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CAPÍTOL 1: 

AVALUACIÓ 

ECONÓMICA 

ESTIMADA 

A continuació es realitzarà una avaluació econòmica estimada del pressupost 

total, així com un pressupost detallat del cost de cadascuna de les parts del 

projecte. 
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1.1. Estructura Portant. 

El pressupost de l'estructura portant inclourà tots els elements resistent que 

configuren el suport de la caixa basculant i la uneix amb el bastidor del vehicle. 

 

ESTRUCTURA PORTANT 

  

Element Unitats Preu Unitari Total 

Bigues transversals 2 u. 42,45 € / u. 84,90 € 

Bigues longitudinals 2 u. 37,24 € / u. 74,48 € 

Bigues interiors 2 u. 29,95 € / u. 59,90 € 

Anclatje Bastidor 12 u. 9,50 € / u. 114,00 € 

Cargols M14x30 6 u. 0,05 € / u. 0,30 € 

Femella M14 6 u. 0,03 € / u. 0,18 € 

Volandera Ø14 6 u. 0,01 € / u. 0,06 € 

Tapes Bigues longitudinals 2 u. 2,34 € / u. 4,68 € 

Soldadura  5 m. 2,50 € / m 12,50 € 

Tractament superficial     85,89 € 

    
  

TOTAL 436,89 € 

Taula 1.Pressupost Estructura Portant.  

 

1.2. Caixa Basculant. 

El pressupost de la caixa basculant inclourà la pròpia caixa basculant, les portes 

laterals i posteriors abatibles. 

 

CAIXA BASCULANT 

  

Element Unitats Preu Unitari Total 

Caixa Basculant 1 u. 3800,00 € / u. 3.800,00 € 

    
  

TOTAL 3.800,00 € 

Taula 2.Pressupost Caixa Basculant.  
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1.3. Sistema d'Elevació. 

El pressupost del sistema d'elevació inclourà tots els elements que faran 

possible l'elevació i la basculació de la caixa portant. 

SISTEMA D'ELEVACIÓ 

Element Unitats Preu Unitari Total 

Ròtula 4 u. 20,45 € / u. 81,80 € 

Allotjament de la ròtula 4 u. 59,54 € / u. 238,16 € 

Panell protecció 4 u. 13,25 € / u. 53,00 € 

Escombreta  4 u. 0,10 € / u. 0,40 € 

Topall  4 u. 5,31 € / u. 21,24 € 

Màstil  4 u. 3,32 € / u. 13,28 € 

Greix     10,50 € 

Sistema Basculació central 1 u. 84,53 € / u. 84,53 € 

Sistema Fixació caixa - braç 
superior 

1 u. 130,43 € / u. 130,43 € 

Circlips Ø38 2 u. 0,02 € / m 0,04 € 

Volandera Ø36 1 u. 0,01 € / u. 0,01 € 

Plat de pressió 1 u. 5,60 € / u. 5,60 € 

Volandera Ø12 1 u. 0,01 € / u. 0,01 € 

Cargol M12x50 1 u. 0,05 € / u. 0,05 € 

Braç Superior 2 u. 58,76 € / u. 117,52 € 

Braç Inferior + Perfil Inferior 4 u. 72,99 € / u. 291,96 € 

Eix davanter 2 u. 12,11 € / u. 24,22 € 

Circlips Ø40 4 u. 0,02 € / u. 0,08 € 

Eix posterior 1 u. 23,72 € / u. 23,72 € 

Circlips Ø40 2 u. 0,02 € / u. 0,04 € 

Volandera Ø40x20 2 u. 0,01 € / u. 0,02 € 

Eix central 1 u. 18,88 € / m 18,88 € 

Suports eix posterior 2 u. 35,65 € / m 71,30 € 

Cargols M8x30 4 u. 0,05 € / m 0,20 € 

Femella M8 4 u. 0,03 € / m 0,12 € 

Volandera Ø8 4 u. 0,01 € / m 0,04 € 

Eix del pistó 1 u. 2,44 € / m 2,44 € 

Circlip Ø30 2 u. 0,02 € / m 0,04 € 

Suport eix del pistó 2 u. 30,21 € / m 60,42 € 

Estructura Interior 1 u. 145,22 € / m 145,22 € 

Suport Estructura Interior 2 u. 29,54 € / m 59,08 € 

Femella M10 4 u. 0,03 € / m 0,12 € 

Casquets de bronce     100,00 € 

Soldadura 5 m. 2,50 € / m 12,50 € 

  
TOTAL 1.566,97 € 

Taula 3.Pressupost Sistema d’elevació.  
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1.4. Sistema Hidràulic. 

