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A.  ETAPES DEL PROCÉS 

A.1.  Tornejat  

El procés es realitza en un torn horitzontal de dos capçals. Es tracta d’un torn de la marca 

DANOBAT amb un control numèric SIEMENS 840C. Aquest torn, disposa d’un braç 

carregador que ens desplaça la peça d’un capçal a l’altre entre fases. 

El tornejat és la primera fase del procés, en l’elaboració de la roda dentada.  

Primerament, un cop la peça ha estat fixada al capçal 1 amb unes urpes, mitjançant el 

diàmetre exterior. Hem de realitzar un desbast de la peça per treure la crosta de la peça 

forjada. Això, ho realitzarem amb una eina de desbast. Aquesta eina realitzarà un refrentat i 

un cilindrat de la peça.  

La segona eina que entra en joc, serà una eina de mandrinar. Que s’encarregarà de 

desbastar el diàmetre interior. 

Per acabar l’exterior, entrarà una eina d’acabat que refrentarà i cilindrarà la peça. I 

finalment un altre eina de mandrinar ens donarà l’acabat del diàmetre interior. 

Arribat aquest punt, el pòrtic agafarà la peça i la introduirà al capçal 2 mitjançant el 

diàmetre exterior. On una eina de desbast, cilindrarà i refrentarà la peça. I posteriorment 

una d’acabat deixarà la peça a les mides del gràfic de fase. 

A la figura següent tenim una representació del capçal 2 del torn i la seva torre d’eines. 

 

Figura A.1.- Torn Danobat. 
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A.1.1.   Gràfic de Fase Tornejat (F10) 

 

ENGRANATSA FASE DEL CICLE D’ELABORACIÓ 

Màquina: 

Torn DANOBAT 

Estudiat: J.Pérez 

Dibuixat: J.Pérez 
Ref: 0325 (Roda 2ª Vel.) FASE 10A 

Data: 22/01/12 Material: Acer ZF 7B Secció: --- 

Descripció de la fase 

Refrentar, cilindrar i mandrinar un costat 

 

 

Data: Modificació Efectuat Modif. plànol 
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ENGRANATSA FASE DEL CICLE D’ELABORACIÓ 

Màquina: 

Torn DANOBAT 

Estudiat: J.Pérez 

Dibuixat: J.Pérez 
Ref: 0325 (Roda 2ª Vel.) FASE 10B 

Data: 22/01/12 Material: Acer ZF 7B Secció: --- 

Descripció de la fase 

Refrentar, cilindrar i mandrinar l’altre costat. 

 

 

Data: Modificació Efectuat Modif. plànol 
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A.2.  Tallat del dentat 

En aquesta fase es creen la totalitat dels dents de la roda. El procés  es realitza mitjançant 

un fresat per generació axial. La màquina encarregada de la fase és una talladora 

LIEBHERR LC-300. 

L’eina utilitzada en aquesta fase es una fresa mare. Aquesta eina està constituïda per una 

sèrie de cremalleres, disposades de tal manera que els seus dents formen una hèlix sobre 

el cilindre. De manera, que si es fa girar la fresa sobre si mateixa, avançant al mateix temps 

com un cargol, les vores tallants dels seus dents, engendren la superfície d’un cargol 

helicoïdal. 

En aquest procés, la fresa mare es disposa sota de la peça, a una distància i a un angle 

determinat. Que depenen de la profunditat del dent i de l’angle β. Un cop la fresa i la peça 

giren sobre el seu eix de rotació de manera sincronitzada. La fresa mare es desplaça 

axialment de sota cap a dalt, fins tallar tots els dents. 

A la figura A.2. tenim una imatge de la màquina. 

