de forma quadrada amb els seus forats per poder-hi col·locar el cargols que faran  

que es subjecti a terra per tal  que estigui fixada i  no es mogui del seu emplaçament i les potes 

de la part anterior tindran també una xapa per poder-hi posar cargols i fixar-la a terra però 

aquestes seran més petites, pensades per poder entrar una part del transpalet sota la 

compactadora i un cop acabat el cicle de la compactadora, en el moment de treure la bala de 

residus, que aquesta caigui completament a sobre del transpalet. Un detall que no forma part del 

mateix disseny de la compactadora i que és important a l’hora de la instal·lació, és que s’ha 

pensat  posar unes gomes a la part inferior dels peus de la premsa, entre la xapa i el terra per tal 

de poder anul·lar les vibracions que pot produir la premsa durant el seu ús i que serà molt 

important si la premsa s’ubica en un indret proper a un lloc on hi visqui o treballi gent. 

Un altre detall que es pot contemplar amb la vista que ens ofereix la imatge és a la part inferior 

esquerra on es pot apreciar una reducció de material. Aquesta reducció serà per ubicar-hi un 

passamà amb un roscat que mostrarem a continuació. La funció del passamà servirà per poder 

aguantar d’una forma correcte que la porta inferior d’extracció de la bala no es pugui obrir i 

aguanti el esforços correctament. 

 

Un aspecte molt important per facilitar l’extracció de les bales de residus és que la cavitat on 

quedarà premsada la bala tindrà un desemmotllament de 2º per tal de poder treure la bala de 

residus sense esforços ja que les dimensions de la mateixa són de 1000 (mm) x 600 (mm) x 40 

(mm).   
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El detall que es mostra a sobre és l’anclatge del pistó de doble efecte que fa el moviment de 

canviar de cos per poder premsar un residu o un altre. 

Es pot apreciar que es un anclatge senzill on es fa la unió per mitjà d’un bolo que s’aguanta amb 

un parell de passadors. 

 

 

 

 

 

Aquí es mostra el conjunt de peçes necessari per poder tancar la porta d’extracció de residus 

correctament i amb unes condicions de seguretat idònies. S’ha elegit aquest mètode degut a la 

seva gran capacitat d’aguantar els esforços als  quals està sol·licitat. 
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El fet que el conjunt estigui unit per una rosca fa que el tancament sigui precís i que es pugui 

donar una pressió de tancament important i sense patir per que es pugui obrir. 

Els elements estan pensats per poder-los fixar al xassís en la part posterior i a la part on es situa 

la porta d’extracció, on hi ha una reducció de material per enclavar el sistema i un cop centrada 

es procedirà a la seva mitjançant el roscat de l’element intermig. 

Aquest conjunt anirà subjectat per un anella que farà que aquest conjunt no s’arrossegui pel 

terra i no es deteriori. 

 

 

 
Aquí podem apreciar amb més claredat la reducció de material que s’ha esmentat en l’apartat 

anterior per poder fixar la porta amb total seguretat ja que la pressió que farà el pistó sobre els 

residus compactats serà molt gran, d’unes 125’7 KN aproximadament, i aquesta força es 

reflectirà sobre la comporta d’extracció. 

La comporta no te més elements remarcables que buscar la senzillesa i que sigui robusta, és per 

això que aquesta comporta és més gruixuda que la porta superior i conta amb un escalat per 

poder contenir millor el material mentre s’està compactant. 
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A la figura superior es veu la comporta superior: la comporta d’alimentació de la compactadora. 

Una comporta que ha de ser senzilla, ja que aquesta porta es limita a l’obertura i tancament 

quant introduïm els residus a l’interior de la compactadora i no rebrà grans forces degut al 

premsatge o moviment. Les seves frontisses es troben a la part inferior horitzontal per tal de 

tenir una porta abatible i poder omplir la premsa fins la part més alta  i que a l’hora de tancar-la 

sigui més fàcil. 

 

 

 

 

Es pot apreciar a la imatge el passador que estarà ubicat al sistema de tancament de les portes 

superiors d’alimentació, és un passador normalitzat igual que els elements de blocatge de la 

porta superior per tal de tenir una producció del mínim de peces en el taller, i per tant, abaratir 

costos.  
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Els passadors aniran acompanyats a la part inferior d’una  molla que facilitarà el tancament i 

sols caldrà girar el passador per que es quedi en la posició de seguretat a fi que no s’obri. 

10.2. La caixa superior 

 

 

 

 

A sobre es pot apreciar la carcassa superior. Aquesta tindrà vaires funcions:  el premsat del pistó 

principal i el moviment de la premsa per seleccionar el canvi de residu a compactar mitjançant 

un pistó lateral de doble efecte que és connectarà per mitjà d’un passador al suport que s’aprecia 

a la part esquerra de la caixa. També  s’observen les guies creades amb una biga de perfil IPE 

100, que faran que  l’estructura suporti els esforços generats per la força del pistó de premsat i la 

protecció d’elements externs. 

El premsat del pistó és la funció primordial i es pot veure que està situat al centre de 

l’estructura. Aquest tindrà la funció de pujar i baixar al llarg de la seva carrera compactant els 

residus amb un pressió de 125’7 KN. 
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L’estructura està formada per bigues amb perfils IPE 100 creant una estructura amb 4 trossos de 

biga encreuades perpendicularment i unides per soldadures. Cal remarcar que al centre de 

l’estructura hi ha el pistó on s’uneix a l’estructura per mitja d’un acoblament en forma de cub 

que permet que l’estructura i pistó tinguin una conjuntura perfecta i que els esforços es 

transmetin uniformement. 

El moviment lateral de tota la caixa serà possible gràcies a unes guies dissenyades amb el 

negatiu d’un perfil de biga IPE 100 sobredimensionats que es mecanitzaran en dos parts 

diferents i després s’uniran mitjançant soldadura. Aquestes estan situades a la part superior de 

l’estructura, després només caldrà posar els dos perfils de biga IPE 100 centrades dintre del 

negatiu que hi ha a cada banda de la part superior de l’estructura de la premsa i ja hi haurà la 

carcassa de la premsa col·locada correctament. 

 

Un detall força important per reduir el fregament que es crea a les guies per on lliscarà la 

carcassa superior amb el xassís serà la de col·locar 6 rodes pensades perquè el fregament  

disminueixi notablement quan s’hagi de canviar de posició de cos, les rodes rodaran per la part 

superior de l’estructura. A la imatge és poden veure quina serà la seva morfologia i quin és el 

seu sistema de subjecció. 
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En les dues imatges superiors es mostra el detall de la peça de subjecció del pistó, encarregada 

de subjectar-la amb la màxima seguretat i que en el cas que s’hagi de canviar el pistó per a 

qualsevol problema es pugui fer de forma ràpida i senzilla, sols havent de canviar un cargols. 

El sistema és senzill i pràctic i consta d’una platina de 10 mm que es solda a l’estructura de 

bigues IPE 100 i s’uneix al cilindre per mitjà d’uns cargols; aquest s’uneix a la xapa de 10 mm 

amb un suport quadrat que porta el pistó per poder-hi acoblar elements de forma cargolada . 

Aquest suport ve de sèrie amb el pistó i es pot veure a l’annex II. 

En el cas del moviment horitzontal pel canvi de cambra, aquest conjunt serà l’encarregat de 

poder moure la premsa en una direcció o en l’altra i aquest moviment serà gracies al pistó 

hidràulic de doble efecte que es veu detalladament a la següent imatge. 
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També s’ha d’esmentar que hi ha quatre punts de greixatge, dos per cada guia, per què ajudin al 

lliscament  de les dues parts, ja que el lubricant aportarà un menor fregament  i per tant menor 

desgast i menor perill d’oxidació. 

L’altra funció que dóna la carcassa és evitar que la pol·lució entri i que es vagi col·locant a les 

guies, elements interns del pistó i mecanismes i que degut a aquest fet, vagi deteriorant la part 

interna superior. 

 

En aquesta vista es pot apreciar on es connectarà la tija interior del cilindre amb la xapa 

encarregada de premsar els residus, aquesta xapa està sobredimensionada amb els nervis que  

s’aprecien a la part superior i amb xapa de 4 mm. Aquest és un altre element de la compactadora 

que també està sol·licitat a la màxima força i fatiga que pot exercir el pistó principal, ja que és la 

peça responsable de transmetre la força que fa el pistó al material (cartró o plàstic) per tal de 

compactar-lo. 
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Un altre element a remarcar és que als extrems de la xapa s’hi posaran unes gomes de 4 mm per 

tal que el seu fregament amb l’interior de la cavitat doni més consistència al conjunt, ja que s’ha 

dissenyat la xapa premsadora 5 mm més  petita que la carcassa per tal  que no produeixi sorolls 

molestos al moment del premsat. D’aquesta forma, amb les gomes a part de donar consistència a 

l’hora que baixa el cilindre farà que els  residus més petits siguin arrossegats cap a la cavitat i 

que no passin a la part superior. 

 

A la part superior es mostra el motor elèctric encarregat de fer girar la bomba que subministrarà 

la pressió a tot el circuit hidràulic. Aquets dos elements van ubicats a la part superior, a la 

carcassa i units a l’estructura que aguanta els esforços fets pel pistó. El motor hidràulic i la 

bomba estan subjectats pel suport dels mateixos i mitjançant cargols alen, a  l’estructura.  

 

A dalt una foto de la bomba d’engranatges interiors que s’acoblarà al motor elèctric mitjançant 

un acoblador que uneix els dos elements i que anirà folrat per un xapa de protecció per tal 

d’evitar danys físics dels operaris, ja que pot ser molt perillós degut a que gira a un règim 

màxim de 3000 revolucions per minut. 
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Per última, la imatge d’un quadre de comandament molt semblant al que s’utilitzarà al projecte. 

Un quadre que donarà els senyals de comandament de la premsa i allà on arribarà la informació 

dels sensors col·locats a les portes per tal  que sigui totalment impossible poder procedir al 

premsat amb les comportes obertes, així d’aquesta forma ens estalviem un possible accident 

greu. Tanmateix, en el cas que es vulgui parar de cop el funcionament  de la premsa, es pot fer  

mitjançant el botò de parada d’emergència.  
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11. Càlculs justificatius 

 

11.1. Càlculs hidràulica 

En aquest apartat es realitzen els càlculs necessaris per conèixer el número i característiques 

dels cilindres per a realitzar la operació de compactar i la de transportar el pistó, la bomba, el 

motor elèctric i el cabal necessari per fer funcionar tot el circuit. 