El pressupost del sistema hidràulic inclourà tots els elements hidràulic que 

transformaran la potència mecànica del motor del vehicle en potència hidràulic 

als pistons hidràulics, per a fer possible l'elevació i basculació de la caixa.  

 

SISTEMA HIDRÀULIC 

  

Element Unitats Preu Unitari Total 

Pressa de Força (P.d.F) 1 u. 300,21 € / u. 300,21 € 

Kit montatge P.d.F 1 u. 30,00 € / u. 30,00 € 

Bomba hidràulica 1 u. 230,41 € / u. 230,41 € 

Vàlvula limitadora pressió 1 u. 15,32 € / u. 15,32 € 

Filtre aspiració 1 u. 8,43 € / u. 8,43 € 

Filtre de retorn 2 u. 7,23 € / u. 14,46 € 

Unió caixa canvis - P.d.F. 1 u. 15,67 € / u. 15,67 € 

Unió P.d.F - Bomba 1 u. 17,91 € / u. 17,91 € 

Vàlvula estranguladora 2 u. 10,32 € / m 20,64 € 

Vàlvula antiretorn 1 u. 6,02 € / u. 6,02 € 

Dipòsit 1 u. 60,32 € / u. 60,32 € 

Vàlvula 3 vies 5 u. 12,63 € / u. 63,15 € 

Conductes hidràulics 20 u. 1,50 € / u. 30,00 € 

Sistema subjecció i muntatge     187,00 € 

Cilindre principal 1 u. 230,00 € / u. 230,00 € 

Cilindre del pestell de la ròtula 4 u. 35,95 € / u. 143,80 € 

Capçal pistó principal 1 u. 23,42 € / u. 23,42 € 

Eix pistó - màstil 4 u. 2,39 € / u. 9,56 € 

Circlips Ø4 8 u. 0,02 € / u. 0,16 € 

Comandaments 1 u. 120,00 € / u. 120,00 € 

Oli 40 L. 1,08 € / L. 43,20 € 

Cargols fixació pistó M4 16 u. 0,05 € / u. 0,80 € 

    
  

TOTAL 1.570,48 € 

Taula 4.Pressupost Sistema Hidràulic.  
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1.5. Tancament de Portes. 

El pressupost del tancament de portes inclourà tots els elements que fan 

possible l'obertura, fixació i tancament de les dues portes laterals i de la porta 

posterior del vehicle. 

  

TANCAMENT DE PORTES 

  

Element Unitats Preu Unitari Total 

Tancament lateral 4 u. 22,36 € / u. 89,44 € 

Eix d'anclatge 1 u. 15,69 € / u. 15,69 € 

Anclatge / Topall 2 u. 5,67 € / u. 11,34 € 

Suport de l'eix d'anclatge 4 u. 3,57 € / u. 14,28 € 

Suport a la caixa 1 u. 3,24 € / u. 3,24 € 

Circlip Ø30 2 u. 0,02 € / u. 0,04 € 

Casquet bronze Ø30x30 4 u. 2,00 € / u. 8,00 € 

Pistó hidràulic 1 u. 80,34 € / u. 80,34 € 

Unió pistó - Eix 1 u. 4,67 € / u. 4,67 € 

Unió pistó suport caixa 1 u. 4,67 € / u. 4,67 € 

Eix dels suport Ø10 2 u. 0,57 € / u. 1,14 € 

Circlip Ø10 4 u. 0,02 € / u. 0,08 € 

    
  

TOTAL 232,93 € 

Taula 5.Pressupost Tancament de Portes.  

1.6.  Muntatge i fabricació. 

En aquest pressupost s’inclourà els costos d’operaris necessaris per a la 

fabricació total de projecte i els costos directes complementaris. 

