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RESUM  

Aquest projecte consisteix en una adaptació dels camions de transport de 
càrrega convencional (bolquet) amb la finalitat  de permetre la descàrrega de la 
matèria a transportar tant per la part posterior, d’ús habitual avui en dia, com pels 
dos laterals del camió. 

El projecte es basarà en el disseny estructural del mecanisme, que permeti la 
basculació del contenidor de material en les tres direccions de descàrrega. 
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RESUMEN 

Éste proyecto consiste en una adaptación de los camiones de transporte de 
carga convencional (volquete) con la finalidad de permitir la descarga del 
material a transportar tanto por la parte posterior, de uso habitual hoy en día, 
como por los dos lados del camión. 

El proyecto se basará en el diseño estructural del mecanismo, que permite la 
basculación del contenedor de material en las tres direcciones de descarga. 
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ABSTRACT 

This project is an adaptation of conventional dumper truck  in order to allow the 
discharge of the material to transport by rear truck side , commonly used today, 
and also by  two lateral sides of the truck. 

The project is based on the structural design of the mechanism, which allows the 
tilt container material in the three directions of discharge. 
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CAPÍTOL 1: 
OBJECTE 

Actualment, existeixen grans limitacions pel que fa a la descàrrega de camions 
bolquets, ja que aquesta tant sols es por realitzar per la part posterior del camió. 

Els problemes apareixen quan la descàrrega s’ha de realitzar en espais reduïts o 
amb alta freqüència de vehicles. En aquestes situacions, els camions es veuen 
obligats a fer elevades maniobres de gir per tal d’orientar el vehicle abans de la 
descàrrega, consumint un elevat temps no productiu i, sovint, afectant el trànsit 
de vehicles (talls de carrers, pas alternatiu dels sentits de circulació, col·lapses 
puntuals de vehicles, etc). 

1.1. Definició del Projecte. 

El projecte consistirà en el disseny d’un sistema hidràulic que permeti la 
basculació del contenidor de transport de material en les tres direccions de 
descàrrega i, així, fer possible la descàrrega tant per la part posterior, com per 
els dos lateral del camió. 

D’aquesta manera, es facilita i s’agilitza la descàrrega de material en qualsevol 
situació, especialment en les situacions on hi ha dimensions reduïdes per 
maniobrar els camions o situacions on hi ha un elevat flux de vehicles. 

1.1.1. Definició de camió bolquet (dumper). 

El camió bolquet (també anomenat simplement dumper del anglès) és un vehicle 
utilitzat sobretot en la construcció, destinat al transport de materials lleugers. 

Consta d'un bolquet, tremuja o caixa basculant que permet el transport de la 
càrrega fins a la seva destinació, on es procedeix al buidatge o descàrrega. 
Aquesta, actualment, es realitza inclinant la caixa basculant cap a la part 
posterior del camió mitjançant un sistema hidràulic que l’eleva longitudinalment, 
permetent el descens de la càrrega  mitjançant gravetat. 
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1.1.2. Descripció del projecte. 

El projecte consistirà en el disseny d’un sistema d’elevació disposat de tal 
manera que permetin inclinar la caixa de material cap a darrera, però també cap 
als dos laterals del camió per fer possible la descàrrega de material. 

El sistema hidràulic permetrà bascular la caixa, independentment, cap a 
cadascun de les tres direccions de descàrrega, però mai inclinar-se en mes 
d’una direcció simultàniament. D’aquesta manera s’assegura una bona 
descàrrega del material cap a la direcció desitjada, alhora que s’assegura una 
total seguretat dels operaris propers, controlant en tot moment, el centre de 
gravetat  del camió per evitar la bolcada. 

També es dimensionarà i seleccionarà els diferents elements hidràulics per fer 
possible l’objecte del projecte. 

1.2. Objectiu del Projecte. 

L’objectiu del projecte és realitzar un estudi previ de mercat per veure la possible 
acceptació i aplicació del nou sistema en el mercat actual i, posteriorment, 
dissenyar un sistema hidràulic innovador que permeti la basculació de la caixa 
de transport de material en les tres direccions de descàrrega. 

1.3. Justificació del Projecte. 

El motiu per a realitzar aquest projecte és la millora en la descàrrega de les  
mercaderies que transporten habitualment els camions bolquet (sorra, granits, 
pedres), permeten realitzar-la tant per la part posterior, com pels laterals del 
camió en els casos que sigui més favorable, enfocat a l’ús dins de zones 
urbanes. 

A més, l’ incorporació d’aquest sistema basculant permetrà reduir el temps de 
descàrrega (temps improductiu), i reduir el nombre de maniobres a realitzar pel 
conductor per tal d’orientar la càrrega abans de dipositar-la, obtenint un 
rendiment en el transport de mercaderies més elevat i una menor contaminació 
ambiental. També es reduiria l'impacte sobre el transit, influït, bàsicament, pels 
talls de carrers o aturades puntuals produïdes per les maniobres de descàrrega 
dels camions. 

Amb aquest nou sistema de basculació de la caixa de transport de material, els 
camions podrien descarrega el contingut, amb el mínim temps, la mínima 
ocupació de xarxa vial i la forma més ràpida i còmoda tant pel conductor, 
operaris d’obra i serveis pròxims. 
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1.4. Abast del Projecte. 

El projecte es limitarà al disseny estructural del sistema basculant per aconseguir 
la basculació de la caixa de material en les tres direccions, seguint els punts 
definits tot seguit: 

 

 Es realitzarà un Estudi de mercat per extreure conclusions sobre 
l’acceptació del nou projecte. 

 Es realitzarà una recerca de sistemes bolquets similars al mercat. 

 Es seleccionarà el model de vehicle on s’implantarà el sistema, així com 
les característiques i propietats que haurà de satisfer. 

 Es dissenyarà el nou sistema bolquet amb descàrrega en les tres 
direccions definides a l’objecte. 

 Es seleccionarà el tipus de material i les dimensions de cada element 
estructural per realitzar la basculació de la caixa del material, adaptant-se 
el màxim a les dimensions estandarditzades als vehicles actuals i 
complint la normativa aplicable.  

 Es seleccionaran els elements hidràulics que requereixi el sistema pel 
bon funcionament, quedant exclòs el muntatge i la situació al detall dins 
del bastidor del vehicle. 

 Es realitzarà una representació CAD del model per simular el 
funcionament en condicions de càrrega i moviments reals. 

 Es realitzarà un anàlisis tensionals i deformació del conjunt. 

 

Queda fora de l’abast: 

 El muntatge i la situació al detall dels elements hidràulics al bastidor del 
vehicle. 

 El disseny de la caixa del material. Tot i que es definiran les dimensions 
màximes que estaran permeses i la tipologia de caixa a escollir per 
aquest projecte en concret. 
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CAPÍTOL 2: 
ESPECIFICACIONS 

BÀSIQUES 

A continuació es definiran les especificacions bàsiques que s’han de tenir en 
compte pel disseny del projecte. 

 

2.1. Tipus de camió bolquet: 

Els camions bolquet es poden classificar en funció del nombre d’eixos del 
vehicle, els quals influeixen directament en el volum de càrrega que es capaç 
d’allotjar la caixa basculant, així com en el tonatge i, fins i tot, el tipus de material 
a transportar. 
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Els tres tipus de camions bolquet existents són: 

 Camió bolquet de 2 eixos: 

Taula 1. Característiques Camió Bolquet de 2 eixos 

 

 Camió bolquet de 3 eixos: 

Taula 2. Característiques Camió Bolquet de 3 eixos 

 

 Camió bolquet de 4 eixos: 

Taula 3. Característiques Camió Bolquet de 4 eixos 

 

Dels tres tipus existents, aquest projecte es dissenyarà per acoblar el sistema 
bolquet a un camió de 2 eixos, ja que es el més adequat per la quantitat, 
tipologia de material i ús que se li farà, degut a que el projecte s’enfoca per 
camions dins de zones urbanes (ciutats, pobles, etc). 

Camió bolquet de 2 eixos 

 

Capacitat màxima: 18 Tm 

Tipologia de material: 

Sorra, grava, àrids i pedres fines 

Camió bolquet de 3 eixos 

 

Capacitat màxima: 25/26 Tm 

Tipologia de material: 

Sorra, grava, àrids i pedres fines 

Camió bolquet de 4 eixos 

 

 

Capacitat màxima: 31/32 Tm 

Tipologia de material: 

Roques de gran volum i pes, sorra, 
grava, àrids. 
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2.2. Model de camió escollit: 

 

El model de camió que s’ha escollit per aplicar el sistema basculant en les tres 
direccions, serà el camió SCANIA P420 CR16 4x4. 

 

 

Figura 1. Camió bolquet SCANIA P420 CR16 4x4. 

 

Les dimensions del bastidor del camió SCANIA P420 CR16 4x4, on s’haurà 
d’instal·lar el sistema bolquet, seran les mateixes que el bastidor del model de 
sèrie. 

Les dimensions bàsiques del bastidor del camió es mostren a la figura 1 i es 
detallen a la taula 2. 

 

 Figura 2. Dimensions del bastidor base del camió bolquet SCANIA P420 CR16 4x4. 
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Dimensions del bastidor Valor [mm] 

G 7.190 

A 3.700 

JA 2.035 

I 1.455 

Z 588 

O 3.370 

W 2.550 

Taula 4. Dimensions del bastidor base del camió bolquet SCANIA P420 CR16 4x4. 

 

Segons la fitxa de paràmetres tècnics del vehicle, la distribució de masses serà: 

 

Especificacions del camió Valor 

Massa màxima admissible eix davanter 9.000 kg 

Massa màxima admissible eix posterior 13.000 kg 

Massa màxima admissible total 18.000 kg 

Capacitat màxima de càrrega  8.000 kg 

Taula 5. Especificacions del camió bolquet SCANIA P420 CR16 4x4. 

. 

2.3. Dimensions màximes de la caixa 
basculant: 

 

L’amplada màxima que podrà tenir la caixa basculant per complir la normativa de 
transport de mercaderies, haurà de ser inferior als 2.500 mm que estableix la 
normativa vigent. 

La longitud i l’alçada, no venen limitades per cap normativa, però per poder 
acoblar la caixa al bastidor del camió, la longitud màxima permesa serà de 6.000 
mm i l’alçada màxima del lateral, serà de 1.000 mm. 
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Figura 3. Dimensions màximes de la caixa basculant a instal·lar . 

 

Per obtenir un sistema fàcilment acoblable al vehicle, les dimensions definitives 
de la caixa basculant seran: 

- Longitud: 5.000mm 

- Amplada: 2.500mm 

- Alçada: 870 mm 

2.4. Capacitat màxima de la caixa basculant: 

 

La capacitat màxima de caixa bascular en 3 direccions, mantindrà el mateix 
volum màxim que en el disseny original, ja que d’aquesta manera ens 
assegurem que el sistema motor del vehicle sigui suficient per al transport de la 
càrrega. 

Per tant, la capacitat màxima de la nova caixa basculant serà de 10 m3, 
equivalent a un transport de material limitat a 6 Tn. 

 

2.5. Material a transportar: 

 

El sistema es dissenyarà per resistir i transportar tot tipus de materials lleugers 
usats habitualment en la construcció; àrids, sorres, pedres, etc, aplicat 
directament a zones urbanes. 

Les característiques dels materials més usats en la construcció, es troben 
descrits a la taula 3. 
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Material 
Densitat  

(kg/m
3
) 

Factor d’omplerta 

(%) 

Basalt 2400 – 3100 55 - 60 

Argila 1800 – 2600 75 - 80 

Granit 2600 - 2800 70 - 75 

Pedra fina / Grava, seca 1800 60 - 65 

Pedra fina / Grava, mullada 2000 60 - 65 

Sorra, seca 1600 75 - 80 

Sorra, mullada 1950 80 – 85 

Taula 6. Especificacions dels materials (àrids i roques) a transportar pel camió bolquet. 

2.6. Angle d’inclinació de la caixa basculant: 

 

L’angle d’inclinació màxim per assegurar una descàrrega total del material, tant 
longitudinalment com lateralment, es limitarà a 45º respecte l’horitzontal, ja que 
un angle més gran suposaria perill de bolcada o mal funcionament del sistema. 

 

2.7. Tipologia de les Portes de la Caixa: 

 

La caixa basculant que s’utilitzarà en aquest projecte estarà formada per una 
porta posterior fixada per la part superior (s’obrirà amb la pròpia inclinació de la 
caixa) i de dues portes laterals fixades per la part inferior (s’hauran d’obrir 
prèviament a la descàrrega). 

S’escollirà aquesta configuració perquè permet una major versatilitat d’ús del 
camió bolquet, ja que es podrà utilitzat també pel transport d’altres objectes. 

És ideal per l’aplicació dins d’àmbits urbans. 
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CAPÍTOL 3: 
DESCRIPCIÓ 

DETALLADA DE LA 
SOLUCIÓ ADOPTADA. 

3.1. Descripció de la solució adoptada 

 

La solució adoptada per la creació del sistema bolquet amb descàrrega per tres 
direccions estarà formada per una estructura interna on s’allotjaran i es fixaran el 
cilindre hidràulic principal i tots els elements que permetran transformar el 
recorregut horitzontal del pistó en un desplaçament vertical de la caixa per 
realitzar la descàrrega del material. 

L’estructura interna estarà recolzada sobre l’estructura principal del sistema, de 
manera que permeti inclinar-se lateralment durant les descàrregues laterals. 

S’instal·laran quatre ròtules als extrems de la caixa que permetran fixar la caixa 
al bastidor del vehicle i, puntualment, alliberar-les, per fer possible la basculació 
de la caixa durant la descàrrega, provocant el buidatge del material del seu 
interior, tal i com es mostra a la figura següent. 
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Figura 4. Basculació del sistema hidràulic. Posició de buidatge lateral. 

 

Durant la descàrrega posterior, el sistema estarà bloquejat en posició horitzontal, 
fent servir tant sols l’impuls hidràulic per fer possible l’ascens de la caixa. A 
través del braç d’elevació es farà possible elevar fins a 45º la caixa basculant 
amb un recorregut curt del pistó hidràulic. 

 

    

Figura 5. Sistema hidràulic. Posició de repòs (esquerra) i posició de descàrrega (dreta) 

 

3.2. Avantatges i Inconvenients de la Solució 
adoptada. 

El principal inconvenient del projecte es l’encariment del sistema i la complexitat 
d’aquest, respecte al sistema de descàrrega posterior convencional, ja que 
aquest estarà constituït de més elements articulats i de fixació. 

En canvi, el sistema de descàrrega trilateral, aporta gran quantitat d’avantatges.  

El principal avantatge es que permet una major flexibilitat a l’hora de la 
descàrrega, ja que permet descarregar pels tres costats, adaptant-se a la 
descàrrega òptima segons l’emplaçament.  

Aquest sistema, també disminueix el temps de descàrrega i les maniobres a 
realitzar, alhora que redueix la contaminació atmosfèrica perquè no es malgasta 
combustible maniobrant el vehicle. També es interessant remarcar la reducció de 
l’afectació al trànsit de vehicles, perquè evita o redueix el col·lapse o dificultat per 
a circulació,  i l’augment de la seguretat del treballadors, perquè durant les 
descàrregues laterals, el conductor del camió està capacitat de veure tot els 
moviments que realitza i, per tant, evitar qualsevol accident.  
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CAPÍTOL 4: 
DESCRIPCIÓ DELS 

COMPONENTS DEL 
DISSENY 

 

4.1. Funcionalitat del components. 

El disseny estarà format per diferents elements o subconjunts que constituiran la 
totalitat del projecte. 

A continuació es descriurà la funcionalitat de cada component dins del sistema 
de les escales mecàniques. 

 

- Estructura portant:  l’estructura portant serà l’encarregada de resistir tant 
el pes propi del sistema, com les sol·licitacions produïdes a l’hora 
d’inclinar la caixa per realitzar la descàrrega. L’estructura portant anirà 
acoblada al bastidor del vehicle. 

- Sistema de hidràulic: el sistema hidràulic serà l’encarregat de 
subministrar la força necessària per fer possible la descàrrega del 
material, permetre la fixació / alliberació de la caixa i bloquejar / 
desbloquejar les portes de la caixa del sistema.  

- Sistema d’elevació: el sistema d’elevació serà l’encarregat de transformar 
la força lineal del pistó hidràulic en força ascendent que permeti elevar la 
caixa del material per poder realitzar la descàrrega. 



Albert Mora Murciano  

 - 26 - 

- Sistema de basculació: el sistema de basculació estarà constituït per 
articulacions cilíndriques situades a l’estructura portant i a l’element 
d’unió entre el sistema d’elevació i la caixa de material. 

