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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí    No    

 

PROJECTE FI DE CARRERA 

 
 

RESUM (màxim 50 línies) 

 
 

 

 

 

La finalitat d’aquest projecte es proporcionar la 

documentació necessària per la reconstrucció del molí 

fariner de Vilanova i la Geltrú tal com era l’any 1800. 

 

Reconstruir el mecanisme impulsor d’aigua, l’edificació i 

tots els components que defineixen la construcció, de tal 

forma que podem extreure els plànols per la seva 

construcció. 

 

Comprovar i simular el moviment, per tal d’assegurar que la 

interacció entre els components es correcte i el moviment 

que defineix es viable. 

 

Tot això es realitza amb una documentació real de l’època a 

partir de la qual redefinim un model 3d virtual existent 

realitzat amb Catia. 

 

Es realitzen una sèrie de càlculs d’elements finits sobre 

el model 3D, per comprovar les sol·licitacions sobre els 

components més crítics, per tal de realitzar les 

modificacions necessàries per evitar problemes estructurals 

en el model. 

 

Per últim, es realitza un càlcul amb el software de 

simulació avançat femap, per veure la resposta de les pales 

a la força exercida, abans i després de realitzar una 

modificació sobre elles per veure el comportament que té 

aquest punt de la construcció. 

 

Tot plegat representa la reconstrucció del molí fariner 

d’en Francesc Terrés, tot assentant l’enginy de tal forma 

que queda enllestit per la seva actualització al segle XXI. 

 

 

Paraules clau (màxim 10):
 

Solid Edge Molí fariner Femap simulació 

Element finit Model  pendules sínia 
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Aquest projecte final de carrera representa l’aplicació pràctica d’uns coneixements adquirits durant anys, es 

la primer presa de contacte amb un projecte real d’enginyeria, que suposa el repte de buscar un lloc a tot 

l’aprés per trobar una solució a un problema real plantejat, per a finalment donar amb un resultat, fruit de 

l’esforç dedicat a una meta, i després d’una llarga cursa de fons haver-hi arribat. 

 

Aquest treball m’ha permès consolidar l’aprés e investigar noves àrees, obligant-me a que m’exigeixi més, a 

investigar i veure més enllà del que sabia, ampliar els coneixements, no només purament mecànics sinó 

aprenent a moure’m amb solvència dins dels àmbits de disseny i simulació, de recerca d’informació, i tot i 

ser menys tangible a utilitzar la ment per aconseguir visualitzar l’enginy d’en Francesc Terrés. 

 

Seguint un ordre cronològic, he aprofundit i millorat la capacitat de disseny amb software 3D, des del 

disseny de components fins al seu muntatge en conjunts. La simulació d’aquests conjunts agafant la suficient 

pràctica com per a arribar a identificar els problemes i posar-li solucions. Els treballs de post disseny, com la 

realització d’animacions els especejaments i els renderitzats. 

 

Per una altra banda, m’ha ajudat a expandir els meus horitzons i ser capaç de veure i buscar solucions a 

problemes de disseny plantejats, tot sent acotats pel desenvolupament tecnològic de l’època. 

 

A continuació veurem el fruit de tot plegat, explicarem amb detall tot el que fa referència a aquest projecte 

per a bé de tindre una vista global de l’esforç que ha suposat tot plegat, de tal forma que us mostraré el 

resultat final del camí que ha donat com a resultat el model virtual 3D del molí fariner d’en Francesc Terrés, 

sinó tal qual com va a existir, molt a prop del que va a ser, i el més important, es facilita tota la documentació 

necessària per reconstruir-lo, i treure-li profit a tan enginyós invent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objecte  
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L’objecte del projecte és el de recrear el molí fariner enginyat entorn l’any 1801 a Vilanova i la Geltrú,  pel 

senyor Francesc Tarrés. Simulant els mecanismes i solucions tècniques que va utilitzar per aconseguir 

implantar un molí fariner a la platja de Vilanova que fos capaç de moldre farina valent-se de la força 

obtinguda de les onades del mar.  

Valent-nos d’una carta escrita en l’any 1801, fent una descripció cabal de l’enginy, es fa una imatge prèvia 

de la construcció, recreant en un primer pas tot el mecanisme y la construcció que el conté, per a això, també 

ens recolzem en dos plans o esbossos, en els quals es pot veure un croquis de la construcció, les seves 

formes, y les seves mesures aproximades, gràcies a una escala especificada en els mateixos esbossos. 

Per a la correcta realització del disseny s’adopten diverses soluciones tècniques que veurem en la descripció 

de la construcció, aquestes solucions estan adaptades a l’època, per tal de intentar recrear l’aproximació més 

fidedigna, de l’enginy ubicat a la platja de Vilanova y la Geltrú. 

Aquesta reproducció es realitzarà mitjançant software de disseny 3D, per tal de, recrear els components 

individuals, acoblar-los en un conjunt tot posant el sistemes d’unió necessaris per tal de mantenir la 

coherència del disseny. 

Un cop finalitzat el disseny, es realitzarà un estudi del seu moviment, tot veient el límit que la seva geometria 

ens posa en el moviment, això es farà mitjançant una simulació del seu moviment, gràcies a la qual, 

assegurarem que el molí sigui operatiu en el seu moviment, i com podrem veure, sense traves en el seu 

funcionament. 

Mitjançant simulacions d’elements finits, contrastarem que tot el mecanisme es estable, y funcional, de tal 

forma que un cop finalitzats, y realitzant els canvis necessaris en el model inicial, podrem garantir, que 

l’enginy recreat va funcionar en la seva època. 

Per últim, es presentaran diverses millores, introduïdes al llarg del projecte, principalment un cop finalitzades 

les simulacions, per tal d’aportar una millora a nivell estructural y capaç de suportar millor les tensions 

sofertes pel mecanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Antecedents  
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Aquest projecte es una part d’un projecte més gran, en els següents apartats veurem l’abast del mateix, y el 

treball que es desenvoluparà en aquest, sempre dins d’un projecte major que abasta  més conceptes y camps. 

En aquest, desenvoluparem un treball previ, que va consistir en una primera aproximació del mecanisme que 

va existir en l’època, fent una revisió del mateix, per tal d`aconseguir un model construïble. 

També es farà ús d’uns altres treballs, per tal d’obtenir la informació necessària per la realització de les 

simulacions que ens proporcionaran el nivell de seguretat necessari per tal de confirmar, que el projecte es 

construïble. 

 

 

4. Abast 

 

Com ja hem comentat aquest, es una part d’un projecte major, veurem aproximadament d’on partim, i fins a 

on arribarem, viem-ho per punts per tal de tenir d’una forma més clara quins son els punts bàsics que 

tractarem. 

 

- En primera instància, adquirirem els coneixements necessaris per a dur a terme el projecte, tot 

entenen les parts que composen el molí en general, i el molí d’en Francesc Terrés en particular.  

També, veurem les parts del molí ja dissenyades, i s’estudiarà els canvis a realitzar per tal de fer-lo 

construïble. 

 

- Al mateix temps, Redefinirem l’edificació, i els components que calguin, per tal d’adaptar-los, a la 

descripció que figura en la carta d’en Terrés. 

 

- Un cop finalitzada la part de disseny, durem a terme tasques de simulació d’elements finits per tal 

d’assegurar la seguretat en la construcció dels sistemes que composen el model, realitzant 

posteriorment les modificacions necessàries per alleugerar tensions. 

 

- Es realitzarà un renderitzat de tot plegat per a aconseguir imatges properes a la realitat, per tal de 

millorar la presentació d’aquest projecte. 

 

- Es presentaran una sèrie de millores o consideracions a tenir en compte per tal de millorar el 

rendiment del molí per a suportar millores les tensions sofertes, i que es tindran que implementar 

conjuntament amb algun futur projecte que optimitzi el seu moviment. 

 

 

 

5. Emplaçament 
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L’emplaçament original del molí es a la playa del far de Vilanova y la Geltrú, a prop del far de San Cristófol. 

Es tracta d'una platja semi urbana de sorra fina amb unes dimensions d'uns 150 metres d'amplada per uns 900 

metres de llargada, es troba en l'extrem nord de la ciutat. 

 

 

 

 

 

Fig.1 emplaçament del molí fariner 

 

6. Aspectes generals 

6.1 Ressenya històrica 
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Francesc Terrés i Serra (en endavant, Francesc Terrés), va néixer a San Martí de Riudeperes, població 

situada a la zona de Vic.  Segons els seus propis escrits, era fuster, especialitzat en la construcció de sistemes 

hidràulics. El seu principal punt d’especialització, eren els sistemes de bombeig d’aigua de les mines i 

maquinària hidràulica com molins o martells hidràulics. A finals del segle XVIII, coincidint amb l’època de 

la sequera,  Francesc Terrés es trobava a la nostre població, a Vilanova i la Geltrú, com sabem, és una 

població a primera línia del mar, i prenent aquesta dada com a referència, decideix construir el primer molí 

fariner de mar. Fins aquell moment, els molins fariners es situaven a la vora dels rius aprofitant la seva aigua 

por tal de complir les seves funcions. Com a conseqüència de l’esdentada sequera, Francesc Terrés, projecta i 

construeix el primer molí fariner de mar, i ho fa, a la nostre ciutat.   Així doncs, Francesc Terrés és un 

referent, per ser la persona que va idear un molí que aprofitava l’aigua del mar per obtenir un moviment 

giratori i que feia servir les onades del mar per tal d’impulsar aquest moviment. Des del pensament fins la 

farina Francesc Terrés, no va tenir massa fàcil la creació del seu molí de mar, tan pels tràmits burocràtics, 

com pels problemes tècnics i de rendiment energètic. La primera referència sobre el molí fariner, data de 

l’any 1798, quan Francesc Terrés va remetre la primera proposta de construcció del molí al Capità General 

del Principat de Catalunya, qui es va encarregar de dirigir-la a l’Ajuntament de Barcelona per tal d’obtenir el 

seu vist i plau. En aquesta primera proposta, Francesc Terrés, comunicava a les autoritats pertinents, la seva 

idea de crear una màquina que aprofités l’energia de les onades del mar, per tal de moure una sínia i així, 

obtenir farina de blat, juntament amb tot el projecte per tal de dur-lo a terme. Doncs bé, és a partir d’aquest 

moment, es quan comença un encreuat de cartes entre  la Secretaria d’Estat, l’administració de l’Estat en el 

Principat de Catalunya i aquest, al seu torn, amb el corregidor de Tarragona que en aquell moment, era la 

persona amb autoritat superior a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Finalment, i entre els múltiples ens 

administratius que juguen l’important paper on s’atorgarà la concessió de construcció del molí fariner, 

l’Ajuntament de Barcelona, el primer òrgan a qui Francesc Terrés, tal i com em vist, informa del seu 

projecte, només jugarà com a òrgan consultor. Tot aquest encreuat de cartes i permisos, així com,  

d’assignacions pressupostàries van ser, elements determinants a l’hora de poder iniciar les obres, donat que 

sense el permís de construcció, i la concessió pressupostària, mai es podria haver construït el molí fariner, ja 

que la  família Terrés no era precisament una família benestant i per tant, no es podia permetre el cost inicial 

de la construcció que el seu creador volia  dur a terme. Construcció, que Francesc Terrés visualitzava com a 

tant útil i innovadora que seria copiada arreu de les zones marítimes de Catalunya.  

Finalment, el nostre creador, va aconseguir cobrir les seves expectatives i l’any 1801 el molí ja estava en 

funcionament; aquesta dada, la obtenim d’una publicació del Diari de Barcelona, d’aquell any en que, entre 

d’altres frases relatives al molí fariner de Vilanova i la Geltrú, diu:  

 

“ Como el resultado de la máquina descrita, había sido comer muy blancas tortas.”  

  

En aquest sentit, i com podem deduir d’aquesta frase, el molí va entrar en funcionament i a més a més, el  

invent era funcional i capaç de fer girar les moles per tal d’obtenir farina dels cereals de les Terrés de la 

població. Ara bé, malgrat la intenció del seu autor de fer rèpliques del molí arreu de Catalunya, i l’esforç 

econòmic de les autoritats vigents en aquell moment, el molí, tot i el seu correcte funcionament, no obtenia 

prou rendibilitat i això, va provocar que ni es construïssin nous molins a imatge i semblança del de la nostre 

població, i encara més, que el propi molí fariner de Vilanova pocs anys després de la seva entrada en 
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funcionament deixés de funcionar.  Tot això lligat, als importants costos de manteniment i constants 

reparacions de l’enginy. Finalment, l’arribada de la màquina de vapor1 va provocar  la total desinversió en el 

molí i l’escapada d’una forta inversió tant, en l’energia que s’obtenia del vapor obtingut a partir del carbó, en 

aquella època, com resulta evident, les energies renovables no eren doncs, una preocupació.   

 

6.2 Força undomotriu 

 

A continuació farem una breu referencia a l’energia que realment provoca el moviment en el nostre molí, la 

força undomotriu, per tal de veure els conceptes bàsics de la mateixa i poder tindre un marc de referencia per 

saber en quin tipus d’energia es basa el funcionament del nostre projecte. 

El primer concepte important a tenir en compte es que l’energia undomotriu es basa en la força generada per 

les ones. Les ones son provocades pel vent, el qual genera una fricció amb l’aigua, fet que provoca un 

arrossegament  formant arrugues en la superfície de l’aigua d’uns mil·límetres d’altura. Quan la superfície 

perd la seva plenitud, l’efecte de fricció s’intensifica i els petit rinxols es transformen en onades de mida 

major. 

Quant major es l’onada, major es la quantitat d’energia que poden extreure del vent, de forma que es 

produeix un alimentació continua. L’alçada de les onades ve donada per tres factors, la velocitat del vent, la 

seva persistència i la estabilitat en la seva direcció. 

L’energia undomotriu es l’energia generada pel moviment de les ones. Existeixen diferents sistemes 

d’aprofitament, principalment fixes y flotants. 

- Dispositius Fixes: Bàsicament es tracte dels dispositius construïts a prop de la costa, on es trenquen 

les ones, fixats en el llit del mar o en aigües poc profundes. 

 

- Dispositius mòbils: Es tracta de dispositius flotants, que poden estar situats a prop de la costa o a alta 

mar. 

 

 A continuació farem una ullada a les diferents solucions tècniques adoptades.  

 

A. Columna de Agua Oscil·lant  

 

Consisteix en un tub buit amb un extrem submergit en l'aigua i l'altre exposat a l'aire, en la qual hi ha 

una turbina. Per tant quan l'onada puja, es pressiona l'aire que hi ha dins fent girar la turbina, després 

quan l'onada baixa, s'introdueix aire per la part superior del tub fent girar novament la turbina. Sense 

importar la direcció del corrent d'aire, la turbina (coneguda com turbina Wells) gira sempre en la 

mateixa direcció i fa que el generador produeixi electricitat. 
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B. Pelamis  

 

El pelamis és una estructura semi submergida, alineada en paral·lel amb la direcció de les onades. 

Està composta per seccions unides per juntes de frontissa, on el moviment d'aquestes és resistit per 

ariets hidràulics, que bomben oli a alta pressió a través dels generadors hidràulics. Aquests motors 

fan que els generadors produeixin electricitat. La estructura es manté en posició per un sistema 

d'ancoratge format per cables. El prototip, a escala completa, de 750 kW, té un llarg de 120 m i un 

diàmetre de 3.5 m i conté tres mòduls de conversió d'energia, de 250 kW cadascun. 

 

 

 

C. Salter Duck 

El Salter Duck és un dispositiu flotant que genera electricitat a través del moviment. El dispositiu es 

mou amb un moviment de capcineig a mesura que l'onada passa, imitant el moviment d'un ànec 

(d'aquí el seu nom). Aquest moviment bomba fluid hidràulic que activa un generador electro-

hidràulic. 

 

D. Wave Dragon  

És essencialment un dispositiu que eleva les ones marines a un embassament per sobre del nivell del 

mar, que en desaiguar fa girar una turbina hidràulica de baixa pressió generant electricitat. El Wave 

Dragon està ancorat en aigües relativament profundes per prendre avantatge de les ones marines 

abans que perdin energia quan arriben a l'àrea costanera. El dispositiu té dues grans braços per captar 

el major volum d'aigua possible. Pot produir entre 4 i 11 [MW] depenent de l'activitat de les ones. 