 

MUNTATGE I FABRICACIÓ 

Element Unitats Preu Unitari Total 

Oficial 1r construcció 5 h. 20,00 € / h. 100,00 € 

Peó especialista construcció 5 h. 18,00 € / h. 90,00 € 

Oficial 1º metall 3 h. 19,00 € / h. 57,00 € 

Peó especialista metall 3 h. 17,00 € / h. 51,00 € 

Oficial 1º soldadura 1,5 h. 25,00 € / h. 37,50 € 

Peó especialista soldadura 1,5 h. 22,00 € / h. 33,00 € 

Cost enginyeria     300,00 € 

  
TOTAL 668,50 € 

Taula 6.Pressupost Muntatge i Fabricació.  
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COMPLEMENTS 

  

Element Unitats Preu Unitari Total 

C. Directes Complementaris 1.655,15 € 

Taula 7.Pressupost Complements.  

 

1.7. PRESSUPOST TOTAL 

 

PRESSUPOST TOTAL 

  

Estructura Portant 436,89 € 

Caixa Basculant 3.800,00 € 

Sistema d'elevació 1.566,97 € 

Sistema hidràulic 1.570,48 € 

Tancament de portes   232,93 € 

Muntatge i fabricació 668,50 € 

Complements 1.655,15 € 

  

TOTAL 9.930,92 € 

Taula 8.Pressupost Total.  

 

El pressupost total serà de 9.930,92 €, I.V.A exclòs. 

El transport i la instal·lació del sistema no estarà inclosa en aquest preu.  
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CAPÍTOL 2: 

DEFINICIONS DE LES 

CLÀUSULES 

En aquest capítol s’indicaran tots els tràmits relacionats amb el pagament, 

garantia i terminis d’entrega de les escales mecàniques. 

També s’indicaran els tractaments i revisions que s’haurà de donar als diferents 

components del projecte per tal que tinguin les característiques necessàries per 

al bon funcionament. 

Qualsevol canvi serà possible sempre hi quan s’accepti de mutu acord entre 

l’enginyer en cap i el fabricant de les peces. 
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2.1. Clàusules generals del contracte. 

A les clàusules generals del contracte s’indicaran tots els tràmits de 

formalització per a la compra, la construcció i l’entrega del sistema bolquet.  

2.1.1. Definició i objectiu del contracte. 

El contracte tindrà com a objectiu la venta de sistemes bolquet de descàrrega en 

tres direccions per instal·lar en el bastidor del camions SCANIA P420 CR16 amb 

la finalitat de facilitar i/o millorar el temps de descàrrega del material.  

2.1.2. Pressupost del contracte. 

El pressupost del projecte, tal i com s’indica a la memòria del projecte, serà de 

9.930,92 €, I.V.A no inclòs, a pagar en dos terminis: 

- S’abonarà un 30% del import a la formalització del contracte. 

- S’abonarà un 70% del import a l’entrega del producte. 

  

Els dos imports es realitzaran a través del compte bancari de l’empresa. 

 

2.1.3. Formalització del contracte. 

La formalització del contracte es realitzarà amb les dues firmes, tant del cap de 

secció de ventes de l’empresa subministradora del sistema, com del propi 

comprador. 

 

Les firmes per la formalització del contracte es realitzaran quan s’hagi informat 

de les característiques i limitacions del producte a vendre, una vegada s’hagin 

definit les condicions del client i s’hagi acordat el pressupost del projecte. 

  

2.1.4. Termini d’execució i entrega. 

El termini d’execució de fabricació s’iniciarà una vegada transcorreguts 15 dies 

de la formalització del contracte. 

 

El termini de fabricació tindrà una durada màxima de tres setmanes, una vegada 

acceptat i formalitzat el contracte. 

Al finalitzar el producte s’informarà el client. 
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2.1.5. Forma d’adjudicació del producte. 

El sistema bolquet s’entregarà al client en menys de 72 hores. L’ instal·lació  i 

comprovació del bon funcionament de les escales mecàniques correrà a compte 

del client.  

El cost de transport, instal·lació i comprovació no s’inclou al projecte. Pressupost 

a definir segons la distància de transport i la quantitat. 

2.1.6. Garantia. 

Les escales mecàniques tindran una garantia de 2 anys en cas de mal 

funcionament de qualsevol element mecànics i/o hidràulics. 

La garantia en cas de ruptura de qualsevol peça del sistema serà fins a 3 anys. 