Serà l’encarregat de permetre suficient inclinació al conjunt hidràulic i 
d’elevació per permetre la basculació lateral durant les descàrregues 
laterals.  

- Caixa de material: la caixa serà el recinte on es situarà el material per a 
ser transportat cap a la seva destinació, abans de ser descarregat. La 
caixa utilitzada serà de dimensions normalitzades, sempre dins dels 
marges imposats per normativa i els límits físics del vehicle. 

- Sistema de retenció de la caixa: el sistema de retenció serà l’encarregat 
de subjectar la caixa de material a l’estructura portant del vehicle durant 
el temps de transport, i alliberar-la, parcialment, per fer possible la 
inclinació de la caixa cap a un dels dos costats o cap a la part posterior.  

- Sistema obertura de les portes: serà l’encarregat, a través de petits 
actuadors o manualment, de fer possible la obertura de les portes laterals 
o posterior just abans de la descàrrega del material. 
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CAPÍTOL 5: 
DISSENY I CÀLCULS 

JUSTIFICATIUS. 

En aquest capítol s’explicarà tot el disseny del sistema bolquet de descàrrega en 
tres direccions, descrivint, component per component, els materials utilitzats, els 
elements normalitzats aplicats i la justificació d’aquests. 

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

 

Dividirem l’estructura en diversos sistemes: 
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5.1. Estructura portant. 

L'estructura portant serà el conjunt d'elements que permetran suportar el pes de 
tot el sistema i transmetre totes les sol·licitacions (pes propi i càrregues) cap al 
bastidor del vehicle. 

Estarà constituïda per diversos perfils estructurals d'acer, els quals donaran 
consistència i resistència al sistema, alhora que permetran la fixació de la caixa 
basculant a l'esquelet del camió, incloent la subjecció independent de la caixa 
per permetre la basculació en qualsevol de les tres direccions.  

 

 

Figura 6. Estructura portant 

5.1.1. Bigues transversals. 

Les bigues transversals seran les encarregades de suportar el pes i esforços 
provinents directament de la caixa basculant i del material situat al seu interior, i 
transmetre’ls cap a les bigues longitudinals, les quals estaran unides directament 
al bastidor del camió. 

El perfil de les bigues transversals s’escollirà per a facilitar i assegurar la 
resistència de les ròtules laterals que subjectaran o alliberaran les quatre 
cantonades de la caixa i la facilitat de fixació a les barres longitudinal. 

 

 

Figura 7. Barra transversal. Perfil 100x100x8mm x 1900 mm 
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 Material 

Les barres transversals estaran construïdes amb acer al carboni S 355 J2H d'us 
estructural i per maquinària amb un límit elàstic de 355 MPa. 

S'utilitzarà aquest acer ja que es el que prové dels perfils laminats escollits pel 
fabricant per realitzar els seus productes. D'aquesta manera, el preu dels 
elements disminuirà. 

Les propietats de l'acer escollit es troben definides al Volum III (Annexes), 
Capítol 1, Annex C. 

 

 Dimensions 

Les barres transversals estaran formades per perfils quadrats buits de 
100x100x8mm de secció i una longitud de 1900 mm. Es col·locaran dues barres 
en total: una a la part frontal i l'altre a la part posterior del conjunt. 

Les dimensions del perfil d'acer es defineixen segons la norma UNE-EN-10083-1 
al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex B. 

 

 Càlcul de la secció resistent mínima necessària. 

Per tal de determinar quin es l’escenari que exigirà un major ordre de sol·licitud, 
s’analitzaran els diferents casos: caixa basculant en posició horitzontal, 
descàrrega posterior i descàrrega pels dos laterals. A partir d'aquí, es calcularà 
l'esforç realitzat per la caixa sobre les articulacions de suport (unides a les barres 
transversals) i d'aquí s'obtindrà és el cas més desfavorable. 

 

 

A continuació, es mostren els resultats obtinguts dels diferents estudis. Els 
càlculs complets es poden observar al capítol 3.2 del Volum III (Annexes). 

 

 

Figura 8. Definició dels recolzament de la caixa basculant sobre les barres transversals 

R1 

R2 

R3 

R4 
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Les sol·licitacions de cada recolzament en cada un dels estudis realitzat seran: 

 

  
R1x 
[N] 

R1y [N] 
R1z 
[N] 

R2x 
[N] 

R2y 
[N] 

R2z 
[N] 

R3x 
[N] 

R3y [N] R3z [N] 
R4x 
[N] 

R4y [N] R4z [N] 

Posició 
Horitzontal, 
circulació 

32500 16700 384 32500 16600 329 32600 16700 311 32500 16600 415 

Descàrrega 
Posterior,        

plena càrrega 
0 0 0 0 0 0 26800 10656.1 17769.6 26700 10705.6 17720.1 

Descàrrega 

Posterior,         
mitja càrrega 

0 0 0 0 0 0 11800 10224.8 707.1 11800 10175.3 671.8 

Descàrrega 
Lateral,        

plena càrrega 
9616.6 23758.8 11700 0 0 0 3203.2 5183.1 10100 0 0 0 

Descàrrega 
Lateral,         

mitja càrrega 
4157.8 17338.3 4050 0 0 0 4886.1 15902.8 334 0 0 0 

Posició 
horitzontal, 

inici 
d'aixecament 
posterior a 

plena càrrega 

0 0 0 0 0 0 39200 7770 12900 39100 7650 12800 

Posició 
horitzontal, 

inici 
d'aixecament 

lateral a   plena 
càrrega 

15500 13700 13700 0 0 0 10000 2240 4480 0 0 0 

Taula 7. Esforços dels recolzaments de la caixa basculant sobre les barres transversals 
en els diferents escenaris d'estudi 

 

A partir dels valors anteriors, es pot concloure que el cas més desfavorable serà 
el de la descàrrega posterior. 

 

 

 

 

 

Càlcul del moment flector: 

 - moment flector en l'eix y:                                   

 - moment flector en l'eix z:                               

 

 

 

23.758,8 N 23.758,8 
N 

 

23.758,8 
N 

 

23.758,8 
N 

 

11.700 N 11.700 N 

 

11.700 N 

 

11.700 N 

 

Secció 
crítica 

Secció 
crítica 

9.616,6 N 9.616,6 N 
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La secció crítica estarà sotmesa a: 

 - Força axial:            

 - Força tallant:                                          

 - Moment flector:                           

 

A continuació, es calcularà el límit elàstic mínim que haurà de tenir la barra 
transversals per resistir les sol·licitacions durant qualsevol moment de treball. 

 

 - Resistència al moment flector: 

 

  
 

  
 

  

  
    

         

  
 

              

  
 

 

Com que el perfil d'acer que s'utilitzarà serà el quadrat buit 100x100x8 mm, amb 
un secció resistent Sr = 2720 mm2, un mòdul resistent Wx = 73,2·103 mm3, i un 
factor de seguretat de 1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer de les 
barres transversals haurà de ser: 

 

  
    

  
 

 

  
 

  

  
 

    

   
 

       

    
 

            

        
               

 

El límit elàstic mínim de les barres transversals haurà de ser 336 MPa. 

 

 - Resistència a la força tallant: 

 

  
 

 
 

 

  
    

 

 
 
         

  
    

          

  
 

 

Com que el perfil d'acer que s'utilitzarà serà el quadrat buit 100x100x8 mm, amb 
un secció resistent Sr = 2700 mm2 i es treballarà amb un factor de seguretat de 
1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer de les barres transversals 
haurà de ser: 

 

  
       

  
 

         

  
 

       

   
 

         

     
             

 

El límit elàstic mínim de les barres transversals per resistir el tallant haurà de ser 
39 MPa. 
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Per tant, després de càlculs resistents obtinguts i dels anàlisis 3D realitzats amb 
el programa Solidworks per analitzar la concentració de tensions en zones 
crítiques, es determina que el perfil d'acer a aplicar serà de 100x100x8 de l'acer 
S 355 J2H amb un límit elàstic de 355 MPa, el qual aportarà el límit elàstic per 
resistir les sol·licitacions. 

 

 Procés de fabricació. 

Les barres transversals s'obtindran a través d'un procés de laminat en calent 
amb un posterior refredament lent a temperatura ambient per poder obtenir les 
propietats desitjades. 

 

 Característiques 

S'utilitzarà un perfil quadrat buit que donarà una alta robustesa al sistema, alhora 
que permetrà una fàcil i econòmica unió amb les articulacions laterals que 
suportaran la caixa basculant. La principal avantatge front al sistema massís es 
que el pes específic de les barres serà molt inferior que un perfil massís, però 
amb les mateixes propietats i garanties. 

La unió de les diferents barres es realitzarà a través de soldadura MAG, utilitzant 
la mescla del gas actiu (Argó) i el CO2 per a protegir les parts crítiques de la 
soldadura d’oxidacions i d’impureses exteriors a més del control termodinàmic de 
la soldadura. 
 
S’utilitzarà la soldadura com element d’unió ja que ens proporciona una unió 
forta, sobretot a flexió, i difícilment desmuntable.  

Es realitzarà una soldadura continua en tot el perímetre de contacte entre barres 
amb una altura de soldadura de 5 mm. 
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5.1.2. Bigues longitudinals. 

Les barres longitudinals seran les encarregades de suportar i resistir les 
càrregues provinent de les barres transversals i barres interiors, i transmetre-les 
al bastidor del camió. 

 

 
Figura 9. Barra longitudinal. Perfil 120x60x3mm x 4000mm 

 

 Material 

Les barres longitudinals estaran construïdes amb acer S275 JOH d'us general 
amb un límit elàstic de 275 MPa. 

S'ha triat aquest acer perquè a part de tenir bones propietats resistents i un baix 
pes específic, assegura un excel·lent cost i excel·lent compatibilitat entre 
material durant la unió per soldadura. 

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10025  al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex C. 

 

 Dimensions 

Les barres longitudinals provindran de seccions rectangulars buides 
normalitzades de secció 120x80x3 mm i una longitud de 4000 mm. Es 
col·locaran dues barres paral·leles disposades en sentit longitudinal del vehicle, 
que aniran repenjades directament al bastidor del camió. 

Les dimensions del perfil d'acer rectangulars buits es defineixen al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex D. 

 

 Càlcul de la secció resistent mínima necessària. 

Analitzant l'esforç que realitza la barra transversal sobre la barra longitudinal en 
els casos estudiats a l'apartat anterior i de l'esforç que realitzarà la força 
provinent del sistema elevador, es troba que els esforços que hauran de resistir 
les barres seran: 
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Transmissió de forces entre barra 
transversal i barres longitudinals a la part 

davantera del sistema 

Transmissió de forces entre barra 
transversal i barres longitudinals a la part 

posterior del sistema 

 

BI = Esforç de les barres interiors sobre la biga longitudinal 

 

  

R1 
[kN] 

R2 
[kN] 

R3 
[kN] 

R4 
[kN] BI [kN] 

Posició Horitzontal 16,7 16,7 16,7 16,7 0 

Descàrrega Posterior 0 0 10,7 10,7 10,0 

Descàrrega Lateral dret 23,8 0 5,2 0 16,3 

Aixecament Posterior 0 0 7,7 7,7 26,9 

Aixecament Lateral dret 13,7   0 2,3   0  16,6 

Taula 8. Esforços de les barres transversals sobre les barres longitudinals en els 
diferents escenaris d'estudi 

 

A les barres longitudinals només actua tallant, ja que no existeix flexió, degut a 
que esta repenjada en tota la seva longitud sobre el bastidor del camió, i la 
component axial de la barra transversal es resistida per la soldadura. 

 

A continuació, es mostren els resultats obtinguts dels diferents estudis. Els 
càlculs complets es poden observar al capítol 3.3 del Volum III (Annexes). 

 

A partir dels valors anterior, es pot concloure que el cas més desfavorable serà 
durant el moment inicial de l’aixecament posterior, on s'haurà de resistir una 
força tallant de 26,9 kN. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Secció barra longitudinal sota sol·licitació de força tallant 

R1 R2 R3 R4 

26,9 kN 

 

26,9 kN 
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La secció crítica estarà sotmesa a: 

 - Força axial:   0         (absorbit per la soldadura) 

 - Força tallant:            26,9    

 - Moment flector:          (recolzament continu) 

 

A continuació es calcularà la secció mínima que haurà de tenir la barra 
longitudinal per resistir les sol·licitacions. 

 

 - Resistència a la força tallant: 

 

  
 

 
 

 

  
    

 

 
 
        

  
    

         

  
 

 

Com que el perfil d'acer de les barres longitudinals serà 120x80x3 mm, tindrà 
una secció resistent Sr = 1140 mm2, i aplicant un factor de seguretat de 1.5 

 

  
       

  
 

         

  
 

       

   
 

         

    
            

 

El límit elàstic mínim de les barres longitudinals serà de 95 MPa. 

 

Per tant, amb un acer S275 JOH amb un límit elàstic de 275 MPa serà suficient 
per suportar les sol·licitacions i fer que el sistema funcioni correctament. 

 

 Procés de fabricació. 

Les barres transversals s'obtindran a través d'un procés de laminat en calent 
amb un posterior refredament lent a temperatura ambient per poder obtenir les 
propietats desitjades. 

 

 Característiques 

Degut a la notable longitud de la barra i de la moderada força resistent que han 
de suportar, s'ha decidit que un perfil rectangular buit es suficient per resistir 
l'esforç, a part del benefici que s'obtindrà per l'estalvi de pes, tant pel sistema 
com per consum de carburant del vehicle. 

A l'estar recolzat directament sobre el bastidor del camí, la deformació excessiva 
que pugui patir la barra tampoc es un factor crític ja que estarà suportat pel 
bastidor del camió, i tapades lateralment per evitar l’ introducció d’element i 
brutícia, així com d’element corrosius, que poguessin malmetre el sistema. 
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Figura 11. Tapa lateral de les barres longitudinals 

 

La unió de les diferents barres es realitzarà a través de soldadura MAG, utilitzant 
la mescla del gas actiu (Argó) i el CO2 per a protegir les parts crítiques de la 
soldadura d’oxidacions i d’impureses exteriors a més del control termodinàmic de 
la soldadura. 
 
S’utilitzarà la soldadura com element d’unió ja que ens proporciona una unió 
forta, sobretot a flexió, i difícilment desmuntable.  

Es realitzarà una soldadura continua en tot el perímetre de contacte entre barres 
amb una altura de soldadura de 5 mm. 

 

 

5.1.3. Bigues interiors. 

Les barres interiors seran les encarregades de suportar i resistir les càrregues 
provinents dels esforços que realitzarà tot el sistema hidràulic i sistema 
d’elevació de la caixa basculant i transmetre-les a les barres longitudinals. 

 

 

Figura 12 Barra interior. Perfil 120x40x6mm x 560mm 
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 Material 

Les barres interiors estaran construïdes amb acer al carboni S 355 J2H d'us 
estructural i per maquinària amb un límit elàstic de 355 MPa. 

S'utilitzarà aquest acer ja que es el que prové dels perfils laminats escollits pel 
fabricant per realitzar els seus productes. D'aquesta manera, el preu dels 
elements disminuirà. 

Les propietats de l'acer escollit es troben definides al Volum III (Annexes), 
Capítol 1, Annex C. 

 

 Dimensions 

Les barres longitudinals provindran de seccions rectangulars buides 
normalitzades de secció 120x80x8 mm i una longitud de 560 mm. Es col·locaran 
dues barres paral·leles unides perpendicularment entre les dues barres 
longitudinals, a una distància entre elles de 1200 mm. 

Les dimensions del perfil d'acer rectangulars buits es defineixen al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex D. 

 

 Càlcul de la secció resistent mínima necessària. 

Analitzant l'esforç que realitza l'estructura interior sobre les barres interior en el 
cas més desfavorable dels estudiats anteriorment: inici de l'aixecament posterior. 

 

 

 

 

 

Esforços provinents de la part davantera de 
l'estructura portant, resultat de l'esforç del 

pistó hidràulic. 

Esforços provinents de la part posterior de 
l'estructura portant, resultat de l'esforç del 

braç articulat. 

 

Ja que es desitja que les dues barres interiors siguin simètriques, es 
dimensionaran amb el cas més desfavorable de  les dues. 

 

A partir dels valors anterior, es pot concloure que el cas més desfavorable serà 
durant el moment inicial de l’aixecament posterior, on s'haurà de resistir una 
força tallant vertical de 53.9 kN i una força horitzontal de 231.4 kN. 