11.1.1. Dimensionar els cilindres hidràulics 

Com hem comentat a l’apartat de  funcionament hidràulic, la hidràulica  s’ocupa bàsicament de 

la transmissió dels efectes de forces i potències mitjançant la pressió estàtica del fluid. Hem 

adoptat aquest sistema de transmissió mitjançant cilindres hidràulics, davant de dispositius 

mecànics, elèctrics o pneumàtics, degut principalment a l’elevada força que s’ha d’exercir en 

l’operació. 

Aquests són una de les parts més importants del projecte, ja que són els encarregats de 

compactar el cartró o el PVC. Són cilindres escollits especialment per aquests assaigs i per tan 

realitzarem els càlculs amb precisió, ja que un possible error en els càlculs seria fatal per a la 

realització del sistema hidràulic i, per tant, de la màquina en tot el seu conjunt.  

Ja que tenim tot el sistema hidràulic preparat, també hem pensat a realitzar el canvi de posició 

de la part superior de la compactadora amb un altre cilindre hidràulic, en aquest cas no l’hem 

elegit hidràulic perquè estigui sol·licitat a unes forces excessives, sinó perquè ja tenim tot el 

sistema hidràulic preparat i surt més econòmic posar un cilindre més que tot un sistema 

neumàtic de nou, i a més a més aquest fet aporta més solidesa al projecte. 

11.1.2. Cilindre hidràulic: cilindre de premsat  

En aquest apartat determinarem el model de cilindre triat per tal de premsar el cartró o el plàstic. 

Per a fer aquest seguit de càlculs partim de dos valors que són la força que ha d’exercir el pistó i 

la pressió nominal a la qual estarà sotmès el cilindre i a partir d’aquí podrem determinar la 

secció del pistó, el seu diàmetre, el de la tija interior, la secció real i la relació de seccions. 
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-Per tal de comprimir tots els residus que prèviament han entrat a la compactadora hem conclòs 

que necessitem un cilindre que exerceixi una força de 98 KN. 

-la pressió nominal del circuit serà de 160 bars ja que és la pressió recomanada per la norma 

iso6020 i din24554. L’únic avantatge que aporta augmentar la pressió del circuit és que es pot 

posar una secció més petita, però per a nosaltres aquest no és un objectiu principal. 

Així doncs, la fórmula per saber la secció del cilindre és: 

S

F
P alno min  

on:  S1 = Secció del pistó (mm2) 

Pnominal = 16 N/mm2 

F = 98 KN 

Aïllant la secció del pistó trobem que: 

alnoP

F
S

min

   

Que si substituïm pels nostres valors: 

     
)/(16

)(98000
2mmN

N
S   

     225'61 mmS   

A partir de la secció del pistó podem determinar el diàmetre: 

     )(2 mmrS    

     

S

r   

     


S

rD  22  
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Que si substituïm per a les nostres dades: 

     


)(25'61
2

2 mm
D   

     mmD 1'69  

Per tant, el diàmetre mínim del pistó serà de 69,1 mm i per tant es selecciona el diàmetre 

superior a 69,1 mm.En aquest cas el diàmetre del pistó superior que trobem és de 80 mm i 

obtenim un coeficient de seguretat de 1,15. 

En ser el pistó la part principal de la premsa, s’ha imposat un coeficient de seguretat major a 

1,15, s’ha calculat amb el diàmetre superior i amb un diàmetre de 100 mm  dóna un coeficient 

de seguretat del 1,45 que es considera correcte.  

Per tant, ara ja tenim el pistó que utilitzarem per a realitzar la compactadora. Ara només fa falta 

fer uns quants càlculs que corroborin la bona elecció del pistó KI/100/45 del grup Glual 

Hidràulica.  

Per tant, procedirem a calcular la secció final del pistó, la del vàstag i la secció real per poder 

calcular la relació de seccions: 

Ara que ja sabem quin pistó agafarem, calcularem la secció del pistó: 

     2
1 rS    

Que en substituïr amb les nostres dades: 

     )(502
1 mmS    

     2
1 7854mmS   

Tot seguit procedirem a calcular la secció del vàstag: 

     2
2 rS    
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Substituint amb les nostres dades: 

     )(5'22 2
2 mmS    

     23
2 1059'1 mmS   

Ara calculem la secció real amb la següent fórmula: 

     213 SSS   

I si substituïm amb les nostres dades: 

     )(1059'1)(10854'7 2323
3 mmmmS   

     2
3 6264mmS   

I ara, ja podem calcular la relació de seccions que tenim: 

     
3

1

S

S
RS   

Que si substituïm amb les nostres dades queda de la següent manera: 

     
)(10264'6

)(10854'7
23

23

mm

mm
RS




  

     254'1RS  

Un cop dimensionat el cilindres que utilitzarem per a fer l’acció de compactar, s’ha de 

comprovar quina força real d’empenta, diferencial i tracció fa: 

Per a calcular la força d’empenta farem servir la següent equació 

     alnoPSF min11   
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Que si substituïm amb les nostres dades: 

)/(1600)(10854'7 223
1 mmNmmF   

     KNF 664'1251   

Per poder calcular la força de tracció abans hem de tenir la força diferencial,  així doncs la 

calcularem amb la següent fórmula: 

     alnoPSF min22   

I substituint les nostres dades: 

     )/(16)(1059'1 223
2 mmNmmF   

     KNF 44'252   

Ara ja podem calcular la força de tracció que en el nostre cas  hem d’assegurar que aquesta sigui 

superior a la força gravitatòria de l’èmbol. 

     213 FFF   

Que si substituïm amb les nostres dades ens queda de la següent manera: 

     KNKNF 44'25664'1253   

     KNF 224'1003   

11.1.3. Cilindre hidràulic: canvi posició 

En aquest apartat determinarem el model de cilindre triat per tal de poder moure la caixa que 

conté el motor elèctric, la bomba hidràulica i el pistó que compacta el material d’una cambra a 

una altre. 

Per a fer aquest seguit de càlculs partim de dos valors que són la força que ha d’exercir el pistó i 

la pressió nominal a la qual estarà sotmès el cilindre, a partir d’aquí podrem determinar la secció 

del pistó, el diàmetre del pistó, el del cilindre interior, la secció real i la relació de seccions. 

-Per tal de realitzar aquest moviment el pistó ha de fer la força necessària per eliminar la força 

de fregament que surt de multiplicar la normal amb el coeficient de fregament entre la caixa, les 
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rodes i el rail. Al estar tot en el mateix pla i sense pendent la normal serà igual que el pes total 

de la caixa. 

 

xassísèmbolpistóbombamotortotal PPPPPP  1  

Tal i com es pot veure en la taula del motor adjuntada a l’annex II, la massa del motor és de 15 

kg, per tant pesa 147 N.  

Tal i com podem comprovar a la taula corresponent a l’elecció del pistó hidràulic situada en 

l’annex II, el pes de la bomba és de 17 kg és a dir de 166,6 N. 

El fabricant de pistons no ens ha pogut facilitar el pes del pistó, i és per això que hem fet una 

estimació del seu pes tenint en compte la densitat del material utilitzat i el volum d’aquest: 

hAV   

Que si substituïm amb les nostres dades: 

     ))(5'22)(50( 22 mmmmA    

     25'6263 mmA   

332 102'5637)(900)(5'6263 mmmmmmV   
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Ara ja podem calcular el seu pes estimat: 

VP    

)(0056372'0)/(7870 33 mmkg   

Que si substituïm amb les nostres dades: 

kgmmmmkgPes 36'44)(102'5637)/(1087'7 3336  

 NkgMassa 8'4348'9)(36'44   

Per a determinar el pes de l’èmbol hem de fer el mateix procediment: 

Determinar el volum d’aquest: 

     )()( hAhAV reforçosplanxa   

Que substituint amb les nostres dades: 

))(45)(75)(2220())(4)](830)(29(2)(830)(532[( mmmmmmmmmmmmmmmmV 
 

)(45)(166500))(4)(789700 22 mmmmmmmmV      

    

 3333 0106513'010651300)(7492500)(3158800 mmmmmmmV   

I tot seguit multiplicar-lo per la densitat del material: 

     Kgm
m

KgP 825'83)(0106513'07870 3
3 




  

NKgMassa planxa 5,8218'9*825'83    

Per a calcular el pes corresponent al xassís de la caixa, calculem el pes de l’estructura i el pes de 

les xapes exteriors: 

xapaestructuraxassís MMMassa   
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El pes de l’estructura l’obtenim multiplicant el kg/m del perfil IPE 100 pels metres que hem 

utilitzat nosaltres:          

    KgmmkgPestructura 48,24)(022,3)/(1,8   

NMassaestructura 9.239  

El pes de la xapa l’obtenim multiplicant el kg/m2 de la xapa utilitzada pels metres quadrats 

utilitzats per a fer la caixa: 

))(092'001'0002'0)(092'005'0002'0)(101'005'0002'0(
)

(7870 333
3 mmm

m
kgPesxapa 

    
)(002859'0)/(7870 33 mmkgPesxapa   

KgPes xapa 5'22   

NMassa xapa 5'220  

Finalment obtenim el pes del xassís: 

    xapaestructuraxassís MMMassa   

    )(5'220)(9'239 NNM xassís   

    NM xassís 4'460  

 

Així doncs, finalment podem saber el pes total que ha de suportar la part superior de la 

compactadora, i per tant la força normal que els rails exerciran sobre les rodes. Reprenent la 

fórmula inicial: 

xassísèmbolpistóbombamotortotal MMMMMMassa  1

 

)(4'460)(2'550)(7'434)(6'166)(147 NNNNNM total 
 

    NM total 9'758.1  
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Tot seguit multipliquem el pes del subconjunt superior pel coeficient de fregament que hi ha en 

un sistema ferro-ferro, que com es pot observar a la imatge és del 0’8, per saber la força que ha 

de vèncer aquest pistó: 

  

    hidraulicaf FNF    

NNFf 2,14078,0)(9,758.1   

 

La pressió nominal del circuit serà de 16 N/mm2 ja que és la pressió recomanada per la norma 

iso6020 i din24554. L’únic avantatge que aporta augmentar la pressió del circuit és que es pot 

posar una secció més petita, però per a nosaltres aquest no és un objectiu principal. 
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Així doncs, la fórmula per saber la secció del cilindre és: 

1
min S

F
P alno   

on:  S = Secció del pistó  

Pnominal = 16 N/mm2 

F = 1407,2N  

Aïllant la secció del pistó trobem que: 

alnoP

F
S

min
1    

Que si substituïm pels nostres valors: 

     
)/(16

)(12'1407
21

mmN

N
S   

     2
1 945,87 mmS   

A partir de la secció del pistó podem determinar el diàmetre: 

     2rS    

     

S

r   

     


S

rD  22  

Que si substituïm per a les nostres dades: 

     

945'87

2 D  

     mmD 58'10  
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Si mirem la taula de l’annex, el diàmetre de pistó immediatament superior que trobem és de 25 

mm. Al ser superior del que necessitem obtenim un marge de seguretat. 