 

E. PowerBuoy  

El sistema s'ancora al fons de mar però té una boia marítima que es mou verticalment seguint les 

onades. Un cilindre hidràulic en el seu interior comprimeix un fluid amb el vaivé de la boia fent girar 

un generador que produeix electricitat. L'energia AC generada esdevé en DC d'alt voltatge i es 

transmet a la costa a través d'un cable submarí. el PowerBuoy incorpora sensors que controlen el 

rendiment i el medi ambient oceànic circumdant donant-li una doble utilitat al sistema. 

 

 

6.3 Nomenclatura del molí 

 

Donat l’especial terminologia que s’utilitza durant tot el Projecte, a continuació, he confeccionat un petit 

glossari, per fer més entenedors tots els termes emprats. 



 

16 

 

 

Obrador 

Segons enciclopèdia2: “Lloc on treballa algú en les feines d'un art, d'un ofici, d'una indústria o d'un comerç, 

especialment taulell o oficina on hom fa algun treball manual.” 

En el molí, es l’espai on l’obrador o operari del molí fa l’acció de moldre el blat per obtenir la farina, 

mitjançant la força hidràulica a través de les moles. 

 

Dipòsit 

Segons enciclopèdia: “Lloc destinat a dipositar-hi o guarda-hi alguna cosa (així com aigua de mar), a 

emmagatzemar-la-hi o retenir-la-hi.”  

En el molí es l‘espai destinat per acumular l’aigua de mar un cop és elevada pel sistema hidràulic. Se suposa 

estanc, i es considera una estructura suficientment reforçada per aguantar el pes de l’aigua dipositada. 

 

Recinte de les bombes 

 

És l’espai destinat als tubs elevadors i els èmbols, És a dir el sistema que ens eleva l’aigua des del nivell del 

mar fins al nivell del dipòsit. 

 

Aquest recinte és constitueix des de sota el nivell del mar, ja que les bombes han d’estar submergides, fins 

per sobre el nivell del dipòsit, donat que cal entregar l’aigua per la part superior d’aquest. 

 

 

Suport de l’eix de la sínia 

 

Base estructural del molí, on es suportat el pes de la sínia. El molí estava preparat per incorporar més d’una 

sínia, amb el qual el senyor Tarrés ja va preveure un suport per a cada una. 

 

 

Mola 

 

Cadascuna de les dues pedres de forma circular que composen el molí ordinari, (veure fig 2) 

 
 

 

Fig 2. Moles 
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Sínia 

 

Segons enciclopèdia: “Màquina d'elevar aigua, especialment emprada per a treure l'aigua de pous poc 

profunds” 

 

En el molí, és l’element que transforma l’energia de l’aigua en un moviment circular. Aquesta transmetrà el 

seu moviment perquè les moles puguin moldre el blat o altres cereals. 

 

 

 

Llanterna 

 

En el molí és la peça que fa el canvi de transmissió i de revolucions, de la sínia a les moles. És a dir, la sínia 

fa un rodament vertical i les moles estan posades de forma horitzontal, així és el mecanisme que ens permet 

fer aquest canvi a més de donar-li a la mola un augment de velocitat (angular) per la diferencia dels radis. 

 

 

Tremuja 

 

Segons enciclopèdia: “Dipòsit, generalment gros, en forma de tronc de piràmide o de tronc de con invertit, 

que funciona com un embut, en el qual s’acumula i emmagatzema diverses matèries, que hi són posades per 

la seva part superior i surten per la inferior, i que, disposat sobre un aparell classificador, triturador, etc, o 

sobre un forn, els alimenta, o sobre un camió, un vagó, etc, els carrega.” (veure fig 3) 

 

 

 
 

Fig 3 tremuja 
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Balancins 

 

Son el nexe d’unió entre els tiradors i els èmbols. És a dir la peça encarregada en un molí de mar a realitzar 

la tasca de moure un o altre èmbol. 
 

 

Tiradors 

 

Es tracta de l’element que encarregat d’unir el suport de les pales i els balancins i transmetre en elles el 

moviment de les onades cap el moviment dels èmbols. Aquest mecanisme, normalment es fabricava en fusta 

i les unions entre totes i cada una de les parts eren metàl·liques. 

 

Pèndules 

És el nom que reben les pales que reben els cops o impulsos de les onades i que la transmeten als tiradors. 

Aquestes son de gran longitud i tenen una part submergides en l’aigua del mar. El nom de pèndules els i ve 

donat pel moviment que desenvolupen que es similar al d’un pèndol, en aquest cas totes les pèndules pengen 

d’un suport transversal de banda a banda del molí i es sustenta penjat a l’aire per les bigues laterals que 

permeten introduir les pèndules en la part interior de l’aigua. 

 

 

 

Bieles 

Aquestes son les barres metàl·liques que uneixen els èmbols de les bombes amb els balancins. És a dir, no 

desenvolupen la funció de biela que coneixem avui en dia, però l’inventor del molí les va batejar amb aquest 

nom. 

 

Bombes (hidràuliques) 

Son constituïdes per un cilindre metàl·lic amb un èmbol en el seu interior i dues vàlvules que permeten 

impulsar l’aigua i elevar-la, a través de l’elevador, evitant el seu retrocés amb l’acció de l’èmbol. 

 

 

Elevadors 
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Units per una de les vàlvules de les bombes son els encarregats de dirigir l’aigua fins a l’altura desitjada en el 

molí. En aquest cas l’altura en qüestió serà la del estanc o dipòsit. Com a característica comuna, en totes les 

peces i parts del mecanisme en qüestió, van ser dissenyats per Francesc Terrés amb la intenció de suportar la 

força d’impulsió de les onades com a principal característica de fonament el molí. 

 

6.4 Software 

Per la realització del projecte s’ha utilitzat una sèrie de programari que ens ha ajudat en la realització del 

mateix, veurem quins son aquests programes i el seu funcionament, més endavant en el projecte apreciarem 

el resultat de l’aplicació d’aquests programes, però, primer veiem quins son i com funcionen. 

 

 

6.4.1 Solid Edge 

 

Solid Edge es el programa de disseny utilitzat per la realització del model 3d, inicialment es rep un model 

realitzat en Catia, i es comença a treballar en Catia, però degut a les virtuts que presenta Solid Edge en la 

modificació de models independentment de l’arbre d’operacions, es passa a aquest Software que a més 

inclou integrat el mòdul de simulacions. 

A continuació veurem a Grans trets els mòduls utilitzats dins d’aquest software i que ens han servit per la 

realització del projecte. 

 

6.4.1.1 Peça  

La primera fase de disseny consisteix en la realització individual dels components, per a la creació d’ aquests 

realitzem en primera instancia un esbós del perfil inicial que volem de la peça, per després realitzar diferents 

operacions, como protrusions, buidats y una sèrie de comandaments, (veure fig 1.2) 
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Fig 4. Solid edge peça. Podem apreciar un esbós i el resultat en aplicar una protrusió 

 

Mitjançant els esbossos i les operacions creem les geometries necessàries per definir les peces, aquestes 

peces un cop creades es modifiquen mitjançant la tecnologia síncrona, aquesta tecnologia ens permet fer 

ràpides modificacions sense necessitat de saber quins esbossos hem creat o en quin ordre hem creat 

l’operació, tan solos, necessitem saber que volem modificar i com, d’aquesta manera modifiquem la 

geometria estirant i modificant cares o cotes, però obtenir el resultat desitjat. Aquestes modificacions les 

realitzem mitjançant el controlador de volant i una sèrie de regles que ens ajuden a controlar les 

modificacions que volem realitzar.(veure fig 5) 

 

 

Fig 5 controlador de volant: amb el controlador de volant podem moure i modificar la 

 geometria tot “estirant” les cares que necessitem  

6.4.1.2 conjunt 

Dins d’aquest entorn hem realitzat el muntatge final del molí, tot unint els diferents subconjunts que el 

formen. 

Més endavant veurem un especejament i descripció del procés de muntatge del molí, no obstant, aquí veurem 

quins subconjunts hem muntat y perquè sense entrar en el detall de com, doncs el que realment ens interessa 

es el procés de muntatge real que està especificat en l’apartat de descripció de la construcció. 

Veiem doncs, que ens ha aportat aquest mòdul al projecte. 

 

 

6.4.1.2.1 muntatge  
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Un cop definides tots els components, hem de procedir al seu muntatge en un entorn virtual, per això tenim 

una sèrie de relacions que ens permeten lligar els components entre ells, per tal de crear un conjunt sòlid i 

ben relacionat però després poder realitzar tasques com la simulació de moviment. 

En primer lloc es situa l’edifici, que es la base principal, y aquest el lliguem de forma fixe en l’espai, després 

la resta de peces y subconjunts les relacionarem respecte ell. (veure fig 6) 

 

 

 

Fig 6 edifici: Primer component a situar, el fixem en l’espai i  

relacionem  la resta de components situant-los dins d’ell 

 

Acte seguit es fa el muntatge del sistema de pales, aquest es fa directament dins del conjunt de major nivell, 

doncs després necessitarem simular el seu moviment, primer es fa una col·locació aproximada de les pales, 

acte seguit situem el suport lateral ancorat a l’edifici que suportarà les pendules de tal forma que podíem 

situar les pales, un cop situades aquestes, podem posar la resta d’entramat de barres fins ubicar els balancins, 

aquests, sos sostinguts per un altre suport, entorn al qual roten, un cop ubicat el suport dels balancins ja 

tenim les pèndules posades en el nostre conjunt (veure fig 7). 
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Fig 7 col·locació de pèndules 

 

A continuació procedim a situar el sistema de bombeig, en primer lloc ubiquem les bieles i els pistons, 

correctament relacionats, per a permetre el moviment, un cop els ubiquem, situarem el sistema de tubs, 

aquests, manquen de moviment, per tant muntem això com un subconjunt per tal de tenir les parts fixades 

entre elles, un cop muntat aquest subconjunt (veure fig 8) 

 

 

Fig. 8 subconjunt de tubs 

L’introduïm en el conjunt major, i el situem respecte els pistons, per a que aquests llisquin en el seu interior, 

per finalitzar, indiquem que el sistema de tubs està fixat en l’espai. 

Acabem la primera part de l’obra (veure fig 9) ubicant el sistema de guia dels tubs, que evita que es moguin i 

la canal col·lectora situada a la part de dalt de l’obra. 

Cal destacar que el programa, ens permet realitzar modificacions de peces des de l’entorn de conjunt, de tal 

forma que un copa ubicada la canal col·lectora, podem realitzar el forat necessari en l’edificació per el pas de 
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l’aigua. Aquesta eina s’utilitza constantment, per a modificar i corregir detalls directament i podent veure 

con afecta tot plegat en el resultat de la unió de tots els components. 

 

 

 

Fig. 9 primera par de l’obra acabada: subconjunt de pèndules,  

sistema de bombeig, canal col·lectora i subjeccions. 

 

 

La segona part del muntatge, consisteix a introduir la sínia, l’eix, la llanterna, i els estris per realitzar la 

molenda de farina.  

La Sínia en sí es un subconjunt, un subconjunt bastant extens, en el qual principal fem el muntatge de les 

estructures, que estan per trams, y situem també els àleps (veure fig 10). 
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Fig. 10 estructures: estructures laterals, central i àleps muntats. 

 

 

A continuació situem el tambor centrant-lo amb l’estructura, fet que ens permet també poder situar els 

suports dels radis y conseqüentment, els radis en sí. (veure fig. 11)  

 

 

Fig. 11 conjunt Sínia: situem el tambor els suports i els radis. 

 

 

Finalment, introduïm els cargols i sistemes d’unió necessaris, cal destacar que els sistemes d’unió, es situen 

mitjançant l’ús de patrons, de tal forma que situem un, i la resta es un patró sobre el conjunt, fet que 

comporta un gran estalvi de temps, doncs no tenim que ubicar cada pern individualment. 

La realització de l’eix es un tant diferent, en el model rebut inicialment, constava tan sols d’un eix, però, amb 

l’observació de dades sobre molins de l’època veiem que l’eix era lleugerament diferent. Es modifica el 
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diàmetre i s’introdueixen unes anelles, a més, també s’ubica un estri que absorbeix el desgast degut a la 

rotació, tot plegat dona com a resultat l’eix final (veure Fig. 12) 

 

 

Fig. 12 Resultat final del disseny de l’eix 

 

Finalment muntem el subconjunt de la llanterna, i ho ubiquem tot en el conjunt general.  

En primer lloc situem l’eix respecte els seus suports. De tal forma que siguin concèntric a ells. (veure fig. 13) 

 

 

Fig 13 Situació de l’eix: Centrem l’eix, relacionant-lo amb els suports, per tal de centrar-lo axialment. 

A continuació introduïm el subconjunt de la sínia, i relacionem el forat per l’eix en el tambor, amb la secció 

quadrada de l’eix i ho centrem dins de l’edificació. (veure Fig. 14) 
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Fig 14 assemblatge de la sínia: ubiquem la sínia tot relacionant la secció quadrada del tambor amb la de l’eix. 

 

 

Finalment, posem la llanterna, (veure fig. 15 ) aquesta es tangent a l’estructura lateral de la sínia, i a la seva 

vegada, centrem l’eix respecte l’edificació, obtenint el resultat final. 

 

 

Fig. 15 assemblatge de la llanterna: Situem la llanterna en la seva posició final,  

Veiem el resultat final del muntatge. (veure figs. 16, 17 , 18) 
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Fig. 16 vista en perspectiva de la construcció 

 

 

 

fig. 17 vista frontal de la construcció 
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Fig. 18 vista lateral de la construcció 

 

 

 

 

6.4.1.2.2 simulació de moviment 

 

Dins l’entorn de conjunt tenim una petita eina que ens permet realitzar simulacions basant-nos en les 

relacions posades alhora de realitzar l’assemblatge o bé pot fer un anàlisis físic del mecanisme i en 

conseqüència calcular el moviment resultant, ambdós opcions son bones i donen com ha resultat el 

moviment final del mecanisme. 

Per fer això es tan senzill com, des de l’entorn de conjunt, tenim un comandament anomenat motor, amb 

aquest podem especificar a quines peces li volem donar moviment, tot especificant velocitat i en quina 

direcció es mou (veure fig. 19 ). 
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Fig 19 col·locació de motor: en la col·locació del motor seleccionem on el volem, quin tipus de moviment es tracta i en 

quina direcció 

 

 

Després simplement anirem a l’entorn d’animació i modificarem els intervals i les duracions del motor, per 

tal de sincronitzar-ho tot i obtenir el moviment desitjat (veure fig. 20) 

 

 

 

Fig. 20 entorn d’edició de moviment: Un cop especificats els motors, editem l’animació per tal de sincronitzar el 

moviment. 
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6.4.1.2.3 “explosionat” 

 

Dins del mateix entorn en el qual realitzem les animacions podem realitzar “explosionats” de conjunts i 

subconjunts, de tal forma que podem fer especejaments per tal de mostrar el procediment de muntatge, tot 

això es pot animar posteriorment per tal d’automatitzar el procés obtenint una gran ajuda en la compressió 

del muntatge dels conjunts. 

La realització dels “explosionats” es un procés molt senzill, on especifiquem les peces a “explosionar”, 

indiquem respecte a quina peça o fem, la direcció i la distancia, repetint aquesta operació amb les diferents 

peces finalment obtenim el subconjunt especejat. (veure fig. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21 especejament: en l’especejament podem apreciar 

 l’ordre de muntatge i el flux que segueixen les peces. 

 

 

6.4.2 Simulation 

 

6.4.2.1 introducció 

El mòdul d’elements finits es el que ens permetrà realitzar y analitzar els càlculs necessaris per a corroborar 

o modificar el disseny de l’enginy d’en Francesc Tarrés per tal que aguanti les tensions y esforços al que es 

veu sotmès, a continuació veurem a grans trets com funciona aquest mòdul, y quins son els passos a seguir 

per la realització d’aquests anàlisis, la seva metodologia per tal d’entendre millor els càlculs y resultat 

exposats més endavant en aquest projecte. 
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Aquest càlculs es basen el corba de tensió deformació, per això primer veiem que és. 

 

6.4.2.2 Corba tensió deformació 

 

Les tensions provoquen una deformació en el material, aquesta deformació podem teoritzar-la mitjançant 

assaigs, y obtenir aquesta gràfica (veure fig. 22) y diversos paràmetres del material, que després indicarem en 

el programa de simulació per a que pugui realitzar els càlculs adients sobre les peces o conjunts que 

necessitem amb els materials amb que estan fets. Els paràmetres son els següents: 

Mòdul d’elasticitat: es una constant elàstica que relaciona directament la tensió y la deformació 

Coeficient de Poisson: Es una constant que dona una mesura de l’estretament de secció d’un prisma del 

material quan s’estira longitudinalment. 