 

Els càlculs complets es poden observar al capítol 3.4 del Volum III (Annexes). 

 

 

 

 

53.9 kN 

 231.4 kN 

 

28.3 kN 

 

26.4 kN 
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Figura 13. Secció barra interior sota sol·licitació de les forces actuants. 

 

La secció crítica estarà sotmesa a: 

 - Força axial:   0 N 

 - Força tallant:             26.920 N 

 - Moment flector: 7.537,6 N·m 

 - Moment torçor: 4.627 N·m  

 

A continuació es calcularà el límit elàstic mínim que haurà de tenir la barra 
interior per resistir les sol·licitacions. 

 

 - Resistència al moment flector: 

 

  
 

  
 

  

  
    

 

  
 

           

  
     

           

  
 

 

Com que es treballarà amb un perfil d'acer 120x80x8 amb un moment resistent 
Wz = 108 · 103 mm3, una secció resistent de 2720 mm, i un factor de seguretat 
de 1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer serà de: 

 

  
           

  
 

   

   
 

           

       
              

 

El límit elàstic mínim que haurà de tenir les barres interior serà de 105 MPa 

 

 

 

 

 

 

53.9 kN 

 
231.4 kN 
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 - Resistència a la força tallant i moment torçor: 

 

  
 

 
 

 

  
 

  

  
    

 

 
 
         

  
 

          

  
 

 

Com que es treballarà amb un perfil d'acer 120x80x8 amb un moment resistent 
Wt = 108 · 103 mm3 i una secció resistent de 2720 mm, i s'utilitzarà un factor de 
seguretat de 1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer serà de: 

 

  
       

  
 

 

 
 
         

    
 

          

       
             

 

El límit elàstic mínim que haurà de tenir les barres interior serà de 303 MPa 

 

Per tant, després dels càlculs resistents anteriors i dels anàlisis 3D realitzats amb 
el programa Solidworks per analitzar la concentració de tensions en zones 
crítiques, es determina que el perfil d'acer a aplicar serà de 120x80x8 de l'acer   
S355 J2H amb un límit elàstic de 355 MPa. 

 

 Procés de fabricació. 

Les barres transversals s'obtindran a través d'un procés de laminat en calent 
amb un posterior refredament lent a temperatura ambient per poder obtenir les 
propietats desitjades. 

 

 Característiques 

Al seu un element que haurà de resistir sol·licitacions elevades, el seu espessor 
serà considerable en relació a les dimensions exteriors de la peça, però per la 
configuració que ha de tenir l’estructura externa (suport de l’estructura interior), 
no es pot utilitzar cap altre configuració d’acer que no sigui el rectangular. 

La unió de les diferents barres es realitzarà a través de soldadura MAG, utilitzant 
la mescla del gas actiu (Argó) i el CO2 per a protegir les parts crítiques de la 
soldadura d’oxidacions i d’impureses exteriors a més del control termodinàmic de 
la soldadura. 
 
S’utilitzarà la soldadura com element d’unió ja que ens proporciona una unió 
forta, sobretot a flexió, i difícilment desmuntable.  

Es realitzarà una soldadura continua en tot el perímetre de contacte entre barres 
amb una altura de soldadura de 5 mm. 
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5.1.4. Subjecció del sistema al bastidor del vehicle. 

La subjecció entre l’estructura resistent del sistema bolquet i el bastidor del 
vehicle serà l’encarregada d’unir els dos conjunts per formar el camió bolquet, 
resistint qualsevol força provocada per acceleracions o pes propi. 

El sistema estarà format per dues peces en forma d’escaire, una fixada al 
bastidor del vehicle i l’altre fixada a les barres longitudinals de l’estructura 
resistent, i unides ambdues a través d'una unió cargolada, fent possible el fàcil 
desmuntatge del sistema. 

 

 

Figura 14. Subjecció de l’estructura del sistema bolquet al bastidor del vehicle 

 Material 

Les dues escaires estaran construïdes amb acer F112 d'ús convencional amb un 
límit elàstic de 500 MPa. 

S'ha triat aquest acer perquè la resistència que haurà de tenir no serà excessiva 
degut a que la força serà absorbida per la soldadura lateral de les dues peces 
amb l'estructura portant i el bastidor del vehicle, i pel cargol. 

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 

 Dimensions 

Les escaires tindran unes dimensions exteriors de 75x40x40 mm i un gruix de les 
dues parets de 5mm, dotades d'un forat per on s'introduirà el cargol. 

Els cargol que s'utilitzaran per la fixació del sistema bolquet al bastidor del 
vehicle seran M14x30mm segons la normativa DIN 931, i una femella M14 
segons normativa DIN 934, amb una qualitat de 8.8. 

En total hi hauran 6 punts de subjecció entre estructura portant i bastidor per 
resistir completament qualsevol força inercial degut a acceleracions / frenades o 
inèrcia en corbes. S'instal·laran 3 suports a cada costat separats 1m entre ells. 

Les característiques dels cargol i les femelles utilitzats per la subjecció al 
bastidor es troben descrites al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex F i G, 
respectivament. 
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 Càlcul del nombre de punts de subjecció estructura - bastidor. 

El major esforç que haurà de suportar les subjeccions del sistema bolquet al 
bastidor del camió, serà en el cas de frenada d'emergència, on el sistema cargol 
i femella haurà de resistir tota la inèrcia del pes total del sistema bolquet i la 
càrrega sota la desacceleració de frenada 

 

 

Figura 15. Forces actuants a la subjecció al vehicle durant frenada d'emergència 

 

La força d'inèrcia es calcularà com: 

 

                                     

 

Sobredimensionant el sistema amb un factor de seguretat de 1.5, i admetent una 
desacceleracció màxima en cas d'emergència (d) de 7.8 m/s2, habitual en el 
vehicles actuals, la força d'inèrcia serà de: 

 

                                        

 

Per tant, la secció resistent de cargol que s'haurà d'instal·lar com a suport del 
sistema bolquet per resistir la força tallant serà de: 

 

  
 

 
 

 

  
  

       

  
 

 

 
 

 

  
  

       

 
 

 

 
 
      

  
              

 

Com que els cargol que s'utilitzarà per la subjecció seran M14, la seva area 
resistent a tallant serà de 153.93 mm2. 

 

                                                          

 

Finèrcia 
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S'instal·laran, finalment, 6 unions cargolades (3 per cada costat) com a suport 
entre estructura resistent del sistema bolquet i el bastidor del vehicle. 

 

 Procés de fabricació. 

Les peces d'escaires s'obtindran de motlles, els quals aportaran la forma i les 
característiques superficials finals de les peces. Tant sols es mecanitzarà la 
superfície en contacte amb l'estructura i bastidor per augmentar l'eficiència de la 
soldadura de suport i no evitar punt crítics. 

 Els elements d'unió (cargols i femelles) s'obtindran directament del proveïdor 
amb les dimensions i propietats especificades. 

 

 Característiques 

Es realitzarà una unió cargol - femella ja que d'aquesta manera es permet un 
possible desmuntatge futur per utilitzar el bastidor del vehicle per algun altre 
finalitat (frigorífica, transport de caixa tancada) o per substituir el sistema bolquet 
en cas d'avaria o disfunció. 

 
La unió de les diferents barres es realitzarà a través de soldadura MAG, utilitzant 
la mescla del gas actiu (Argó) i el CO2 per a protegir les parts crítiques de la 
soldadura d’oxidacions i d’impureses exteriors a més del control termodinàmic de 
la soldadura. 
 
S’utilitzarà la soldadura com element d’unió ja que ens proporciona una unió 
forta, sobretot a flexió, i difícilment desmuntable.  

Es realitzarà una soldadura continua en tot el perímetre de contacte entre barres 
amb una altura de soldadura de 5 mm. 
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5.2. Caixa Basculant. 

La caixa basculant serà l'encarregada d’allotjar el material o càrrega en el seu 
interior durant el transport.  

 

 

Figura 16.Caixa basculant. 

 

La caixa basculant estarà formada per quatre parets verticals, una a cada extrem 
de la plataforma horitzontal, on s'allotjarà el material o càrrega. 

La paret davantera serà fixa, amb un entramat de reixa metàl·lica per protegir de 
qualsevol caiguda o introducció d'algun objecte.  

Les portes laterals seran abatibles gràcies a una frontissa situada a l'extrem 
inferior i que permetrà la descàrrega lateral gracies a la basculació cap a baix, tal 
i com es mostra a la figura 17. 

En canvi, la porta posterior estarà fixada a través d'una unió reblonada a 
l'estructura de la caixa basculant, pel punt superior. Aquesta configuració 
permetrà l'obertura automàtica per la pròpia inclinació de la caixa durant la 
descàrrega posterior, tal i com es mostra a la figura 17. 

 

    

Figura 17.Obertura portes caixa basculant. 
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 Material 

El material utilitzat per construir la caixa basculant serà l'alumini 6061 que 
aportarà la resistència necessària al sistema, dotant-lo d'una deformació inferior 
a 1mm, amb un pes molt menor que si s'utilitzés acer, degut a l'elevat volum que 
ocupa la caixa. 

Les propietats de l'alumini 6061 es troben definides al Volum III (Annexes), 
Capítol 1, Annex H.   

 

 Dimensions 

La construcció de la caixa basculant es subcontractarà, però les dimensions 
exteriors vindran definides del projecte. Les dimensions seran de 5000 mm de 
longitud, 2500 mm d'amplada i 870 mm d'altura de banda, amb un volum útil de 
10 m3. 

 L'amplada màxima de la caixa ve restringida per la Direcció General de Trànsit 
(DGT) en el seu "Reglament sobre vehicles pesats, prioritaris, especials, de 
transport de persones i mercaderies i tramitació administrativa", apartat 2.3.2, tal 
i com es mostra al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex I. Mentre que la 
longitud i l'alçada de la banda estan imposades per les dimensions del propi 
vehicle, definides a l'Annex J del Volum III. 

 

  

Figura 18.Dimensions exteriors de la Caixa Basculant 

 Unió 

La unió de la carcassa d’alumini de la caixa basculant amb l’estructura resistent 
inferior es realitzarà a través de soldadura TIG ja que ens proporciona una unió 
mes resistent i  forta que la soldadura MIG/MAG, sobretot a flexió, i difícilment 
desmuntable. 

La soldadura TIG es realitzarà utilitzant la mescla del gas protector (Argó) i l'heli. 
La principal avantatge de la soldadura TIG es que s'obtenen cordons de 
soldadura més resistents, més dúctils i menys sensibles a la corrosió, propietats 
excel·lents per l'ambient de treball de la caixa basculant. 

Es realitzarà una soldadura continua en tot el perímetre de contacte entre barres 
i entre barres i carcassa d'alumini amb una altura de soldadura de 5 mm. 
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 Tractament superficial. 

S’aplicarà un galvanitzat de Zinc sobre les barres que conformen l'estructura 
resistent inferior de suport de la caixa basculant per evitar la corrosió, ja que 
l'ambient de treball al que estarà exposada l'estructura serà altament resistent. 

D’aquesta manera l’estructura portant estarà protegida de la corrosió durant un 
període de temps més prolongat. 

 

 Característiques 

Hi ha diversos dissenys de la basculació de les portes de la caixa basculant. 

Un primer model seria la subjecció superior de les tres portes (laterals i 
posterior), amb la qual cosa l’obertura de les portes es realitzaria simplement per 
l’inclinació de la caixa. Aquest tipus de caixes va enfocats en vehicles purament 
destinats al transport i descàrrega de material. 

Un altre model seria la subjecció superior de la porta posterior, on l’obertura es 
realitza amb la inclinació de la caixa, però les portes laterals es fixen per la seva 
part inferior, amb la qual cosa en necessari obrir / tancar les portes manualment 
abans i després de la descàrrega. L’avantatge d’aquesta configuració es que es 
més versàtil el seu ús, no estant limitat simplement a finalitats de descàrrega.  

S’ha triat la segona configuració perquè aquest tipus de vehicle està enfocat en 
l’ús per ajuntament o treballs dins dels pobles / ciutats, on no s’acostuma a 
utilitzar els vehicles únicament per la funció de bolquet, sinó pel transport de 
petites màquines o altres elements. 

Tot i això, la tipologia de caixa seria un requeriment del client a definir a l’inici del 
projecte. 
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5.3. Sistema d'elevació. 

El sistema d’elevació serà l’encarregat de transmetre la força hidràulica provinent 
del conjunt cilindre – pistó hidràulic principal en un moviment ascendent de la 
caixa basculant, ja sigui per la descàrrega posterior com lateral. 

El sistema d’elevació estarà format per una estructura interior, que suportarà tots 
els elements del sistema d’elevació, hi anirà fixada al bastidor del vehicle, i d’un 
braç articulat de dues etapes que serà el que es plegarà – desplegarà per 
permetre l’ascens o descens de la caixa basculant durant la descàrrega. 

Dins del sistema d’elevació, també s’inclourà el sistema de fixació lateral                   
(ròtula – allotjament) per fer possible la descàrrega en cadascuna de les tres 
direccions de disseny. 

 

Figura 19. Sistema d’elevació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Disseny d'un sistema hidràulic per a camions bolquet (dumper) de descàrrega en 3 direccions  

 

 - 47 - 

5.3.1. Sistema fixació – basculació lateral. 

El sistema de fixació i basculació lateral de la caixa serà l'encarregat de suportar 
el pes, tant en posició de repòs (posició horitzontal), com durant qualsevol de les 
descàrregues. 

 

 

Figura 20. Unió del sistema de fixació - basculació a les barres transversals 

 

El sistema de fixació - basculació lateral estarà format per una ròtula, que anirà 
fixada a la part inferior de la caixa basculant, i d'un allotjament que anirà fixat al 
lateral de la barra transversal.  

L'allotjament permetrà recolzar la ròtula amb comoditat per transmetre les forces 
d'una manera eficient, a més de permetre la inclinació d'aquesta cap al lateral o 
cap a la part posterior, depenent de si s'està realitzant una descàrrega lateral o 
posterior, tal i com es pot observar a les següents imatges de la figura 21. 

 

     

Figura 21. a) Posició repòs  b) Descàrrega posterior  c) Descàrrega lateral 

 

 Material 

La ròtula del sistema de fixació – basculació estarà construïda amb acer al 
carboni F-113 d’ús estructural amb un límit elàstic de 450 MPA. 

L’allotjament del sistema de fixació – basculació estarà construït amb alumini 
6061 amb un límit elàstic de 69,5 MPa. 

. 
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S’ha escollit aquest materials degut a que les càrregues que suportaran ambos 
components no són excessivament altes, però si amb un alt factor de 
concentració puntuals de tensions. A més, l’allotjament es realitzarà amb alumini 
ja que permet reduir el pes total del conjunt, i aporta una bona soldabilitat amb el 
material de les barres transversals. 

Les propietats de l'acer escollit es troben definides al Volum III (Annexes), 
Capítol 1, Annex A. 

Les propietats de l'alumini escollit es troben definides al Volum III (Annexes), 
Capítol 1, Annex H. 

 

 Dimensions 

Le dimensions exteriors de l’allotjament de la ròtula seran les mateixes que les 
dimensions del perfil rectangular buit que conformaran les barres transversals, 
100x100 mm, amb un tram sortint per facilitar la unió i transmissió de forces 
entre elements. D’aquesta manera, la unió soldada entre els dos components 
serà molt més resistent, fàcil i econòmica. 

El diàmetre de la bola de la ròtula serà de 48 mm, mentre que l’allotjament tindrà 
un diàmetre de 50 mm per permetre el suficient joc entre els dos components 
durant el gir i la introducció / extracció de la ròtula. 

La ròtula tindrà un nervi central de diàmetre 25 mm, ja que serà la dimensió 
mínima que resistirà les sol·licitacions, sense patir de vinclament, i a més serà 
una configuració adequada pel funcionament total del mecanisme. 

Les dimensions al detall de la ròtula i del seu allotjament, es troben definides als 
plànols P.6.27, P1.3, P1.4 i P.1.5, respectivament. 

 

 Disseny dels components. 

1. Ròtula. 

Analitzant els diferents Estudis realitzats (Volum III, capítol 3), es pot observar 
que el cas més desfavorable pel treball del sistema ròtula – allotjament, serà a 
l’inici de l'aixecament posterior amb plena càrrega. 