Per tant,  ja tenim el pistó que utilitzarem per a realitzar el moviment de la compactadora, ara 

només fa falta fer uns quants càlculs que corroborin la bona elecció del pistó KI/25/12 del grup 

Glual Hidràulica.  

Per tant, procedirem a calcular la secció final del pistó, la tija interior i la secció real per poder 

calcular la relació de seccions: 

Ara que ja sabem quin pistó agafarem, calcularem la secció del pistó: 

     2
1 rS    

Que si substituïm amb les nostres dades: 

     )(5,12 2
1 mmS    

     2
1 9'490 mmS   

Tot seguit procedirem a calcular la secció de la tija interior: 

     2
2 rS    

Substituint amb les nostres dades: 

     )(62
2 mmS    

     2
2 113mmS   

Ara calculem la secció real amb la següent formula: 

     213 SSS   

I si substituïm amb les nostres dades: 

     )(113)(490 2
3 mmmmS   

     2
3 377mmS   
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I ara, ja podem calcular la relació de seccions que tenim: 

     
3

1

S

S
RS   

Que si substituïm amb les nostres dades queda de la següent manera: 

     
377

490
RS  

     3'1RS  

Un cop dimensionat el cilindre que utilitzarem per a fer l’acció de compactar, s’ha de 

comprovar quina força real “d’empenta”, diferencial i tracció fa: 

Per a calcular la força “d’empenta” farem servir la següent equació 

     alnoPSF min11   

Que si substituïm amb les nostres dades: 

     )/(16)(490 22
1 mmNmmF   

     KNF 84'71   

Per poder calcular la força de tracció abans hem de tenir la força diferencial, així doncs la 

calcularem amb la següent fórmula: 

     alnoPSF min22   

I substituint les nostres dades: 

     )/(16)(113 22
2 mmNmmF   

     KNF 808'12   

Ara ja podem calcular la força de tracció que en el nostre cas  hem d’assegurar que sigui 

superior a la força gravitatòria de l’èmbol. 

     213 FFF   
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Que si substituïm amb les nostres dades ens queda de la següent manera: 

     KNKNF 808,184,73   

     KNF 032'63   

11.1.4. Cabal necessari per accionar el cilindre 

Com en aquesta compactadora mai no hi hauran els dos cilindres treballant al mateix temps 

farem tots els càlculs per saber el cabal necessari en el nostre circuit  en el cas més desfavorable 

i aquest seria el cas que estigués treballant el cilindre més gran i per tant, ens referim a 

l’encarregat de compactar el cartró o el plàstic. 

Tal i com s’ha comprovat numèricament el cilindre ideal per a realitzar aquesta tasca és el 

KI/100/45, i en aquest apartant farem tots els càlculs necessaris per a saber el cabal de fluid que 

necessitem per a que el cilindre treballi en òptimes condicions. 

Els paràmetres d’entrada són els següents: 

- La velocitat de treball del pistó serà de  0,25 m/s, la màxima que ens indica el fabricant en la 

taula de l’annex. 

- Les seccions S1, S2 i S3 les hem calculades prèviament en l’apartat  

Així doncs, la fórmula per a calcular el cabal és: 

     SvQ   

on:  Q  = cabal (m3/s) 

 v = 0’25 m/s 

S = Secció (mm2) 

Per a calcular el cabal de sortida utilitzarem la secció del pistó (S1): 

     11 SvQ   

Que si substituïm amb les nostres dades: 

     )(10854'7)/(25'0 23
1 msmQ   
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     smQ /109635'1 33
1

  

Per a calcular el cabal diferencial utilitzarem la secció de la tija interior(S2): 

     22 SvQ   

Que si substituïm amb les nostres dades: 

     )(1059'1)/(25'0 23
2 msmQ   

     smQ /10975'3 34
2

  

Per a calcular el cabal d’entrada utilitzarem la secció real(S3): 

     33 SvQ   

Que si substituïm amb les nostres dades: 

     )(102635'6)/(25'0 23
3 msmQ   

     smQ /1056587'1 33
3

  

Segons els càlculs, el cabal d’entrada necessari per alimentar el cilindre és de 93,95 l/min, així 

que en el moment de  seleccionar  la bomba hidràulica haurem de tenir en compte aquesta dada 

per a instal·lar-ne una capaç de bombejar aquesta quantitat de fluid o superior. 

11.1.5. Selecció de la bomba hidràulica 

Les dades més importants a tenir en compte en quan a la elecció de la bomba son la pressió i el 

cabal de sortida. 

Pel que fa a la pressió, ha de ser:  

Com ha quedat demostrat en l’apartat anterior “Cabal necessari per accionar cada un dels 

cilindres”, el cilindre necessita un cabal d’entrada com a mínim de 94 l/min, per tant haurem de 

seleccionar una bomba hidràulica que pugui bombejar noranta-quatre litres partit per minut o 

més.  

El model que hem seleccionat és el TC4-63 de la casa Bosch Rexroth S.A.  
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S’ha seleccionat aquesta bomba hidràulica perquè el cabal màxim que pot bombejar és de 94 

l/min (superior als 93,95 l/min que necessitem quan estigui treballant el pistó més gran), en 

canvi la bomba hidràulica immediatament inferior a la seleccionada com a molt pot bombejar 

72,8 l/min. 

A grans trets podem dir que és una bomba d’engranatges interiors, que gira a una velocitat 

variable entre 400 i 2600 rev/min i que pot arribar als 210 bars amb règim continu.  

11.1.6. Selecció del motor elèctric 

El cilindre, la bomba i el motor elèctric estan estretament relacionats, ja que sense aquest últim 

cap dels dos primers funcionaria. Necessitem trobar el motor elèctric adient perquè  pugui 

accionar la bomba hidràulica, i aquesta pugui bombejar cap al cilindre. 

Com en aquesta compactadora mai no hi hauran els dos cilindres treballant a l’hora farem tots 

els càlculs tenint en compte que només està treballant el cilindre que requereix més cabal d’oli i 

per tant un motor més gran per poder moure la bomba per calcular el cas més desfavorable. 

Per saber quin motor elèctric hem de col·locar per tal d’accionar la bomba hidràulica, partirem 

d’aquests 2 valors: 

- Cabal: que serà de 94 l/min com a mínim tal i com hem calculat a l’apartat anterior Cabal 

necessari per accionar el cilindres (la bomba hidràulica pot bombejar com a molt 108 l/min). 

 Pressió nominal: com hem deixat clar des d’un principi, la normativa  recomana utilitzar una 

pressió nominal de 16 N/mm2 

    
8,0

min





K

QP
N alno  

On: N = Potència (en CV) 

Pnominal = 160 bar 

Q = 108 l/min (el cas més desfavorable) 

K = 450 (constant) 

Per tant,  podem trobar la potència del motor simplement substituint les lletres per les nostres 

dades: 
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8'0450

min)/(108)(160





lbar

N  

KWCVN 23'6548   

Finalment s’ha seleccionat el motor elèctric M3AA 280 de la casa ABB Motores.  

Hem seleccionat aquest motor perquè és el que s’ajusta a les 

característiques demanades. 

A grans trets podem dir que el motor elèctric seleccionat treballa a una 

velocitat constant de 3000 rpm, a 400 Volts i a 50 Hz i dona 75KW.  

11.2. Càlculs mecànics  

11.2.1. Càlcul pressió dels residus sobre comporta inferior. 

Densitat paper = 33

36

3 80000
1

101
1000

180
m

kg
m

cm
g

kg
cm

g   

Densitat plàstic = 33

36

3 1455
1

101
1000

1455'1
m

kg
m

cm
g

kg
cm

g    

 

FNETA= )(5'08'9)(80000 3 m
m

kghg  = 392 KN 

A= 2·STERRA + 2·SPARETS LATERALS + 2·SPARETS PORTA =  

 

292568'0
2

))(84'0)(0098'0(
2)(84'0)(542'02 m

mm
mmATERRA 



 

  

2
_ 5712'0)(84'0)(340'0(2 mmmA LATERALSPARETS   

2
_ 408'0)(6'0)(34'0(2 mmmA PORTAPARETS   

 

A= 2·STERRA + 2·SPARETS LATERALS + 2·SPARETS PORTA = 1’90488 m2=190488 mm2 
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222
24'205787205'0

)(190488

)(392000
m

N
mm

N
mm

N
  

Nm
mm

NFTERRA 13'190493)(92568'0
)

(24'205787 2
2   

Nm
mm

NF LATERALSPARETS 67'117545)(5712'0
)

(24''205787 2
2_   

Nm
mm

NF PORTAPARETS 19'83961)(408'0
)

(24''205787 2
2_   

La força de la parets davant/darrere s’haurà de dividir per dos a fi que quedi repartida  i s’haurà 

de saber quina força rep la comporta d’extracció de material, per tant: 

N
N

F COMPORTA 6'41980
2

)(19'83961
_   

Força comporta  41’98 KN 

 

11.2.2. Càlculs reaccions i moments a la biga i fletxa sobre bigues IPE 80 i 100 

 

1) Càlcul reaccions: 

RA+RB=P/2  RA=RB=62850N 

  ;0MB   125700(N)·500(mm) -RA·1000(mm)= 0 

   KNN
mm

mmN
RA 85'6262850

)(1000

)(500)(125700
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2) Càlcul de Vx i Mx: 

Tram 1. ))(3000( mmx   

  ;0yF  RB - Vx= 0 Vx=RB 

  ;0xM  RA·x - Mx= 0  Mx= RA·x x=0;    MB=0 

       x=500;    MC= 31’43x106 (N/mm) 

Tram 2. ))(3000( mmx   

  ;0yF  RA - Vx= 0 Vx= RA 

  ;0xM  -RA·x + Mx= 0 Mx= RA.x x=0;       MA=0 

       X=500;     MC=31’43x106 (N/mm) 

3) Càlcul Iz IPE 80: 

 

 















 )(6'69)(2'5)(46

12

2'5)(46
2

12

))(80)(9'3( 2
33

mmmmmm
mmmmmm

Iz  

 63 103185'2104'166   4610485'2 mmIz   
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IzE

Mc
fc


  mm

mm
mm

N
mm

N
fc 04599'0

)(10485'2)(275

)(1043'31

46
2

6





  

mmfc 046'0  

4) Càlcul Iz IPE 100: 

 















 )(6'88)(7'5)(55

12

)(7'5)(55
2

12

)(100)(1'4 22
333

mmmmmm
mmmmmmmm

Iz  

464643 10265'5)(10924'4)(1066'341 mmmmmmIz   

 

mm
mm

mm
N

mmN

IzE

Mc
fcIPE 021704'0

)(10265'5
)