Límit elàstic: Es la tensió màxima que suporta el material sense sofrir deformacions permanents. Si 

s’apliquen tensions superiors a aquest valor, la peça quedarà deformada y no podrà recuperar la seva forma 

origina y per tant, haurà de ser substituïda, si el valor de la tensió esta per sota, el model quedarà deformat 

temporalment, recuperant la seva forma original quan deixi de sofrir l’esforç. Si la força augmenta pot arriba 

a superar la zona plàstica també y provocar el col·lapse del material, arribant al trencament. 

Carga de ruptura: Es la carga màxima que suporta el material abans del trencament. 

 

 

 

Fig. 22 Gràfica tensió deformació. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e7/Stress-strain1.png
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6.4.2.3 Factor de seguretat 

En les simulacions, tota la informació que necessitem sobre les deformacions y demés ens apareix mostrada 

mitjançant una llegenda de color (veure fig. 23), fet que ens aporta un ràpid anàlisis del resulta amb un 

simple cop d’ull podem fer-nos una idea de la validesa del model analitzat. 

 

 

 
 

Fig. 23 Llegenda de resultats de simulation 

 

 

 

6.4.2.4 Metodologia 

6.4.2.4.1 preparació del model  

 

El primer pas es la generació dels models a analitzar, que ja hem fet prèviament, això es realitza 

completament en la fase de disseny, tot i així, alhora de realitzar càlculs hem de tenir en compte diversos 

factors. El primer es, que si és possible, hem de simplificar al màxima la geometria si es possible, al marge 

de la geometria que ha de tenir la peça dissenyada, dins del mateix programa tenim un petit mòdul en el qual 

podem simplificar peces, y modificar lleugerament la geometria de tal forma que, podem eliminar parts o 

geometria que sabem que no afecta directament a l’anàlisi que tenim que realitzar. Per un altre costat, en 

l’anàlisi de conjunt es el criteri de l’enginyer el que dictarà quines peces o subconjunts son necessaris per la 

realització de l’anàlisi, en ocasions, podem eliminar subconjunts innecessaris, o directament substituir-los 

per una força determinada per ell mateix amb el seu valor corresponent, sabent que aquest subconjunt afecta 

al conjunt general, però no necessitem quins esforços està sofrint ell mateix. 

Tot plegat ens dona com a resultat, una reducció considerable de temps en la resolució dels anàlisis, el criteri 

o bon fer de l’enginyer pot suposar un estalvi de temps, y d’errors, quanta més geometria connexions y 
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elements de malla hi tinguem, més temps de resolució necessitem y es més probable que hi aparegui algun 

error tinguem que investigar on és y solucionar-lo, per tornar a executar la resolució, cosa que comporta un 

gran augment en la quantitat de temps que necessitem per dur a terme l’anàlisi. 

 

6.4.2.4.2 Preprocessat 

 En la fase de preprocessat preparem el model, especificarem càrregues y restriccions, definirem el material i 

en el cas de conjunts indicarem les connexions de les peces. Aquesta fase es crítica, doncs, en cas de no 

indicar correctament o restringir adientment el model, el càlcul fallarà, obligant-nos a tornar a revisar  tot el 

preprocessat y buscar que falla per corregir-lo. 

 

6.4.2.4.2.1 definició del material 

El primer pas es definir el material, per defecte podem indicar a l’inici de l’anàlisi el tipus de material 

general que volem aplicar, per a que l’apliqui sobre totes les peces, posteriorment podem modificar això 

individualment, sobreescrivint el material donat per defecte. Tenim una altre opció molt més interesant, que 

consisteix a especificar el material directament en la fase de disseny, mentre dissenyem els components, 

podem donar els materials corresponents, per a que en arribar a la fase de càlcul agafi el material adient de 

cada component en funció del que li vam especificar en el seu moment, obtenint una reducció considerable 

de temps.  

Prèviament haurem d’agafar o crear el material que necessitem dins la biblioteca de materials de Solid Edge, 

Això ho realitzarem mitjançant l’aplicació corresponent, (veure fig. 24) que ens permetrà en cas que sigui 

necessari crear o comprovar les propietats del material corresponent. 

 

 

Fig. 24 Finestra de configuració de materials 
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Un cop generat el material l’assignem a la peça per a que el programa ho tingui en compte en endavant. 

 

 

6.4.2.4.2.2 aplicació de càrregues i restriccions. 

6.4.2.4.2.2.1 càrregues 

en aquest pas, especificarem les forces que afecten al model, podem assignar les forces següents: 

 

 

 Força 

 Pressió 

 Gravetat 

 Centrífuga 

 Temperatura 

 Desplaçament 

 

 

 

Per a assignar una força només haurem de seleccionar el comandament corresponent, (veure fig. 25) i 

seleccionar la cara o punt d’aplicació de la força per a continuació, indicar el valor de la força. Per defecte 

les forces s’apliquen perpendiculars a la cara, però en cas que sigui necessari podem especificar els 

components de la força manualment. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 comandaments de càrregues 
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6.4.2.4.2.2.2 restriccions 

Com amb les càrregues, podem especificar una sèrie de restriccions que son les següents: 

 

 

 Fixe 

 Articulat 

 Sense Rotació 

 Lliscar al llarg d’una superfície 

 Cilíndrica  

 

 

Per aplicar-les, només  hem de fer servir els comandaments corresponents, y seleccionar les cares o punts 

sobre els que s’apliquen per a restringir els graus de llibertat del model. 

podem veure la simbologia gràfica que utilitza i el panell de comandaments corresponent. (veure fig. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 comandaments de restriccions i grafies. 
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6.4.2.4.3 Connectors 

 

Els conjunts estan compostos per peces, aquestes es munten mitjançant relacions entre elles dins de l’entorn 

de conjunt, però, dins de la simulació tot això no té sentit y tenim que especificar manualment les relaciones 

existents entre peces, per fer això fem ús dels connectors (veure fig. 27) aquests ens permetran definir la 

interferència entre les diverses cares, que sabem que interactuen entre elles. 

Per a generar aquests utilitzarem un comandament que realitzar aquesta acció automàticament, només hem 

d’indicar les peces y posar un valor en mil·límetres, ell mateix buscarà totes les connexions existents dins 

d’aquesta distancia y generarà el connector corresponent. 

Indicar que, la incorrecta generació de connectors ens donarà errors que generaran errors alhora de 

solucionar el model, impedint, la obtenció de resultats. 

 

 

 

Fig. 27 Connectors: En conjunt l’ús de connectors es indispensable per la realització de les simulacions. 

 

 

6.4.2.4.4 mallar 

 

Mallar es un requisit obligatori en qualsevol càlcul d’elements finits, es un procés mitjançant el qual dividim 

la peça en petits elements, units entre sí mitjançant nodes (veure fig. 28  y 29). Aquests, son els elements 

finits, quant més en tinguem, més precís serà el càlcul, però més trigarà en realitzar-lo , així doncs podem dir 

que el procés de generació d’elements finits, es el mallat. 
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Fig. 28 Malla de peça: En aquesta imatge podem apreciar el resultat d’una peça mallada,  

tot veient els elements finits que la conformen. 

 

Cada node té 6 equacions a resoldre, per tant al crear l’entramat es genera centenars o milers d’equacions a 

resoldre, tot això ho dur a terme automàticament un solver que resol els sistemes. 

 

 

Fig. 29 Element finit: aquest es l’aspecte d’un element finit tetraèdric. 

 

Hem de tenir en compte alhora de generar la malla, que ha de ser el més homogènia possible, amb suficients 

elements y sense elements o deformacions estranyes (veure fig. 30) Tenim diverses opcions per aconseguir 

això, podem indicar el mida d’element que volem, el número d’elements per operació petita o d’elements a 

les vores.  
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Fig. 30 comparativa de malles: podem apreciar la diferencia de malla en funció de les opcions que especifiquem, 

l’obtenció d’una malla homogènia es l’objectiu principal per un resultat òptims.  

 

Tot plegat té com a objectiu aconseguir una malla de qualitat que ens doni els resultats adients, sempre queda 

a criteri de l’enginyer que l’experiència obtinguda li dicti si la malla es adient o no, y en cas que no ho sigui 

adoptar les mesures corresponents. 

 

6.4.2.4.5 resoldre 

 

Resoldre es el pas en el qual executarem el solver, el solver es l’encarregat de realitzar tots els càlculs per tal 

de posteriorment presentar-nos els resultats, en aquesta fase, es on ens poden aparèixer errors, tots aquest, 

faran referencia a una mala definició d’algun del passos previs, tot donant-nos un codi d’error poc precís, 

però, que ens pot servir per investigar on es l’error y posar-li solució. En aquest casos, el solver es detindrà, i 

tindrem que revisar els passos anteriors per a poder executar y finalitzar el càlcul, tot això es realitza però 

observació y anàlisis de l’enginyer doncs el programa no especifica exactament on es l’error, un cop resolt, 

executarem el comandament per resoldre i si tot es correcte, realitzarà els càlculs y ens mostrarà els resultats. 

 

6.4.2.4.6 resultats 

 

Arribats aquest punt, només manca observar, analitzar els resultats i actuar en cas necessari. 

Dins de l’entorn de resultats podem visualitzar diversos paràmetres, tot això podem seleccionar-lo 

manualment per poder analitzar els resultats que desitgem, per una altre banda també tenim diverses formes 

de visualització de resultats, inclòs podem extreure informació de nodes concrets saben la tensió màxima i 

mínima que suporten. D’una altre banda, tot això se’ns mostra mitjançant una llegenda de colors, amb això, 

podrem observar de forma ràpida les zones o punts de la peça més propers al trencament, o les zones que nos 

es veuen afectades. 

Finalment, un cop analitzats els resultat, en cas necessari, tornarem a la fase de disseny, per redissenyar els 

components de tal forma que siguin capaços de suportar els esforços i sol·licitacions als que es veuen 

sotmesos, per tal que l’enginy treballi correctament i amb eficiència. 

7 1 
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6.4.3 Femap 

 

Es tracta d’un programa de simulacions avançat, no aprofundirem en el seu funcionament doncs tot i tenir 

més opcions bàsicament segueix una metodologia idèntica al simulation de Solid Edge. 

 

6.4.4 keyshot (renderitzat) 

  

Keyshot es un programa específic de renderitzat en temps real, que mitjançant un procés molt senzill dona 

uns resultats realment espectaculars, en funció del temps que deixem o indiquem al programa que realitzi el 

render ens donarà o no una imatge de major o menor qualitat. 

Renderitzar consisteix en agafar un model de disseny bàsic, i aplicar-li les tècniques corresponents per a 

aconseguir simular una visualització molt propera a la realitat, per dur a terme això tenim una llibreria de 

materials que podem afegir als components, aquesta llibreria aplica sobre els components les propietats 

necessàries tal com la textura o reflectància del material, per un altre costat també podem jugar amb 

l’il·luminaria de fons tot i que això ja té un caire més artístic. 

En totes les fases de disseny o simulacions, els models utilitzats són d’aspecte pla, colors bàsics i molt 

llunyans a l’aspecte que mostren a la realitat, tot això es degut a que si mostressin aquest aspecte, tot 

simulant colors ombres i textures, faria que l’ordinador treballés molt lent fent incòmode dissenyar. 

A continuació veurem el procés de renderitzat un procés molt fàcil i intuïtiu que donarà uns grans resultats. 

En primera instancia tenim que importar el model dissenyat, conjunt o peces que volem renderitzar, ens 

mostra en pantalla el disseny amb els colors plans que hem especificat mentre creàvem les peces.  

Fonamentalment el que fem, es agafar literalment el material d’una llibreria i abocar-lo sobre les peces 

(veure fig 31) 

 

 

Fig. 31 Finestra d’especificació de material: el procés per especificar materials consisteix en arrossegar el material 

seleccionat des de la llibreria fins la peça directament. 
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Mitjançant un procés tan senzill com aquest, anem indicant el material de totes les peces. 

A continuació veurem el resultat tan bo que això ens proporciona, tot veient l’abans i després del molí 

després de passar pel programa de renderitzat. (veure figs. 32 y 33) 

 

 

Fig. 31 Molí abans del renderitzat: aquest es l’aspecte del molí inicialment introduït en el programa de renderitzat. 

 

 

Fig. 32 Molí després del renderitzat: aspecte final un cop renderitzat. 
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Finalment, podem renderitzar encara més la imatge, mitjançant el comandament “render”, podem obtenir una 

imatge de major qualitat encara, especificant els paràmetres propis de la imatge com la densitat de píxels, 

quanta més resolució i densitat especifiquem, major serà la qualitat, però, també, trigarem més en obtenir els 

resultats, doncs el programa té que anar píxel per píxel realitzant la millora. 

 

6.5 Justificació del model presentat 

6.5.1 anàlisis de la documentació existent 

En primera instancia tenim que considerar que no partim del no res, tenim una sèrie de dades i models del 

qual extraiem una idea inicial, la qual ha anat variant i perfeccionant-se a mesura que es realitzaven revisions 

del model dissenyat. 

 

Partim d’un model existent ·d creat en Catia, aquest model serveix de referència, una referència molt 

aproximada en quant a mesures, així doncs ens centrem en la modificació de la geometria, aquestes 

modificacions es fan en base a diverses consideracions, entre les quals es troben, l’època en que es crea el 

molí i el fet que hem de crear un model construïble, basant-nos en aquestes dos directrius principals, 

modifiquem u reconstruïm el que ja tenim. 

 

Per un altre costat, tenim tres documents que son els pilars principals del resultat final que podem observar, 

que son uns documents que daten del 1800, una carta descriptiva i dos plànols, amb els quals podem fer una 

descripció cabal de l’enginy, i la construcció que el conté podent així dissenyar principal el que és el model a 

grans trets, quedant al nostre enginy els detalls tal com les comportes dels tubs i l’execució tècnica de la 

sínia. 

 

També tenim uns materials que seleccionar, això es veu condicionat per l’època, sent aquests principalment, 

fustes i metalls. Més endavant veurem que materials seleccionem i perquè. 

 

Cal destacar, que com a restes, queda molt poc del molí, la principal ajuda resideix en els documents 

descrits, i amb això procedim a la reconstrucció virtual i del moviment.  

 

Podem dividir això en dos parts, la primera part de l’obra, requereix de l’anàlisi dels documents sobre el molí 

de l’època per tal de recrear l’enginy, doncs es l’única informació existent d’un mecanisme similar, la segona 

part de l’obra consisteix en un molí normal, per tant s’estudia informació existent relacionada amb molins de 

l’època per tal de recrear aquesta part. 
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6.5.2 Deduccions 

 

Per dur a terme el projecte es realitzen diverses deduccions, totes realitzades en la primera part de l’obra que 

es realment el punt mes interesant, fent un recorregut d’aquests components i veiem quines mesures s’han 

adoptat i perquè. 

Donat el model 3D tenim diverses modificacions a fer, però començar el sistema de pales, tot y que està molt 

aconseguit hem de fer que sigui construïble, però això el primer que fem es dividir-lo en trams encastats, es 

una forma habitual de treballar la fusta en aquella època que a més en Terrés coneix a la perfecció, també 

tenim un punt a favor d’aquesta mesura, es tracta del fet que la humitat provoca un augment en el volum de 

la fusta, cosa que afavoriria l’enfortiment d’aquestes connexions. 

Les unions mòbils tenen una solució senzilla en l’ús de perns de ferro, aquí no utilitzem fusta doncs 

necessitem de l’existència de joc per a que es puguin realitzar els moviments sense problema. 

Per una altre costat tenim els tubs i el sistema de bombeig, donada l’època hem optat per l’ús del ferro, molt 

emprat en la revolució industrial, sense ser aquest molt acurat en tractaments como en l’actualitat, fet que 

provocaria el seu deteriorament i posterior esfondrament de la construcció. 

L’altre punt interesant en quant a deducció de l’obra resideix en el sistema de comportes en el sistema 

col·lector, molt variat del model inicial al actual, per tal de realitzar un element no només construïble sinó 

adaptat als recursos tecnològics de l’època, les comportes estan realitzades en cuir dur, y sobren y es tanquen 

gràcies a l’acció del pistó i de la pròpia pressió del aigua, aconseguint que aquesta pugi vuit metres, com ja 

veurem en detall més endavant. 