No s’inclou a la garantia la substitució de peces per desgast de funcionament 

com eixos, coixinets o elements de transmissió. 

 

2.2. Clàusules tècniques del projecte. 

A les clàusules tècniques del projecte s’inclourà tots els passos a realitzar per el 

bon subministrament de les peces que formaran el projecte. 

L’objectiu serà assegurar el caràcter resistent necessari de les peces, així com 

les propietats esmentades a la memòria. 

 

2.2.1. Entrada del material. 

El fabricant de les peces pel projecte s’assegurarà d’utilitzar el tipus de material 

assignat per a cada peça, així com el bon estat de la matèria prima a utilitzar. 

 

En cas de dubte sobre el material a utilitzar als components es consultarà a la 

memòria, al caixetí del projecte o al enginyer en cap del projecte. 

 

2.2.2. Operacions a realitzar. 

Les operacions a seguir per a la fabricació de les peces del sistema  seran les 

indicades a la memòria o als plànols del projecte. 

 

En cas de no indicar la manera de fabricació, es fabricaran segons la ruta 

tecnològica que cregui convenient l’enginyer de processos o disseny del propi 

fabricant. 
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2.2.3. Sortida del material 

Les peces fabricades s’entregaran al taller o secció de muntatge una vegada 

acabades i obtingut el certificat que reuneix les propietats i característiques 

indicades: 

 Dimensions bàsiques. 

 Dimensions dins les toleràncies marcades. 

 Qualitat superficial de les peces. 

 

Les peces es transportaran, des d’un lloc fins l’altre, de manera que no pateixin 

cap deformació o dany durant el transport. 

2.2.4. Verificació del material 

Per tal de comprovar la bona resistència del material i les característiques 

adequades d’aquest, es realitzar els següent assajos per tal d’afirmar la bona 

obtenció de les peces: 

 Primer assaig òptic per tal d’evitar mal acabats o danys 

superficials a les peces. 

 S’utilitzaran aparells de mesura per comprovar que les 

dimensions estan entre les toleràncies indicades. 

 Es realitzaran assajos de tracció, de fatiga i de durabilitat 

de les peces, si aquestes ho necessitessin. 

 

En el cas de realitzar els assajos a les peces s’informaria prèviament a l’enginyer 

en cap i, posteriorment, dels resultats obtinguts. 

 

2.2.5. Sortida del material. 

Les peces s’entregaran a la secció de muntatge protegides adequadament i amb 

el certificat de la bona qualitat de les peces, tant a nivell dimensional, com a 

nivell resistiu. 
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2.3. Proves a realitzar al projecte. 

Durant el disseny i muntatge del projecte es realitzaran tots el assajos necessaris 

per tal de estudiar i determinar millores en el prototip. 

 

Al tractar-se d’un nou prototip, es realitzaran assajos resistius i de durabilitat per 

tal de certificar el bon ús i funcionament del projecte. 

 

Tots els assajos i resultats s’informaran a l’enginyer en cap del projecte per tal 

d’estudiar els resultats obtinguts i decidir si cal adaptar o canviar algun 

component per tal de millor el funcionament. 
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CAPÍTOL 3: 

CARACTERÍSTIQUES 

TÈCNIQUES. 

En aquest capítol es detallaran les característiques tècniques més rellevants del 

projecte, que seran les que faran possible el correcte funcionament del sistema. 

 

Longitud total 5.000 mm 

Amplada total 2.500 mm 

Alçada total 2.030 mm 

Altura màxima durant descàrrega 4.180 mm 

Amplada màxima durant 
descàrrega 

3.400 mm 

Potència mecànica 
360 CV - 1850 Nm            

(6 cilindres, 13 litres) 

Potència elèctrica 24V, 180 Ah 

Potència hidràulica 175 bar, 22,15 L/min 

Taula 9.Característiques Tècniques.  
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CAPÍTOL 4: 

DEFINICIÓ DEL 

MATERIAL 

NECESSARI. 

A continuació es llistaran tots els elements necessaris per formar el sistema 

basculant, la quantitat i la referència de cada element. Si l'element és 

normalitzat, es mostrarà el model i la marca a on comprar-ho, sinó es detallarà el 

plànol de referència al qual s'ha de consultar. 