 

 

Figura A.2.- Talladora LIEBHERR  
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A.2.1.  Gràfic de Fase Tallat del dentat (F20) 

ENGRANATSA FASE DEL CICLE D’ELABORACIÓ 

Màquina: 

Talladora 

LIEBHERR 

Estudiat: J.Pérez 

Dibuixat: J.Pérez 
Ref: 0325 (Roda 2ª Vel.) FASE 20 

Data: 22/01/12 Material: Acer ZF 7B Secció: --- 

Descripció de la fase 

 Tallar el dentat  de rodadura. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL DENTAT 

Nombre de dents 35 

Mòdul normal 4,15 

Angle de pressió 20º 

Angle d’inclinació 22,5º 

Sentit d’hèlix Dreta 

Diàmetre interior 148,1mm 

Mida sobre 6 dents 71,44-71,48mm 

 

Data: Modificació Efectuat Modif. Plànol 

    

    

    



Pág. 8  Annexos 

 

A.3.  Aixamfranat 

Després de tallar el dentat,  hem de procedir a aixamfranar els dents de la roda. Aquesta 

fase és important, perquè un cop la roda estigui acabada i engrani amb la seva conjugada. 

No hi hagi interferència entre ambdós dentats. Aquest procés es realitza en una màquina 

Hurth ZEA. 

Primerament la peça és introduïda dins la màquina. Un cop introduïda, és engranada amb 

l’eina. Aquesta no és res més, que una roda conjugada de la nostra peça. Un cop estan 

perfectament engranades, l’eina girarà sobre el seu eix i arrossegarà la peça, aixamfranant 

tots i cada un dels dents. 

A la figura A.3. tenim una imatge de la màquina de aixamfranar. 

 

 

Figura A.3.- Aixamfranadora HURTH  
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A.3.1.  Gràfic de Fase Aixamfranat (F30) 

ENGRANATSA FASE DEL CICLE D’ELABORACIÓ 

Màquina: 

Aixamfranadora 

HURTH 

Estudiat: J.Pérez 

Dibuixat: J.Pérez 
Ref: 0325 (Roda 2ª Vel.) FASE 30 

Data: 22/01/12 Material: Acer ZF 7B Secció: --- 

Descripció de la fase 

Aixamfranar el dentat de rodadura. 

 

 

Data: Modificació Efectuat Modif. Plànol 
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A.4.  Tractament tèrmic 

Per a que l’engranatge tingui una bona resistència al desgast, durant el seu funcionament. 

És imprescindible realitzar un tractament tèrmic a l’acer. Aquest tractament es realitza en 

un forn Aichelin. 

Abans de començar, rentarem les peces a la rentadora Baufor, i així eliminarem tota resta 

de taladrines i olis. Cal assenyalar que el rentat és una fase sense valor afegit. Per tant 

l’inclourem dins del tractament tèrmic. 

El primer procés de tractament tèrmic que realitzarem serà un tremp per cementació. 

Aquest procés consisteix en introduir les peces en una atmosfera constituïda per nitrogen , 

metanol i gas natural, a una temperatura de 900ºC. Finalment, refredarem la peça 

bruscament amb oli a 50ºC. 

L’operació següent serà realitzar un revingut escalfant la peça a 100ºC durant una hora. 

Aquest tractament ens millorarà els efectes del tremp, disminuint tensions internes 

originades, i  millorant les propietats mecàniques. 
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A.4.1.  Gràfic de Fase Tractament Tèrmic (F40) 

ENGRANATSA FASE DEL CICLE D’ELABORACIÓ 
Màquina: 

Forn AICHELIN 

Estudiat: J.Pérez 

Dibuixat: J.Pérez 
Ref: 0325 (Roda 2ª Vel.) FASE 40 

Data: 22/01/12 Material: Acer ZF 7B Secció: --- 

Descripció de la fase 

Rentar, cementar, trempar i revenir.  

Duresa de la superfície del dent: 59-63HRC    Resistència del nucli: ≥1000 N/mm2 

Profunditat de cementació: 0,6-1mm                Profunditat de tremp: RHT 75% (mm) 

 

Col·locar 6 peces per columna a la safata, tal com mostra el gràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Modificació Efectuat Modif. Plànol 

    

    

    



Pág. 12  Annexos 

 

A.5.  Perdigonat 

Aquest, és un tractament de superfície, que s’aplica a temperatura ambient. Consisteix en 

el bombardeig de la superfície del dentat de la peça, mitjançant boles petites d’acer. Cada 

bola que impacta al material, actua com un petit martell produint una empremta molt petita 

a la superfície. L’empremta es crea amb un fenomen d’allargament en tensió. Sota de la 

superfície, el material intenta restaurar la capa deformada al seu estat original, el que crea 

una tensió residual de compressió de forta amplitud. Tot això, fa millorar la resistència a la 

fatiga de la peça de forma considerable. 