La segona part de l’obra consisteix enterament en realitzar el model 3D ja existent en un model construïble, 

tot mantenint les mateixes mides sempre que es pogués, principalment la major aportació en aquest camp 

consisteix en donar una solució real als trams i radis de la sínia, tot basant-nos en els molins de l’època, i en 

llibres que ens il·lustren la seva forma i construcció. De tal forma que la Sínia la seccionem per tal de tenir 

trams que puguem realitzar a partir de l’arbre, per posteriorment unir-los en la seva majoria, per perns de 

fusta, degut a la ja comentada inflació del material degut a la humitat. L’eix també es secciona i es divideix 

en trams, tot afegint un estri metàl·lic que redueix la secció de fricció, absorbint aquesta.  

En quant a disseny totes aquestes mesures i resolucions tècniques les anirem veient més endavant amb les 

corresponents imatges per facilitar la seva compressió. 

 

6.5.3 Materials 

Els materials com ja hem esmentat són bàsicament fusta i ferro. Veurem a grans trets les seves 

característiques: 

 

6.5.3.1 fusta 

Es el material principal de gran part de la construcció, la selecció de la fusta vindrà determinada per 

l’abundància d’aquest recurs en la zona, donada la vegetació de Catalunya, (veure fig 33) el més probable es 
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l’ús de fusta de pi o roure, però la variació en quant a mòduls elàstics i demés propietats físiques no es tan 

gran com per marcar diferències així que no pararem gran atenció en aquest aspecte. 

En la següent imatge podem veure el tipus de vegetació predominant a Catalunya. 

 

 

Fig 33 domini de vegetació a Catalunya 

La fusta de roure es una fusta de qualitat, les seves propietats mecàniques son les següents: 

 

Densitat mitja: 720 kg/m 3 

Resistència de ruptura a la flexió: 950 kg/Cm 2 

Resistència de ruptura a la compressió: 570 kg/Cm 2 

Resistència de ruptura a la tracció: 980 kg/Cm 2 

Resistència a los xocs: 60 kg/Cm 2 
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Duresa Brinell perpendicular a las fibres: 310 Kg/mm 2 

Duresa Brinell paral·lela a las fibres: 560 Kg/mm 2 

Ara farem un extret de la Viquipèdia de descripció de la fusta, per tindrà en compte diversos paràmetres 

d’ella per tenir una mica més d’informació i coneixements d’ella, amb diversos paràmetres per a tenir en 

compte sobre aquest material. 

La fusta és la matèria llenyosa del tronc d'una planta, especialment en arbres i arbusts que es caracteritzen 

per tenir troncs; però això és només una aproximació, en el més ampli sentit, la fusta pot referir-se a altres 

materials i teixits amb propietats comparables. La fusta és un material 

heterogeni, higroscòpic, cel·lular i anisotròpic.  

La fusta és composta de fibres de cel·lulosa i hemicel·lulosa mantingudes unides per lignina, i petites 

proporcions de sucres, midó i proteïnes.  

La substància lígnia es caracteritza pels feixos de fibres separats entre ells per ramades medul·lars en sentit 

radial. Aquestes, de vegades molt aparents, reben el nom de malles i formen teixits en capes successives de 

període anual. 

La fusta la produeixen i utilitzen les plantes amb fins estructurals, perquè resulta ser un material 

estructuralment efectiu, per aquesta característica és utilitzada àmpliament pels humans. 

L’estructura de la fusta es la següent: 

La medul·la és la part més ferma i compacta, en el centre del tronc, es forma per assecat i resinificació. 

Duramen és la part immediata a la medul·la, més dura i consistent, impregnada de lignina taní. 

Albeca és la part exterior i més jove de la fusta, amb més saba, que amb el temps al ser substituït el midó per 

taní es transforma en duramen, que es fixa en la membrana cel·lular. 

Càmbium és la capa que permet el creixement en gruix de l'arbre 

Floema o líber és una capa formada per cèl·lules conductores que transporten la saba elaborada que nodreix 

l'arbre 

Escorça és la pell o coberta exterior del tronc i branques d'algunes de les plantes productores de fusta. 

Les seves propietats generals son les següents: 

Densitat - És la relació entre la massa i el volum dels cossos. Les fustes solen tenir una densitat inferior a 

l'aigua, i és per això que suren. Algunes fustes d'origen tropical de gran duresa tenen densitats superiors a la 

de l'aigua 

Duresa - És l'oposició que presenta un material a ser ratllat o penetrat per un altre que és més dur. 

Conductivitat tèrmica i elèctrica - La fusta condueix malament la calor i l'electricitat raó per la qual resulta 

un excel·lent aïllant. Per això s'empra en mànecs d'eines i en el revestiment de parets i sòls. 
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Resistència a esforços - La fusta no és un material isòtrop. Aguanta molt bé els esforços que segueixen la 

direcció paral·lela a les fibres, però no els que es fan en sentit perpendicular a elles. De fet són ideals per 

aguantar esforços a flexió, semblants a les que sofreix un arbre per acció del vent. 

Durabilitat - Hi ha fustes molt duradores i resistents als paràsits i als fongs, com la noguera, i altres que no ho 

són tant, com el pi. 

Per últim veiem una sèrie d’agents nocius per la fusta, aquest poden indicar-nos, o poden esser un del motius 

del deteriorament del molí de mar d’en Francesc Terrés: 

El deteriorament de la fusta és un procés que altera les característiques d'aquesta. En amplis termes, pot 

ser atribuïda a dues causes primàries: 

Agents biòtics (que viuen) 

Agents físics (que no viuen). 

En la majoria dels casos, el deteriorament de la fusta és una sèrie contínua, on les accions de degradació són 

un o més agents que alteren les característiques de la fusta al grau requerit perquè altres agents l'ataquin. La 

familiaritat de l'inspector amb els agents de deteriorament és una de les ajudes més importants per a la 

inspecció eficaç. Amb aquest coneixement, la inspecció es pot apropar amb una visió acurada dels processos 

implicats en el dany i els factors que afavoreixen o inhibeixen el seu desenvolupament. 

 

La fusta és notablement resistent al dany biològic, però hi ha un nombre d'organismes que tenen la capacitat 

d'utilitzar la fusta d'una manera que altera les seves característiques. Els organismes que ataquen la fusta 

inclouen: bacteris, fongs, insectes i perforadors marins. Alguns d'aquests organismes utilitzen la fusta com a 

font d'aliment, mentre que altres l'utilitzen d'abric. 

 

Els agents biòtics requereixen certes condicions per a la supervivència. Aquests requisits inclouen humitat, 

oxigen disponible, temperatures convenients, i una font adequada d'aliment, que generalment és la fusta. 

Encara que el grau de dependència d'aquests organismes varien entre diferents requeriments, cadascun 

d'aquests han d'estar present perquè passi el deteriorament. 

 

Tot i que molts usuaris de la fusta parlen de la putrefacció seca, el terme és enganyós ja que la fusta ha de 

contenir aigua perquè ocorrin els atacs biològics. El contingut d'aigua en la fusta és un factor determinant i 

important pels tipus d'organismes presents que degraden la fusta. 

La humitat en la fusta respon a diversos propòsits en el procés de la putrefacció. Fongs i insectes requereixen 

de molts processos metabòlics. Els fongs, també proporcionen un mitjà de difusió per tal que 

els enzims degradin l'estructura de la fusta. Quan l'aigua entra a la fusta, la microestructura s'infla fins a 

assolir el punt de saturació de la fibra (sobre un 30% del contingut d'humitat en la fusta). En aquest punt, 

l'aigua lliure en les cavitats de les cèl·lules de la fusta, el fong pot començar a degradar. La inflor associada 

amb l'aigua es creu que fa a la cel·lulosa més accessible a les enzims dels fongs, augmentant la velocitat de 

putrefacció de la fusta. A més, la repetida adherència de l'aigua, la sequedat o la contínua exposició amb la 
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http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Durabilitat&action=edit&redlink=1
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humitat poden donar lloc a una lixiviació dels extractes tòxics i d'alguns preservant de la fusta, reduint la 

resistència al mal. 

 

Amb l'excepció dels bacteris anaeròbiques, tots els organismes requereixen l'oxigen per a la seva respiració. 

Mentre es priven d'oxigen pot semblar una estratègia lògica per al control de la decadència de la fusta, ja que 

la majoria dels fongs poden sobreviure en nivells molt baixos d'oxigen. Una excepció està a submergir 

totalment la fusta en aigua. En ambients marins, es pot embolicar en plàstic o en concret de manera que els 

perforadors marins no puguin intercanviar els nutrients ni amb l'aigua de mar circumdant. En molts casos, la 

fusta no tractada decaurà en aigua dolça, però roman la implicació submarina on està absent l'oxigen. 

 

La majoria dels organismes prosperen en un rang òptim de temperatura de 21 °C a 30 °C, però són capaços 

de sobreviure sobre una considerable gamma de temperatura. En temperatures sota 0 °C, el metabolisme de 

la majoria dels organismes es retarda. Mentre que la temperatura pugi per sobre de zero graus, ells comencen 

novament a atacar la fusta, però l'activitat es retarda ràpidament mentre que la temperatura s'apropa a 32 °C. 

En temperatures sobre 32 °C, el creixement de la majoria dels organismes declina, encara que un cert 

d'espècies continuï extremadament tolerant a prosperar fins a 40 °C. La majoria dels organismes moren a 

l'exposició perllongada sobre aquest nivell, i generalment s'accepta que en 75 minuts d'exposició a la 

temperatura de 65,6 °C tots els fongs que estan establerts en la fusta decauen. 

 

 

6.5.3.2 Ferro (foses) 

 

A continuació veurem l’altre material predominant a la construcció, el ferro. Degut a que estem en plena 

revolució industrial, sabem que les foses es un material molt usat i extens en tot l’àmbit de la industria, així 

doncs passarem a fer una breu descripció de les foses, posteriorment per les simulacions tindrem en compte 

que aquestes son base ferro alhora d’indicar les propietats del material. Cal dir que en el nostre model, les 

parts constituïdes per materials ferrítics no suporten uns grans esforços, per tant la selecció de qualsevol tipus 

de fosa podria ser bona, y per no incorre en un error como ja hem esmentat, utilitzarem el metall ferro 

predefinit del programa per la realització de càlculs, no obstant el coneixement de les foses ens pot ser de 

gran ajuda de cara a futurs projectes que incloguin el molí de mar. 

 

Una fosa o ferro colat és un aliatge de ferro amb més d'un 2% de carboni. Les foses presenten una elevada 

colabilitat, cosa que fa que s'utilitzin molt en peces fabricades per fusió i emmotllament. Veiem els diferents 

tipus de foses una breu descripció d’elles i les seves característiques. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lixivaci%C3%B3_(qu%C3%ADmica)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Toxicitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A0stic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aliatge
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://ca.wikipedia.org/wiki/Carboni
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La fosa blanca (també anomenada cementítica) és una fosa de ferro, que pren aquest nom doncs al produir la 

fractura de la seva superfície, degut a les seves impureses de carburs, es formen esquerdes que permeten 

passar directament a través d'elles, produint una tonalitat blanca. 

Es tracta d'una fosa baixa en silici (amb un contingut en pes menor al 1 %) i amb una velocitat de 

refredament elevada. El carboni en la fosa blanca precipita com a fase metaestable cementita, en lloc de 

grafit. La cementita que precipita forma partícules relativament grans, generalment en una barreja eutéctica. 

L'altra fase és austenita (que en el refredament podria transformar-se en martensita). Aquests carburs 

eutèctics són massa grans per a proporcionar enduriment per precipitació (com en alguns acers, on precipitats 

de cementita podrien arribar a inhibir la deformació plàstica, impedint el moviment de les dislocacions a 

través de la matriu de ferrita). Per contra, augmenten la duresa global de la fosa de ferro per la seva pròpia 

alta duresa i la seva considerable fracció de volum, de forma que la duresa global es pot aproximar per una 

regla de mescles. En qualssevol cas, ofereixen duresa a costa de la seva tenacitat. Donat que els carburs 

constitueixen una gran fracció del material, la fosa blanca podria ser classificada com un Cermet. 

 

‐ Extremadament dura  

‐ Resistent al desgast  

‐ Fràgil  

‐ Apropiada per a la fabricació d’acer dolç  

‐ És el material de partida de la fossa mal·leable. 

 

La fosa grisa és el material més empleat en fosa. És barat, fon fàcilment i admet la mecanització (es 

mecanitza millor que l’acer). Les tensions de refredament poden alleugerir-se i el comportament al 

mecanitzat millorar-se per recuita. 

Té baixa resistència a la tracció (100-400MPa), però d’una altra banda la de compressió és de 3 a 5 vegades 

superior. Quan una peça fosa ha de suportar grans càrregues de tracció s’ha d’utilitzar un altre material (són 

mes costosos): ferro fos aliat, ferro mal•leable o acer fos. En general es classifiquen les foses grises segons la 

seva resistència a la tracció. El cost de la fosa augmenta amb la resistència. 

 

‐ Gran part del C el presenta en forma laminar.  

‐ Treballa bé a compressió  

‐ No treballa bé a flexió  

‐ Absorbeix vibracions  

‐ No es deforma amb la calor  

‐ Resistència mecànica : 14 a 42 N/mm 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cermet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Recuita
http://ca.wikipedia.org/wiki/Compressi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Foses_grises&action=edit&redlink=1
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‐ HB : 150 a 280         

‐ És la més tova  

‐ La que menor resistència mecànica té 

 

La fosa nodular o fosa dúctil  és la fosa que s'aconsegueix en afegir petites quantitats de magnesi i/o 

de ceri a la fosa grisa en estat líquid es produeix una microestructura totalment diferent, així com un conjunt 

distintiu de propietats mecàniques. De totes maneres es forma grafit, però en forma de partícules esferoïdals 

o nodulars en lloc d'escates. L'aliatge resultant es denomina fosa nodular o dúctil. La matriu que envolta a 

aquestes partícules és o perlita o ferrita, depenent del tractament tèrmic (normalment es tracta de perlita en 

una peça modelada únicament). Aquesta fosa dúctil o nodular és més resistent i molt més dúctil que la fosa 

grisa. De fet, té les seves propietats mecàniques semblants a les de l'acer. Cal destacar, dintre d'aquest grup 

de fosa, la fosa ADI. 

La composició típica del material és: Ferro, carboni (3.3 -3,4%), silici (2,2 -2,8%), manganès (0,1 -

0,5%), magnesi (0,03 -0,05%), fòsfor (0,005 -0,04%),sofre (0,005 -0,02%). S'afegeixen altres elements com 

el coure o llautó per incrementar la resistència. Per incrementar la resistència a la corrosió es substitueix una 

part del ferro per níquel, coure o crom. 

 

- Millor resistència a la tracció i tenacitat que la fossa gris  

‐ Excel·lent fluïdesa : es possible obtenir peces de reduït gruix.  

- Resistència i tenacitat combinada amb un bon comportament al mecanitzat i baix cost.  

‐ Facilitat de realitzar tractaments tèrmics  

‐ El contingut de grafit proporciona característiques  de lubricació en engranatges degut al seu baix coeficient 

de fricció. 

 

Encara existeixen més tipus de foses, però si tinguéssim que seleccionar una entre totes la indicada seria la 

fosa nodular o dúctil, per un petit detall al marge de les seves propietats mecàniques, i es que, amb la inclusió 

de níquel, coure o crom augmentem la seva resistència a la corrosió, i aquesta resistència a la corrosió es de 

vital importància en el molí de mar, si bé es cert que podem aconseguir resistència a corrosió mitjançant uns 

altres mètodes com veure’m més endavant, en el 1800 l’existència de tractaments tèrmics o de recobriments 

avançats no existia tal com ho coneixem en l’actualitat, per tant l’ús d’aquest tipus de fosa seria l’opció més 

viable i per tant, degué ser el material que amb més probabilitat usaren per la construcció de les parts 

metàl·liques del molí. 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fosa_(metal%C2%B7l%C3%BArgia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Magnesi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ceri
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fosa_grisa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Perlita_(acer)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ferro_alfa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fosa_grisa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fosa_grisa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Acer
http://ca.wikipedia.org/wiki/ADI
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://ca.wikipedia.org/wiki/Carboni
http://ca.wikipedia.org/wiki/Silici
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Magnesi
http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%B2sfor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sofre
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7. Descripció de la construcció 

 

7.1 Característiques de la construcció 

 

L’obra es divideix en dues parts ben diferenciades com hem pogut llegir en la carta anterior, per un costat 

tenim el mecanisme impulsor de l’aigua, format per les pèndules, el sistema de bombeig y els canals que 

recullen l’aigua, per l’altre costat tenim el molí, format per la sínia amb la llanterna, que transfereixen el 

moviment a la mola, situada en el pis superior, on es mol la farina. 