(275(

)(425'31
46

2

100 






  

 

mmfc 021704'0  
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11.2.3. Càlculs dimensionament passador pistó a la planxa de premsat 

2

4
D

VMAX
MAXTALLAN 

    D=
)(

)4(

 


MAX

MAXV
 

2

4

180
)(7'125 DKN 





 






)
(180

4)(125700

2

2

mm
N

N
D  

)(15'889 2mmD    D=29’81 mm  

11.2.4. Càlculs dimensionament base pistó 

Amplada del suport= 45 mm 

A

V
   

)45302(

)(125700
180

h

N


   mm

mm
N
N

h 2586'0
)(1802700(

)(125700

2




  

h= 0’2586 mm 

Amplada del suport = 30 mm 

A

V
   

)30302(

)(125700
180

h

N


   mm

mm
N
N

h 39'0
)(1801800(

)(125700

2




  

h= 0’39 mm 

 

11.2.5. Càlculs allargament passamà de tancament comporta inferior 

 

76    

51    
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42    

3221262  TOTAL  

 

mm

mm
Nmmmm

mmN

EA

LF
003'0

)
(101'2)(100)(20

)(30)(42000
6

2
5










  

 

mm

mm
Nmm

mmN

EA

LF
419'0

)
(101'2)(15

4

)(370)(42000
1

2
52













  

 

mm

mm
Nmmmmmm

mmN

EA

LF
003'0

)
(101'2))(20)(25)(15

4
(

)(30)(42000
2

2
52













  

 

mm

mm
Nmmmm

mmN

EA

LF
032'0

)
(101'2))(15)(2520(

)(140)(42000
3

2
52













  

 

mmmmmmmmmmTOTAL 879'0)(032'0)(006'0)(835'0)(006'0   

 

2
22

67'237
)(15

4

)(42000
mm

N

mm

N

A

FMAX 





  

16'1

)
(67'237

)
(275

2

2



mm
N
mm

N

Cs  
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11.3. Elements finits  

 

Dels següents resultats aconseguits i calculats a partir dels diferents dissenys al NX8 ens 

quedem amb la planxa de premsat nº 5, la caixa superior nº 6, la comporta inferior nº 4, el 

passamà nº 2, la xapa del suport canvi de posició de premsat nº 2, el suport de canvi de posició 

que està soldat a l’estructura serà la nº 1 i l’estructura definitiva serà la nº 3 que segons el 

disseny són les més resistents tenint en compte que no passi el límit elàstic i que la desviació no 

sigui excessiva. 

11.3.1. Elements finits planxa de premsat. 

En aquest assaig s’aplicarà un força de 125’7 KN a la superfície superior damunt el forat on es 

col·locarà el boló que unirà pistó amb planxa de premsat. 
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11.3.1.1. Disseny nº 1. 
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Aquets són els resultats d’una planxa de premsat molt dimensionada on es va pensar a posar un 

tercer passamà per reduir el diàmetre del boló i calculant els esforços tallants, però es va arribar 

a la conclusió que s’utilitzava massa material. El resultats són molt bons però el sobre 

dimensionament és excessiu. Les dades aconseguides indiquen que la diferència entre els 

resultats elemental i nodal és de 19,44 MPa i la desviació en el punt més crític és de 9’14·10-3 

mm. 
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11.3.1.2. Disseny nº 2. 

 

 



 

 

 	 Página	70	
	

	 	

 

El disseny número dos és millor en quant el seu límit elàstic respecte al disseny nº 1 , ja que la 

diferència és de 16’61 MPa i un valor afegit d’aquest disseny és que té menys material i se li 

extreu el nervi central, un nervi central que sols contraresta un mica la desviació del material 

que és de 9,257·10-3 mm en el disseny número dos. Tot i així es seguirà estudiant per aconseguir 

un millor disseny i utilitzant més material. 

 

11.3.1.3. Disseny nº 3. 
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El disseny nº 3 es veu clarament que és un bon disseny ja que la diferència entre el límit elàstic 

elemental i nodal és de 16’3 MPa. El diàmetre dels bolons serà major que els dissenys nº 1 i 2. 

La seva desviació en el punt més crític és de 7’587·10-3 mm, una desviació mínima i aceptable 

però es seguirà buscant un disseny millor. 
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11.3.1.4. Disseny nº 4. 
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Els resultats són molt bons i molt semblants als de la caixa següent, la diferència de mòdul 

elàstic és de17,74 MPa i la desviació és de 7,54·10-3 mm en el punt més crític. El problema pel 

qual no s’ha triat  per aconseguir el millor disseny és que a la part inferior té les tres platines i 

que degut al disseny últim, aquestes no han de ser en la planxa de premsat final. 
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11.3.1.5. Disseny nº5  
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A la planxa de premsat número cinc es pot veure que s’han extret les tres platines de la part 

inferior i per contrarestar el buit estructural s’han posat dues platines a la part superior per tal de 

retornar la rigidesa estructural que mancava. Els resultats són molt bons ja que no es passa el 

límit elàstic i la diferència que hi ha entre els resultats elementals i el nodals és de 18,12 MPa i 

la desviació plàstica és de 7,5898·10-3. Per tant, com s’aprecia la desviació és mínima i degut als 

resultats satisfactoris la planxa de premsat es dóna per bona. 
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11.3.1.6. Disseny nº 6 
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Clarament a primer cop d’ull s’observa que els resultats estan fora del límit elàstic, sobrepassant 

1002 MPa aprox. Per tant, queda clarament descartat. En aquest assaig de disseny s’ha intentat 

optimitzar al màxim el material per a  poder aconseguir un planxa de premsat més econòmica, 

però el resultats indiquen que està totalment mal dimensionada. També dos detalls més a 

esmentar són que la desviació plàstica és de 0’711 mm i cal remarcar que degut al l’últim 

disseny on s’ha arribat, les platines inferiors no han d’existir, per tant en el cas que es fes 

l’assaig de nou sense les tres platines, l’estructura es veuria  molt més afectada i el resultats 

serien molt més desfavorables.  
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11.3.2. Elements finits caixa superior   

En aquest assaig s’ha aplicat una força de 125 KN a la superfície que està en contacte amb la 

guia de l’estructura, aquesta força és la que farà el pistó en el moment del premsat. 

 

 

11.3.2.1. Caixa 1 

 



 

 

 	 Página	79	
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La caixa u ens mostra que el primer disseny de caixa està dintre de les toleràncies que ens marca 

el límit elàstic que és de 275 MPa i la diferència entre les dades de l’estat elemental i nodal és 

de 64’22 MPa. 

Es veu a primer cop d’ull que és una estructura sobre dimensionada a l’alça ja que es tracta del 

primer disseny i tenint com a base aquest, s’anirà estudiant quina és la millor solució per poder 

arribar a una estructura amb menys material i que  permeti suportar millor els esforços . La 

desviació aquí no serà un factor important, ja que com s’esmenta anteriorment es tracta del 

primer disseny.  

Les bigues que es poden apreciar són IPE 100 soldades entre si i unides al bloc final del pistó, 

un element  del que s’està pensat quina forma és la millor  per poder-lo fixar segons el disseny 

que proporciona la casa subministradora de pistons hidràulics. 

Les xapes exteriors són de 3 mm i es solden a l’estructura, aquestes no tindran un importància 

elevada en quant a absorbir esforços degut a la seva petita secció. 
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11.3.2.2. Caixa 2 
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A la caixa dos es poden apreciar noves millores a l’estructura, unes millores que s’assoleixen 

eliminant perfils de biga que estaven en perpendicular respecte a les que es poden apreciar ara. 

Les IPE 100 donen una diferència dintre del límit elàstic entre estat elemental i nodal de 90’3 

MPa i les dades corroboren que estan dintre de les toleràncies acceptables ja que no sobrepassen 

els 275 MPa però s’hi apropen i la seva desviació plàstica en els punts més crítics és de 0’314 

mm. 

Es creu que el disseny pot esser millorat i es continua amb l’estudi. 
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11.3.2.3. Caixa 3.  
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La caixa tres està dintre de les toleràncies, aquest nou disseny mostra que les bigues s’han 

separat més que a l’apartat anterior però el resultats no han variat gaire i per tant la millora clau 

no es fa visible en aquestes últimes tres imatges de la caixa tres. La diferència que hi ha entre 

l’estat elemental i nodal és major que la de la caixa dos i aquest el de la caixa tres ascendeix a 

102,08 MPa uns 12 MPa més que en l’apartat anterior i la desviació plàstica és pràcticament la 

mateixa. 

Per tant es seguirà amb una evolució d’aquest disseny que encara no és prou acurat. 

També cal remarcar que el disseny del centre no està evolucionat i s’està pensant quin pot ser el 

millor sistema per fixar pistó amb conjunt estructura. 

11.3.2.4. Caixa 4 
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La caixa quatre està totalment fora de rang com es pot apreciar a les dades que presenten les 

anàlisis. En aquest disseny s’ha elaborat la mateixa estructura que en l’apartat anterior però 

utilitzant bigues IPE 80 enlloc de IPE 100. El resultat és prou clar, ja que les dades que ens dóna 

són de 338’49 MPa i per tant supera el límit elàstic de 275 MPa i aquest fet indica que la 

desviació que es pot apreciar a l’última imatge serà una desviació no plàstica que es tradueix en 

que aquesta desviació no tornarà al seu estat inicial com amb els dissenys anteriors. 

La conclusió que se’n pot extreure és la de no perdre més temps i passar a un disseny següent 

amb bigues IPE 100. 

11.3.2.5. Caixa 5 

 



 

 

 	 Página	88	
	

	 	

 

 

El perfil de biga serà IPE 100 amb el disseny d’estructura que es pot apreciar a les imatges i la 

diferència entre l’estat nodal i elemental és de 85’37 MPa, per tant dintre de les toleràncies 
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adients per no sobrepassar el límit elàstic de 275 MPa. La seva desviació plàstica és de 0’326 

mm. Tot i que la peça encarregada de suportar el esforços del pistó aguanta bé, s’ha pensat que 

és complicada de fabricar i que el seu cost serà elevat. Per tant es procedirà a dissenyar un peça 

més econòmica i menys complexa.  

11.3.2.6. Ciaxa 6 
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S’ha arribat a l’últim disseny, la caixa sis, que serà la definitiva ja que després d’un llarg estudi 

per trobar quina és la biga IPE que aguanta millor els esforços, aquí és veu que és on queda més 

ben repartida la força i el conjunt del sistema per aguantar i unir el pistó. D’aquesta forma si el 

pistó es fa malbé i es fa necessari substituir-lo, convé que aquest es pugui canviar de forma 

ràpida i sense complicació. 