 

Element Quantitat Model /marca Plànol 

Bigues transversals 2 u. 
(100x100x8)x1900 / 

SABIMET 
--- 

Bigues longitudinals 2 u. 
(120x80x3)x4000 

/SABIMET 
--- 

Bigues interiors 2 u. 
(120x80x8)x560 

/SABIMET 
--- 

Subjecció al Bastidor 12 u. --- P1.2 

Cargols M14x30 6 u. DIN 931 --- 

Femella M14 6 u. DIN 934 --- 

Volandera Ø14 6 u. DIN 125-A --- 

Tapes Bigues longitudinals 4 u. --- P.1.6 

Caixa Basculant 1 u. SCHMITZ --- 
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Sistema tancament lateral 4 u. 
GN 851 / GANTER 

GRIFF 
--- 

Eix d'anclatge 1 u. --- P7.29 

Anclatge  2 u. --- P7.30 

Suport de l'eix d'anclatge 4 u. --- P7.28 

Casquet bronze SBA 30x30 4 u. IBINSA --- 

Pistó hidràulic 1 u. HM250 / HP SYSTEMS --- 

Suport Pistó Anclatge 1 u. --- P7.31 

Eix del suport  2 u. --- P7.32 

Circlip Ø10 4 u. DIN 471 --- 

Ròtula 4 u. --- P6.27 

Allotjament Ròtula Anterior 2 u. --- P1.3 

Allotjament Ròtula Posterior 
Dret 

1 u. 
--- 

P1.4 

Allotjament Ròtula Posterior 
Esquerra 

1 u. 
--- 

P1.5 

Escombreta  4 u. N 4,5-0,25 / OTA BRUSH --- 

Topall de la Ròtula 4 u. --- P6.25 

Màstil de la Ròtula 4 u. --- P6.26 

Greix   GRA-EM2 / SKF --- 

Sistema Basculació central 1 u. --- P5.23 

Sistema Fixació caixa - braç 
superior 

1 u. 
--- 

P4.15 

Circlips Ø38 2 u. DIN 471 --- 

Volandera Ø36 1 u. DIN 125-A --- 

Plat de pressió 1 u. --- P5.22 

Volandera Ø12 1 u. DIN 125-A --- 

Cargol M12x50 1 u. DIN 931 --- 

Braç Superior 2 u. --- P4.10 

Braç Inferior 4 u. --- P4.11 

Perfil Rigidesa Braç Inferior 2 u. (35x10) x 600 / SABIMET --- 

Eix davanter 2 u. --- P4.18 

Circlips Ø40 4 u. DIN 471 --- 

Eix posterior 1 u. --- P4.13 

Circlips Ø40 2 u. DIN 471 --- 

Volandera Ø40x20 2 u. --- --- 

Eix central 1 u. --- P4.21 

Suport Superior Eix Posterior 2 u. --- P4.19 

Suport Inferior Eix Posterior 2 u. --- P4.20 

Cargols M8x30 4 u. DIN 931 --- 

Femella M8 4 u. DIN 934 --- 

Volandera Ø8 4 u. DIN 125-A --- 

Eix del pistó 1 u. --- P4.16 

Circlip Ø30 4 u. DIN 471 --- 
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Suport inferior pistó 2 u. --- P4.17 