 

7.1.1 pèndules y sistema de bombeig 

El sistema de pèndules està format per una sèrie de barres de fusta encastades entre si, de tal forma que 

transmeten el moviment del mar al sistema de bombeig, per la part que dona directament al mar, es munten 6 

barres verticals que van a parar a un gran tauler, que rep l’impuls de les ones del mar. 

El sistema de bombeig està format per vuit tubs impulsors, pels quals llisca un pistó que empenta l’aigua per 

a que pugi al llarg d’un altre tub de vuit metres d’alçada. 

Aquests dos tubs es troben units per la part inferior però un col·lector , dins el qual, hi ha un separació, tenint 

ambdós tubs en compartiments diferents. 

El col·lector té una obertura que dona a l’estanc exterior, y una altra que connecta els dos comportaments on 

moren els tubs, ambdós forats estan tancats mitjançat una comporta de cuir , que deixa o no passar l’aigua 

degut a la pressió exercida per l’aigua, o per l’empenta de l’èmbol. 

El sistema de bombeig està composat principalment per llautó.  

 

7.1.2. sínia 

 

En la segona part de la construcció y tenim ubicada la sínia y la llanterna, que transmet el moviment de la 

sínia a la mola, situada en la part superior de l’obra. 

La sínia y la llanterna estan principalment compostos per fusta, la gran majoria d’unions son empernades, 

exceptuant els trams de l’estructura lateral de la sínia, que estan realitzades mitjançant “cues de milano”. 

 

7.1.3 estanc d’aigua 

L’estanc d’aigua consisteix en una piscina situada entre les dos parts principal de l’obra, en aquesta zona es 

recull l’aigua provinent del sistema de bombeig y es recull, per posteriorment deixar que caigui per gravetat 

sobre els catúfols, provocant el moviment. 
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7.1.4 pis superior 

 

En el pis superior ubicat a la segona part de l’obra, y tenim tots els estris que fan possible moldre la farina, hi 

tenim la tremuja y el sistema de canvi de mola, la taula on es mol y recull la farina. 

 

7.2 descripció dels components de la construcció 

 

A continuació es farà una descripció detallada dels elements que composen l’obra, es farà una descripció 

detallada dels elements que la conformen. 

 

7.2.1 pèndules 

 

Les pèndules (veure fig. 34) estan conformades per un entramat de barres, encastades estre sí, per tal de 

formar un conjunt, capaç de transmetre el moviment de vaivé que es produeix en la part davantera en un 

moviment lineal en les barres finals del conjunt, on es connecten els pistons. 

En la part frontal hi tenim el tauler que rep l’impuls de les ones, aquest està lligat a 4 barres verticals, que 

moren en una gran biga, que es suporta en el seu extrem en unes altres dos grans bigues que surten de la part 

interior de l’edifici, aquesta gran biga transversal, fa de punt de rotació per les pales, absorbint l’empenta de 

les onades. 

Per la part superior de la gran biga giratòria hi tenim la resta de barres , que porten el moviment fins a unes 

barres horitzontals, lligades per un punto a un suport fixat entre les parets de l’edifici, servint alhora de punt 

de rotació. 

A continuació, hi tenim els pistons: 

 

Fig 34 pèndules 
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7.2.2 sistema de bombeig 

El sistema de bombeig està format per els pistons, els tubs y el col·lector. 

 

7.2.2.1 pistons 

 

Els pistons (veure fig. 35) estan units a les barres horitzontals inferiors de les pèndules, consten de dues 

parts, l’èmbol pròpiament dit, i una petita barra que uneix l’èmbol a les barres. L’èmbol està connectat a la 

barra mitjançant un passador, per un altre costat, les barres que fan de cigonyal, estan unides a les pèndules 

mitjançant connexions empernades.  

 

Els pistons son l’enllaç entre les pèndules, y el sistema que canalitza l’aigua per tal de pujar-la a la piscina 

que es troba per sobra, donant l’empenta necessària a l’aigua per passar d’una cavitat a l’altre. Transformen 

el moviment de vaivé provinent del tauló que està en contacte amb les onades y que sofreix l’impacte directe 

de las mateixes, per un moviment rectilini que impulsa y permet la circulació de l’aigua en el col·lector. 

 

 

 

Fig. 35 detall dels pistons. 
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7.2.2.2 col·lector 

El sistema col·lector (veure fig. 36) es el nexe d’unió entre els tubs, consta de dues cavitats. La cavitat que 

rep l’impuls del pistó constà de dues comportes, una que permet l’entrada de l’aigua que hi ha en l’estanc 

circumdant, y l’altre comporta  aquesta cambra de l’altre, on s’ubica el tub que puja fins la canal col·lectora 

d’aigua, aquesta sistema també està format per llautó, les comportes estan fixades al col·lector mitjançant 

passadors empernats de fusta, i les comportes son de cuir dur, material que en l’època ens dona la flexibilitat 

necessària i que comentarem més endavant quant parlem del funcionament del mateix. 

Per últim senyalar que els tubs entren en el col·lector per la part superior del mateix. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 36 detall del col·lector 

 

7.2.2.3 tubs 

Els tubs (veure fig. 37) son dos tubs simples de llautó, encastats en el sistema col·lector, dins del tub curt  el 

pistó empenta l’aigua, dins del tub llarg, l’aigua puja, en la part superior del mateix, y tenim una 

desembocadura per un cau l’aigua en la canal col·lectora. 
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Fig 37 detall dels tubs, i abocament d’aquests en la canal col·lectora. 

 

 

7.2.3 canal col·lectora 

La canal col·lectora (veure fig 38) s’ubica en la part superior de l’edificació, està sustentada en els seus 

extrems per les parets de l’edificació, on es recolza, al llarga de la seva geometria te una canal, encarregada 

de permetre que l’aigua caigui fins la piscina que recull l’aigua. La canal interior té una pendent que 

afavoreix la circulació d’aigua evitant que quedi estancada y vessi pels costats. 

 

 
 

Fig 38 vista superior de la canal col·lectora, y detall del pas existent en l’edificació. 

 

7.2.4 piscina 

Consisteix en un dipòsit en mig de l’obra, ubicat entre la les dues parts principals que la composen, principal 

recull l’aigua que el sistema de bombeig li subministra però després un cop emmagatzemada deixar caure el 

flux d’aigua sobre la sínia, per tal de permetre y generar el seu moviment. 

Simplement es una zona d’emmagatzematge, que com a particularitat presenta un forat d’evacuació, (veure 

fig. 39)y que la seva funció principal es mantenir el nivell d’aigua y que en cas de un menor període entre 
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ona y ona, que produiria un excés de subministrament d’aigua, aquesta no vessi, sense control per la part 

superior. 

 

 

Fig. 39 detall del dipòsit  

 

7.2.5 Sínia i eix 

La sínia es la part principal de l’enginy, posseeix multitud de parts y connexions per assegurar el seu correcte 

funcionament, tot i això es una part comú y no presenta una millora tècnica respecta uns altres molins situats 

en ubicacions diferents, la part realment diferenciadora del molí d’en Francesc Terrés ja l’hem vist, no 

obstant ara veurem que parts composen la resta de l’obra, comú a tots els molins siguin del tipus que siguin, 

descriurem els components y com s’integren dins de la nostra construcció. (veure fig 40) 
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Fig. 40 situació de la sínia i l’eix 

 

7.2.5.1 Sínia  

 

La sínia es bàsicament una gran roda, sustentada en un eix, y que mitjançant la caiguda d’aigua genera un 

moviment circular. (veure fig. 41) 

L’estructura   circular perifèrica està composta per unes estructures per trams, que juntament amb  els àleps 

formen els catúfols, que marquen la quantitat d’aigua que   hi cap en las cavitats que formen, y es aquest 

principi el que permet el moviment de la sínia. 

Les estructures laterals estan unides a un suport ancorat a un eix mitjançant uns radis de fusta. També cal 

destacar, que per tal que aquestes estructures siguin construïbles, estan seccionades en trams, units 

mitjançant “cues de milano”, en el cas de l’estructura central, que també està seccionada en trams, 

simplement s’han dissenyat de tal forma que es crea un entramat, per evitar la fuita d’aigua.  

L’estructura lateral interior te un sèrie de dents que engranen amb la llanterna, però a permetre la transmissió 

de moviment 

Per un altre costat destacar que les connexions estan empernades mitjançant l’ús de de perns de fusta, aquets 

amb  la humitat augmenten de volum, afavorint que la construcció en general sigui més hermètica, per evitar 

les fuites mencionades anteriorment. 

 

 

Fig 41 Sínia. 
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7.2.5.2 eix 

 

 L’eix sustenta la sínia en l’estructura general de l’obra, y permet que giri tot recolzant-se en els seus 

extrems. Presenta un canvi de secció per permetre el moviment conjunt amb la sínia. Per un altre costat, en 

un del seus extrems està acoblat un petit estri que es el que sofreix directament el desgast degut a la rotació, 

aquest, per mantenir-se fixat, està subjectat per dues anelles que oprimeixen el conjunto fent-lo mes dens y 

compacte.  

En l’altre extrem de l’eix també y tenim dues anelles, aquestes, absorbeixen directament el desgast, ja que, 

estan directament en contacte amb el suport de l’eix en aquell extrem. (veure fig. 42) 

 

 

 

Fig. 42 eix 

 

 

Tot i que no formi part de l’estructura de l’eix, també esmentarem els suports, la base dels quals estan 

ancorats a l’edificació, sobre aquesta base munten l’eix, y mitjançant una tapa amb cargols fixem el sistema. 

7.2.6 Llanterna 

La llanterna (veure fig. 43) es un element transmissor, consta d’un eix, que como en l’anterior, també canvia 

de secció de tal forma que pot transmetre a la mola situada més a dalt. 

En el punt en el que l’eix de la llanterna coincideix amb l’estructura lateral, es munta un sistema de barres 

formats y fixats entorn l’eix, y que engranen amb les protrusions  de l’estructura lateral. 
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Fig. 43 llanterna 

 

7.3 descripció del funcionament del mecanisme 

 

A continuació veurem el funcionament del molí, començant pel moment que l’ona colpeja el tauló que està 

en contacte amb el mar, fins que la llanterna transmet el moviment a la mola per moldre la farina, tot passant 

pel recorregut de l’aigua dins el col·lector del tubs, anirem per parts y mitjançant imatges gràfiques ho 

veurem amb més detall, tot dent referencies no només al cinemàtica del mecanisme en sí sinó també a tots 

aquells factors que fan possible el funcionament de l’enginy. 

 

7.3.1 cinemàtica de la primera part del mecanisme 

 

Inicialment es genera una ona, aquesta ona, avança al llarg de la costa, tot fent front a la platja, fins que un 

punt de la seva trajectòria, es troba amb la construcció. Arribats en aquest punt, l’ona empenta amb més o 

menys força el tauló, el qual, inicia el seu moviment. (veure fig. 44) 
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Fig. 44 moviment de les pèndules: Podem veure el resultat que  

genera l’impacte de les ones en les pèndules. 

 

En la imatge podem veure el resultat d’aquesta empenta, que es un moviment de vaivé de les pales, això 

arrastra el conjunt de barres generant un canvi d’altura en les barres horitzontals lligades als pistons, de tal 

forma que, això provoca que els pistons pugin i baixin, veiem amb mes detall el moviment del conjunt de 

pales y barres, des d’una altre vista per veure’l millor. (veure fig. 45) 

 

 

 

 

Fig. 45 detall del moviment de les pèndules: notem el moviment de totes les barres que composen les pèndules, per 

arribar a la posició final. 

Aquestes són les posicions inicial y final de les pèndules (veure figs. 46 i 47 ) un cop reben l’impuls de l’ona. 

Com ja hem esmentat, això comporta un moviment dels pistons, els quals inicien un moviment, un moviment 
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necessari per empentar l’aigua y poder fer-la pujar entorn als 8 metres d’alçada on tenim ubicada la piscina, a 

continuació veurem, amb més detall el moviment dels pistons. 

 

 

 

Fig 46 detall dels pistons en repòs, un instant abans d’iniciar el moviment 

 

 

Fig. 47 límit màxim del moviment dels pistons. 

Fins aquí hem vist el sistema impulsor de l’aigua, a continuació veurem el recorregut d’aquesta pels tubs, 

passant per la canal col·lectora y desembocant en la piscina. 
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L’impuls dels pistons genera una empenta sobre l’aigua acumulada en els col·lectors, y això genera el flux 

necessari per fer que l’aigua avanci pel tub pujant fins la canal, analitzem tot el procés. 

En primera instancia necessitem que la cambra que connecta amb el tub que conté el pistó s’ompli d’aigua, 

això s’aconsegueix mitjançant unes comportes que s’obren y tanquen , permeten o no el flux d’aigua, aquesta 

comportes son de cuir d’ur, de tal forma que es la pròpia flexió del material la que permet que l’aigua passi, 

y el mecanisme que permet l’apertura y tancament es la pròpia pressió exercida pel pistó. (veure fig. 48) 

Veiem la cambra d’admissió, en aquesta, quan el pistó es retira pel tub, la pressió de l’aigua més la força de 

succió provoquen, l’obertura de la comporta permetent l’entrada d’aigua, per a omplir la cambra, aquest 

procés permet que la cambra s’ompli, quan el nivell de l’aigua arriba a les comportes, l’empenta del pistó 

provoca l’efecte contrari, fa que la comporta que dona al recinte d’aigua es tanqui y obre l’altre comporta 

permeten que l’aigua passi, l’efecte repetitiu d’aquesta acció provocada pel bateig de les pales com a reacció 

de l’impacte de les ones, fa que l’aigua empleni la segona cambra de tal forma que aquesta avança pel tub 

que arriba a la canal col·lectora. (veure fig. 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 48 procés d’omplert d’aigua en la cambra d’admissió 

 

 

Fig. 49 procés d’empenta d’aigua a la canal col·lectora. 

La pressió de 

l’aigua y la succió 

del pistó, obren la 

comporta. 

La pressió de l’aigua en 

l’altre cambra y la succió 

del pistó provoquen el 

tancament. 

L’empenta del pistó, provoca el tancament y 

obertura de les cambra corresponents i permet el 

flux d’aigua necessari però ompli la segona 

cambra y el tub. 
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Arribats aquest punt, cal destacar que els tubs es troben immersos en un estanc d’aigua, d’altre forma no es 

podrien omplir com necessitem, aquest estanc es forma gràcies a un esglaó que provoquem en la construcció, 

de tal forma que aconseguim retenir l’aigua a l’altura necessària per sobrepassar la comporta d’admissió, 

(veure fig. 50)aquest desnivell es troba a la mateixa alçada que el trencaones. 

 

 

 

 

Fig 50 detall de l’esglaó per a retenció i manteniment del nivell d’aigua:  

 

Tot aquest sistema es el que ens permet pujar l’aigua, en la part alta del sistema, els tubs vessen l’aigua sobre 

la canal col·lectora, la qual, graciés al desnivell que té, condueix l’aigua fins la piscina, només esmentar que 

la canal es troba integrada en l’edificació sustentant-se en les seves parets, a més va a morir a una altra paret, 

la qual mitjançant un forat deixa passar l’aigua per a omplir la piscina. (veure fig. 5.9) 

 

Fig. 51 recorregut de l’aigua fins el dipòsit 

 

Aquest esglaó manté retinguda 

l’aigua y assegura que el nivell 

d’aigua mantingui immerses les 

comportes d’admissió. 
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7.3.2 cinemàtica de la segona part del mecanisme 

 

Fins aquí com en la descripció de components hem vist la part distintiva del molí d’en Francesc Terrés, a 

continuació veurem la rest de cinemàtica, que es coincident amb la d’un molí normal ubicat a la vora d’un 

riu. 

L’aigua cau des de la piscina sobre la sínia, (veure fig. 6) omplint els catúfols, com es descriu a la carta, el 

raig d’aigua que cau des de la piscina no es molt abundant, no es l’impacte d’aquest el que provoca el 

moviment sinó la massa d’aigua que omple els catúfols el que inicia el moviment. 

 

 

 

 

Fig. 52 Pas de l’aigua del dipòsit a la sínia 

 

 

Com es pot veure l’aigua cau gràcies a un forat en la paret, el qual a més te forma trapezoïdal, per a que el 

raig d’aigua no surti desbocat, y concentrant-lo sobre el catúfol. 