Fent un esment dels resultats dels elements finits, veiem que l’estat nodal arriba als 240’35 MPa 

i l’elemental a 154’29 MPa i la diferència està dintre de les toleràncies. Sobre la seva desviació 

plàstica, el punt més crític és de 0’785 mm. 
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11.3.3. Elements finits estructura 

11.3.3.1. Disseny nº 1 

En aquest estudi dels elements finits del l’estructura si aplicaran varies forces de diferent 

magnitud i sobre punts diferents. 

Degut a que la pressió que fan el residus al ser premsats sobre les parets i terra de la 

compactadora portaran a fer un estudi més acurat de com suporta els esforços l’estructura. 

Per concretar en més exactitud les forces aplicades són les següents: 

 A la planxa del terra si aplicaran 190’49 KN. 

 A les parets inferiors s’hi apliquen 117’55 KN. 

 La paret de la porta rebrà una força de 83’96 KN. 
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En el primer disseny es pot apreciar que el resultats no estan dintre de les toleràncies que el límit 

elàstic de 275 MPa ens permet, ja que en l’estat nodal arriba als 521’88 MPa. 

Per tant, és procedirà a cercar  un nou disseny on poder corregir els errors fets en el disseny 

número u. 
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11.3.3.2. Disseny nº 2 
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Un cop aplicats els elements finits al segon disseny, s’aprecia una notable millora que només és 

deguda a un petit canvi del radi del xamfrà que uneix la biga horitzontal del mig  amb la xapa de 

3 mm. 

Però com queden alguns punts amb un valors superiors als del límit elàstic es procedirà a un 

altre estudi per poder arribar a un solució més acurada en quant a les dades dels estats elemental, 

nodal i desviació.  
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11.3.3.3. Disseny nº 3 
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Amb el tercer disseny s’ha arribat al definitiu, els resultats es poden interpretar com  erronis 

però només s’han pogut trobar uns pocs nodes que sobrepassessin el límit, i la gran majoria 

estan dintre del límit elàstic com es pot  apreciar a les imatges, on els colors blau i  verd 

predominen amb escreix i aquets estan entre valors de 120 i 150 MPa i la desviació plàstica 

d’aquets punts  està entre el 0’5 i 0’875 mm, per tant es dóna com a vàlida aquesta estructura on 

s’han modificat les potes de la compactadora de 3 mm a 6 mm per donar més base allà on 

teníem petits punts on els nodes sobrepassaven de llarg el límit elàstic.    
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11.3.4. Elements finits comporta inferior 

En aquest assaig s’aplica un força repartida per la superfície de la comporta de 41’98 KN. 

11.3.4.1. Disseny nº 1 
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A sobre s’observa el primer disseny de la comporta inferior d’extracció de la bala de residus. 

Tal com mostren les dades, el disseny està totalment fora de rang i la seva desviació no plàstica 

farà que s’hagi de seguir amb un disseny més acurat i més resistent. 

11.3.4.2. Disseny nº 2 
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El disseny número dos segueix estant fora de rang del límit elàstic ja que supera per un xifra alta 

els 275 MPa que marca el límit elàstic del material i per tant la desviació que es pot apreciar de 

1’508 mm no serà plàstica. 

Degut als  resultats no convenients és segueix amb el disseny i les platines en forma creuada 

perpendicular que s’han aplicat no són suficients. 
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11.3.4.3. Disseny nº 3  
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Els resultats són lleugerament millors respecte al disseny número dos. Després d’aplicar-hi un 

entramat de sis platines creuades perpendicularment, els esforços dels residus sobre la comporta 

són majors dels que aguanta la mateixa i per tant s’ha de seguir millorant el disseny.  
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11.3.4.4. Disseny nº 4 
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El disseny número quatre és el difinitiu. S’ha reforçat el passamà que era un zona crítica i s’ha 

dissenyat una estructura interior senzilla i que absorbeix d’una forma clara els esforços que 

s’apliquen a l’acció del premsat dels residus. 

Ara la diferència entre l’estat elemental i nodal és de 121’21 MPa i la desviació plàstica en el 

punt més critic és de 0’160 mm. 

Nota: abans d’arribar a aquest disseny número quatre s’han fet tres dissenys més, però degut a 

que els canvis entre estats i desviació eren mínims, s’ha decidit no mostrar-los. 
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11.3.5. Elements finits passama de tancament porta inferior 

La força que s’aplicarà en aquest passamà serà de 41’98 KN a la superfície del cilindre, ja que 

és la reacció de la força que aplicarà la comporta al passamà i la que aguantarà que no s’obri la 

comporta. 

11.3.5.1. Disseny nº 1 
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El primer disseny del passamà encarregat d’impedir que no s’obri la porta d’extracció del 

material al moment del compactat no es vàlid, ja que la força de 41’98 KN que apliquen els 
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residus al ser compactats contra la porta són superiors als que aguanten els passamans que tenen 

el tub massís de 15 mm de diàmetre i la platina quadrada que es solda a l’estructura. 

La dada demostra a primer cop d’ull  que tant  l’estat elemental com el nodal sobrepassen el 275 

MPa i per tant la deformació que llegim a l’ última imatge no serà plàstica i no retornarà al seu 

estat inicial com passaria si no sobrepassés els 275 MPa. 

11.3.5.2. Disseny nº2 
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El segon disseny  serà el definitiu, ja que les dades obtingudes es troben dintre de les toleràncies 

del límit elàstic, la diferència entre estat elemental i nodal és de 25’87 MPa i la desviació 

plàstica en el punt més crític és de 0’121 mm.  
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Aquesta millora és deguda a l’augment de diàmetre, que ha passat d’una mida inicial de 15 cm a 

30 cm de diàmetre, el qual ha sigut suficient  perquè el passamà estigui sobredimensionat i 

aporti un coeficient de seguretat idoni.  

11.3.6. Elements finits de l’anclatge per el pistó de canvi posició  

La xapa del suport de canvi de posició del premsat que està soldat a la caixa superior si aplicarà 

una força de 1’407 KN.  

11.3.6.1. Disseny nº 1 
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El primer disseny està dintre de les toleràncies que permet el límit elàstic de 275 MPa i la seva 

diferència entre l’estat elemental i el nodal és de 179’8 MPa, però el factor més preocupant és 

que pateix una desviació plàstica de 7’352 mm i degut a la fatiga aquesta part acabaria perdent 

les seves propietats mecàniques. 

Per tant es buscarà un disseny per poder vèncer aquesta desviació tant elevada que pateix la 

xapa de 3 mm. 
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11.3.6.2. Disseny nº 2 
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El disseny número dos  ja entra dintre de les  toleràncies del límit elàstic i mostra una desviació 

en el punt més crític de 0’182 mm. La diferència entre l’estat elemental i el nodal és de 59’09 

MPa i aquest resultat es deu a que s’han soldat dues platines de 3 mm cada una amb forma 

triangular separades en cada extrem tal i com es pot veure a les imatges superiors. 

Per tant, el disseny número dos queda aprovat per les dades que ens ofereix. 
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11.3.7. Elements finits suport per pistó a l’estructura 

Al suport que està soldat a l’estructura si aplicarà una força de 1’407 KN 

 

11.3.7.1. Disseny nº 1 
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El primer disseny ha resultat esser correcte i està dintre de les toleràncies del límit elàstic, les 

dades que es poden llegir ens mostren que la diferència entre l’estat elemental i el nodal és de 

19’89 MPa i que la desviació en el punt més crític serà molt petita. El seu valor és de 0’0234 

mm. La peça consta bàsicament d’un triangle massís que es podrà veure amb més detall als 

plànols.  
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12. Plec de condicions 

 

A continuació es recull la normativa vigent més important que ha estat 

utilitzada en la redacció d’aquest projecte: 

 UNE-EN ISO 7083:1996 

Aquesta norma fa referència als signes per a les toleràncies geomètriques en els plànols i 

dibuixos tècnics i en particular a les proporcions i mides d’aquestes. 

 UNE 1121-2:1995 

Aquesta norma també fa referència als signes per a les toleràncies geomètriques en els plànols i 

dibuixos tècnics, però particularment al principi de màxim material. 

 UNE-EN ISO  286-2:2011 

Aquesta norma és molt important ja que tracta de les toleràncies en les dimensions lineals i les 

desviacions permeses en l’alineació de forats i eixos. 

 UNE 1037:1983 

Aquesta és l’última norma que s’aplicarà en aquest apartat i tracta de les indicacions dels estats 

de les superfícies en els plànols. 

12.1. Màquines 

A continuació es recull la normativa vigent més important que ha estat 

utilitzada en la redacció d’aquest projecte. 

 UNE ISO 12100-1:2004 

Aquesta normativa parla de la seguretat de les màquines, els principis generals del disseny i la 

metodologia aplicada. 

 UNE-EN ISO 13849-1:2008 

Aquesta norma fa referència a la seguretat en els sistemes de comandament. 

 UNE-EN ISO 6097-5-5:1999 
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Aquesta norma és una norma de baixa tensió però s’ha introduït al projecte perquè fa referència 

als sistemes de parada d’emergència amb traves mecàniques. 

 UNE-EN ISO 13850:2008 

Aquesta altra normativa també fa referència a la parada d’emergència. 

 UNE-EN ISO 13857:2008 

Aquesta norma fa referència a la distància que ha d’haver entre certs elements de risc per 

garantir la seguretat. 

 UNE-EN 349:1994 

Aquesta altre norma fa referència a la distància que hi ha d’haver entre certs elements de risc i 

l’operari per evitar danys físics. 

12.1.1. Mesures de protecció mecàniques 

En els components mecànics de disseny propi s’han evitat les arestes tallants, angles aguts, 

arestes sortints, etc. en la mesura del possible sense afectar la operativitat dels components o del 

conjunt. S’han calculat els mecanismes necessaris o en el seu defecte s’han sobredimensionat 

per tal d’evitar perills. 

12.1.2. Instruccions sobre l’ús de la compactadora amb seguretat 

Aquest equip anirà acompanyat d’un manual d’instruccions que conté tota la informació de la 

màquina, (manual d’usuari, plànols de les peces, conjunts, llistats de material utilitzats, etc.) 

Aquest manual ha d’estar a disposició del personal que intervé d’alguna manera en aquest 

equip. Totes les persones que treballen amb la màquina, (operaris, tècnics de manteniment, 

programadors, controladors, etc.) han de seguir un curs en què es detallen les situacions de 

possible perill, errades humanes, errors de funcionament, etc. que provoquin situacions 

anòmales i les mesures a adoptar. 