Estructura Interior 1 u. SABIMET 003.00.000 

Fixació Superior Estructura 
Interior 

2 u. 
--- 

P2.7 

Fixació Inferior Estructura 
Interior 

2 u. 
--- 

P2.8 

Femella M10 4 u. DIN 934 --- 

Casquets SBB 45x70 2 u. IBINSA --- 

Casquets SBA 40x55 2 u. IBINSA --- 

Casquets SBA 45x85 1 u. IBINSA --- 

Casquets SBA 40x35 2 u. IBINSA --- 

Casquets SBA 38x35 2 u. IBINSA --- 

Casquets SBA 36x50 1 u. IBINSA --- 

Casquets SBA 31x32 2 u. IBINSA --- 

Pressa de Força (P.d.F) 1 u. 50-30-133 / OMFB --- 

Kit montatge P.d.F 1 u. 50-30-133 / OMFB --- 

Bomba hidràulica 1 u. HPH ISO-22 / OMFB --- 

Vàlvula limitadora pressió 1 u. FE-40 CE 24V / OMFB --- 

Filtre aspiració 1 u. 118.001.410.55 / OMFB --- 

Filtre de retorn 2 u. 118.001.340.54 / OMFB --- 

Unió caixa canvis - P.d.F. 1 u. 097.035.280.12 / OMFB --- 

Unió P.d.F - Bomba 1 u. 114.000.118.72 / OMFB --- 

Vàlvula estranguladora 2 u. 125.001.000.31 / OMFB --- 

Vàlvula antiretorn 1 u. 125,001,000,35 / OMFB --- 

Dipòsit 1 u. 135.500.004.10 / OMFB --- 

Vàlvula 3 vies 5 u. 5EV-175-3-d-2-3-02-24V / 
BOSCH REXROTH 

--- 

Conductes hidràulics 20 u. 
HIDRAULICA CARRERA 

SL 
--- 

Cilindre principal 1 u. 
40 BV 18 / BLOHM & 

VOSS 
--- 

Cilindre del pestell de la ròtula 4 u. HVB 25 / HP SYSTEM -- 

Capçal pistó principal 1 u. --- P4.12 

Eix pistó - màstil 4 u. --- P6.24 

Circlips Ø4 8 u. DIN 471 --- 

Comandaments 1 u. I.GUERRA --- 

Fluid hidràulic 40 L. HVI 46 / RENOLIN --- 

Cargols M4x10 16 u. DIN 931 --- 

Cargols M8x20 16 u. DIN 931 --- 

Volandera Ø8 16 u. DIN 6340 --- 

Panell de Protecció 2 u. --- P8.33 

Taula 10.BOM (Bill of Material) del Projecte.  

La situació i col·locació de cada element es troba detallada als plànols S1, S2, 

S3, S4i S5. 
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CAPÍTOL 5: 

MANUAL DE 

MUNTATGE. 

A continuació, es definiran els passos que s'han de seguir per obtenir 

un òptim i correcte muntatge del sistema bolquet. 
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5.1. Manual de muntatge. 

 Pas 1: 

Es col·locaran les dues barres longitudinals paral·leles a una distància 

de 560 mm (entre les cares internes) i es situaran les barres 

transversals i interiors seguint la disposició del plànol 002.01.034. Una 

vegada situades dins dels marges correctes, es procedirà a la 

soldadura entre els diferents elements. 

Finalment, es situaran i soldaran els 6 suports de subjecció al bastidor 

del vehicle, seguint les dimensions del mateix plànol. 

Figura 1.Pas 1 del manual d'Instal·lació.  

 

 Pas 2: 

Es muntaran els 4 allotjaments de les ròtules, fixant les escombretes a 

pressió a l'allotjament, els màstils i els topalls de cada ròtula. 

La situació, posició i configuració del conjunt es troba definit al plànol 

006.00.000 

Figura 2.Pas 2 del manual d'Instal·lació.  
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 Pas 3: 

S'acoblaran els allotjaments als orificis de les Barres Transversals i es 

soldaran. 

A continuació, es fixaran els quatre cilindres hidràulics amb els cargols 

M4 i s'uniran al màstil de la ròtula amb els Eixos i Circlips Ø4, tal i com 

està definit als plànols 001.00.000 i 006.00.000. 

També es fixaran els panells protectors dels cilindres hidràulics amb els 

cargols i volanderes M8, definits al plànol 008.00.000. 

 

Figura 3.Pas 3 del manual d'Instal·lació.  

 

 Pas 4: 

Es soldaran els dos Recolzaments Inferiors de l'Estructura Interior 

sobre les Bigues Interiors, tal i com es defineix al plànol 002.01.034. 

 

Figura 4.Pas 4 del manual d'Instal·lació.  
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 Pas 5: 

Es soldaran els Recolzament de l'Eix Inferior del Pistó principal, i els 

dos recolzaments de l'Eix posterior a l'Estructura Interior, tal i com es 

defineix al plànol 002.02.035. 

Figura 5.Pas 5 del manual d'Instal·lació.  

 

 Pas 6: 

Es muntarà tot el Sistema d'Elevació, unint els diferents elements amb 

els components descrits a la memòria i representats al plànol 

004.00.000. 