 

 
R1 R2 R3 R4 

X 0 0 39200 39100 

Y 0 0 7770 7650 

Z 0 0 12900 12800 

Taula 9. Esforços del sistema ròtula – allotjament a l'inici de l'aixecament posterior + 
plena càrrega 

 

Es pot observar que en aquest cas, les dues ròtules exteriors es veuen afectades 
pels esforços del pes del material, però en canvi les dues davanteres no tenen 
cap tipus de sol·licitació degut a que la caixa està inclinada cap al darrera. Degut 
a que es vol realitzar un disseny homogeni dels quatre suports laterals de la 
caixa basculant, s’escollirà com a situació crítica (criteri de càlcul) aquella ròtula 
que tingui majors sol·licitacions. 
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 Càlcul de la secció crítica: 

A continuació es representarà la direcció i magnitud de les forces actuants sobre 
la ròtula per veure quina serà la secció crítica i la secció mínima que haurà de 
tenir. 

 

 

Figura 22. Representació de les forces actuants sobre la ròtula 

 

 Resistència axial: 

A partir de l'esforç axial obtingut en el cas més desfavorable, sabent que la ròtula 
està construïda amb acer F-113 amb límit elàstic de 450 MPa, i el factor de 
seguretat de disseny és de 1.5. 

 

   

  
 

 

  
  

   

  
 

 
 
    

     
      

     
     

            

     
         

 

El nervi de la ròtula mínim, segons el treball axial, serà de 8.42 mm de diàmetre. 

 

 Resistència a tallant: 

A partir de l'esforç tallant obtingut en el cas més desfavorable, sabent que la 
ròtula està construïda amb acer F-113 amb límit elàstic de 450 MPa, i el factor de 
seguretat de disseny és de 1.5. 
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El nervi de la ròtula mínim, segons el treball a tallant, serà de diàmetre 21.61 
mm. 

 

 Resistència a vinclament: 

Per últim, caldrà assegurar-se que l'esforç axial aplicat a la ròtula no la 
deformarà entre els dos extrems, degut a una elevada distància. 

 

     
       

  
 

           
 
     

   
                    

 

El nervi de la ròtula mínim per evitar el vinclament, haurà de ser de 5 mm. 

 

2. Allotjament. 

El cas mes desfavorable pel disseny de l'allotjament de la ròtula serà el mateix 
amb el qual s'ha calculat la ròtula, ja que la transmissió de forces entre ròtula i 
allotjament són directes. 

  

 
R1 R2 R3 R4 

X 0 0 39200 39100 

Y 0 0 7770 7650 

Z 0 0 12900 12800 

Taula 10. Esforços del sistema ròtula – allotjament a l'inici de l'aixecament posterior + 
plena càrrega 

 

De nou, es treballa amb les mateixes condicions de desigualtat entre els 
allotjament davanters i posteriors, ja que en aquest cas el pes està afectant als 
allotjaments posteriors, però no els davanters. Tot i així, els quatre allotjament es 
dissenyaran per a poder suportar les sol·licitacions dels màxim d'ells. 
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 Càlcul de la secció crítica: 

A continuació es representarà la direcció i magnitud de les forces actuants sobre 
l'allotjament per veure quina serà la secció crítica. 

 

   

Figura 22. Representació de les forces actuants sobre l'allotjament 

 

Finalment es calcularà quina és el límit elàstic mínim necessària per resistir a 
l'esforç axial, a l'esforç tallant i el moment flector. 

 

 Resistència axial: 

A partir de l'esforç axial obtingut en el cas més desfavorable, sabent que 
l’allotjament està construït amb acer F-113, amb una secció crítica de 100x100 
mm, i un factor de seguretat de disseny és de 1.5. 

 

  
    

  
 

 

  
 

  

  
 

    

   
 

       

       
 

       

    

 

                

 

L'allotjament necessitarà un límit elàstic mínim de 5.32 MPa. 
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 Resistència a tallant: 

A partir de l'esforç tallant obtingut en el cas més desfavorable, sabent que 
l’allotjament està construït amb acer F-113 amb una secció crítica de 100x100 
mm, i un factor de seguretat de disseny és de 1.5. 

 

  
       

  
 

 

 
 

 

  
  

       

   
 

 

 
 

      

       
                

 
 

L'allotjament necessitarà un límit elàstic mínim de 5.52 MPa per resistir el tallant. 

 Procés de fabricació. 

Les dues peces provindran d'un procés de conformació per emmotllament que 
els aportarà la forma, les dimensions i propietats superficials necessàries, degut 
a l'elevada complexitat d'ambdues peces. 

 

 Característiques 

Com que l'allotjament de la ròtula està obert per la part superior, serà un punt 
propens a  l'acumulació d'aigua. Per evitar l'acumulació d'aigua al seu interior, fet 
que provocaria un notable augment de la corrosió i un desgast accelerat, s'ha 
disposat d'un orifici inferior de Ø5 mm per permetre l'escapament de l'aigua, tal i 
com es mostra a la figura 23. 

 

         

Figura 23. Orificis d'escapament de l'aigua a l'allotjament de la ròtula. 

 

Per tal de fer possible la basculació de la caixa basculant, els allotjament 
disposaran d'obertures laterals que permetran que la ròtula basculi lateralment 
sense contactar amb l'estructura externa de l'allotjament. 
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Es pot diferenciar dos tipus d'allotjaments: 

 Allotjament davanters: els allotjaments davanters tant sols disposaran 
d'una obertura lateral, per permetre la basculació de la ròtula durant la 
descàrrega del seu costat. 

 Allotjament posterior: els allotjaments posteriors, disposaran de dues 
obertures. L'obertura lateral per permetre la descàrrega del seu costat, i 
l'obertura posterior per permetre la descàrrega per darrera. 

 

Els allotjaments davanters no disposen d'obertura posterior, perquè durant la 
descàrrega per darrera es troben sense la ròtula al seu interior, ja que la part 
frontal de la caixa es troba elevada. 

   

Figura 24. Obertures dels allotjaments. a) Frontal b) Posterior dret c) Posterior esquerra 

 

Els dos elements aniran units per mitjà de soldadura TIG amb gas argó i heli, 
amb una altura de soldadura de 5 mm. 

La ròtula anirà unida a la part inferior de l'estructura resistent de suport de la 
caixa basculant, mentre que els allotjaments aniran units als extrems de les 
barres transversals. 

 

Als quatre allotjaments del sistema fixació - basculació s'instal·larà un sistema 
per fixar la caixa a l’estructura, format per un màstil i un topall. Aquest sistema 
tindrà la funció d’assegurar que la caixa no es desprengui durant el transport del 
material, alhora que també actuarà com element de selecció del tipus de 
descàrrega, alliberant o subjectant una o altre ròtula. 

 

    

Figura 25. a) Pestell en posició oberta. b)Pestell en posició tancada 
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El sistema del pestell estarà format per una ranura rectangular situada a 
l'allotjament de la ròtula, la qual permetrà el lliscament cap a davant i darrera del 
topall, Aquest topall anirà fixat al màstil mitjançant una unió roscada M7. Aquest 
màstil serà impulsat directament per la força del pistó hidràulic, el qual s'unirà 
mitjançant un eix de Ø4mm, subjectat per dos circlips M4. 

 

      

Figura 26. Desplaçament cap a davant (bloqueix) o cap a darrera (desbloqueix) del 
sistema de retenció de la ròtula. 

 

Les dimensions i característiques del topall, del màstil i de l'eix de retenció del 
màstil - pistó del sistema de retenció de la ròtula es troben detallades als plànols 
P.6.25, P6.26 i P6.24. 

Les característiques del circlips utilitzats es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex K. 

El pistó hidràulic s'encarregarà de realitzar la força sobre el pestell com per 
retenir la ròtula dins de l'allotjament. Les característiques principals del pistó 
hidràulic es troben detallades al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex M. 

El pistó estarà subjectat a la barra per quatre cargols de cap hexagonals, M4x10 
mm, roscats directament a la barra transversal, tal i com es mostra a la següent 
figura. 

 

Figura 27. Fixació del pistó hidràulic a la barra transversal.  
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Degut a que aquest disseny està enfocat en ambient de treball amb elevada 
pol·lució a l'aire (pols en suspensió, grans de sorra, etc), especialment durant les 
descàrregues, s'ha decidit implementar un sistema d'escombretes flexibles, 
situades a la part superior de l'allotjament, que eviten l' introducció de partícules 
àrides dins de l'allotjament que provocarien un mal funcionament del conjunt 
ròtula - allotjament. 

Aquestes escombretes flexibles s'introdueixen dins d'una ranura de l'allotjament 
a pressió, fent possible es seu desmuntatge durant manteniment o substitució. 

Les propietats de les escombretes estan definides al Volum III (Annexes), Capítol 
1, Annex N. 

Finalment, per evitar una elevada fricció entre el contacte ròtula - allotjament, es 
procedirà a l'aplicació de greix GRA-EM2 de la marca SKF dins dels allotjament, 
reduint notablement el desgast i provocant un moviment molt més suau i 
silenciós. 

Les propietats dels greix utilitzat estan definides al Volum III (Annexes), Capítol 
1, Annex O. 

 

S’instal·laran 4 panells de protecció del cilindre de la ròtula, un a cada element, 
per protegir el sistema de fixació de les ròtules davant la caiguda d’algun objecte. 
Aquests panells de protecció tindran forma de “Z” i aniran units a un lateral de la 
barra transversal mitjançant cargol M8x20, deixant lliure l’altre extrem per la 
instal·lació del conductes hidràulics al cilindre. 

Figura 28. Panells de Protecció del Cilindres de la Ròtula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albert Mora Murciano  

 - 56 - 

5.3.2. Sistema basculació central de la caixa basculant 

El sistema de basculació central de la caixa basculant serà l'encarregat de 
permetre la basculació, juntament amb els conjunts laterals exposats en l'apartat 
anterior (ròtula - allotjament). 

Aquest sistema anirà fixat directament a l'estructura inferior de la caixa 
basculant, situat a 2 metres del final de la caixa. La seva funció serà la de 
permetre la basculació lateral de la caixa durant les descàrregues laterals.  

 

Figura 29. Element de basculació central de la caixa basculant. 

 

 Material 

La peça del sistema de basculació central estarà construïda amb acer estructural 
d'ús convencional F-112 amb un límit elàstic de 225 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional, ja que els desplaçaments que tenen lloc són 
inferiors al mil·límetre. 

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex C. 

 

 Dimensions 

La peça del sistema de basculació central de la caixa estarà constituïda per dos 
elements.  

El primer element serà un perfil d'acer rectangular de 700x30x50 mm que serà 
l'encarregat de donar consistència durant la transmissió de forces i permetre la 
unió soldada amb la zona inferior de la caixa. 

El segon element serà un element rectangular de 200x95x50 mm (amb radis per 
alleugerar material i reduir concentració de tensions), on la seva finalitat serà 
permetre la unió amb el sistema d'elevació, alhora de permetre suficient 
distància de la caixa basculant com perquè cap element del sistema d'elevació 
col·lisioni quan el sistema estigui en posició horitzontal o recollit. L'allotjament 
per permetre la basculació serà de Ø40mm. 

Les dimensions al detall del component es troben definides als plànols P5.23. 
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 Càlcul de la secció resistent. 

Observant les sol·licitacions que haurà de suportar l'element de basculació 
central, a partir dels estudis realitzats al Capítol 3.1 del Volum III, es pot observar 
que els valors màxims són: 

 - Esforç axial:  25.700 N 

 - Esforç tallant:  82.100 N 

 

 

Figura 30. Forces actuants a la sistema de basculació central de la caixa 

 

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 

 

 Resistència a axial: 

 

   

  
 

 

  
  

   

   
 

      

    
               

 

 Resistència a tallant: 

A partir de l'esforç a tallant obtingut en el cas més desfavorable, sabent que el 
component està dissenyat amb un factor de seguretat de 1.5. 

 

  
       

  
 

 

 
 

 

  
  

       

   
 

 

 
 
      

    
                 

 
 

L'allotjament necessitarà un límit elàstic mínim de 46,18 MPa per resistir. 

 

 

 

25.700 N 

 

82.100 N 

 

Sc 
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 Procés de fabricació. 

La peça s'obtindrà per dos procediments diferents. L'element de perfil allargat 
s'obtindrà per laminació en calent, mentre que el segon element, de menor mida, 
s'obtindrà per emmotllament. Posteriorment s'uniran amb soldadura TIG. 

El procés de fabricació es realitzarà amb dues etapes independents ja que si es 
realitzés amb emmotllament de tot el conjunt, el preu dels motlles i de la injecció 
s'encariria enormement, degut al volum total d'injecció. 

 

 Característiques 

La unió entre la peça de basculació central i l'estructura inferior de la caixa 
basculant es realitzarà amb soldadura d'alta resistència TIG amb argó i heli com 
a gasos protectors contra l'oxidació, amb una altura de soldadura de 5 mm. 

 

Per evitar un desgast excessiu entre els components durant la basculació i 
l'elevació, es col·locarà un casquet de fricció SBA 36x50 de la marca IBINSA que 
proporcionarà un lliscament excel·lent entre components, sense necessitat de 
manteniment. 

 

5.3.3. Sistema fixació  caixa basculant - sistema d'elevació. 

El sistema de fixació entre la caixa basculant i el sistema d'elevació serà 
l'element que unirà els dos conjunt i permetrà transmetre les forces d'un a l'altre. 

A més, aquest sistema de fixació estarà dissenyat de tal manera que permeti 
l'elevació en perpendicular de la caixa quan s'està realitzant la descàrrega 
posterior, i bascular cap a un costat i cap a l'altre quan la descàrrega es faci 
lateralment. 

Aquest sistema anirà fixat al sistema d'elevació mitjançant circlips exteriors i unit 
a la caixa lateral per unió roscada, ja que d'aquesta manera es possible el seu 
desmuntatge en cas de qualsevol averia o reparació. 

 

 

Figura 31. Sistema de fixació entre caixa basculant i sistema elevació . 
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 Material 

La peça de fixació entre el sistema d'elevació i la caixa basculant estarà 
construïda amb acer estructural d'ús general F-115 amb un límit elàstic de 700 
MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 

 Dimensions 

La peça de fixació tindrà tres punts de suport, que seran els punts crítics de tot 
l'element; dos suports circulars amb els braços del sistema d'elevació i un suport 
circular amb la caixa basculant. 

Els punts de suport amb el sistema d'elevació tindran un diàmetre Ø38 x 45 mm, 
cadascun i estaran situats als dos laterals de l'element. En cada suport hi haurà 
una ranura de Ø35.2 x 1.75 mm per a situar-hi el circlip. 

El punt de suport amb la caixa basculant tindrà un diàmetre Ø36 x 51 mm, i 
estarà situat al frontal de l'element. Hi haurà un allotjament roscat de M12x40 
mm on s'allotjarà el cargol de fixació. 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P4.15. 

 

 Càlcul de la secció resistent. 

Observant els valors que haurà de suportar l'element, a partir dels estudis 
realitzats al Capítol 3.1 del Volum III, es pot comprovar que els valors màxims 
són: 

 - Esforç axial:   25.700 N 

 - Esforç tallant:  82.100 N 

 

  

Figura 32. Forces actuants al sistema de fixació entre caixa basculant i sistema elevació 
. 

 

25.700 N 

 

82.100 N 
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A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 

 

 Resistència axial: 

A partir de l'esforç axial obtingut en el cas més desfavorable, sabent que el 
component està dissenyat amb un factor de seguretat de 1.5. 

 

   

  
 

 

  
 

   

   
 

      
 
 
          

              

 

L'element de fixació necessitarà un límit elàstic mínim de 42.6 MPa per resistir 
l'axial. 

 

 Resistència a tallant: 

A partir de l'esforç a tallant obtingut en el cas més desfavorable, sabent que el 
component està dissenyat amb un factor de seguretat de 1.5. 

 

       

  
 

 

 
 

 

  
  

       

   
 

 

 
 

     
 
           

              

 

L'element de fixació necessitarà un límit elàstic mínim de 363 MPa per resistir el 
tallant. 

 

Per tant, després dels càlculs i de l'anàlisi 3D realitzats amb el programa 
Solidworks per analitzar la concentració de tensions en zones crítiques, es 
determina l'acer haurà de tenir un límit elàstic mínim de 680 MPa. 

 

  

 Procés de fabricació. 

La peça s'obtindrà d'emmotllament, ja que és la manera més eficient i econòmica 
d'obtenir el component degut a la seva complexitat. Posteriorment, es realitzarà 
un mecanitzat als tres punts de suport per donar-li les qualitats desitjades de 
rugositat superficial. 

Finalment es farà el ranurat per allotjar els circlips i el roscat interior del suport 
frontal. 
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 Característiques 

El component tindrà tres buidatges interiors amb l'objectiu de reduir el pes del 
conjunt, però sense perdre qualitats resistents. D'aquesta manera es redueix el 
pes del sistema, així com la inèrcia total que haurà de vèncer el sistema 
hidràulic. 