Un cop omplerts els catúfols, la Sínia comença a Girar, el gir de la sínia provoca que les dents que aquesta té 

en l’estructura lateral engranin amb la llanterna i giri, transmeten també el moviment a les moles. (veure figs. 

53 i 54) 
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Fig. 53 rotació de la sínia 

 

 

 

Fig. 54 rotació de la llanterna 
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7.4 muntatge 

A continuació veurem el procés de muntatge del molí, conjuntament amb els especejaments necessaris, 

mitjançant imatges anirem veient poc a poc quin és el procés de muntatge real del molí, i demostrarem que 

estem capacitats per dur aquesta construcció a la realitat en aquestes condicions. 

Cal destacar que aquests especejaments estan dins del format digital d’aquesta obra, de tal forma que 

mitjançant l’editor d’animacions, podem veure com es munta el conjunt, això suposa un suport molt gran per 

la comprensió del muntatge.  

Primerament situem l’edifici (veure fig. 55) 

 

 

Fig. 55 construcció de l’edifici. 

 

A continuació atacarem la situació de les pales, primer ubiquem els suports per a aquestes (veure fig. 56) 

 

 

Fig. 56 situació dels suports de les pèndules 
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Ara muntarem el sistema de barres i pendules, un cop muntat aquest conjunt el situarem sobre els suports, i 

el fixarem mitjançant perns, per permetre el moviment, no obstant veiem l’especejament de tot plegat per tal 

de comprendre les parts que ho formen. (veure figs. 57 i 58) 

 

 

Fig. 57 especejament pèndules. 

 

 

Fig. 58 resultat del muntatge de les pèndules 
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A continuació procedirem a la situació del sistema de bombeig, en primera instancia col·locarem les bigues 

que serveixen de guia pels tubs, i la canal col·lectora, muntarem el subconjunt de tubs amb el sistema 

col·lector, i ho ubicarem tot dins l’edifici, tot posant després, les bieles amb els pistons. 

Veiem l’especejament corresponent. (veure fig. 59) 

 

 

 

Fig. 59 especejament dels tubs 

 

I a continuació com queda muntat dins l’edificació. (veure fig. 60) 
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Fig. 60 Primera part de l’obra executada 

 

Seguim veient el muntatge de l’edificació tot passant a la segona part de l’obra, en aquesta mostrarem el 

muntatge d’una forma diferent, primer veurem els especejaments corresponents, dels conjunts principals, la 

sínia, la llanterna i l’eix, (veure figs. 61, 62, 63) tot seguit farem un ràpid recorregut en l’ordre de muntatge 

en l’edificació per veure progressivament com arriben al resultat final. 

Cal destacar en l’especejament de la sínia, que veurem les estructures laterals i centrals muntades, aquestes, 

estan definides per trams, només es qüestió d’encaixar aquests trams, per obtenir les estructures. 

 

 

Fig. 61 especejament sínia 

 

 

 

 

 

Fig.62 especejament llanterna 
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Fig. 63 eix 

 

 

Per muntar el sistema, primer muntem la sínia sobre l’eix. (veure fig 64) 

 

 

 

Fig. 64 muntatge eix sínia 

 

Acte seguit, ubiquem el conjunt sobre els suports en l’edificació, ubiquem les tapes i ho fixem. (veure fig. 

65) 
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Fig. 65 muntatge de l’eix i la sínia dins l’edificació. 

 

Per últim ubiquem la llanterna, tot fent-la arribar al pis superior de l’edificació, on es troben les moles, la 

llanterna ha de (veure fig 66) 

 

 

Fig. 66 ubicació final de la llanterna. 
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8. millores 

A continuació veurem una sèrie de millores i consideracions futures. A tenir en compte en futurs projectes 

que tinguin com a objecte el molí fariner. 

 

1.9.1 millora en l’eix  

 

Després de la realització del càlcul d’elements finits es troba que l’eix suporta bé les tensions no obstant 

veiem una zona greument més afecta que la resta, per això es decideix modificar la geometria per tal 

d’alleugerar tensions i repartir l’esforç. Es decideix, fer això per evitar l’aparició de microesquerdes en el 

material, la focalització de la tensió pot provocar-les, un cop generada aquesta pot augmentar generant una 

esquerda, i posteriorment, el trencament de l’eix. 

S’adopta una mesura molt senzilla, tan sols , es posen nervis en la secció per tal de reforçar la zona, amb això 

podem veure reflectit una millor repartició de l’esforç, alleugerant la tensió focalitzada. (veure fig 67 i 68) 

 

 

Fig 67 concentració de tensions en eix 
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Fig 68 distribució de tensions en eix modificat 

 

1.9.2 millora en les pales 

 

Les Pales es milloren per a rebre millor l’impacte de l’ona, (veure fig 69 i 70) això s’aconsegueix mitjançant 

una modificació en el tauló que rep l’empenta de la ona, la geometria es basa en la deformació observada en 

la simulació amb femap, per un altre costat fem el conjunt rotatori, de tal forma que recepció l’ona en la 

direcció principal que rebi l’impacte alleugerant més si cap les tensions sofertes, aquest solució s’haurà de 

tindrà en compte en futurs projectes que estudiïn una actualització del molí fariner a l’actualitat i per tant, 

una optimització del seu moviment 

 

 

Fig 69 pales modificades 
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Fig 70 detall de les pales modificades 

 

Aquestes modificacions s’apliquen com a conseqüència de les simulacions realitzades amb femap, veient les 

zones més afectades, i intentant aplicar la modificació o proposta de millora present un altre projecte referent 

al molí fariner, veiem la simulació en quant a tensió suportada per les pales, des de el punt de vista de les 

tensions, realment s’alleugera una mica però el guany no es significatiu, no obstant veiem que en partir el 

tauló en tres seccions, les laterals, es desplaçant una distancia major, donant o reduint una possible tensió de 

cisallament en el tauló degut a aquesta diferència de desplaçaments per aquest costat tenim un bon motiu per 

realitzar la modificació d’aquesta forma. 

 

 

Fig 71 simulació de les pales abans de la modificació  
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Fig 72 simulació de les pales després de la modificació 

 

Hem de tenir en compte també que les pales son orientables per tant, els esforços reals soferts sobre el tauló 

son encara més petits. 

Per un altre costat, en la simulació activem l’opció per veure els resultats de l’acceleració, per veure si hi ha 

un augment de rendiment en el sistema. Efectivament, es així, veiem un increment en el vector de 

l’acceleració per la pala, de tal forma que el sistema es més efectiu. 

La modificació de la pala en un principi ha sigut feta per suportar millor l’esforç, tot i el guany d’eficiència 

vist, encara es susceptible de millores, per guanyar encara més rendiment, tindríem que veure l’impacte 

específic sobre àrees de la pala per aconseguir això i guanyar una mica més d’eficiència. 

Veiem les figures següents que il·lustren això. 

 

Fig 73 vector acceleració pala sense modificar 
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Fig 74 vector acceleració pala modificada 

 

1.9.3 consideracions en millores futures 

 

A continuació veurem una sèrie de modificacions  o elements a introduir en el nostre molí, son petites 

recomanacions a implementar en una segona fase d’estudi del molí per tal de millorar la seva eficiència, 

aquestes millores no afecten directament en el rendiment del molí directament, però influeixen en la 

construcció de forma positiva. 

Un posterior projecte en l’optimització i adaptació del molí a l’actualitat determinarà si aquestes mesures 

valen la pena o si per un altre costat no són compatibles amb les modificacions que es requereixen dur a 

terme. 

Deixant de costat l’ús d’uns altres materials, hem de tenir en compte per exemple que un dels punts febles en 

el model presentat es l’eix, tot i ser una reproducció fidedigna dels tipus d’eix emprats per sínies en l’epoca, 

es l’estri metàl·lic el que rep directament tota la fricció, a més la secció es considerablement inferior a la de 

l’eix de fusta en sí, una secció més gran suportaria molt millor els esforços. 

Aquest inconvenient el podem corregir amb la inclusió de rodaments veure fig(71), els rodaments de la mida 

adequada reduirien la fricció gràcies a l’efecte de rotació, fet que provoca que no hi hagi un contacte directe 

entre els elements de l’eix i el seu suport. 

No entrarem en detall en els tipus de rodaments existents o no, només tenir en compte que l’ús d’aquest 

sistema suposaria un guany important en el treball de la sínia, reduint la fricció alleugerant tensions i 

permetent que el conjunt es recolzés sobre una secció major.  
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Fig 75 rodament 

 

Una altre consideració consisteix en l’aplicació de recobriments metàl·lics sobre aquests elements, 

preferentment un recobriment basat en zinc, son els recobriments que millor suporten la oxidació i corrosió, 

que en un ambient situat en el mar aquest és molt alt. 

No entrarem en detall, doncs no es tracta d’un element que influeixi en el funcionament directe del molí, 

però ens ajuda a preservar-lo, aquest procés el podem realitzar mitjançant banys electrolítics o amb un forn, 

polvoritzant el zinc de tal forma que l’adherim a la superfície.  

Es un aspecte molt important en la selecció futura del material per al molí, un cop seleccionat a aquest per les 

seves propietats mecàniques haurem de tenir present que sigui resistent a la corrosió, d’una altra forma el 

molí no duraria molt en el temps. 

 

Una consideració molt important, es la substitució del sistema de pèndules, en aquest aspecte tenim dues 

opcions, o bé millorar el sistema de pèndules que es un segell distintiu d’aquest molí, o bé substituir-les per 

un sistema nou, l’objectiu bàsic d’aquest sistema consisteix a pujar l’aigua a 8 metres d’alçada, sigui quin 

sigui el sistema, la seva tasca es aquesta i no una altres. 

 

Personalment opto per l’optimització de les pales, però diversos motius, es un sistema provat empíricament, 

que va a arribar a funcionar, sobre el qual hem fet simulacions de tal forma que veiem que estructuralment es 

viable, una sèrie de millores podrien donar-nos el rendiment necessari que necessitéssim d’ell.  
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9. Càlculs 

 

9.1 Càlcul d’elements finits sobre els tubs 

 

Realitzarem un càlcul d’elements finits, bàsicament per corroborar que el sistema col·lector suporta la 

pressió exercida per la columna d’aigua, en primera instància, calcularem la pressió que pot arribar a exercir 

el conjunt, tenint en compte, que es un columna d’aigua oberta a l’aire. 

 

𝑃 =  𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ + 𝑃0 

 

𝑃 = 1000 . 8 . 9,806 +  101325 = 179773 

 

 

Un cop calculat el valor de la pressió, preparem l’anàlisi amb els següents paràmetres: 

 

 

9.1.1 Propietats de l’estudi 

 

 Taula1 propietats estudi tubs 

Propietat de l’estudi Valor 
Nom de l’estudi Estudio estático 1 
Tipus d’estudi Estátic lineal 
Tipus de mallat Tetraédric 
Solucionador iteratiu Activado 
Verificació de geometría de NX Nastran advertencia 
Opció de resultats de superficie Activat 

 

 

 

 



 

77 

 

9.1.2 Geometría de l’estudi 

Taula2 Geometria estudi tubs 

Nom del sólid Material Masa Volum Pes 
sujeción 
tubos.par:1 

Hierro, fundición 
(Predeterminado) 

6987,216 kg 1009713316,039 mm^3 69872,1N 

colector.par:1 
Hierro, fundición 
(Predeterminado) 

24,675 kg 3565743,320 mm^3 246,75 N 

principal.par:1 
Hierro, fundición 
(Predeterminado) 

398,217 kg 398,217 kg 995,47 N 

tubo 8 
metros.par:1 

Hierro, fundición 
(Predeterminado) 

398,217 kg 57545792,136 mm^3 3982,17 N 

sujeción 
tubos.par:2 

Hierro, fundición 
(Predeterminado) 

6987,216 kg 1009713316,039 mm^3 69872,1 N 

 

 

9.1.3 Material  

  

    Taula3 Material ferro 

Propietat Valor 
Densitat 6920,000 kg/m^3 
Coeficient d’expansió térmica 0,000011 /C 
Conductivitat térmica 0,048 kW/m-C 
Calor específic 544,000 J/kg-C 
Módulo d’ elasticitat 110316,112 MPa 
Coeficient de Poisson 0,290 
Límite elàstic 965,266 MPa 
Tensió de rotura 275,790 MPa 
% de elongació 0,000 

 

 

9.1.4 Càrregues 

Taula4 Càrregues en estudi tubs 

Nom de 
càrrega 

Tipus de 
càrrega 

Valor de 
càrrega 

Distribució de 
càrrega 

Direcció de 
càrrega 

Opció de dirección 
de càrrega 

Pressió 2 Pressió 1,8e+005 Pa 
 

Compresiva Perpendicular a cara 

 
 
 
9.1.5 Restriccions 

  

           Taula5 Restriccions en estudi tubs 
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Nombre de restricció Tipus de restricció Graus de llibertat 
Fijo 1 Fixe GRAUS DE LIBERTAD DISPONIBLES: cap 
Fijo 2 Fixe GRAUS DE LIBERTAD DISPONIBLES: cap 

 

 

 

 

Fig 76 situació general simulació tubs 

 

 

Fig 77 detall local simulació tubs 
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9.2 Càlcul d’elements finits sobre les pèndules. 

 

En el cas de les pèndules farem dues simulacions, en una veurem que tot sigui correcte a nivell estructural, i 

els suports i totes les barres aguantin perfectament les sol·licitacions estàtiques. Per una altra banda, 

posteriorment realitzarem una simulació únicament sobre les pales, per veure l’acció de la força de l’onada 

sobre el tauló, en funció del temps. 

Per a aquesta simulació només hem de tenir en compte el valor de la gravetat, que a més, apareix com una 

càrrega predefinida que podem donar. 

 

 

9.2.1 Propietats de l’estudi 

   Taula6 propietats estudi 

Propietat de l´estudi Valor 
Nom de l’estudi Estudio estático 1 
Tipus d’estudi Estàtic lineal 
Tipus de mallat Tetraèdric 
Solucionador iteratiu Activado 
Verificació de geometría de 
NX Nastran 

advertencia 

Opció de resultats de 
superficie 

Activat 

 

 

9.2.2 Geometria de l’estudi 

 

Taula7 geometria estudi pèndules 

Nom del sòlid Material Massa Volum Pes 
suport.2.par:1 fusta 36,934 kg 66072345,828 mm^3 369,34 N 
barra superior 
costats.par:1 

fusta 228,634 kg 409006139,608 mm^3 2286,34 N 

barra superior mig.par:1 fusta 228,634 kg 409006139,608 mm^3 2286,34 N 
barra superior 
costats_mir.par:1 

fusta  228,634 kg 409006139,608 mm^3 2286,34 N 

 
barra vertical.par:2 

 
Fusta 

179,499 kg 321108008,490 mm^3 1759,09 N 

  179,499 kg 321108008,490 mm^3 1759,09 N 
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barra vertical.par:3 Fusta 
 
barra vertical.par:5 

 
fusta 

179,499 kg 321108008,490 mm^3 1759,09 N 

barra vertical.par:6 fusta 179,499 kg 321108008,490 mm^3 1759,09 N 
 
planxa.par:2 

 
fusta 

 
117,393 kg 

 
210004598,980 mm^3 

 
1173,93 N 

 
horitzontal1.par:1 

 
fusta 

 
20,405 kg 

 
36502334,317 mm^3 

 
204,05 N 

 
horitzontal1.par:2 

 
fusta 

 
20,405 kg 

 
36502334,317 mm^3 

 
204,05 N 

 
horitzontal1.par:3 

 
fusta 

 
20,405 kg 

 
36502334,317 mm^3 

 
204,05 N 

 
horitzontal1.par:4 

 
fusta 

 
20,405 kg 

 
36502334,317 mm^3 

 
204,05 N 

 
suport.par:1 

 
fusta 

 
36,934 kg 

66072345,828 mm^3 369,34 N 

 
suport.par:5 

 
fusta 

 
36,934 kg 

66072345,828 mm^3 369,34 N 

 
suport.par:6 

 
Fusta 

 
36,934 kg 

66072345,828 mm^3 369,34 N 

 
suport.par:7 

 
fusta 

 
36,934 kg 

66072345,828 mm^3 369,34 N 

 
inferior.h..par:1 

 
Fusta 

 
30,527 kg 

48378790,617 mm^3 299,16 N 

 
inferior.h..par:2 

 
fusta 

 
30,527 kg 

48378790,617 mm^3 299,16 N 

 
inferior.h..par:3 

 
fusta 

 
30,527 kg 

48378790,617 mm^3 299,16 N 

inferior.h..par:4 fusta 30,527 kg 48378790,617 mm^3 299,16 N 

 