 

Figura 6.Pas 6 del manual d'Instal·lació.  
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 Pas 7: 

En aquest apartat es recolzarà el sistema d'elevació, totalment muntat, 

sobre l'estructura resistent, i es fixarà amb els dos Suport Superior del 

Sistema d'Elevació. 

 

 

Figura 7.Pas 7 del manual d'Instal·lació.  

 Pas 8: 

Es soldarà la Biga de Basculació central a l'estructura de la caixa 

basculant, i es fixaran els sistemes d'obertura de les portes del camió, 

tant el de les portes laterals com la porta de darrera. 

El plànol de situació d'aquest elements serà el 002.04.037 i el 

007.00.000. 

Figura 8.Pas 8 del manual d'Instal·lació.  
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 Pas 9: 

A continuació, s'ajuntaran l'estructura resistent amb la caixa basculant 

fins a obtenir tot el conjunt unit, repenjat per les quatre ròtules. 

A continuació es fixaran a través de la unió del sistema de basculació 

central, tal i com es pot veure detalladament al plànol 005.00.000. 

Figura 9.Pas 9 del manual d'Instal·lació.  

 

 Pas 10: 

Per acabar, es procedirà al muntatge de tot el sistema hidràulic, 

seguint el procediment, recomanacions i normes dels fabricants. 
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CAPÍTOL 6: 

MANUAL DE 

MANTENIMENT. 

 

S’adjuntarà un manual de manteniment per tal d’allargar la vida útil del sistema 

bolquet i millorar la seva eficiència i el seu ús. 

Al manual de manteniment s’inclourà el tipus de manteniment i la freqüència amb 

la que s’haurà de realitzar per un ús adequat del sistema. 

 

El manteniment s’ha de realitzar per persones qualificades que assegurin el 

correcte procediment durant el procés de manteniment de la maquinària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albert Mora Murciano  

 - 36 - 

6.1. Manteniment mensual. 

Es realitzaran les següent operacions mensuals per tal d’aconseguir el 

manteniment  necessari d’aquestes parts: 

- Es comprovarà el nivell de fluid refrigerant a l'interior del dipòsit per evitar 

que hi hagi qualsevol fuga i que pugui deixar sense fluid el sistema i 

malmetre'l. 

- S'aplicarà greix als quatre allotjaments de la ròtules i al sistema 

d'obertura de les portes. 

- Es comprovarà l'existència de tots els cargols d'unió i fixació del sistema, 

de forma visual, per assegurar-se de que no s'ha desprès cap per les 

vibracions durant l'ús. En cas de la pèrdua d'algun cargol, es col·locaria 

un cargol nou amb les dimensions i característiques especificades a la 

memòria i plànols del projecte. 

- Es comprovarà de forma visual que no hi hagi cap element del sistema 

malmès. 

 

Totes les accions de manteniment realitzades per l’operari han de quedar 

anotades al full de seguiment del manteniment del sistema bolquet, així com 

l’operari que les ha realitzades i la data i l’hora en que s’han realitzat. 

 

6.2. Manteniment cada 6 mesos. 

Es realitzaran les següent operacions per tal d’aconseguir el manteniment 

necessari d’aquestes parts: 

- Es revisarà que tots els conductes hidràulics estiguin en bones 

condicions, que no estiguin taponats, que no tinguin fugues i que no 

estiguin degradats. 

- Es revisarà que els casquets de fricció no estiguin degradats en excés o 

malmesos degut a l'ambient al que estan exposats. 

- Es revisarà que tots els cargols estiguin ajustats amb el parell recomanat 

pel fabricant. En cas contrari, s'ajustaran als límits estipulats. 

- Es revisarà l'estat dels eixos amb l'objectiu que no s'hagin doblegat o 

malmès. 

 

S’utilitzaran element de mesura per tal de comprovar que les peces a revisar 

tinguin les mesures dins de tolerància i calibradors per tal d’evitar el doblatge del 

eixos. 

En cas de que les dimensions de les peces revisades no estiguessin dins els 

rang de tolerància es procediria a la seva substitució 



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

 

 - 37 - 

6.3. Manteniment anual. 

Es realitzaran les següent operacions per tal d’aconseguir el manteniment anual 

necessari d’aquestes parts: 

- Es realitzarà un assaig per infrarojos o ultrasons de tots els elements 

estructurals de del sistema d'elevació i estructura portant per tal d’evitar 

possibles esquerdes de l’estructura o punt febles creats per la oxidació o 

la corrosió que poder provocar una fallida del material. 