 

 

Figura 33. Elements d'unió del sistema de fixació entre caixa basculant-sistema 
d'elevació 

 

La unió de l'element de fixació amb els braços del sistema d'elevació es 
realitzarà amb dos circlips Ø40 mm, definits sota la normativa DIN 471. 

Les característiques del circlips utilitzats es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex K. 

La unió de l'element de fixació amb la caixa basculant es realitzarà amb un 
cargol M12 x 50 mm, definits sota la normativa DIN 931. 

Les característiques del cargol utilitzat es troben definides al Volum III (Annexes), 
Capítol 1, Annex F. 

Per tal de protegir els elements, es col·locarà una volandera elàstica entre 
l'element de fixació i la caixa, i una plat de reducció de pressió i una volandera 
DIN 6340, tal i com es mostra a la figura anterior. 

Les característiques de la volandera DIN 6340 utilitzada es troben definides al 
Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex L. 

Les dimensions, propietats i materials del plat de pressió es troben definits als 
plànols P5.22, respectivament. 

 

 

 

CIRCLIP Ø38 CIRCLIP Ø38 

VOLANDERA  

PLAT PRESSIÓ VOLANDERA 

CARGOL M12x50 
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5.3.4. Braç d'elevació. 

El braç d'elevació serà el conjunt d'elements que permetrà elevar la caixa 
basculant des de la posició horitzontal fins a la posició de 45º, tant verticalment 
com lateralment. 

Els elements que l'integren son dos suports en forma de barra (braç superior), 
dos elements triangulars (braç inferior) i quatre eixos que permetran la unió entre 
les quatre parts del braç d'elevació, la unió al pistó hidràulic i la fixació a 
l'estructura connectada al bastidor del vehicle. 

 

 

Figura 34. Braç d'elevació . 
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a) Braç Superior: 

El braç superior serà l'element que transmetrà les sol·licitacions des del braç 
inferior fins a l'element de fixació entre sistema d'elevació i caixa basculant. 

 

 

Figura 35. Braç Superior. 

 

 Material 

El braç superior del sistema d'elevació estarà construïda amb acer estructural 
d'ús general F-113 amb un límit elàstic de 300 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 

 Dimensions 

El braç superior tindrà una longitud entre els dos punts de suport de 650 mm i 
una amplada de 30mm. 

El suport superior anirà unit als extrems laterals del suport de fixació de la caixa 
basculant mitjançant els circlips descrits a l'apartat anterior, i tindrà unes 
dimensions de Ø70x35 mm amb un allotjament de Ø42 mm. 

El suport inferior anirà unit  al braç inferior, i tindrà unes dimensions de Ø70x35 
mm amb un allotjament de Ø44 mm. 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P4.10. 
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 Càlcul de la secció resistent. 

Observant els valors que haurà de suportar l'element, a partir dels estudis 
realitzats al Capítol 3.10 del Volum III, es pot comprovar que el valor màxim 
d'esforç axial serà: 

 - Esforç axial:   135.240 N 

  

  

Figura 36. Forces actuants al braç superior 

 

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 

 

 Resistència axial: 

A partir de l'esforç axial obtingut en el cas més desfavorable, sabent que el 
component està dissenyat amb un factor de seguretat de 1.5. 

 

   

  
 

 

  
 

   

   
 

       

   
             

 

L'element de fixació necessitarà un límit elàstic mínim de 223 MPa per resistir 
l'axial. 

 

 

 

 

 

 

135.240 N 

 

135.240 N 

 

980 mm
2
 

 

2.120 mm
2
 

 

910 mm
2
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 Resistència a vinclament: 

Per últim, caldrà assegurar-se que l'esforç axial aplicat no la deformarà entre els 
dos extrems, degut a una elevada distància. 

 

     
       

  
 

           
      

  
   

    
                     

 

 

Després dels càlculs i de l'anàlisi 3D realitzats amb el programa Solidworks per 
analitzar la concentració de tensions en zones crítiques, es determina l'acer 
haurà de tenir un límit elàstic mínim de 270 MPa. 

 

 Procés de fabricació. 

La peça s'obtindrà d'emmotllament, ja que és la manera més eficient i econòmica 
d'obtenir el component degut a la seva complexitat. Posteriorment, es realitzarà 
un mecanitzat a la part interna dels punt en contacte amb altres elements per 
obtenir les qualitats desitjades de rugositat superficial. 

 

 Característiques 

El disseny del braç superior està pensat perquè la banda superior i inferior 
tinguin una amplada superior a la de l'eix central, d'aquesta manera s'evita 
qualsevol possible interferència amb els braços inferiors durant el moviment des 
de la posició de descàrrega cap a la posició horitzontal.  

 

Per evitar un desgast excessiu entre el sistema de fixació de la caixa basculant - 
sistema d'elevació i el braç superior durant la basculació i l'elevació, es col·locarà 
un casquet de fricció SBA 38x35 de la marca IBINSA que proporcionarà un 
lliscament excel·lent entre components, sense necessitat de manteniment. 
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b) Braç Inferior: 

El braç inferior serà l'element que transmetrà les sol·licitacions des del sistema 
hidràulic cap al braç superior i, posteriorment, cap al moviment de la caixa 
basculant. 

 

Figura 37. Braç Inferior. 

 

 Material 

El braç inferior del sistema d'elevació estarà construïda amb acer estructural 
d'alta resistència Toolox 44 amb un límit elàstic de 1300 MPa. 

S'escollirà un material amb altes propietats perquè el Braç Inferior serà un 
element exposat a elevades càrregues dinàmiques. A part, el Braç Inferior haurà 
d'assegurar un baix vinclament i una baixa deformació, que pugui afectar 
negativament al moviment del camió volquet. 

 Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex AG. 

 

 Dimensions 

El braç inferior estarà format per una placa de 10 mm d’espessor i de forma 
triangular. 

Aquesta placa tindrà dos forat passants als dos extrems inferiors de Ø44 mm:  
un servirà d’unió amb el braç superior, i l'altre servirà de recolzament a 
l'estructura interior. 

A l'extrem superior del triangle, s'unirà un eix que serà el que permetrà la 
transmissions de forces provinents del pistó hidràulic, 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P4.11. 
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 Càlcul de la secció resistent. 

Observant els valors que haurà de suportar l'element, a partir dels estudis 
realitzats al Capítol 3.10 del Volum III, es pot comprovar que el valor màxim 
d'esforç sobre l'element serà: 

  

   

Figura 38. Forces actuants al braç inferior 

 

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al braç 
inferior. Degut a la complexitat del sistema, es procedirà directament al càlcul 
tensional de l'element mitjançant calculs matricials amb el programa informàtic, 
entrant les restriccions que es poden observar a la figura següent. 

  

 

Figura 39. Simulació càlcul matricial Solidworks 

 

Els càlculs detallats de l'anàlisi matricial es pot observar al Capítol 3.12 del 
Volum III (Annexes). 

 

Després dels càlculs i de l'anàlisi 3D realitzats amb el programa Solidworks per 
analitzar la concentració de tensions en zones crítiques, la resistència al 
vinclament i a les deformacions laterals, es determina que l'acer haurà de tenir 
un límit elàstic mínim de 1000 MPa. 

135.240 N 
a 16.3º 

 

118.766 N 
a 11.7º 
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 S'instal·larà un perfil d'acer S355 J2H, amb una secció de 35mm d'amplada i 10 
mm de gruix, amb una longitud de 600 mm, a la part inferior del Braç. 

La seva finalitat serà la de donar estabilitat al conjunt de Braç Inferior, alhora que 
permetrà augmentar significativament la rigidesa i disminuir les deformacions del 
conjunt degut a les forces aplicades. 

 

 

Figura 40. Situació del perfil d'acer per augmentar la rigidesa del Braç Inferior.  

 

 Procés de fabricació. 

La peça s'obtindrà a partir de planxes de material d'espessor 12 mm directament 
del proveïdor, en les quals es mecanitzaran per donar les dimensions i 
característiques superficials adients. 

 

 Característiques. 

Per evitar un desgast excessiu entre els el braç superior i el braç inferior, es 
col·locarà un casquet de fricció SBA 40x35 de la marca IBINSA que 
proporcionarà un lliscament excel·lent entre components, sense necessitat de 
manteniment.  

En canvi, per evitar el desgast entre els el braç inferior i l'eix posterior, es 
col·locarà un casquet de fricció SBA 40x55 de la marca IBINSA que 
proporcionarà un lliscament excel·lent entre components, sense necessitat de 
manteniment. 
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c) Eix davanter (Braç Superior - Braç Inferior): 

L'eix davanter serà l'encarregat d'unir el braç superior amb el braç inferior i 
estarà fixat lateralment per circlips. 

 

Figura 41. Eix davanter (Braç Superior - Braç Inferior). 

 

 Material 

L'eix davanter estarà construït amb acer estructural d'ús general F-113 amb un 
límit elàstic de 500 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 

 

 Dimensions 

L'eix davanter tindrà un diàmetre Ø40 mm i una longitud de 71 mm. A més, tindrà 
una ranura a cada un dels extrems (a 6.25 mm de l'extrem) de Ø36.5 x 1.75 mm. 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P4.18. 

 

 Càlcul de la secció resistent. 

Observant els valors que haurà de suportar l'element, a partir dels estudis 
realitzats al Capítol 3.10 del Volum III, es pot comprovar que el valor màxim 
d'esforç tallant serà: 

 

 - Esforç tallant:  135.240 N 

  

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 
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 Resistència a tallant: 

A partir de l'esforç a tallant obtingut en el cas més desfavorable, sabent que el 
component està dissenyat amb un factor de seguretat de 1.5. 

 

       

  
 

 

 
 

 

  
  

       

   
 

 

 
 
       
 
     

              

 

L'element de fixació necessitarà un límit elàstic mínim de 431 MPa per resistir el 
tallant. 

 

 Procés de fabricació. 

L'eix posterior provindrà d'un procés d'extrusió amb un mecanitzat final per donar 
a la peça la qualitat superficial desitjada i realitzar el ranurat per col·locar els 
circlips. 

 

 Característiques 

La unió dels elements es realitzarà amb dos circlips Ø40 mm, definits sota la 
normativa DIN 471. 

Les característiques del circlips utilitzats es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex K. 

 

 

d) Eix posterior (Braç Inferior - Estructura interna): 

L'eix posterior serà l'encarregat d'unir el braç superior amb el braç inferior i 
estarà fixat lateralment per circlips. 

 

 

Figura 42. Eix posterior (Braç Inferior - Estructura portant). 

 

 

 

 



 Disseny d'un sistema hidràulic per a camions bolquet (dumper) de descàrrega en 3 direccions  

 

 - 71 - 

 Material 

L'eix posterior estarà construït amb acer estructural d'ús general F-113 amb un 
límit elàstic de 550 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 

 Dimensions 

L'eix davanter tindrà un diàmetre Ø46 x 210mm  a la seva part central i al 
extrems Ø40 x 120, per banda. A més, per tal d'immobilitzar el conjunt, es 
realitzaran dues ranures de Ø36.5 x 1.75 mm, una a cada costat, a 64 mm de 
l'extrem. 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P.4.13. 

 

 Càlcul de la secció resistent. 

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 

 

Figura 43. Forces aplicades a l'eix posterior (Braç Inferior - Estructura portant). 

 

Càlcul del moment flector: 

 - moment flector en l'eix y:                                    

 - moment flector en l'eix z:                               

 

La secció crítica estarà sotmesa a: 

 - Força axial:       

 - Força tallant:                                           

 - Moment flector:                             

 

12.657,34 N 

Secció 
crítica 

Secció 
crítica 

12.657,34 N 

 

21.733 N 21.733 N 
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A continuació, es calcularà la secció mínima que haurà de tenir l'eix posterior 
resistir les sol·licitacions durant qualsevol moment de treball. 

 

 - Resistència al moment flector: 

 

  
  

  
    

               

  
 

 

El mòdul resistent de l'eix serà de 6.283,18 mm3 , i es treballarà amb un factor de 
seguretat de 1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer de l’eix posterior 
haurà de ser: 

 

  
 

           

  
 

   

   
 

           

        
                

 

El límit elàstic mínim de l’eix posterior haurà de ser 540,4 mm3. 

 

 - Resistència a la força tallant: 

 

  
 

 
 

 

  
    

 

 
 
          

  
    

          

  
 

 

La secció resistent de l'eix serà de 1.256,6 mm2 , i es treballarà amb un factor de 
seguretat de 1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer de l’eix posterior 
haurà de ser: 

 

  
       

  
 

          

  
 

       

   
 

          

       
              

 

El límit elàstic mínim de l’eix posterior per resistir el tallant haurà de ser 69,2 
MPa. 

 

 Procés de fabricació. 

L'eix posterior provindrà d'un procés d'extrusió amb un mecanitzat final per donar 
a la peça la qualitat superficial desitjada i realitzar el ranurat on situar els circlips. 

 

 Característiques 

La unió dels elements es realitzarà amb dos circlips Ø40 mm, definits sota la 
normativa DIN 471. 

Les característiques del circlips utilitzats es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex K. 
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Entre les dues plaques del braç inferior, es col·locarà una volandera de Ø40x20 
mm per crear l'espai necessari perquè el braç superior no xoqui durant el 
moviment del mecanisme d'elevació. 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P4.14. 

 

 

e) Eix central (Braç Inferior - Pistó hidràulic): 

L'eix central serà l'encarregat de transmetre les forces provinents del sistema 
hidràulic al braç inferior. D'aquesta manera, serà possible desplaçar verticalment 
i lateralment la caixa basculant. 

 

Figura 44. Eix central (Braç Inferior - Pistó hidràulic). 

 

 Material 

L'eix central estarà construït amb acer estructural d'alta resistència F-125 amb un 
límit elàstic de 1100 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex E. 

 

 Dimensions 

L'eix central tindrà un diàmetre Ø60 mm i una longitud de 210 mm. Aquest eix se 
li realitzarà una reducció de secció a la part central amb un diàmetre de Ø45 x 85 
mm per poder acoblar-hi el pistó hidràulic principal. 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P4.21. 
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 Càlcul de la secció resistent. 

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 

  

Figura 45. Forces aplicades a l'eix central (Braç Inferior - Pistó hidràulic). 

 

Càlcul del moment flector d'empotrament a la secció A: 

 -    
   

 
 

                

 
          

 

Càlcul del moment flectar a la zona crítica: 

 -                                             

 

La secció crítica estarà sotmesa a: 

 - Força axial:       

 - Força tallant:                      

 - Moment flector: 6.235    

 

A continuació, es calcularà la secció mínima que haurà de tenir l'eix central per a 
resistir les sol·licitacions durant qualsevol moment de treball. 

 

 - Resistència al moment flector: 

  
  

  
    

             

  
 

 

 

  
 

         

    

  

 
   

   
 

         

     

  

                  

 

El límit elàstic mínim de l’eix central haurà de ser 1.045,5 mm3. 

Secció 
crítica 

Secció 
crítica 

237.532 N 

 

118.766 N 

 

118.766 N 

 

A B 
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 - Resistència a la força tallant: 

 

  
 

 
 

 

  
    

 

 
 
        

  
    

        

  
 

 

  
       

  
 

       

     

 

 
       

   
 

        

       
             

 

El límit elàstic mínim de l’eix central per resistir el tallant haurà de ser 336 MPa. 

 

 Procés de fabricació. 

L'eix central provindrà d'un procés d'extrusió amb un mecanitzat final per donar a 
la peça la qualitat superficial desitjada. 

L'eix anirà fixat al braç superior utilitzant soldadura TIG amb argó i heli, amb una 
altura de soldadura de 5 mm. 
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5.3.5. Estructura Interior. 

L'estructura Interior serà el conjunt d'elements que permetrà suportar tot el pes i 
les forces provinents del sistema d'elevació i sistema hidràulic, a més, permetrà 
la l’inclinació del sistema d’elevació per fer possible la basculació lateral. 

Els elements que l'integren son suports de l'Eix posterior, el suport del sistema 
hidràulic, estructura interior i recolzament de tot el sistema a les Barres Interiors. 

  

 

Figura 46. Estructura Interior. 

 

a) Suports Eix Posterior: 

El suport de l'eix posterior serà l'encarregat de suportar el pes provinent de l'eix 
posterior i transmetre'l a l'estructura interior. 