 

9.2.3 Materials  

     

Propietat Valor 
Densitat 559,000 kg/m^3 
Coeficient d’expansió térmica 0,500000 /C 
Conductivitat térmica 0,000 kW/m-C 
Calor específic 0,000 J/kg-C 
Mòdul d’ elasticitat 14000,000 MPa 
Coeficient de Poisson 0,300 
Límite elàstic 10000,000 MPa 
Tensió de rotura 40,000 MPa 
% de elongació 0,000 
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9.2.4 Càrregues 

Taula9 Càrregues estudi pèndules 

Nom de 
càrrega 

Tipus de 
càrrega 

Valor de 
càrrega 

Distribució de 
càrrega 

Direcció de 
càrrega 

Opció de dirección 
de càrrega 

Gravetat 1 Gravetat 981 cm/s^2 
 

( 0,00, -1,00, 
0,00 ) 

vector 

 
 
 
 
 
 
 
9.2.5 Restriccions 

Taula10 Restriccions estudi pèndules 

 

Nombre de restricció Tipus de restricció Graus de llibertat 
Articulat 1 Articulat GRAUS DE LIBERTAT DISPONIBLES: 3 
Fixe 1 Fixe GRAUS DE LIBERTAD DISPONIBLES: cap 
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Fig 78 situació general simulació pèndules 
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Fig 79 detall local simulació pèndules (part superior) 
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Fig 80 detall local simulació pèndules (part inferior) 

 

 

 

 

9.3 Càlcul d’elements finits sobre l’eix 

L’eix, ha d’ésser capaç, de suportar el pes de la sínia, en el següent anàlisis corroborarem això, tot 

demostrant que l’eix suporta el pes de la sínia, a continuació veiem els paràmetres necessaris per realitzar els 

càlculs 
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9.3.1 Propietats de l’estudi 

   Taula 11 propietats estudi eix 

Propietat del estudio Valor 
Nom de l’estudi Estudio estático 1 
Tipus d’estudi Estàtic lineal 
Tipus de mallat Tetraèdric 
Solucionador iteratiu Activado 
Verificació de geometría de NX Nastran advertencia 
Opció de resultats de superficie Activat 

 

 

9.3.2 Geometria de l’estudi 

 

Taula 12 Geometria estudi eix 

Nom del sòlid Material Massa Volum Pes 

eje noria.par:1 fusta  (Ocurrencia) 98,216 kg 175698961,291 mm^3 962,51 N 

rodamiento eje.par:1 Hierro (Conjunto) 
53,680 kg 342846,13 mm^2 

536,80 N 

abrazadera eje noria.par:2 Hierro (Conjunto) 
4,608 kg 665867,983 mm^3 

46,08 N 

abrazadera eje noria.par:1 Hierro (Conjunto) 
4,608 kg 665867,983 mm^3 

46,08 N 

abrazadera eje noria.par:4 Hierro (Conjunto) 
4,608 kg 665867,983 mm^3 

46,08 N 

abrazadera eje noria.par:3 Hierro (Conjunto) 
4,608 kg 665867,983 mm^3 

0,00 N 

eje noria.par:1 fusta  (Ocurrencia) 98,216 kg 175698961,291 mm^3 962,51 N 

 

 

9.3.3 Materials  

 

 

 
    Taula 13 material ferro 

Propietat 
Valor 
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Densitat 
6920,000 kg/m^3 

Coeficient d’expansió térmica 
0,000011 /C 

Conductivitat térmica 
0,048 kW/m-C 

Calor específic 
544,000 J/kg-C 

Módulo d’ elasticitat 
66190,000 MPa 

Coeficient de Poisson 
0,290 

Límite elàstic 
572,265 MPa 

Tensió de rotura 
137,895 MPa 

% de elongació 
0,000 

 

 

 
    Taula 14 material fusta pi 

Propietat 
Valor 

Densitat 
559,000 kg/m^3 

Coeficient d’expansió térmica 
0,200000 /C 

Conductivitat térmica 
0,800 kW/m-C 

Calor específic 
250,000 J/kg-C 

Módulo d’ elasticitat 
11000,000 MPa 

Coeficient de Poisson 
0,400 

Límite elàstic 
100,000 MPa 

Tensió de rotura 
40,000 MPa 

% de elongació 
0,000 

 

9.3.4 Càrregues 
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Taula 15 càrregues de l’estudi eix 

Nom de 
càrrega 

Tipus de 
càrrega 

Valor de 
càrrega 

Distribució de 
càrrega 

Direcció de 
càrrega 

Opció de dirección 
de càrrega 

Fuerza 1 Força 1e+004 N Total 
( 0,00, -1,00, 

0,00 ) 
A lo largo del vector 

 

 

 

9.3.5 Restriccions 

 

  

Taula 16 Restriccions de l’estudi eix 

Nom de restricció Tipus de restricció Graus de llibertat 
Fijo 1 Fixe GRAUS DE LIBERTAT DISPONIBLES: cap 

 

 

 

 

Fig 81 situació general simulació eix 
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Fig 76 detall local simulació eix 

 

 

 

9.4 Càlcul d’elements finits sobre la sínia 

 

Es realitza un càlcul d’elements finits sobre la sínia, en aquest càlcul hem de tenir en compte, que es tal la 

magnitud d’elements que posa que, es un càlcul complexa, realment la sínia no es un element crític, no 

obstant no està de més realitzar el càlcul per assegurar-nos que tots els elements son coherents entre sí, i que 

els esforços que es realitzen els uns sobre els altres no donen major problema. 

 

9.4.1 Propietats de l’estudio 

 
    Taula 17 propietats de l’estudi sínia 

Propietat del estudio Valor 
Nom de l’estudi Estudio estático 1 
Tipus d’estudi Estàtic lineal 
Tipus de mallat Tetraèdric 
Solucionador iteratiu Activado 
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Verificació de geometría de NX Nastran advertencia 
Opció de resultats de superficie Activat 

 

9.4.2 geometria de l’estudi 

 
Taula 18 geometria de l’estudi sínia 

Nom del sòlid Material Massa Volum Pes 
tramo estructura central 
macho.par:2 

fusta 
36,765 
kg 

65768469,313 
mm^3 

360,29 N 

alab1.par:1 fusta 
38,650 
kg 

69140832,551 
mm^3 

378,77 N 

con pivotes.par:3 fusta 
38,650 
kg 

26467514,611mm^3 386,5 N 

seccion lateral macho.par:1 fusta 
14,795 
kg 

26467514,611mm^3 147,95 N 

con pivotes.par:1 fusta 9,575 kg 
17128346,557 
mm^3 

386,5 N 

seccion lateral macho.par:2 fusta 
14,795 
kg 

26467514,611mm^3 147,95 N 

con pivotes.par:4 fusta 9,575 kg 
17128346,557 
mm^3 

386,5 N 

seccion lateral macho.par:3 fusta 
14,795 
kg 

26467514,611mm^3 147,95 N 

con pivotes.par:2 fusta 9,575 kg 
17128346,557 
mm^3 

386,5 N 

seccion lateral macho.par:4 fusta 
14,795 
kg 

26467514,611mm^3 147,95 N 

con pivotes.par:3 fusta 9,575 kg 
17128346,557 
mm^3 

386,5 N 

seccion lateral macho.par:1 fusta 
14,795 
kg 

26467514,611mm^3 147,95 N 

con pivotes.par:1 fusta 9,575 kg 
17128346,557 
mm^3 

386,5 N 

seccion lateral macho.par:2 fusta 
14,795 
kg 

26467514,611mm^3 147,95 N 

con pivotes.par:4 fusta 9,575 kg 
17128346,557 
mm^3 

386,5 N 

seccion lateral macho.par:3 fusta 
14,795 
kg 

26467514,611mm^3 147,95 N 

con pivotes.par:2 fusta 9,575 kg 
17128346,557 
mm^3 

386,5 N 

seccion lateral macho.par:4 fusta 
14,795 
kg 

26467514,611mm^3 147,95 N 

radio.par:1 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 
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soporte radios.par:1 
Hojalata 
(Ocurrencia) 

217,405 
kg 

29752930,494 
mm^3 

2170 N 

radio.par:2 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

radio.par:3 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

radio.par:4 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

radio.par:5 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

radio.par:6 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

soporte radios.par:2 
Hojalata 
(Ocurrencia) 

217,405 
kg 

29752930,494 
mm^3 

2174,05 
N 

radio.par:7 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

radio.par:8 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

radio.par:9 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

radio.par:10 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

radio.par:11 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

radio.par:12 fusta 5,990 kg 
10715286,440 
mm^3 

58,70 N 

tambor noria.par:1 fusta 
105,691 
kg 

189071547,582 
mm^3 

1056,91 
N 

tramo estructura central 
macho.par:1 

fusta 
36,765 
kg 

65768469,313 
mm^3 

360,29 N 

tramo estructura central 
hembra.par:1 

fusta 
36,350 
kg 

65026857,904 
mm^3 

356,23 N 

tramo estructura central 
macho.par:3 

fusta 
36,765 
kg 

65768469,313 
mm^3 

360,29 N 

tramo estructura central 
hembra.par:2 

fusta 
36,350 
kg 

65026857,904 
mm^3 

356,23 N 

tramo estructura central 
hembra.par:3 

fusta 
36,350 
kg 

65026857,904 
mm^3 

356,23 N 

tramo especial.par:1 fusta 
31,399 
kg 

56169993,770 
mm^3 

307,71 N 

 

9.4.3 Materials  

 

taula 19 Fusta 

Propietat Valor 
Densitat 559,000 kg/m^3 
Coeficient d’expansió térmica 0,200000 /C 
Conductivitat térmica 0,800 kW/m-C 
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Calor específic 250,000 J/kg-C 
Módulo d’ elasticitat 11000,000 MPa 
Coeficient de Poisson 0,400 
Límite elàstic 100,000 MPa 
Tensió de rotura 40,000 MPa 
% de elongació 0,000 

 

 

9.4.4 càrregues 

 

taula 20 Càrregues estudi sínia 

 

Nom de 
càrrega 

Tipus de 
càrrega 

Valor de 
càrrega 

Distribució de 
càrrega 

Direcció de 
càrrega 

Opció de dirección 
de càrrega 

Gravedad 1 Gravetat 981 cm/s^2 
 

( 0,00, 0,00, -
1,00 ) 

A lo largo del vector 

 

 

 

 

 
9.4.5 Restriccions 

 

taula 21 Restriccions estudi sínia 

Nombre de restricció Tipus de restricció Graus de llibertat 

Articulado 1 
 
Articulat 
 

GRAUS DE LIBERTAT DISPONIBLES: Cap 

Deslizar a lo largo de superficie 1 
Al llarg de  
superfície 

GRAUS DE LIBERTAT DISPONIBLES: 12 

Articulado 2 Articulat GRAUS DE LIBERTAT DISPONIBLES: Cap 
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Fig 82 simulació sínia 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 Càlcul d’elements finits sobre eix modificat 

 

9.5.1 Propietats de l’estudi 

 

   taula 22 propietats estudi eix modificat 

 

Propietat del estudio Valor 
Nom de l’estudi Estudio estático 1 
Tipus d’estudi Estàtic lineal 
Tipus de mallat Tetraèdric 
Solucionador iteratiu Activado 
Verificació de geometría de NX Nastran advertencia 
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Opció de resultats de superficie Activat 

 
 
 
 
 
 
9.5.2 Geometría de l’estudi 

 

taula 23 geometria estudi eix modificat 

Nombre del sólido Material Masa Volumen Peso 
eje noria.par:1 fusta (Ocurrencia) 98,216 kg 175698961,291 mm^3 962,51 N 
rodamiento eje.par:1 Hierro (Conjunto) 53,680 kg 342846,13 mm^2 536,80 N 
abrazadera eje noria.par:2 Hierro (Predeterminado) 4,608 kg 665867,983 mm^3 46,08 N 
abrazadera eje noria.par:1 Hierro (Predeterminado) 4,608 kg 665867,983 mm^3 46,08 N 
abrazadera eje noria.par:4 Hierro (Predeterminado) 4,608 kg 665867,983 mm^3 46,08 N 
abrazadera eje noria.par:3 Hierro (Predeterminado) 4,608 kg 665867,983 mm^3 46,08 N 
eje noria.par:1 Fusta pino (Ocurrencia) 98,216 kg 175698961,291 mm^3 962,51 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.3 Materials 

 
taula 25 Material ferro 

Propietat Valor 
Densitat 6920,000 kg/m^3 
Coeficient d’expansió térmica 0,000011 /C 
Conductivitat térmica 0,048 kW/m-C 
Calor específic 544,000 J/kg-C 
Módulo d’ elasticitat 66190,000 MPa 
Coeficient de Poisson 0,290 
Límite elàstic 572,265 MPa 
Tensió de rotura 137,895 MPa 
% de elongació 0,000 

 
 

 
taula 26 Material fusta 
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Propietat Valor 
Densitat 559,000 kg/m^3 
Coeficient d’expansió térmica 0,200000 /C 
Conductivitat térmica 0,800 kW/m-C 
Calor específic 250,000 J/kg-C 
Módulo d’ elasticitat 11000,000 MPa 
Coeficient de Poisson 0,400 
Límite elàstic 100,000 MPa 
Tensió de rotura 40,000 MPa 
% de elongació 0,000 

 

 

9.5.4 càrregues 

 
taula 27 Càrregues estudi eix modificat 

Nom de 
càrrega 

Tipus de 
càrrega 

Valor de 
càrrega 

Distribució de 
càrrega 

Direcció de 
càrrega 

Opció de dirección 
de càrrega 

Fuerza 1 Fuerza 1e+004 N Total 
( 0,00, -1,00, 
0,00 ) 

A lo largo del vector 

 
 

 

 

9.5.5 Restriccions 

 

 
taula 28 Restriccions estudi eix modificat 
 

 

Nom de restricció Tipus de restricció Graus de llibertat 
Fijo 1 Fixe GRAUS DE LIBERTAT DISPONIBLES: cap 
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Fig 83 situació general simulació eix modificat 

 

 

Fig 84 detall local simulació eix modificat 
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9.6 Càlcul Femap Pala 

 

A continuació veurem el resultat de la simulació amb femap a les pales, amb aquesta simulació veurem la 

resposta del tauló a l’impacte de les onades, abans i després de realitzar la modificació sobre ell. En aquest 

cas l’extracció d’un informe no ha sigut possible, en la preparació del model tan sols tenim en compte 

restringir el desplaçament de la zona superior de les pales, per tal que només giri, i apliquem una força en la 

part inferior. 

L’anàlisi es en funció del temps, no calcula únicament l’instant abans d’iniciar el desplaçament sinó que 

estudio un interval de temps per donar-nos la resposta del tauló. 

 

 

Fig 85 simulació pales amb femap 
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Fig 86 simulació pales amb femap 

 

 

Fig 87 simulació pales amb femap vista superior 

 

Encara que no fos l’objectiu, extraiem información sobre l’acceleració soferta per les pales, i veiem un 

increment en aquest paràmetre: 
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Fig 76 vector acceleració pales sense modificar 

 

 

 

Fig 76 vector acceleració pales modificades 
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11. Conclusions  

 

11.1 Conclusions tècniques 

 

Fem un anàlisis per parts del que ha suposat aquest projecte, tot revisant si hem assolit els objectius marcats 

en la proposta del mateix. 

 

Hem rebut i reconstruït un disseny, tot fent-lo construïble, i adoptant mesures tècniques per tal de poder dur 

la construcció a terme, assegurant que en aquests moments, tenim la documentació necessària per tal de 

reconstruir el molí de mar de Vilanova i la Geltrú. El disseny, o reconstrucció del disseny està finalitzat, 

podem accedir a un model que representa l’enginy de l’època, sobre el qual realitzar modificacions i millores 

tècniques. 

 

Hem realitzat diverses simulacions d’elements finits, amb les quals trobar punts febles o de fractura i 

corregir-los, tot aplicant modificacions en els cassos que fos necessari, així doncs aconseguim un model 

geomètricament construïble i que a més podem corroborar que es estable i les sol·licitacions que sofreix no 

provocaran cap trencament o esfondrament de l’edificació. Cal destacar la simulació amb Femap sobre les 

pales, la qual mostra la deformació en el temps, i que ha servit per realitzar una modificació sobre la 

geometria de les pales que absorbeixi millor l’empenta de les onades, i que probablement també suposarà un 

augment en el rendiment del molí fariner. 