- Es revisarà tots els elements hidràulics, comprovant el correcte 

acoblament entre ells 

- Es revisaran que les vàlvules i els cilindres hidràulics, comprovant la seva 

correcta activació i que realitzin la totalitat del seu recorregut. 

- Es revisarà el sistema elèctric, assegurant que la bateria del vehicle 

aporta els 24V i que aquesta tensió acciona correctament les vàlvules. 

- Es comprovaran els punts de soldadura per evitar que hi hagi excessiva 

corrosió que pugui debilitar el sistema. 

 

En cas d’esquerdes s’hauria de procedir a la substitució de l’estructura resistent 

o                         l’ instal·lació d’un nou sistema bolquet. 

En cas d’excés de corrosió oxidació s’hauria de tractar superficialment els punts 

oxidats per tal de reduir la velocitat d’oxidació. 

 

El manteniment, la inspecció i la reparació dels elements del sistema bolquet es 

realitzaran acord a la norma DIN 31 051. 
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CAPÍTOL 7: 

IMPACTE AMBIENTAL. 

En aquest capítol es definirà quin és l'impacte ambiental que pot produir el 

projecte sobre el medi ambient. En cas de tenir un impacte ambiental elevat, 

serà necessari definir un conjunt de mesures correctores per reduir-ne l'impacte. 

 

7.1. Decisió de realitzar un EIA. 

Després d'analitzar l'afectació d'aquest projecte, al no tractar-se d'un projecte 

que alteri directament el medi ambient (moviment de terres, afectació d'aigües, o 

generació de pols) tant a la construcció com durant la vida útil del projecte, es 

determina que no cal realitzar un Estudi d'Impacte Ambiental (EIA) específic per 

aquest projecte, ja que el seu impacte serà molt baix. 

 

7.2. Accions correctores a aplicar al projecte. 

Tot i tenir un Impacte Ambiental molt baix, i no està obligats a realitzar un EIA i 

prendre mesures preventives i correctores, es descriuran certes conductes per 

tal de reduir la generació de residus al final de la vida útil del projecte. 

 

1.- Tot els elements es reciclaran, un cop finalitzada la vida útil del projecte, 

sempre hi quan les seves propietats siguin útils per la generació de nous 

productes i l'energia a aplicar per la transformació no sigui major que la de 

destrucció del producte.  



Albert Mora Murciano  

 - 40 - 

2.-  El fluid hidràulic serà tractat abans de reciclar per tal de reduir la seva 

perillositat cap al medi ambient. Tots els components que hagin estat en contacte 

amb el fluid hidràulic, se'ls hi haurà de fer un rentat previ abans del reciclatge, 

per evitar que contaminin la resta del material durant el reciclatge. 

3.- En cas de no reciclatge, els components seran dipositats en plantes o 

localitzacions especialitzats per el seu tractament final. 
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CAPÍTOL 8: 

AVALUACIÓ DE RISCS. 

Per tal d’assegurar que la màquina dissenyada en aquest projecte és segura i 

evita qualsevol dany a les persones es realitzarà una avaluació de riscs per tal 

d’obtenir el certificat CE de seguretat. 

8.1. Avaluació de Riscs. 

RISCS DEL PROJECTE SOLUCIÓ ADOPTADA 

Contacte directa amb components 

elèctrics i/o hidràulics. Riscs de salut 

pels operaris, risc mediambiental 

Els components elèctrics i hidràulics 

estan situats a zones de difícil accés 

pels operaris o d'introducció d'elements 

externs. 

Atrapament dels operaris o d'elements 

externs amb els pistons hidràulics o 

sistema d'elevació 

Els components mòbils que poden 

atrapar als operaris estan situats a 

zones de difícil accés pels operaris, ja 

que es troben al centre del bastidor del 

vehicle. 

Col·lisió de la caixa basculant amb 

operaris durant el descens de la caixa 

basculant 

Es formarà als operaris / conductors 

del perill de col·lisió durant el descens. 

Si continues el risc de col·lisió, es 

procediria a l'instal·lació d'un sistema 

acústic.  

Taula 11.Avaluació de Riscs.  