 

 

Figura 47. Suport Eix Posterior. 
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 Material 

El suport de l'eix posterior estarà construïda amb acer estructural d'ús general F-
112 amb un límit elàstic de 400 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 

 Dimensions 

El suport de l'eix posterior anirà unit mitjançant soldadura a l'estructura interior, 
amb una superfície de contacte de 100 x 60 mm. Sobre aquest suport, es 
recolzarà directament l'eix. 

El suport estarà format per dues meitats, unides mitjançant un conjunt roscat 
cargol - femella de mètrica 8. Una d'aquestes meitats anirà fixada directament al 
suport de l'estructura interior, i s'anomenarà fixa. L'altra, anomenada mòbil, 
permetrà alliberar-se i fixar-se mitjançant la unió cargolada, ja que d'aquesta 
manera es permet retenir i alliberar l'eix en cas de muntatge, revisió o 
manteniment. 

L'allotjament cilíndric del suport estarà constituït per un diàmetre Ø40 mm. 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P4.19 i 
P4.20. 

 

 Càlcul de la secció resistent. 

Observant els valors que haurà de suportar l'element, a partir dels estudis 
realitzats al Capítol 3.1 del Volum III, es pot comprovar que el esforços màxims 
seran: 

 - Esforç tallant X: 21.733 N 

 - Esforç Tallant Y: 12.658 N 

 

Figura 48. Forces actuants al suport de l'eix posterior 

 

12.658 N 

 

21.733 N 
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A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 

 

 Resistència a tallant: 

El tallant resultat que actuarà sobre el suport serà de 25.150 N. 

 

  
 

 
 

 

  
    

 

 
 
       

  
    

         

  
 

 

La secció resistent de l'eix serà de 986,8 mm2 , i es treballarà amb un factor de 
seguretat de 1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer de les barres 
transversals haurà de ser: 

 

  
       

  
 

         

  
 

       

   
 

          

     
               

 

El límit elàstic mínim de les barres transversals per resistir el tallant haurà de ser 
114,7 MPa. 

 

Després dels càlculs i de l'anàlisi 3D realitzats amb el programa Solidworks per 
analitzar la concentració de tensions en zones crítiques, es determina l'acer 
haurà de tenir un límit elàstic mínim de 336 MPa. 

  

 Procés de fabricació. 

La peça s'obtindrà d'emmotllament, ja que és la manera més eficient i econòmica 
d'obtenir el component degut a la seva complexitat. Posteriorment, es realitzarà 
un mecanitzat a la part interna dels punts en contacte amb altres elements per 
obtenir les qualitats desitjades de rugositat superficial. 

 

 Característiques 

El disseny del suport de l'eix posterior està realitzat de tal manera que es permeti 
el fàcil desmuntatge per fer possible el manteniment o revisió de l'eix que allotja. 
Per aquest motiu, el suport està constituït per dues meitats unides per cargol - 
femella de M8. 

Les característiques del cargol M8x30 i de la femella M8 utilitzats es troben 
definides al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex F i G, respectivament. 

El suport de l'eix anirà fixat al braç superior utilitzant soldadura TIG amb argó i 
heli, amb una altura de soldadura de 5 mm. 
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b) Eix del Pistó: 

L'eix del pistó serà l'encarregat de fixar l’extrem inferior del pistó a l'estructura 
interior i de transmetre tots els esforços durant l'ascens i descens de la caixa des 
del pistó cap a l'estructura interior. 

 

 

Figura 49. Eix del pistó 

 

 Material 

L'eix del pistó estarà construït amb acer estructural d'ús general F-114 amb un 
límit elàstic de 750 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 

 Dimensions 

L'eix del pistó tindrà un diàmetre Ø 31mm i una longitud de 196 mm, i anirà 
allotjat directament dins de l'orifici inferior de la camisa del pistó, i recolzat sobre 
el suport de l'eix del pistó. 

L'eix tindrà dues ranures als laterals per poder situar-hi els circlips i mantenir tot 
el conjunt unit. Aquestes ranures seran de Ø27.9 mm i una longitud de 1.5mm, 
situats a cada lateral, a 4mm de l'extrem. 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P4.16. 
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 Càlcul de la secció resistent. 

Observant els valors que haurà de suportar l'element, a partir dels estudis 
realitzats al Capítol 3.10 del Volum III, es pot comprovar que el valor màxim 
d'esforç tallant serà: 

 - Esforç tallant:   118.766 N 

 

Figura 50. Forces actuants a l'eix del pistó. 

 

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 

 

 Resistència a la força tallant: 

 

  
 

 
 

 

  
    

 

 
 
        

  
    

        

  
 

 

La secció resistent de l'eix serà de 754,77 mm2 (diàmetre 31mm), i es treballarà 
amb un factor de seguretat de 1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer 
de les barres transversals haurà de ser: 

 

  
       

  
 

        

  
 

       

   
 

        

      
             

 

El límit elàstic mínim de les barres transversals per resistir el tallant haurà de ser 
708 MPa. 

 

 Procés de fabricació. 

L'eix posterior provindrà d'un procés d'extrusió amb un mecanitzat final per donar 
a la peça la qualitat superficial desitjada. 

 

 

 

118.766 N 

 

237.532 N 

 

118.766 N 
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 Característiques 

La restricció lateral de l'eix es realitzarà amb dos circlips Ø30 mm, definits sota la 
normativa DIN 471. 

Les característiques del circlips utilitzats es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex K. 

 

 

c) Suport Inferior del Pistó: 

El suport inferior del pistó serà l'encarregat de suportar els esforços i pes del 
sistema hidràulic i d'elevació i transmetre-les a l'estructura interior. 

  

 

Figura 51. Suport de l'Eix del pistó. 

 

 Material 

El suport de l'eix del pistó estarà construïda amb acer estructural d'ús general   
F-112 amb un límit elàstic de 500 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 

 Dimensions 

El suport de l'eix del pistó tindrà una longitud de 57 mm, una altura de 54 mm i 
una amplada de 32mm, amb un allotjament de Ø35 mm on anirà allotjat l'eix del 
pistó. 

S'utilitzaran dos suport situats a una distància de 121 mm, centrats a la part 
davantera de l'estructura interior. 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol P4.17. 
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 Càlcul de la secció resistent. 

Observant els valors que haurà de suportar l'element, a partir dels estudis 
realitzats al Capítol 3.10 del Volum III, es pot comprovar que el valors màxim 
d'esforços seran: 

 - Esforç axial:   115.675,23 N 

 - Esforç tallant: 26.918,5 N 

  

   

Figura 52. Forces actuants al suport de l'eix del pistó 

 

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 

 

 Resistència axial: 

A partir de l'esforç axial obtingut en el cas més desfavorable, sabent que el 
component està dissenyat amb un factor de seguretat de 1.5. 

 

   

  
 

 

  
 

   

   
 

          

   
             

 

L'element de fixació necessitarà un límit elàstic mínim de 190 MPa per resistir 
l'axial. 

 

 

 

 

 

 

 

26.918,5 N 

 

115.675,23 N 
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 Resistència a la força tallant: 

 

  
 

 
 

 

  
    

 

 
 
         

  
    

         

  
 

 

La secció resistent del suport de l'eix serà de 608 mm2, i es treballarà amb un 
factor de seguretat de 1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer de les 
barres transversals haurà de ser: 

 

  
       

  
 

          

  
 

       

   
 

          

   
             

 

El límit elàstic mínim de les barres transversals per resistir el tallant haurà de ser 
177 MPa. 

 

Després dels càlculs i de l'anàlisi 3D realitzats amb el programa Solidworks per 
analitzar la concentració de tensions en zones crítiques, es determina l'acer 
haurà de tenir un límit elàstic mínim de 411 MPa (aplicant un factor de seguretat 
de 1.5). 

  

 Procés de fabricació. 

La peça s'obtindrà d'emmotllament, ja que és la manera més eficient i econòmica 
d'obtenir el component degut a la seva complexitat. Posteriorment, es realitzarà 
un mecanitzat a la part interna dels punt en contacte amb altres elements per 
obtenir les qualitats desitjades de rugositat superficial. 

 

 Característiques 

Per evitar un desgast excessiu entre els components durant el moviment del 
pistó hidràulic, es col·locaran dos casquets de fricció SBA 31x32 de la marca 
IBINSA que proporcionarà un lliscament excel·lent entre components, sense 
necessitat de manteniment. Es situaran un a cada suport de l'eix del pistó. 
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d) Estructura Interior: 

L'estructura interior serà l'encarregada de suportar el pes i els esforços 
provinents del sistema hidràulic i del sistema d'elevació, i transmetre'ls a les 
bigues interior, les quals estan recolzades al bastidor del vehicle. 

 

 

Figura 53. Estructura Interior. 

 

 Material 

L'estructura interior estarà construïda amb acer estructural d'ús general F-113 
amb un límit elàstic de 500 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 

 Dimensions 

L'estructura interior estarà constituïda per 4 perfils d'acer units mitjançant 
soldadura. 

Els dos perfils transversals (Anterior i posterior) seran perfils rectangulars 
massissos de 70x50 mm de secció i 550 mm de longitud, en canvi els perfils 
laterals seran perfils d'acer buits de 70x50x5 mm de secció i 1.090 mm de 
longitud, ja que d'aquesta manera s'aconsegueix alleugerir el pes total del 
sistema. 

L'estructura interior tindrà dos suport cilíndrics, un a la part davantera i l'altre a la 
part posterior, de Ø45 x 100 mm que actuaran de suport. 

A la figura següent es pot observar un esquema de la disposició dels diferents 
perfils. 
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Figura 54. Esquema de la situació de les barres de l'estructura interior. 

 

Les dimensions al detall del component es troben definides al plànol 003.00.000. 

 

 Càlcul de la secció resistent. 

Observant els valors que haurà de suportar l'element, a partir dels estudis 
realitzats al Capítol 3.10 del Volum III, es pot comprovar que el valor màxim 
d'esforç sobre l'element seran: 

    

 

Figura 55. Forces actuants a l'estructura interior 

 

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar. Degut a la complexitat del sistema, es procedirà 
directament al càlcul tensional de l'element mitjançant calculs matricials amb el 
programa informàtic, entrant les restriccions que es poden observar a la figura 
següent. 

  

53.837 N 

 

231.350 N 

 

13.184,22 

 

14.131,5 N 

 

14.131,5 N 

 13.184,22 
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Figura 56. Simulació càlcul matricial Solidworks 

 

Els càlculs detallats de l'anàlisi matricial es pot observar al Capítol 3.15 del 
Volum III (Annexes). 

 

Després dels càlculs i de l'anàlisi 3D realitzats amb el programa Solidworks per 
analitzar la concentració de tensions en zones crítiques, es determina que l'acer 
haurà de tenir un límit elàstic mínim de 486 MPa (aplicant un factor de seguretat 
de 1.5). 

 

 Procés de fabricació. 

Els components de l'estructura interior, perfils d'acer, s'obtindran a través d'un 
procés de laminat i una posterior unió per mitjà de soldadura TIG amb argó i heli, 
ja que és la manera més eficient i econòmica d'obtenir el component degut a la 
seva complexitat.  

 

 Característiques 

Es col·locaran dos topalls d'acer als dos extrems davanter i posterior de 
l'estructura interior que actuaran com a limitant del sobre esforç axial del 
sistema, i d'aquesta manera no sobrecarregar el suport de l'estructura portant. 

Els suport seran d'acer Toolox 44 amb un límit elàstic de 1300 MPa, amb les 
dimensions detallades al plànol P3.9 

 

Figura 57. Localització del topall de l'estructura interior. 
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e) Suport de l'Estructura Interior: 

El suport de l'estructura interior serà l'encarregat de suportar tot el pes i 
càrregues provinents de l'estructura interior i transmetre'ls a les barres interiors. 

 

 

Figura 58. Suport Estructura Interior 

 

 

 Material 

El suport de l'estructura interior estarà constituït amb acer estructural d'ús 
general F-112 amb un límit elàstic de 500 MPa. 

Amb aquest material serà possible resistir les sol·licitacions imposades a més de 
mantenir la integritat dimensional i una baixa deformació de la peça.  

Les propietats de l'acer escollit es troben definides segons la norma UNE-EN-
10083-1 al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex A. 

 Dimensions 

El suport de l'estructura interior tindrà una base de 150x70 mm que anirà unida 
per soldadura directament a la barra interior. En aquesta base hi haurà la meitat 
d'un allotjament de Ø25 x70 mm on es recolzarà l'estructura interior.  

Hi haurà un segon component que tindrà la funció de fixar el sistema i així 
permetre un correcte muntatge. D'aquesta manera s'assegura un fàcil 
desmuntatge en cas de manteniment o revisió de l'eix. 

Les dues parts estaran unides per dos unions roscades cargol - femella de M10, 
situades un a cada lateral. 
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Figura 59. Elements del suport de l'estructura interior 

 

Les dimensions al detall dels components es troben definides als plànols P2.7 i 
P2.8. 

 

 Càlcul de la secció resistent. 

Observant els valors que haurà de suportar l'element, a partir dels estudis 
realitzats al Capítol 3.10 del Volum III, es pot comprovar que els valors màxim 
d'esforç seran: 

 - Esforç axial:   53.837 N 

 - Esforç tallant: 231.350 N 

  

   

Figura 60. Forces actuants al suport de l'estructura interior 

 

A continuació es procedirà al calcul del límit elàstic mínim necessari al 
component a estudiar: 

 

 

 

 

231.350 N 

 

53.837 N 
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 Resistència axial: 

A partir de l'esforç axial obtingut en el cas més desfavorable, sabent que el 
component està dissenyat amb un factor de seguretat de 1.5. 

 

   

  
 

 

  
 

   

   
 

      

     
            

 

L'element de fixació necessitarà un límit elàstic mínim de 25 MPa per resistir 
l'axial. 

 

 Resistència a la força tallant (suportat per la base): 

 

  
 

 
 

 

  
    

 

 
 
        

  
    

          

  
 

 

 

 

La secció resistent del suport de l'eix serà de 3.220 mm2, i es treballarà amb un 
factor de seguretat de 1.5, el límit elàstic mínim que haurà de tenir l'acer de 
haurà de ser: 

 

  
       

  
 

          

  
 

       

   
 

           

     
             

 

El límit elàstic mínim del suport per resistir el tallant haurà de ser 287 MPa. 

 

Després dels càlculs i de l'anàlisi 3D realitzats amb el programa Solidworks per 
analitzar la concentració de tensions en zones crítiques, es determina l'acer 
haurà de tenir un límit elàstic mínim de 464 MPa (aplicant un factor de seguretat 
de 1.5). 

  

 Procés de fabricació. 

La peça s'obtindrà d'emmotllament, ja que és la manera més eficient i econòmica 
d'obtenir el component degut a la seva complexitat. Posteriorment, es realitzarà 
un mecanitzat a la part interna dels punt en contacte amb altres elements per 
obtenir les qualitats desitjades de rugositat superficial i un roscat per obtenir el 
cargol. 
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 Característiques 

El disseny del suport de l'estructura interior està realitzat de tal manera que es 
permeti el fàcil desmuntatge per fer possible el manteniment o revisió de l'eix que 
allotja. Per aquest motiu, el suport està constituït per dues meitats unides per 
cargol - femella de M10, on el cargol estarà roscat directament a la peça. 

Les característiques de la femella M8 utilitzats es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex G. 

El suport de l'eix anirà fixat al braç superior utilitzant soldadura TIG amb argó i 
heli, amb una altura de soldadura de 5 mm. 

 

Per evitar un desgast excessiu entre els components durant la basculació i 
l'elevació, es col·locarà un casquet de fricció amb valona SBB 45x70 de la marca 
IBINSA que proporcionarà un lliscament excel·lent entre components, sense 
necessitat de manteniment. 
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5.4. Sistema Hidràulic. 

 

El sistema hidràulic estarà format per tots els elements hidràulics instal·lats al 
camió bolquet, amb l'objectiu de transformar la potència mecànica que obtenim 
del motor del vehicle, en potència hidràulica. Aquesta potència hidràulica serà la 
que es farà servir per accionar el conjunt de cilindres - pistons del sistema i 
obtenir l'objectiu final de elevar i bascular la caixa  a fi d’aconseguir la 
descàrrega del material. 

5.4.1. Descripció dels elements hidràulics 

El conjunt d'elements que configuraran el sistema hidràulic seran: 

a. Pressa de Força (P.d.F.) + Kit de muntatge 

b. Bomba hidràulica 

c. Sistema d'unió Caixa de canvis - Pressa de Força 

d. Sistema d'unió Pressa de Força - Bomba hidràulica 

e. Dipòsit 

f. Fluid hidràulic 

g. Cilindres hidràulics 

h. Vàlvula limitadora de pressió 

i. Vàlvules 3/2 

j. Vàlvula d'estrangulament 

k. Vàlvula antiretorn 

l. Filtre d'aspiració 

m. Filtres de retorn 

n. Conductes i juntes 

o. Comandament de control 

 

A continuació es descriurà cadascun dels elements anteriors, explicant la seva 
principal funció dins del sistema hidràulic. 