12.1.3. Identificació de situacions fora de control 

Totes les maniobres de l’equip estan controlades amb detectors. Si una seqüència no s’efectua 

correctament, la operació s’atura i es desconnecta el corrent. De la mateixa manera, si un operari 

detecta alguna anomalia pot prémer el botó d’aturada d’emergència, la qual cosa pararia 

automàticament el cicle. 

En el nostre cas és una parada on fem una desconnexió mecànica, és a dir hidràulica, dels 

elements perillosos i s’ha escollit de manera que respongui segons les nostres condicions de 
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funcionament previstes. Mitjançant aquesta parada nosaltres provoquem que el motor es 

col·loqui en situació de repòs (0 Volts) i per tan el cilindre deixi de treballar; deixem d’enviar 

senyal d’alimentació hidràulica a les càmeres del cilindre. El rearmament de la màquina serà 

manual i sobre el propi auxiliar de comandament, i per tan serà impossible que per si mateix 

provoqui una nova posta en marxa. Tal com hem anomenat a l’apartat anterior, el botó de 

parada d’emergència és visible i de fàcil accés, en forma de bolet i de color vermell. 

12.2. Hidràulica 

A continuació es recull la normativa vigent més important que ha estat 

utilitzada en la redacció d’aquest projecte. 

 UNE-EN ISO 4413:2011 

És la principal norma en quan a hidràulica es refereix i aporta els requisits per garantir la 

seguretat del sistema hidràulic. 

 UNE 101362:1986 

Aquesta norma parla sobre la pressió de treball en el sistema hidràulic i els cilindres utilitzats. 

 UNE 101360:1986 

Aquesta norma fa referència a com escollir el cilindre i el cilindre interior seleccionat per a cada 

projecte. 

 UNE 101101:1985 

Aquesta norma parla sobre les diferents pressions utilitzades en hidràulica. 

 UNE 101363:1986 

Aquesta norma fa referència a les carreres dels pistons. 

 UNE 101149:1986 

Aquesta norma ens diu com hem de representar tots els símbols hidràulics en els plànols. 

 UNE 101400:1993 

Aquesta norma parla sobre els conductes hidràulics flexibles i el mètode que s’ha de seguir per a 

provar els circuits. 

 UNE-EN ISO 6020:1997 

Aquesta norma determina el cilindre escollit i explica com ha de ser escollit. 
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12.2.1. Mesures de protecció de l’equip hidràulic 

A l’equip hidràulic utilitzem un fluid inflamable i no tòxic. Aquest equip ha estat dissenyat de 

manera que: 

 No es pugui sobrepassar la pressió màxima admissible en els circuits (introduint 
limitadors de pressió). 

 

 Les fugues o errors dels components no puguin ocasionar cap perill. 

 

 Canonada flexible protegida contra agressions externes. 

 

 Tots els elements que puguin quedar a pressió després d’un funcionament seran 
previstos d’elements de descàrrega, per poder-los alleugir abans de qualsevol 
intervenció. 

12.3. Materials 

A continuació es recull la normativa vigent més important que ha estat 

utilitzada en la redacció d’aquest projecte. 

 UNE-EN ISO 14713-1:2011 

Aquesta norma tracta de recomanacions per la protecció del ferro i l’acer contra la corrosió amb 

recobriments de zinc. 

12.3.1. Pintat 

Algunes peces porten aquest tipus d’acabat o recobriment. És un recobriment no metàl·lic i 

s’aplica sobre les superfícies per mitjà d’un pinzell o polvoritzant, degut a l’estat líquid en que 

es presenta. S’utilitza també per protegir les superfícies contra la corrosió atmosfèrica o la 

produïda per l’aigua, havent d’adherir-se correctament a la superfície i ser el suficientment 

elàstica per aguantar els canvis produïts per les forces o pel calor sense esquerdar-se. Sobre la 

primera capa que s’aplica, s’ha de recordar que ha de combinar-se amb el material que 

constitueix la superfície, protegint-la i permetent  l’aplicació de les altres capes sobre ella. En el 

nostre cas i en tractar-se de peces d’acer, la primera capa serà d’òxid de ferro. És important 

disposar d’una bona ventilació, degut als gasos despresos ja que són molestos i, en alguns casos, 

poden arribar a ser tòxics. La principal utilitat és la de millorar l’aspecte exterior de les peces. 
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12.4. Al compliment de la normativa 

Aquesta directiva té per objectiu que tota màquina de nova projecció, comercialitzada al territori 

de la Unió Europea, ha de portar el logotip del marcatge CE, que implica que ha superat un 

seguit de requisits essencials de seguretat (apartats anteriors) i li confereix garantia de lliure 

circulació dins del mercat interior de la Unió Europea. A continuació s’adjunten còpies de 

l’aplicació de la directiva i d’un model de declaració CE de conformitat. 

12.5. Consideracions 

Els realitzadors del projecte és responsabilitzen de qualsevol errada tant de l’execució de la 

màquina com del posterior funcionament, sempre i quan es compleixin les següents directrius: 

 Les peces s’hauran de realitzar d’acord amb el material, acabats 

superficials i tractaments que consten en els plànols. 

 Es complirà el manteniment fixat. 

 

 El responsables del projecte no es faran càrrec del mal ús de la 

màquina, ja sigui voluntari o involuntari com a conseqüència de 

no seguir les directrius marcades en el projecte. 

12.6. Prevenció de riscos laborals  

El dia 11 de Febrer de l’any 1996 va entrar en vigor la Llei 31/1995, del 8 de Novembre de 

Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269). L’article 14 de la qual estableix que l’empresari 

ha de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats 

amb el treball i que, en el marc de les seves responsabilitats, ha d’adoptar les mesures 

necessàries per assolir la seguretat i salut dels treballadors. 

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, que ja 

s’explica a la presentació, s’ha de realitzar una avaluació de riscos de cara a l’empresa per 

garantir la seguretat i la salut dels operaris i d’aquesta manera, complir el que exigeix la llei i 

així evitar possibles expedients o sancions posteriors imposades a causa de les inspeccions de 

treball. Per aquest motiu s’ha d’elaborar un procediment d’avaluació de riscos adequat per tal de 

planificar i desenvolupar l’acció preventiva a l’empresa. 

L’empresari  demanarà una avaluació de riscos de  la màquina d’assaig. Això significa que hem 

d’elaborar un procediment d’avaluació de riscos per tota la màquina i l’entorn d’aquesta, ja que 
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també pot comportar accidents, així com també analitzarem l’accessibilitat a la zona de la 

màquina per tal que aquesta compleixi els requisits imposats per la llei. 

12.6.1. El procediment d’avaluació de riscos  

La identificació i descripció dels riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors del 

lloc de treball que s’analitza,  inclou també aquells no relacionats directament amb el lloc de 

treball concret. 

La zonificació de la màquina que s’analitza,  consisteix en la descripció de les característiques 

de les diferents zones en que es pot dividir la màquina. 

S’establirà una correlació zones/riscos, que relacioni les diferents zones amb els riscos que 

comporten les característiques d’aquestes. 

Ha d’haver una selecció de mesures correctores, que és la planificació de l’activitat preventiva 

necessària per evitar, reduir i controlar els riscos anteriorment avaluats. 

12.7. Responsabilitats  

L’empresari està obligat a consultar tot el que fa referència al procediment d’avaluació que 

s’utilitzarà en l’empresa als representants dels treballadors o als mateixos treballadors en 

absència dels seus representants. 

També té l’obligació d’arxivar i conservar a disposició de les autoritats competents (laboral i 

sanitària) tota la documentació generada per l’aplicació del procediment d’avaluació de riscos 

de la màquina. 

Una vegada feta l’avaluació de riscos, l’empresari és el responsable de l’aplicació del 

procediment per tal de garantir la prevenció d’aquests riscos. Si no s’apliquen les prevencions 

adients els òrgans competents poden sancionar l’empresa.  

12.8. Manteniment 

A continuació s’expliquen  les operacions de manteniment que cal realitzar en aquest equip per 

tal de garantir la durabilitat, fiabilitat i operativitat del mateix. 

12.8.1. Ordre i neteja del lloc de treball 

Cada dia el lloc de treball ha d’estar net i endreçat, amb els utillatges i les eines auxiliars 

utilitzades correctament col·locats. 
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Neteja general de tota la màquina, per tal d’evitar que hi hagi cossos  estranys que impedeixin el 

funcionament d’alguna part i per evitar caigudes o lesions a l’operador. 

12.8.2. Comprovar detectors, filtre central hidràulica i nivell dipòsit 

Comprovar el correcte funcionament dels diferents detectors de què disposa l’equip i en cas de 

detectar una anomalia, reajustar-lo. 

Comprovar el correcte funcionament de tots els polsadors de parada d’emergència de què 

disposa la màquina, aquesta comprovació és de vital importància, per tal d’evitar accidents. 

Comprovació d’absència de cossos estranys en el filtre de la central hidràulica, netejar-ho en cas 

necessari. 

Comprovació del nivell d’oli mineral del dipòsit hidràulic, i afegir-ne en cas necessari.  

12.8.3. Verificar actuadors i elements hidràulics 

Verificar tots els actuadors hidràulics de què disposa i comprovar que funcionen normalment en 

les carreres, recorreguts, temps, etc. 

Verificar altres elements que formen part de la central hidràulica com poden ser: la bomba 

hidràulica, les vàlvules limitadores de pressió, les antiretorn, les direccionals, etc. 

12.8.4. Canvi filtre i fluid central hidràulica 

Canvi del filtre de la central hidràulica, substituir-lo si cal per un de la mateixa marca i model o 

equivalent.  

Canvi de l’oli mineral del conjunt hidràulic, aquesta operació l’ha d’efectuar personal 

especialitzat en el manteniment. 

12.8.5. Comprovar els aparells de protecció del motor 

Verificar tots els aparells elèctrics de protecció del motor elèctric, comprovar que funcionen 

correctament. 

12.9. Abans de la posada en marxa 

Durant la fase d’emplenar l’equip s’ha de procedir a purgar l’aire present, que podria ser font 

d’irregularitats de moviment i desgast accelerat. Per facilitar aquesta operació es poden 

col·locar en la canonada de pressió, vàlvules de purga. La sortida de l’aire ve assenyalada per la 

presència de bombolles i quan la sortida de la bena és continua i neta, ens indica que l’aire s’ha 
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eliminat. Després de purgar l’aire s’ha de controlar el nivell d’oli del dipòsit i eventualment 

posar-ne; després anar pujant progressivament la pressió de l’equip. Si és possible, efectuar 

aquesta operació a la temperatura de règim. 