 

A més hem comprovat que el model virtual un cop muntat realitza el moviment necessari, des de les 

pèndules fins la mola que es troba en la part superior de l’edificació, corroborant no només que es tracta  

d’un projecte construïble, i que suporta les sol·licitacions en els seus components, sinó que, geomètricament 

realitza els moviments necessaris pel seu funcionament, al marge del rendiment que actualment presenta el 

model realitzat, de tal forma , que en un futur projecte aquest es un punt a no tenir en compte, doncs només 

ha de centrar-se purament, en optimitzar un moviment ja demostrat. 

 

  

 

 

 

11.2 Conclusions personals 
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Aquest projecte ha suposat un recull de l’aplicació de diferents coneixements adquirits al llarg de la carrera i 

els adquirits com a becari en una empresa. 

 

S’apliquen diferents coneixements de l’àmbit de l’expressió gràfica, resistència de materials indagació 

d’informació i realització de projectes, en general cada part del projecte requereix de l’ús d’una petita part 

dels coneixements adquirits en diverses assignatures, cada problema en el disseny d’aquest model ha requerit 

d’una solució que necessàriament ha necessitat de l’aplicació d’aquests coneixements, també en l’aplicació 

de les millores hem hagut de recórrer a aquests coneixements, per tal de buscar una resposta coherent en 

millorar o posar un petit granet de sorra en la futura optimització y adaptació del molí a l’actualitat. 

 

Aquest projecte realitzat durant l’estada com a becari en una empresa també requereix de l’aplicació dels 

coneixements obtinguts durant aquesta estada, de tal forma que inclòs arribats al final del camí, es pren 

consciencia del desenvolupament dels mateixos tot veient la quantitat de coses que, de tornar-les a fer es 

realitzarien d’una altre forma, puc afirmar amb total seguretat, que amb els coneixements actuals, de tornar a 

repetir el projecte o el disseny, es plantejaria de forma diferent i s’utilitzarien petites variacions en la 

construcció del model i demés. 

 

S’ha adquirit una solvència molt bona en el càlcul d’elements finits, un àrea que es comença a estendre per 

les empreses, un cop que el disseny 3D ja és un Standard en elles, aquest suposa un nivell més en les 

competències generals d’un enginyer, capaç d’analitzar un problema, dissenyar una solució  i analitzar si 

aquesta compleix els requisits de seguretat mínims o bé si el disseny es del tot òptim. 

 

Veient el projecte en perspectiva, es pot apreciar com s’ha recorregut totes i cada una de les fases per les que 

un projecte pot passar per una empresa, des de la seva concepció i anàlisis del treball ha  realitzar fins a 

tasques finals de realització de plànols o renderitzats del model. 

 

Cal destacar que en un àmbit més personal, tot plegat m’ha ajudat a madurar com a persona, tenir certes 

responsabilitats i necessitar tindrà un organització i una dedicació millors per tal d’aprofitar el temps i poder 

dur a terme totes les tasques del dia a dia. 
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12. Pressupost 

 

En aquest pressupost veurem reflectit el treball pur d’enginyeria que s’ha dut a terme per a la reconstrucció 

virtual del molí fariner de Vilanova i la Geltrú. Aquest projecte ha estat una tasca de disseny tal que, ens 

dona la documentació necessària per a, com a mínim, tornar a aixecar el Molí que va a existir en el se día, i 

assenta les bases per a construir un model actualitzat als nostres dies. 

 

Seguirem el format habitual dins d’una empresa, aproximadament, de tal forma que dividirem el pressupost 

segons les tasques per les quals es cobra. 

 

Inclourem el preu de la llicència del software, a més del treball realitzar, cal a dir que posarem preu de 

compra de software i no de lloguer tot  que és pot realitzar aquest tipus de pagament per ús de software. 

 

El projecte en sí ha durat aproximadament un any, en el qual fins i tot hem canviat de software de disseny, 

hem explorat diverses opcions de models del molí, incloent remodelacions varies d’aquest, indagació de 

solucions tècniques a implementar i demés. 

 

També dir que ara per ara el meu lloc de treball es de becari, per tal, he desenvolupat aquesta tasca sota 

aquest rol, que es el que es veurà plasmat en el pressupost. 

 

A continuació veiem el pressupost per posteriorment desglossar-lo 

 

Tasca €/hora Total hores Total € 

Becari 8 320 2560 

Enginyeria 15 100 1500 

Disseny  25 150 3750 

Estudis simulació 30 150 4500 

Llicències - - 7000 

Manteniment - - 2000 

   19310 

    

Iva 18%   3475,8 

Preu total IVA (€)   22785,8 
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Desglossem el pressupost: 

 

El projecte ha estat realitzat com a Becari duen tasques simultànies, de realització de projecte i de becari en 

un empresa, en les tasques diàries s’ha desenvolupat coneixements del software 3D, tant de disseny com de 

simulació per a la realització de model 3D y les simulacions, en moments lliures s’ha procedir a la realització 

de tasques per al projecte, en aquest apartat només s’han inclòs hores en les quals es desenvolupessin 

activitats relacionades amb el projecte, tal com recerca d’informació, estudi de la informació i dels plànols 

existents. 

 

En l’apartat d’enginyeria incloem el temps dut a terme en la realització de deduccions, cerca de solucions 

tècniques als problem3es plantejats i reunions amb el director i tutor del projecte del projecte Manel 

Membrilla per tractar aquests temes, també es té en compte el temps dedicat a l’anàlisi dels resultats de les 

simulacions per la implementació de les millores. 

 

Les tasques de realització dels components, muntatge del conjunt, realització dels explosionats i simulació de 

moviment, també la realització d’alguns plànols de l’enginy característic d’en Terrés, les pales, el sistema de 

bombeig, incloent també l’eix característica en les sínies del 1800, tot això es veu reflectit en l’apartat de 

Disseny, bàsicament fa referència a tasques desenvolupades amb el programa de disseny Solid Edge. 

 

Per un altre costat, els processos realitzats amb el simulation de Solid Edge i el Femap, les hores necessàries 

en la realització de simulacions, preparació correcció i demés, apareixen en l’apartat “estudis de simulació”, 

fa referència pura a l’ús de software per a simular. 

 

Un altre punt a tindrà en compte es l’ús de software llicenciat, es a dir, compra de software per realitzar 

aquestes tasques, Solid Edge i femap es venen per separat, de Solid Edge necessitem la llicència que inclou 

el simulation, a més ambdós programes tenen un manteniment, el qual inclou la possibilitat de fer preguntes 

tècniques al centre de suport, o tenir l’última versió del software, el projecte va ser començat amb Solid Edge 

ST4 i femap 10.3 i ha sigut finalitzat amb sòlid edge ST5 i femap 11. 
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13. Agraïments 

 

Un cop finalitzat aquest projecte només cal agrair a tothom que d’alguna forma ha participat en ell. 

En primer lloc agraeix-ho l’atenció o el fet de llegir-ho a qualsevol que ho hagi fet, doncs hi ha hores de 

dedicació en ell i qualsevol interès en la seva lectura es d’agrair. 

En un pla més professional, dono les gràcies a Manel Membrilla, director d’aquest projecte, Gràcies a ell 

teniu el projecte que teniu entre mans, amb càlculs plànols i consideracions necessàries, directrius donades 

per ell per la realització d’aquest molí, es gràcies a aquest treball conjunt que en aquest precís moment 

podem dir que aquest enginy, es pot tornar a alçar. 

També donar especial agraïments als companys que he tingut y que tinc a  “Grupo Procue”: Carlos Visedo, 

Lluisa Ginés, Iván Resina, Aleix Bartomeu, Jaime Ruesca, Miguel Angel Navarro, Xavier Espeso i tot i que 

no hi sigui Albert Romeu. 

També a tots els Amics, Pares, Juan Orihuela, Olga Rodriguez, germà Daniel Orihuela Familiars, que han 

estat durant el transcurs del Projecte, per estar en els millors moments i en els mes durs, tot i no ajudar 

directament en la realització del projecte, sempre tot en la vida afecta, i per tant la seva ajuda en el benestar 

en general a afectat en el projecte.  

Finalment fer una menció especial a Paula Fernandez Vazquez, sense ella res d’això sería possible, tot i que 

no està plasmat en el projecte, ha tingut una aportació tant o més important com la realitzada per mi, perquè 

parafrasejant “Detrás de un gran hombre hay una gran mujer” y jo tinc la sort de tindre dues. 
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14. Planes web 

 

Institut cartogràfic de catalunya 

http://www.icc.cat/  

 

informacions i descripcions generals 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada  

 

software manuals exemples Solid Edge 

http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge/  

 

software manuals exemples Femap 

http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/femap/index.shtml  

 

 

 

http://www.icc.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge/
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/femap/index.shtml


 

 

 

 

plànols 



Fecha Nombre
Dibujado
Comprobado

Escala

sustituye a

sustituido por

1:100

E.P.S.E.V.Gruben orihuela29/04/2012

Pendules

1
1

2
4

3
2

4
15

4

6
4

7
4

Número
de

elemento

Nombre archivo (sin
extensión)

Cantidad

1 planxa 1

2 barra vertical 4

3 barra superior costats 2

4 barra superior mig 1

5 horitzontal 4

6 suport 4

7 inferior.h 4

A



Fecha Nombre
Dibujado
Comprobado

Escala

sustituye a

sustituido por

1:50

E.P.S.E.V.Gruben orihuela31/01/2012

planxa

50 5675,8

74
0

A1



Fecha Nombre
Dibujado
Comprobado

Escala

sustituye a

sustituido por

1:50

E.P.S.E.V.Gruben orihuela31/01/2012

barra vertical

5925,6

12
07022

0

250
160

280,6

A2



Fecha Nombre
Dibujado
Comprobado

Escala

sustituye a

sustituido por

1:20

E.P.S.E.V.Gruben orihuela31/01/2012

barra superior costats

18
71

15
0

22
0

250
250

412,09O

93
5

A3



Fecha Nombre
Dibujado
Comprobado

Escala

sustituye a

sustituido por

1:20
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1
1

4
1

Número
de

elemento

Nombre archivo (sin
extensión)

Autor Cantidad

1 eje noria ingenieria 1

2 abrazadera eje noria ingenieria 4

3 rodamiento eje ingenieria 2
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Cantidad

1 principal 1

2 tubo 8 metros 1

3 colector 1

C



Fecha Nombre
Dibujado
Comprobado

Escala

sustituye a

sustituido por

1:20

E.P.S.E.V.Gruben orihuela01/01/1601

principal

O
20

0

O
180

2410

C1



Fecha Nombre
Dibujado
Comprobado

Escala

sustituye a

sustituido por

1:100

E.P.S.E.V.Gruben orihuela20/12/2012

tubo 8 metros

A

DETALLE A

10,36

R 104,16R 92,51

467,88
R 4,17

7875,48

80
°

64
3,1

8

86,92

C2



Fecha Nombre
Dibujado
Comprobado

Escala

sustituye a

sustituido por

1:10

E.P.S.E.V.Gruben orihuela20/12/2012

colector

3 11,46

O
20

8,3
2

148,6 424,44

14
927

8,
94

64,37
45

,47

11
2,
59

114,01

69
3,1

4

C3



 

 

annex 



Artícuos del diario de Barcelona, números 221 y 222 correspondientes al 9 y 10 de 

Agosto de 1801. 

 

Señor editor 

Muy señormío: acabo de recibir carta de un amigo, en que me descríbela máquina de un molino 

que se ha plantado en la playa de Villanueva y Geltrú, de este principado. Ansioso de dar al 

público de la primera noticia de un tan útil invento, remito á Vm. La misma carta, que espero se 

dignará a trasladar a su diario. Queda de Vm. Barcelona 30 de Julio de 1801. Su      apasionado 

A.D.F. 

Carta del amigo: 

Amigo: Á pesar de tus repetidas instancias no había juzgado oportuno hacer mención en mis 

cartas del estado del molino que se ha plantificado en esta playa; porque hasta ahora no se había 

realizado el proyecto de su inventor Francisco Terrés. No podré hacerte una descripción cabal y 

exacta de este molino de nueva invención, ni llenar enteramente tu curiosidad ,porque no tengo 

nociones de maquinaria, ni conozco bastante su nomenclatura, ni es conforme a mi ingenio 

tomar dimensiones de las obras agenas sin anuencia de sus dueños, ni menos escudriñar los 

inventos secretos de los demás hombres hasta tanto que ellos mismos tienen a bien publicarlos: 

pero para complacerte, te daré una idea superficial, tal qual he podido formar a simple vista, de 

la situación de esta máquina, de su distribución, y partes que la componen. 

El cuerpo del edificio hace frente al mar en la extensión de treinta ydos palmos que tiene de 

ancho. Su extremidad está situada sobre unas peñas que baten é inundan sucesivamente las olas. 

La pared exterior, que esta al frente tendrá solamente diez o doce palmos de elevación, e impide 

en cierto modo la entrada del mar en el recinto que contribuye a formar. En este recinto (cuyo 

suelo mas baxo que el nivel del mar, se halla siempre con bastante agua) están colocadas 

ochobombas que arrojan a una elevación de cuarenta o mas palmos, donde está construido un 

estanque del ancho del edificio que la recibe. El medio de que se vale el inventor para dar a las 

bombas es el embate de las olas que forma el primermóvil de toda la máquina. 

De los dos lados del edificio, por la parte que mira al mar, salen dos maderos o grandes vigas, 

que sostienen un exe, del qual penden de forma quadrilonga tres péndulas, compuesta cada cual 

de dos varas unidas en la parte inferior por tablazón, que colocado por consiguiente en medio 

del reventón del mar, al paso que forma el peso de la  péndula recibe de continuo el embate de 

las olas. 

 

Diario de Barcelona. 9 de Agosto de 1801 

Pags 1 y 2 

 

Concluyese la carta. 

El movimiento que de ahí resulta en las péndulas sirve grandamente para dar a las bombas, 

porque como los guimbaletes están asidos con arreglo y orden a las varas de las péndulas, van 



precisamente siguiendo los movimientos de estas; de lo que resulta por consiguiente, que cada 

golpe de mar suministra fuerza para trabajar las bombas. Estas se componen por consiguiente, 

que cada golpe de mar suministra fuerza para trabajar las bombas. Estas se componen de dos 

tubos unidos, a saber, uno por el cual sube el agua al estanque, y el otro que solo se eleva del 

suelo cosa diez palmos, y sirve para dar a las bombas. En la parte inferior no tienen estas 

bombas mas que una boca, pero se comunican interiormente por un taladro cuyo diámetro 

ignoro. 

El movimiento que da a la péndula el embate de las olas, se comunica al mismo tiempo al 

guimbalete del qual recibe inmediatamente la picora de la bomba una fuerza compresiva, a cuyo 

impulso el agua introducida por el taladro va subiendo por el otro tubo hasta descargar  en el 

estanque. Ya ves que todo esto solo sirve para la ascensión del aqua, y que la comunicación que 

de haber precisamente entre las bombas y las péndulas colgadas fuera del edificio es el motivo 

de haber dexado la pared exterior que hace frente al mar tan baxa. 

La otra parte de la obra, que voy a descubrirte, es la que propiamente puede llamarse molino. 

Detrás de las bombas hay otro recinto inmediato al estanque enteramente circuido de paredes 

con bóveda, a la altura de unos  treinta palmos. Esta bóveda forma el piso de unas piezas que 

tienen su correspondiente techo, y en ella está colocada la muela: según capacidad y disposición 

de la pieza, pueden caber otras tres en seguida de la que existe. Debaxo de la bóveda y en medio 

del recinto, está fabricado un grande pilar, que sirve con la pared lateral para sostener el exe de 

una rueda de unos treinta palmos de diámetro colocada perpendicularmente, y construida con 

doble rádio trabado en su extremidad con tablas, que formando ángulo con unas palas clavadas 

de trecho en toda la circunferencia, reciben un chorro de agua no muy copioso que salta del 

estanque atravesando la pared que divide ámbos recintos, y a cuyo solo impulso adquiere la 

rueda una rotación violenta. Los dientes de la rueda tocan con los balustres de la linterna del exe 

de la muela, y vd ahí el Molino corriente y moliente, y todo el conjunto de sus operaciones, 

cuyo resultado ha sido darnos muy buena harina para amasar,y comer muy blancas tortas. 

 