 

a. Pressa de Força (P.d.F.) + Kit de muntatge 

La pressa de Força s'encarregarà de transmetre la potència mecànica de la 
caixa de canvis del vehicle cap a la bomba hidràulica. La P.d.F. conté un eix 
mòbil que, a través d'un accionament mecànic, permet embragar i desembragar 
aquest eix i unir-ho directament a la caixa de canvis del vehicle. 

Si la P.d.F. esta desembragada, el sistema hidràulic no rep cap tipus de potència 
i, per tant, no es pot fer servir. En canvi, si s'acciona la P.d.F. mitjançant 
l'accionament mecànic, el sistema estarà embragat a la caixa i tindrà potència 
hidràulica per usar. 



Albert Mora Murciano  

 - 92 - 

 

Figura 61. Instal·lació de la Pressa de Força al vehicle 

 

 

Figura 62. Funcionament de la Pressa de Força. 

   

b. Bomba hidràulica 

La bomba hidràulica serà l'element que transforma l'energia mecànica en energia 
hidràulica del fluid que mou. Aquesta s'encarregarà de moure el fluid hidràulic 
des dels punts de baixa pressió als punts d'alta pressió gràcies al treball mecànic 
que s'obté del motor del vehicle. 

 

 

c. Sistema d'unió Caixa de canvis - Pressa de Força 

El sistema d'unió entre la caixa de canvis i la pressa de força serà l'encarregat 
d'unir els dos elements i fer possible la transmissió de potència entre ells, alhora 
que farà possible l'acció d'embragatge / desembragatge. 
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d. Sistema d'unió Pressa de Força - Bomba hidràulica 

El sistema d'unió entre la pressa de força i la bomba hidràulica serà l'encarregat 
d'unir els dos elements i fer possible la transmissió de potència entre ells. 

 

e. Dipòsit 

El dipòsit serà l'element estàtic que actuarà com a recipient del fluid hidràulic 
quan el sistema no estigui en funcionament, o del líquid d'excés quan aquest 
s'està utilitzant. 

 

f. Fluid hidràulic 

El fluid hidràulic serà l'encarregat de transmetre l'energia mecànica que li entrega 
la bomba en forma de pressió i impulsar els diversos pistons. El fluid hidràulic 
circularà per tot el circuit hidràulic. 

 

g. Cilindres hidràulics. 

Els cilindres hidràulics seran els encarregats de realitzar la força d'impulsió sobre 
la caixa basculant per elevar-la, i sobre els elements de fixació de les ròtules per 
anclar-les o alliberar-les. 

 

h. Vàlvula limitadora de pressió 

La funció d'aquesta vàlvula serà la de limitar la pressió del circuit hidràulic a 175 
bar. Si la bomba entregués més pressió que aquest valor, l'excés de cabal 
hidràulic seria expulsat de retorn cap al dipòsit. 

 

i. Vàlvules 3/2 

Les vàlvules 3/2 (3posicions, 2 vies) seran les encarregades de permetre el pas 
del fluid hidràulic cap a un extrem o l'altre del cilindre hidràulic per impulsar-lo 
cap a un dels dos sentits, o de bloquejar el sistema. 

 

 

 

La posició neutre de la vàlvula serà la de bloqueig del sistema, i serà actuada 
cap a qualsevol de les dues posicions elèctricament. 

 

 

j. Vàlvula d'estrangulament 

La funció de la vàlvula d'estrangulament serà la d'evitar que el fluid hidràulic 
situat dins del cilindre retorni cap al dipòsit a una velocitat excessivament alta, 
degut a l’impuls de la càrrega. D'aquesta manera, la velocitat del fluid estarà 
controlada. 
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k. Vàlvula antiretorn 

La vàlvula antiretorn permetrà el pas lliure del fluid hidràulic quan aquest circuli 
des del dipòsit cap al pistó, però evitar el seu pas en sentit invers, obligant a 
passar el fluid per la vàlvula estranguladora. 

Es un esquema de dues vàlvules en paral·lel que limita la velocitat del fluid 
hidràulic tant sols a la baixada del pistó. 

 

l. Filtre d'aspiració 

El filtre d'aspiració permetrà que les impureses dipositades o acumulades al 
dipòsit no accedeixin a la bomba hidràulica quan aquesta succioni el fluid de 
l'interior del dipòsit. 

 

m. Filtres de retorn 

El filtre de retorn retindrà les impureses acumulades al fluid hidràulic durant la 
circulació d'aquest pel circuit. El fluid serà filtrat pel filtre de retorn just abans de 
ser abocat al dipòsit. 

 

n. Conductes i juntes 

Els conductes seran els encarregats de fer circular el fluid entre els diferents 
elements hidràulics del sistema. Els conductes estaran units i subjectats per les 
juntes a l'estructura. 

 

o. Comandament de control 

 
El comandament de control és l'element on es disposen els diferents 
accionadors mecànics (palanques) per activar i utilitzar el sistema hidràulic. 

 

 

Hi haurà la possibilitat d'instal·lar una vàlvula de seguretat, que en el moment 
que la vàlvula detecti que s'està treballant per sobre de 200 bar degut a un excés 
de càrrega, desactivi el sistema automàticament per protegir tota la instal·lació 
contra danys o possibles explosions dels pistons hidràulics. 
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5.4.2. Selecció dels elements 

 

En aquest apartat es definirà l'element que s'ha escollit per muntar al sistema 
hidràulic i les seves principals característiques tècniques.  

 

a. Pressa de Força (P.d.F.) + Kit de muntatge 

La pressa de Força seleccionada per instal·lar-la al sistema hidràulic serà la 
P.d.F. 50-30-133 de la marca OMFB. 

 

Característiques tècniques: 

  - Parell màxim: 320 Nm 

  - Posició de muntatge: Inferior 

  - Sortida: Posterior 

  - Rotació: Horària 

  - Kit de muntatge: 154-3-6014 

  - Vàlid per vehicles SCANIA 

 

 

Les característiques de la Pressa de Força es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex R. 

 

b. Bomba hidràulica 

La bomba hidràulica seleccionada per instal·lar al sistema hidràulic serà el model 
HPH ISO-22 de la marca OMFB (codi 105-011-10226) 

 

Característiques tècniques: 

  - Cabal màxim: 22,15 L/min 

  - Pressió màx continua: 290 bar 

  - Pressió punta: 325 bar 

  - Velocitat màx. continua: 2500 rpm 

  - Velocitat punta: 3000 rpm 

  - Velocitat mínima: 300 rpm 

  - Rotació: dreta 

  - Orifici entrada/sortida: G1/2 / G1/2  
 

 

Les característiques de la Bomba hidràulica es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex S. 
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c. Sistema d'unió Caixa de canvis - Pressa de Força 

El sistema d'unió entre la caixa de canvis del vehicle i la pressa de força 
seleccionat per instal·lar al sistema hidràulic serà el model 12-35 de la marca 
OMFB (codi 09703528012), específic per camions SCANIA amb caixa de canvis 
GRS-905. 

Les característiques del sistema d'unió Caixa de canvis - Pressa de Força es 
troben definides al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex T. 

 

d. Sistema d'unió Pressa de Força - Bomba hidràulica 

El sistema d'unió entre la Pressa de Força i la Bomba hidràulica seleccionat per 
instal·lar al sistema hidràulic serà de la marca OMFB (codi 11400011872), 
específic per camions SCANIA amb bomba hidràulica ISO. 

Les característiques del sistema d'unió Pressa de Força - Bomba es troben 
definides al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex U. 

 

e. Dipòsit 

El dipòsit seleccionat per instal·lar al sistema hidràulic serà un dipòsit estàndard 
de la marca OMFB amb orifici per situar-hi el filtre d'aspiració (codi 
13550000410), amb una capacitat de 40 litres. 

 

Figura 63. Dipòsit del sistema hidràulic. 

 

Les característiques del dipòsit es troben definides al Volum III (Annexes), 
Capítol 1, Annex V. 

 

f. Fluid hidràulic 

El fluid hidràulic seleccionat per instal·lar al sistema hidràulic serà el model 
RENOLIN HVI 46 de la marca RENOLIN amb les següents característiques: 

 - Viscositat cinemàtica a 40ºC: 32 mm2/s 

 - Índex de viscositat: 160 

 - Densitat a 15ºC: 875 kg/m3 

 - Punt d'inflamació Cleveland: 200ºC 

Les característiques del fluid hidràulic es troben definides al Volum III (Annexes), 
Capítol 1, Annex V. 
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g. Cilindres hidràulics. 

El cilindre hidràulic principal que s'instal·larà serà el model 40 BV 18 de la marca 
BLOHM & VOSS (BV) amb les següents característiques: 

  

- Cilindre de doble efecte  

- Diàmetre del pistó: 50,8 mm 

- Carrera: 457,2 mm 

- Pressió de treball: 175 bar 

- Pressió màxima: 200 bar 

 

Les característiques del cilindre hidràulic principal es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex X. 

 

h. Vàlvula limitadora de pressió 

La vàlvula limitadora de pressió que s’instal·larà al sistema hidràulic serà el 
model FE-40 CE 24V de la marca OMFB (codi 12100400563) amb el kit de 
muntatge de plat al dipòsit (codi 121-991-00112). 

  

Figura 64. Vàlvula limitadora de pressió i el seu esquema de funcionament. 

 

Les característiques de la vàlvula limitadora de pressió es troben definides al 
Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex Y. 
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i. Vàlvules 3/2 

La vàlvula 3/2 que s’instal·larà al sistema hidràulic serà el model 5EV-175-3-D-2-
3-02-24V de la marca BOSCH REXROTH. 

  

- Pressió màxima: 350 bar  

- Caudal màxim: 80 l/min 

- Voltatge: DC 24V 

- Posició neutre: central 

  

 
Les característiques de la vàlvula 3/2 es troben definides al Volum III (Annexes), 
Capítol 1, Annex Z. 

 

j. Vàlvula d'estrangulament 

La vàlvula d’estrangulament que s’instal·larà al sistema hidràulic serà de la 
marca OMFB (codi 12500100031). 

 

Figura 65. V lvula d’estrangulament. 

 

Les característiques de la vàlvula d’estrangulament es troben definides al Volum 
III (Annexes), Capítol 1, Annex AA. 

 

k. Vàlvula antiretorn 

La vàlvula antiretorn que s’instal·larà al sistema hidràulic serà de la marca OMFB 
(codi 12300100035). 

 

Figura 66. Vàlvula antiretorn. 

 

Les característiques de la vàlvula antiretorn es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex AB. 
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l. Filtre d'aspiració 

El filtre d’aspiració que s’instal·larà al sistema hidràulic serà de la OMFB (codi 
11800141055), amb un cabal màxim de 30 l/min i una retenció de 60 µm. 

 

Figura 67. Filtre d’aspiració. 

 

Les característiques del filtre d’aspiració es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex AC. 

 

m. Filtres de retorn 

El filtre de retorn que s’instal·larà al sistema hidràulic serà de la OMFB (codi 
11800134054), amb un cabal màxim de 65 l/min i una retenció de 25 µm. 

 

Figura 68. Filtre de retorn. 

 

Les característiques del filtre de retorn es troben definides al Volum III 
(Annexes), Capítol 1, Annex AD. 

 

n. Conductes i juntes 

Tots els conductes i unions del sistema hidràulic provindran del catàleg de la 
marca HIDRAULICA CARRERA SL, tot i que no s’entra molt en detall en aquesta 
elecció. 

Els conductes escollits per l’ instal·lació seran de ½ GAS de diàmetre per fer 
possible l’acoblament amb la bomba i les vàlvules. 
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o. Comandament de control 

 
El comandament de control és l'element on es disposen els diferents 
accionadors mecànics (palanques) per activar i utilitzar el sistema hidràulic. 

Aquest estarà format per: 

 - Palanca A: activació / desactivació de la Presa de Força. 

 - Palanca B: selecció del tipus de descàrrega a realitzar. 

 - Palanca C: Abans / Retrocés del pistó hidràulic. 

 

 

Figura 69. Situació dels comandaments de control del sistema bolquet (I). 

 

 

 

Figura 70. Situació dels comandaments de control del sistema bolquet (II). 
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La zona de comandament de control del sistema bolquet inclou tots els botons i 
palanques per acoblar la pressa de força a la caixa de canvis, l'encesa de la 
bomba hidràulica, l'activació de totes les electrovàlvules, així com la palanca de 
moviment dels cilindres hidràulics cap als dos sentits de funcionament. 

 

5.4.3. Ubicació dels elements 

A continuació, es mostrarà la ubicació i la interconnexió entre els diferents 
elements hidràulics. 

 

 

Figura 71. Situació del diferents elements hidràulics. 

 

1. Pressa de Força 

2. Sistema unió Pressa de Força – Bomba 

3. Bomba hidràulica 

4. Conducte d’aspiració 

5. Entrada al dipòsit 

6. Dipòsit 

7. Conjunt Vàlvula 3/2, vàlvula antiretorn i vàlvula d’estrangulament. 

8. Tap del dipòsit 

9. Vàlvula limitadora de pressió 

10. Cilindre hidràulic. 

7 
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5.4.4. Esquema de l'instal·lació dels elements hidràulics per accionar 
el cilindre principal. 

 

 

Figura 72. Esquema de la situació dels elements hidràulics. 
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5.4.5. Esquema de l'instal·lació dels elements hidràulics per accionar 
els cilindres secundaris. 

 

 

Figura 73. Esquema de la situació dels elements hidràulics. 
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5.5. Sistema Tancament Portes. 

El sistema de tancament de portes seran aquells elements que s'encarregaran 
de permetre la fàcil i còmode obertura i tancament de les portes del camió, tant 
les portes laterals com la porta posterior. 

El tipus de Sistema de Tancament de Portes dependrà dels requeriments del 
clients, ja que ve influït directament per l’ús que tindrà el vehicle. En aquest cas, 
es dissenyarà un Sistema de Tancament de Portes aplicable a un ús més versàtil 
del vehicle, ja que és el més usat per l’aplicació urbana. 

5.5.1. Sistema de tancament de portes laterals.  

El sistema de tancament de portes laterals permetrà subjectar les portes laterals 
en posició tancada mentre el material sigui transportat o durant la descàrrega 
posterior, i permetrà obrir-les quan la descàrrega es realitzi per el lateral 
corresponent. 

La subjecció es realitzarà a partir d'un sistema mordassa, format per un braç 
abatible, el qual pot desplaçar-se amb l'objectiu de fixar la mordassa dins del 
suport (fixació de la porta tancada) o alliberar la mordassa (obertura de la porta). 

 

      

Figura 74. Descripció del sistema de tancament de portes laterals.                                  
a) posició tancada   b) posició oberta. 

 

S'ha escollit aquesta solució perquè és un sistema econòmic, senzill d'instal·lar, 
segur i fàcil d'utilitzar per l'operari. 

S'instal·laran 4 sistemes mordassa a la caixa basculant, dos a cada porta lateral, 
situats un a l'extrem anterior i l'altre a l'extrem posterior. El component a instal·lar 
serà GN 851 de la marca GANTER GRIFF.  

Les característiques i dimensions del component es troben definides al  Volum 
III, Capítol 1, Annex AE. 
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5.5.2. Sistema de tancament de porta posterior.  

El sistema de tancament de la porta posterior permetrà subjectar la porta 
posterior en posició tancada mentre el material sigui transportat o durant la 
descàrrega lateral, i permetrà obrir-les quan la descàrrega es realitzi 
posteriorment. 

 

Figura 75. Descripció del sistema de tancament de la porta posterior. 

 

La subjecció es realitzarà a partir d'un sistema d'anclatge en forma de "L", el qual 
pot rotar verticalment, accionat per un petit cilindre hidràulic. Quan es desitgi 
mantenir la porta tancada, l'anclatge es situarà paral·lel a la porta posterior, 
impedient la seva obertura. Per contra, quan es desitgi obrir la porta, es farà rotar 
el topall, deixant lliure el recorregut de la porta. 

 

   

Figura 76. Rotació del sistema d'anclatge de la porta lateral. 