Seguidament controlar que en el dipòsit no es formi espuma que revela la presència d’infiltració 

d’aire en l’aspiració de la bomba. Quan es fa servir oli d’una certa viscositat a la temperatura 

ambient es pot donar que la bomba trobi dificultats de funcionament i soroll pel que es 

recomana escalfar l’oli per qualsevol sistema. Després d’algunes hores de treball, tornar a 

verificar el filtre i el nivell de l’oli del dipòsit. 
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13. Pressupost 

 

13.1. Estudi econòmic 

En aquest apartat es realitza un pressupost del cost que suposarà la compactadora, tenint en 

compte la planificació explicada en la memòria. Els costos d’enginyeria s’han basat en les hores 

de disseny i realització (25 €/h), tenint en compte que som emprenedors. El muntatge mecànic 

també s’ha  basat en les hores que emprava l’operari qualificat per muntar els  conjunts indicats 

(15€/hora). Aquest operari ha de ser qualificat ja que a més de ser bon muntador, ha de saber 

entendre i interpretar els plànols mecànics. 

Tots el càlculs del pressupost s’han fet en els dies hàbils de classe que són un total de 66 havent 

restat ja el dies de festa i tenint en compte que cada mes té 22 laborables. Si dividim els 66 entre 

els 22 dies en sortirà que la durada del projecte és de 3 mesos. 

Per tant, per fer-ho d’una manera estructurada, desglossarem el cost de cada grup segons els 

següents apartats:  

13.1.1. Cost d’enginyeria  

En aquest apartat es valora el cost que ha suposat dissenyar aquest equip, tenint en compte el 

disseny mecànic, hidràulic, informàtic, elèctric – electrònic,  el seguiment del muntatge, i la 

creació dels manuals d’instruccions.  

 

La valoració s’ha obtingut a partir del temps emprat multiplicant-lo pel preu hora estipulat per al 

personal que treballa en aquestes tasques (25 €/hora). En aquest preu hora s’inclouen els 

elements no directament productius com poden ser: cost d’amortització de material d’oficina, de 

les instal·lacions, etc. 

13.1.2. Cost construcció peces 

En aquest apartat, s’ha valorat el cost que ha suposat construir totes les peces o construccions de 

disseny propi (bancada, sistema canvi de posició, etc.), és a dir, realitzat per l’Enginyeria 

Mecànica.  
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La valoració s’ha obtingut a partir de la suma de les hores emprades, multiplicades pel preu hora 

del personal que treballa en aquestes tasques (15 €/hora). En aquest preu hora ja s’hi inclouen 

les despeses de maquinària, material, electricitat, així com les despeses generals pròpies d’un 

taller mecànic. 

13.1.3. Cost muntatge mecànic  

En aquest apartat s’ha valorat  el  cost  de  muntatge  de  tot  l’equip.  En aquest apartat no s’hi 

inclou la part elèctrica, hidràulica i informàtica que estan en el capítol següent. La valoració 

s’ha obtingut a partir de la suma de les hores emprades, multiplicades pel preu hora del personal 

que treballa en aquestes tasques (15 €/hora). En aquest preu hora ja s’hi inclouen les despeses de 

maquinària, material, electricitat, així com les despeses generals pròpies d’un taller mecànic. 

13.1.4. Cost Instal·lacions 

En aquest apartat s’ha valorat el cost de la instal·lació elèctrica – electrònica i hidràulica  

necessàries per posar en funcionament i comandar tot l’equip. La valoració s’ha obtingut a partir 

de la suma de les hores emprades, multiplicades pel preu hora del personal que treballa en 

aquestes tasques (15 €/hora). En aquest preu hora ja s’hi inclouen les despeses de maquinària, 

material, electricitat, així com les despeses generals pròpies d’un taller mecànic. 

13.1.5. Cost posada en marxa 

En aquest apartat s’ha valorat el cost de posar en funcionament l’equip fabricat.  

El cost s’ha obtingut en sumar totes les incidències que hi ha hagut en el disseny, construcció i 

muntatge de l’equip. 

13.1.6. Cost components de mercat  

En aquest apartat s’ha valorat el cost que ha suposat comprar el material necessari per a la 

fabricació de la compactadora, tal com els cilindres, motor, o els elements del sistema hidràulic.  

La  valoració  s’ha  obtingut  a  partir  de  la  suma  de  totes  les  ofertes acceptades del material 

normalitzat que s’ha comprat. 
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13.2. Resum dels pressupostos  

13.2.1. Cost Enginyeria (infraestructures i disseny) 

13.2.1.1. Disseny 

Concepte Unitats Preu Import 

Enginyer tècnic disseny 

mecànic i hidràulic de la 

compactadora. 

120 30,00 € 3.600,00 € 

Enginyer tècnic càlcul de 

l’estructura, 

complements 

compactadora i sistema 

hidràulic. 

40 30,00 € 1.200,00 € 

Administratiu. 15 10,00 € 150,00 € 

TOTAL enginyer . 160 30,00 € 4.800,00 € 

TOTAL administratiu. 15 10,00 € 150,00 € 

TOTAL 175 ----- 4.950.00 € 
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13.2.1.2. Cost de construcció peces i muntatge mecànic  

Concepte Unitats Preu Import 

Soldar i muntar 

estructura bàsica. 
20 15,00 € 300,00 € 

Soldar xapes a 

l’estructura. 
5 15,00 € 75,00 € 

Soldar planxa inferior 

de premsat amb els seu 

tubs passa cables. 

2 15,00 € 30,00 € 

Soldar potes a 

l’estructura. 
1 15,00 € 15,00 € 

Mecanitzar passadors. 1 15,00 € 15,00 € 

Soldar conjunt de 

frontisses i portes. 
2 15,00 € 30,00 € 

Soldar conjunt forrolls 1 15,00 € 15,00 € 

Soldar part superior 

amb bigues, carcassa, 

patins i acoblament 

pistó. 

10 15,00 € 150,00 € 

TOTAL 42 15,00 € 630,00 € 
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13.2.1.3. Cost instal·lacions 

Concepte Unitats Preu Import 

Muntatge sistema 

hidràulic. 
5 15,00 € 75’00 € 

Muntatge sistema 

elèctric. 
3 15,00 € 45’00 € 

TOTAL 8 15,00 € 120’00 € 
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13.2.1.4. Cost posada en marxa 

Concepte Unitats Preu Import 

Proves i ajustos 

mecànics i hidràulics. 
2 30,00 € 60’00 € 

Proves i ajustos 

mecànics i hidràulics. 
4 15,00 € 60’00 € 

Modificacions i/o 

acabats. 
2 30,00 € 60’00 € 

Modificacions i/o 

acabats. 
4 15,00 € 60’00 € 

Posada en marxa. 1 15,00 € 15’00 € 

TOTAL operari. 9 15,00 € 135,00 € 

TOTAL enginyer . 4 30,00 € 120,00 € 

TOTAL 13 255’00 € 

 

13.2.1.5. Costos dels components de mercat 

Concepte Unitats Preu Import 

Pistó premsat 

(KI/100/45). 
1 600,00 € 600,00 € 

Pistó posició (KI/25/12). 1 150,00 € 150,00 € 
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Connexions/tuberes hidr. 1 100,00 € 100,00 € 

Motor elec. (M3AA 280). 1 750,00 € 750,00 € 

Cargol cabota cilindrica-

allen M10x16mm DIN912 

Zincat. 

10 0,11 € 1,10 € 

Arandela plana hacer inox 

M5 conforme RoHS. 
10 0.02 € 0,20 € 

Cable 4x1.5 GENERAL 

CABLE Biggflex H07W-F 

3G1.5. 

3 (m) 3,25 €/m 9,75 € 

Cable 4 parells trenats rigid 

0.51m2 GENERAL CABLE 

JetLan 53+. 

2 (m) 0,60 €/m 1,20 € 

Regleta conexión 1.5mm2. 4 1,50 € 6,00 € 

Bomba hidr. (TC4-63). 1 500,00 € 500,00 € 

Acoblament 

motor/bomba . 
1 35,00 € 35,00 € 

Protecció acoblament. 1 10,00 € 10,00 € 

Vàlvules hidràuliques 11 100,00€ 1100,00€ 

Líquid hidràulic  5 (l) 19.54 € 19,54 € 

Bigues IPE 100. 4,6 (m) 4,45 €/m 20,47 € 

Tubs perfil rectangular. 16,2 (m) 8,00 €/m 129,60 € 
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Xapa acer 3 mm. 4,87 (m2) 30,00 €/m2 146,10 € 

Xapa acer 4 mm. 0,5 (m2) 42,00 €/m2 21,00 € 

Xapa acer 10 mm. 1,5 (m2) 114,00 €/m2 171,00 € 

Barra massissa 75X45 

(mm) 

 

3 (m) 

 

40,50 €/m 

 

121,50 € 

Tub de diàmetre 30 

d’acer roscat 
1 (m) 15,00 €/m 15,00 € 

Tub de diàmetre 50 

d’acer 
0,2 (m) 20,00 €/m 4,00 € 

gomes  4 5,00 € 20,00 € 

Quadre comandament. 1 150,00 € 150,00 € 

Sensors. 6 5,00 € 30,00 € 

Gomes vibracions. 1 (m2) 10,00 €/m2 10,00 € 

frontisses portes. 8 4,50 € 36,00 € 

Forrolls. 4 6,00 € 24,00€ 

Passadors forroll. 4 3,50 € 14,00 € 

Punts de greixatge guies. 4 12,50 € 50,00 € 

Rodes caixa sup. 6 15,00 € 90,00 € 

Casquillos rodes 6 4,50 € 27,00 € 
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Eixos 4x65 mm 6 3,50 € 21,00 € 

TOTAL   3.762,46 € 

 

13.3. Pressupost final 

Concepte Unitat Preu Import 

Cost enginyeria. 1 4.220,00 € 4.950,00 € 

Cost de construcció 

peces i muntatge 

mecànic. 

1 615,00 € 630,00 € 

Cost instal·lacions 1 120,00 € 120,00 € 

Cost posada en marxa 1 235,00 € 255,00 € 

Cost dels components 

de mercat  
1  3.762,46 € 

TOTAL SENSE 

I.V.A. 
1 ----- 9.717,56 € 

TOTAL AMB 

BENEFICI 
1 15% 11.175,08 € 

TOTAL AMB 

I.V.A. 
1 18% 13.186,60 € 
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14. Sostenibilitat de la compactadora 

 

Històricament el concepte de sostenibilitat sorgeix quan les persones es preocupen per la 

capacitat de càrrega del planeta, és a dir quants humans podríem viure satisfent les nostres 

necessitats en un espai finit de terra, fet que va tenir lloc quan vam passar de la Prehistòria a 

l’Edat Antiga. 

 La sostenibilitat tal i com la coneixem avui en dia sorgeix desprès de la Segona Guerra 

Mundial, quan es va observar la relació directe que hi ha entre la qualitat del medi i la 

implantació de la tecnologia en les grans fàbriques del segle XIX.  