 

S'ha escollit aquesta solució perquè és un sistema automàtic que permetrà fer la 
descàrrega posterior sense necessitat de desplaçament del conductor, amb 
elevada rapidesa de descàrrega, augmentar notablement la seguretat del 
tancament de la porta i viable econòmicament. 
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Els elements del sistema de fixació de la porta posterior es troben definits als 
plànols P7.28, P7.29, P7.30, P7.31 i P7.32. 

Les característiques del pistó hidràulic HM250 de la marca HP SYSTEMS es 
troben definides al Volum III (Annexes), Capítol 1, Annex AF. 
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5.6. Camió Bolquet de descàrrega trilateral 

A continuació es mostrarà el conjunt de camió bolquet totalment muntat i 
finalitzat en les seves tres possibles posicions; de manera convencional, durant 
la descàrrega posterior i durant la descàrrega per qualsevol dels dos costats del 
vehicle. 

5.6.1. Camió Bolquet. Posició horitzontal durant el transport. 

 

Figura 77. Vista superior del Sistema Bolquet horitzontal. 

 

 

 

Figura 78. Camió Bolquet. Posició horitzontal durant el transport. 
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5.6.2. Camió Bolquet. Descàrrega posterior.  

 

Figura 79. Sistema Bolquet. Descàrrega posterior. 

 

Figura 80. Camió Bolquet. Descàrrega Posterior.  
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5.6.3. Camió Bolquet. Descàrrega lateral.  

 

Figura 81. Sistema Bolquet. Descàrrega lateral. 

 

 

Figura 82. Camió Bolquet. Descàrrega lateral. 
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CAPÍTOL 6: 
FUNCIONAMENT DEL 

DISSENY 

En aquest capítol s’explicarà detalladament tot el funcionament de tots els 
elements que fan possible l'elevació i la basculació de la caixa per descarregar el 
material tant per la part posterior com lateralment. 

  

Es dividirà l’explicació del funcionament a partir dels dos moviments que pot tenir 
el sistema: 

 

- Descàrrega convencional del material, abocant-lo per la part posterior del 
vehicle. 

- Descàrrega lateral del material, abocant-lo per costat dret / esquerra del 
vehicle. 
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6.1. Descàrrega convencional del material 
(posterior).  

 

En aquest apartat s’explicarà el funcionament del sistema bolquet per permetre 
la descàrrega posterior del material. 
 
Una vegada el vehicle hagi arribat al seu destí, després del transport de la 
càrrega, i hagi orientat el camió cap al lloc on es desitja abocar el material, el 
conductor activarà el sistema hidràulic a través d'un interruptor de palanca, el 
qual permetrà unir la Pressa de Força a la caixa de canvi del vehicle alhora que 
s'accionarà la bomba hidràulica. 
 
A partir d'aquí, el sistema hidràulic ja tindrà força hidràulica per fer possible la 
descàrrega del material. 
 
A continuació, el conductor seleccionarà el tipus de descàrrega que es realitzarà 
mitjançant un comandament de palanca, el qual evita la possibilitat de 
seleccionar dos tipus de descàrrega simultàniament: 
 
 - Descàrrega posterior (P). 
 - Descàrrega lateral dret (R). 
 - Descàrrega lateral esquerra (L). 
 
En aquest cas, es seleccionarà la posició de descàrrega posterior (P). 
 
Al desplaçar la palanca cap a la posició "Descàrrega Posterior", s'activaran les 
electrovàlvules de les dues ròtules davanteres del sistema, desplaçant-les cap a 
la posició de recollida del pistó hidràulic, amb la qual cosa, aquestes ròtules 
quedaran lliures de moviment. 
 
Prèviament, abans de començar la descàrrega, es procedirà a l'obertura de la 
porta posterior, accionat directament per mitjà d'un polsador que activarà 
l'electrovàlvula i desbloquejarà la porta posterior. 
 
Una vegada oberta la porta, es procedirà a l'elevació de la caixa basculant amb 
el material al seu interior. Aquest moviment es realitzarà amb una tercera 
palanca (activant-la cap endavant), la qual activarà l'electrovàlvula del pistó 
hidràulic principal, deixant corre el fluid hidràulic cap al seu interior i fent possible 
que el pistó es desplegui cap a enfora de la camisa, i començant l'ascens de la 
caixa basculant. 
 
El pistó anirà elevant la caixa basculant fins que aquesta arribi al seu màxim, 
limitat amb un fi de carrera dins del cilindre, el qual tornarà l'electrovàlvula a la 
posició inicial. L'electrovàlvula en posició neutral mantindrà el pistó en la posició 
que es trobava fent impossible que aquest caigui per accident. 
 
Aquesta configuració actuarà com a sistema de seguretat ja que en cas d'un 
possible accident alertat pel conductor, aquest deixaria d'activar la palanca i el 
pistó es quedaria bloquejat en la posició en que estava. 
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Una vegada descarregat  tot el material, es desplaçaria la palanca cap a darrera. 
Llavors, l'electrovàlvula s'activaria però en sentit  invers, permetent el buidatge 
del fluid hidràulic de l'interior del cilindre i, per tant, que el sistema retorni a l'estat 
horitzontal. 
 
Per acabar, es situaria la palanca de "Selecció del tipus de descàrrega" en 
posició neutre i es procedirà al bloqueig de la porta posterior (desactivant el 
polsador). 
 
Les ròtules tornaran a estar fixades gràcies a que totes les electrovàlvules dels 
pistons de les ròtules s'activaran en posició inversa i impulsaran el pistó cap al 
seu exterior. 
Les electrovàlvules dels pistons de les ròtules no es desactivaran fins que la 
pressa de força no es desactivi. Serà llavors quan aquestes quedin en posició 
neutre (de bloqueig), fixant de les ròtules per impedir l'alliberació de la caixa. 
 
Finalment es desactivarà la pressa de força de la caixa de canvi del camió. 
 
Per temes de seguretat, el vehicle no es podrà posar en moviment quan la 
pressa de força estigui connectada, o la palanca de "Selecció del tipus de 
descàrrega" estigui activada. 
 
La palanca de "Selecció del tipus de descàrrega" no es podrà moure mentre el 
pistó estigui aixecat. 
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6.2. Descàrrega lateral del material. 

 
En aquest apartat s’explicarà el funcionament del sistema bolquet per permetre 
la descàrrega lateral del material, tot i que el funcionament principal serà similar. 
 
Una vegada el vehicle hagi arribat al seu destí, després del transport de la 
càrrega, i hagi orientat el camió cap al lloc on es desitja abocar el material, el 
conductor activarà el sistema hidràulic a través d'un interruptor de palanca, el 
qual permetrà unir la Pressa de Força a la caixa de canvi del vehicle alhora que 
s'activarà la bomba hidràulica. 
 
A partir d'aquí, el sistema hidràulic ja tindrà força hidràulica per fer possible la 
descàrrega del material. 
 
A continuació, el conductor seleccionarà el tipus de descàrrega que es realitzarà 
mitjançant un comandament de palanca, el qual evita la possibilitat de 
seleccionar dos tipus de descàrrega simultàniament: 
 
 - Descàrrega posterior (P). 
 - Descàrrega lateral dret (R). 
 - Descàrrega lateral esquerra (L). 
 
En aquest cas, es seleccionarà la posició de descàrrega lateral, ja sigui per 
descarregar pel costat dret (R) o per l'esquerra (L). 
 
Al desplaçar la palanca cap a la posició "Descàrrega Lateral dret" o "Descàrrega 
Lateral esquerra" , s'activaran les electrovàlvules de les dues ròtules del costat 
invers, desplaçant-les cap a la posició de recollida del pistó hidràulic, amb la qual 
cosa, aquestes ròtules quedaran lliures de moviment. 
Si la descàrrega es desitja realitzar cap al costat dret del vehicle, les ròtules que 
s'alliberaran seran les de l'esquerra i a l'inversa. 
 
Prèviament, abans de començar la descàrrega, es procedirà a l'obertura de la 
porta posterior. En aquest cas, degut a la complexitat d'automatitzar el procés, 
es realitzarà una obertura manual, obrint les mordasses de la porta que la fixen a 
la caixa. 
 
Una vegada oberta la porta, es procedirà a l'elevació de la caixa basculant amb 
el material al seu interior. Aquest moviment es realitzarà amb una tercera 
palanca (activant-la cap endavant), la qual activarà l'electrovàlvula del pistó 
hidràulic principal, deixant corre el fluid hidràulic cap al seu interior i fent possible 
que el pistó es desplegui cap a enfora de la camisa, i començant l'ascens de la 
caixa basculant. 
 
El pistó anirà elevant la caixa basculant fins que aquesta arribi al seu màxim, 
limitat amb un fi de carrera dins del cilindre, el qual tornarà l'electrovàlvula a la 
posició inicial. L'electrovàlvula en posició neutral mantindrà el pistó en la posició 
que es trobava fent impossible que aquest caigui per accident. 
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Aquesta configuració actuarà com a sistema de seguretat ja que en cas d'un 
possible accident alertat pel conductor, aquest deixaria d'activar la palanca i el 
pistó es quedaria bloquejat en la posició en que estava. 
 
Una vegada descarregat  tot el material, es desplaçaria la palanca cap a darrera. 
Llavors, l'electrovàlvula s'activaria però en sentit  invers, permetent el buidatge 
del fluid hidràulic de l'interior del cilindre i, per tant, que el sistema retorni a l'estat 
inicial. 
 
Per acabar, es situaria la palanca de "Selecció del tipus de descàrrega" en 
posició neutre i es procedirà al bloqueig i fixació manual de la porta lateral del 
costat de la descàrrega. 
 
Les ròtules tornaran a estar fixades gràcies a que totes les electrovàlvules dels 
pistons de les ròtules s'activaran en posició inversa i impulsaran el pistó cap al 
seu exterior. 
Les electrovàlvules dels pistons de les ròtules no es desactivaran fins que la 
pressa de força no es desactivi. Serà llavors quan aquestes quedin en posició 
neutre (de bloqueig), fixant de les ròtules per impedir l'alliberació de la caixa. 
 
Finalment es desactivarà la pressa de força de la caixa de canvi del camió. 
 
Per temes de seguretat, el vehicle no es podrà posar en moviment quan la 
pressa de força estigui connectada, o la palanca de "Selecció del tipus de 
descàrrega" estigui activada. 
 
La palanca de "Selecció del tipus de descàrrega" no es podrà moure mentre el 
pistó estigui aixecat. 
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CAPÍTOL 7: 
CONCLUSIONS 

En aquest capítol es definiran les conclusions a les quals s’ha arribat una vegada 
desenvolupat el projecte.   

 A través dels resultats obtinguts de les enquestes realitzades al “Estudi 
de mercat” es pot determinar que el producte tindrà cert interès ja sigui 
pel col·lectiu de conductors professionals, com per la resta de conductors 
o vianants. 

 Des de l’àmbit ambiental, es pot concloure que l’ús d’aquest sistema 
bolquet permet reduir un 20% del combustible que s’utilitza durant la 
descàrrega del camions actualment. 

 Des de l’àmbit social, es pot concloure que l’afectació al trànsit de 
vehicles es veurà reduïda notablement, sobretot en l’ús dins de pobles o 
ciutats  

 Des de l’àmbit tècnic, es pot concloure que el sistema bolquet obtingut 
satisfarà tots els requisits definits a l’inici del projecte, fent possible la 
descàrrega posterior i lateral de forma segura, còmoda y senzilla. A més, 
caldrà destacar la facilitat per acoblar el sistema a vehicles que ja s’usen 
a l’actualitat. 

 Des de l’àmbit econòmic s’ha ajustat al sobrecost que la gent estaria 
disposada a invertir per la descàrrega 3 direccions (1.500 – 2.000 € 
extra). 
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CAPÍTOL 8: 
MILLORES I 

DESENVOLUPAMENT 
POSTERIOR 

En aquest capítol es definiran totes les millores o tasques a desenvolupa en les 
següents fases del projecte que no s’han pogut solucionar o estudiar amb 
profunditat en aquesta fase inicial: 

 S’estudiarà i es definirà al detall el muntatge i unió de tots els element 
hidràulics, ja sigui entre ells o al bastidor del vehicle. 

 Es realitzarà el disseny de la caixa del material per a cada tipologia 
segons la finalitat demandada pel client. 

 S’automatitzarà tot el sistema bolquet: cilindre principal, bloqueig / 
desbloqueig de les ròtules i obertura / tancament de totes les portes del 
sistema. L’objectiu d’aquest apartat seria reduir al màxim el temps 
improductiu durant la descàrrega i anul·lar qualsevol desplaçament del 
conductor fora de la cabina del vehicle. 

 Es milloraria o dissenyaria un sistema de protecció del conjunt ròtules – 
allotjament per protegir-ho davant la possible pol·lució, sorra o brutícia 
acumulada al seu interior. 
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CAPÍTOL 9:  
ESTUDI ECONÒMIC  

 

L’estudi econòmic del projecte del sistema hidràulic per descàrregues en tres 
direccions és de 9.930,92 €, I.V.A. exclòs. 

L’estudi econòmic esmentat inclou la fabricació completa del sistema, excloent 
del pressupost el transport i la instal·lació corresponent. 
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CAPÍTOL 10: 
BIBLIOGRAFIA 

10.1. Webs consultades. 

Aquestes són les webs més consultades durant el disseny de l’escala mecànica. 

 

- http://es.wikipedia.org.  Informació sobre camions bolquets. 

- http://www.construmatica.com/Volquete Riscs dels camions bolquet 

- http://aceroselalamo.com/productos-2/ Tipologia d’acer. 

- www.cvr.etsia.upm.es Tipologia i perfils d’acer. 

- www.thyssenkrupp.com Tipologia d’acer. 

- http://spanish.alibaba.com Tipologia d’escombretes i preus. 

- http://www.gaessa.com Característiques de casquets de fricció. 

- www.pedro-roquet.com Característiques elements hidràulics. 

- http://www.fher.com/productos_de_hidraulica_fher.html   Característiques 
elements hidràulics. 

- www.youtube.com/  Funcionament del camió bolquet. 

- www.tracepartsonline.net.  Models normalitzats CAD. 

- www.ugatu.com/ Característiques d’elements d’unió. 

- www.truckpaper.com Exemples de camions bolquet. 

 

 

 

http://www.cvr.etsia.upm.es/
http://www.fher.com/productos_de_hidraulica_fher.html
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10.2. Catàlegs consultats. 

Aquests són els catàlegs consultats durant el disseny del sistema de descàrrega 
en tres direccions són:. 

 

- Catàleg THYSSENKRUPP. Fabricant d’acers. Tipologies d’acers. 

- Catàleg SKF. Fabricant de grasses. 

- Catàleg METAL SERVICES. Fabricació d’acers. Tipologies d’acers. 

- Catàleg DEL METAL. Fabricant d’aluminis. Tipologies d’aluminis. 

- Catàleg GAES. Fabricant de volanders, casquets antifricció i circlips. 

- Catàleg UGATU. Fabricant de cargols i femelles. 

- Catàleg ROQUET. Fabricant components hidràulics. 

- Catàleg FHER. Fabricant components hidràulics. 

- Catàleg SCANIA. Característiques del vehicle. 

 

10.3. Normes consultades. 

Les normes utilitzades pel disseny del sistema de descàrrega en tres direccions 
són: 

 

- Directiva 96/26/CE. Dimensions i masses màximes autoritzades pel 
transport en carretera. 

- UNE 115228:2000. Subjecció de la caixa basculant. 

- UNE 115408:2005. Maquinària para moviment de terres. Dúmpers. 
Terminologia i especificacions. 

- UNE-EN-474-6:2007+A1:2009. Maquinària per moviment de terres. 
Seguretat. 

- DIN 471. Tipus d’anelles de seguretat normalitzades. 

- DIN 125. Tipus de volanderes normalitzades. 

- DIN 934. Tipus de femelles. 

- DIN 912. Tipus de cargols. 

- UNE 26470. Normativa ambiental de tracte al final de la vida útil.  

- DIN 7168. Normativa de toleràncies generals 
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10.4. Llibres consultats. 

Els llibres utilitzats pel disseny del sistema de descàrrega en tres direccions són: 

 

- Robert L. Norton; Disseny de màquines 

- José Roldán Viloria; Neumática, Hidráulica y Electricidad Aplicada 

- José Roldán Viloria; Prontuario de Hidráulica Industrial 

- AENOR; Catàleg d’acers 

10.5. Programes informàtics utilitzats. 

Els programes informàtics utilitzats pel disseny del sistema de descàrrega en tres 
direccions són: 

 

- Solidworks. Disseny en 3D del projecte. 

- Autocad. Disseny en 2D del projecte. 

- SAM. Anàlisi i disseny de mecanismes.  

 