Al 1987 es va publicar l’informe Brundtland que és un informe soci-econòmic que va 

encarregar l’ONU desprès de l’Assemblea General del 1983 i defineix la sostenibilitat com a 

“satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat de satisfer les 

necessitats de les generacions futures.” Així doncs, l’èmfasi del pensament sostenible és no 

superar la capacitat de càrrega dels recursos econòmics, materials, socials, i ambientals de la 

Terra. 

Els marcs de la sostenibilitat 

Com bé sabem desprès de la introducció, la sostenibilitat és un concepte que uneix els marcs 

econòmic, ecològic i social i intenta aconseguir el millor per avui sense hipotecar els recursos 

del demà, és per això que seguidament analitzarem cada un d’aquests tres aspectes de la 

sostenibilitat referits a la nostre compactadora. 

14.1. Marc mediambiental 

Des d’un punt de vista mediambiental és evident que en principi no sembla sostenible el fet de 

premsar els residus ja que la compactadora gasta energia (la major part de procedència no 

renovable) i el producte final és el mateix que l’inicial però compactat. Ara bé, el fet  que tots 

els residus ocupin el mínim espai possible ens ajudarà mediambientalment en el moment de 

transportar-los fins a la deixalleria, ja que ens permetrà fer molts menys viatges per transportar-

ne la mateixa quantitat.  

Un dels principals problemes dels camions destinats al transport de deixalles és que la seva 

limitació està clarament imposada pel volum de la cambra de transport i no pel pes de les 

deixalles. Això és degut a que els residus son llançats sense compactar i per tant quan es 
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transporten aquests residus es fa juntament amb molt d’aire que ocupa espai i no aporta res. 

Compactant els residus en el mateix emplaçament on es generen aconseguirem eliminar l’aire 

que es transportaria si no es compactessin i ocupar aquest nou espai amb més quantitat de 

residus, així aconseguirem optimitzar els viatges i estalviar-nos gran quantitat d’aquests. 

Actualment les premses que estan en el mercat tenen un grau de compressió de fins un 90%, 

això vol dir que una empresa que no compta amb els serveis d’una compactadora ha de fer 10 

viatges fins a la deixalleria cada més, quan compri una compactadora només n’haurà de fer un 

amb l’estalvi de combustible i fins i tot de nombre de camions que això significaria. 

14.2. Marc econòmic 

El problema que més preocupa  les empreses és el vessant econòmic de la gestió de residus, i és 

que retirar els residus degudament comporta uns alts costos econòmics que venen associats 

majoritàriament al seu transport  i al fet que han de contractar els serveis d’un treballador que 

sigui gestor de residus autoritzat pel Departament de Medi Ambient. Per tant, l’empresa busca 

la forma de reduir els transports cercant alguna eina o bé màquina que permeti compactar-los. 

Així doncs, si reduïm el seu volum reduirem les despeses de la seva gestió. 

Els transports de productes son un cost remarcable dintre de l’empresa, però la seva 

manipulació encara és més elevada. Podríem pensar que sols pagarem el lloguer del contenidor 

on dipositem el cartró o bé que aquest en serà gratuït a canvi del cartró o plàstic per al gestor, 

però tota la despesa que  ha suposat, per exemple, des que hem hagut de plegar la capsa de 

cartró fins que l’hem hagut de portar al contenidor ha suposat  un temps  que a més a més es 

tradueix en costos econòmics per l’empresa. Com més volum de residus tinguem, més pujaran 

aquests costos i més personal haurem de destinar o si més no deixar de fer la seva feina habitual 

per la de gestionar el residus generats. No compactar els residus in situ també  pot portar alguns 

problemes com ara de limitació d’espai del magatzem, problemes d’ higiene que comporta tenir 

una muntanya de residus, s’han de complir  les lleis de Medi Ambient (ISO 14001) i de  mala 

imatge que pot donar el fet de tenir contenidors i espais plens de deixalles. 

Per tant, gestionar bé els residus serà una qüestió molt important a tenir en compte ja que tant 

els costos directes com indirectes no són menyspreables i és clau per a que les despeses que hi 

pugui haver no siguin elevades i per a què des de el punt de vista del medi ambient l’empresa 

sigui sostenible dintre de les seves possibilitats. 
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14.3. Marc social 

La tercera consideració més important de la sostenibilitat contempla el marc social de l’activitat 

a realitzar, i val a dir que en aquest aspecte la compactadora també aporta una bona imatge ja 

que no hi ha cap vessant negatiu en el fet de compactar. 

Un sistema de gestió ambiental (SGA) és una actuació voluntària de gestió ambiental i 

consisteix en gestionar els residus d’una empresa d’una forma sistemàtica i planificada, quan 

s’aconsegueix es reben distintius com la ISO14001 i l’EMAS  que demostren a la societat que 

l’empresa està sensibilitzada amb el medi ambient i fa el possible per no malmetre’l mentre fa la 

seva activitat. És com el cas de la famosa ISO9001 però en comptes de fer referència a la 

qualitat del producte fabricat en fa a la sostenibilitat de l’empresa. Doncs bé, la compactadora 

pot aportar molt per aconseguir aquestes fites i gràcies a això tothom sabrà que l’empresa 

inverteix diners en generar el mínim de residus al medi ambient, que considera que no tots els 

guanys són diners, que no fa les coses només per obtenir beneficis pecuniaris i que practica 

també la responsabilitat corporativa. En definitiva, que aquesta empresa està compromesa amb 

el medi ambient, com cada cop més nombre dels seus usuaris comencen a exigir. 
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15. Conclusió final 

 

Un cop arribat en aquest punt, és l’hora de determinar d’una manera objectiva si s’han assolit 

els objectius mínims marcats al començament del projecte i també de realitzar una valoració 

personal del mateix. 

Pel que fa als objectius s’han assolit en la seva totalitat, i en molts dels apartats s’ha pogut fer 

alguna ampliació. En definitiva es pot dir que s’ha arribat a la consecució d’un projecte ben 

executat, incloent-hi totes les parts de les quals s’ha fet constància en l’abast del projecte. 

Referent a la valoració personal cal apuntar que pel que fa als resultats obtinguts és força 

positiva, amb la sensació d’haver aplicat el coneixements apressos en moltes de les assignatures 

cursades. També s’ha de mencionar l’esforç del dia a dia i la constància que s’hi ha dedicat per 

aplicar tant els coneixements apresos amb anterioritat, com els nous. S’ha fet un esforç per 

adaptant-nos a les condicions del mercat laboral, i mentre hem estat en el procés d’estudi i 

disseny del projecte hem tingut vàries entrevistes amb diferents professionals del món laboral 

amb experiència, i d’aquesta forma hem arribat a un punt de vista més objectiu i concret 

d’alguns dels diferents apartats del projecte.  

També hem de dir que hi ha hagut un grau d’implicació alt en l’elaboració d’aquest projecte, ja 

que no només hem tingut com a finalitat l’obtenció del Títol d’Enginyer Tècnic Industrial 

Especialitat Mecànica, sinó la d’adquirir nous coneixements i poder posar-los en pràctica al 

llarg de la nostra vida.  

Com s’ha esmentat a l’anterior punt, un dels aspectes més importants ha estat l’ampliació de 

coneixements experimentada durant la realització del projecte. Aquest punt era a priori uns dels 

condicionants a l’hora d’escollir treball; la millora de coneixements per poder executar un 

projecte com cal. 

Un cop finalitzada la feina es conclou amb la satisfacció d’haver cursat  el projecte final de 

carrera de forma positiva i amb la il·lusió  que sigui acceptat i agradi a la resta de la gent que ha 

col·laborat en la realització d’aquest treball. 
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16. Agraïments 

 

Agrair a les nostres famílies per el suport donat i la paciència que han agut de tenir duran aquets 

darrers 4 anys, un anys on hi hagut etapes molt bones, degut a bons resultats acadèmics i per 

poder-nos permetre poder estudiar i viure l’experiència de la universitat. També remarcar 

algunes èpoques no tant bones on els resultats varen costar un mica o si més no moltíssimes 

hores a la biblioteca, però finalment s’ha arribat a bon port, amb molts coneixements i 

experiència apresa i amb un cabàs de noves i bones amistats. 

També donar les gràcies a tots els companys que ens han donat suport anímic i moral i que han 

confiat en nosaltres en tot moment. 

Agrair a tots aquells professors que ens han sabut transmetre’ns els seu coneixements al llarg 

d’aquets 4 anys i especialment a Juanjo Vásquez, Elsa Pérez, Marta Musté, Enric Martín, Josep 

Serra, a la meva professora de repàs, Montserrat, i al Maurici Sivatte, el nostre tutor de projecte 

el qual ens ha guiat i ensenyat com abordar-lo de la millor forma possible, també remarcar l’ajut 

i consell sobre dubtes esdevinguts al projecte a Jordi Segalas, Ivan Nieto, Josep Picas...  

També nombrar aquells qui ens han donat consells perquè aquest projecti s’adapti més a la 

realitat, com ara a Miguel Merlos responsable de logística Inversa de Supermercats Condis, 

Francesc Andrés director de Decathlon a Sant Pere de Ribes, Agustí Calvet empresari del sector 

metal·lúrgic. 



 

 

 	 Página	140	
	

	 	

 

17. Bibliografia  

 

17.1. Llibres 

Félez, Jesús: Dibujo Industrial. 3ª ed. Sintesis 1999 

P.Beer Ferdinand, E.Russell Johnston Jr., T.DeWolf John i F.Mazurek David: Mecánica de 

materiales. 5a ed. McGraw Hill 2010 

M.Gere, James: Timoshenko resisténcia de materiales. 5ª ed. Thomson 2002 

Heras, Salvador de las: Pneumatica bàsica. Edicions UPC 2003 

17.2. Apunts  

Apunts de  l’assignatura de oficina tècnica 

Apunts de l’assignatura de resistència de materials 

Apunts de l’assignatura d’elasticitat 

Apunts de l’assignatura d’estructures 

Apunts de l’assignatura de disseny de màquines I 

Apunts de l’assignatura enginyeria fluidomecànica I 

Apunts de l’assignatura pneumàtica bàsica  

Apunts de l’assignatura de sostenibilitat 

17.3. Internet 

http://www.ab.com/es/epub/catalogs/3377539/5866177/3378076/7131355/tab9.html 

http://www.aenor.es  

http://www.saica.com/ES/Paginas/Inicio.aspx 

http://www.aspapel.es 



 

 

 	 Página	141	
	

	 	

http://www.copromet.cl/catalogo_copromet.pdf 

http://www.boschrexroth.com/RDSearch/rd/r_10223/rs10223_2005-10.pdf 

http://www.hidraulicacarrera.com/ 

 