Aquest procés, el realitzarem en una perdigonadora DISA. La màquina consta d’una caixa 

de granallat amb turbines incorporades, una taula giratòria amb satèl·lits que fa passar les 

peces per la màquina en cicles determinats, i d’un dispositiu de bufat. 

A la figura A.4. tenim una imatge del funcionament del procés. 

 

 

Figura A.4.- Procés perdigonat  
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A.5.1.  Gràfic de Fase Perdigonat (F50) 

ENGRANATSA FASE DEL CICLE D’ELABORACIÓ 

Màquina: 

Perdigonadora 

DISA 

Estudiat: J.Pérez 

Dibuixat: J.Pérez 
Ref: 0325 (Roda 2ª Vel.) FASE 50 

Data: 22/01/12 Material: Acer ZF 7B Secció: --- 

Descripció de la fase 

Perdigonar el dentat.  

Granalla tipus STD 0,6 HV 640 

Intensitat Almen 0,4 - 0,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Modificació Efectuat Modif. Plànol 
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A.6.  Tornejat  en dur del diàmetre interior 

En aquesta fase, deixarem el diàmetre interior amb les seves toleràncies geomètriques i 

dimensionals finals. Ja que després del tractament tèrmic, la peça pateix deformacions 

importants. 

Aquesta fase la realitzarem en un torn vertical BRINKMANN i utilitzarem plaquetes de CBN. 

Primerament, la peça s’introdueix al capçal de la màquina, i és agafada per unes garres a 

través del diàmetre exterior. A continuació una eina de mandrinar desbasta el diàmetre 

interior, i una altre l’acaba. 

 

A la figura A.5. tenim una imatge de la màquina BRINKMANN. 

 

 

Figura A.5. - Torn BRINKMANN  
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A.6.1.  Gràfic de Fase Tornejat del diàmetre interior (F60) 

ENGRANATSA FASE DEL CICLE D’ELABORACIÓ 

Màquina: 

Torn 

BRINKMANN 

Estudiat: J.Pérez 

Dibuixat: J.Pérez 
Ref: 0325 (Roda 2ª Vel.) FASE 60 

Data: 22/01/12 Material: Acer ZF 7B Secció: --- 

Descripció de la fase 

Tornejar diàmetre interior. 

 

 

 

 

 

Data: Modificació Efectuat Modif. Plànol 
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A.7.  Rectificat del dentat 

Estem davant de l’última fase del procés de mecanitzat. Aquesta fase és la més delicada i 

important. Amb el rectificat del dentat, aconseguim eliminar les deformacions causades pel 

tractament tèrmic. D’altra banda, obtenim unes toleràncies molt precises que faran que la 

roda engrani perfectament, amb la seva conjugada dins de la caixa de canvis. 

El procés es realitza en una rectificadora de flanc de dents KAPP. L’eina utilitzada és una 

mola de CBN. Tant pel desbast com per l’acabat. 

En el procés, la peça és agafada mitjançant un eix expansible, pel diàmetre interior. 

Després mitjançant moviments sincronitzats amb la peça les moles de desbast i acabat 

rectifiquen els flancs dels dents. 

A la figura A.6. tenim una imatge de la màquina KAPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6.- Rectificadora KAAP  



Creació d’una línia de fabricació d’engranatges  Pág. 17 

 

A.7.1.  Gràfic de Fase Rectificat del dentat (F70) 

ENGRANATSA FASE DEL CICLE D’ELABORACIÓ 

Màquina: 

Rectificadora 

KAPP 

Estudiat: J.Pérez 

Dibuixat: J.Pérez 
Ref: 0325 (Roda 2ª Vel.) FASE 70 

Data: 22/01/12 Material: Acer ZF 7B Secció: --- 

Descripció de la fase 

Rectificat del flanc dels dents. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL DENTAT 

Nombre de dents 35 

Mòdul normal 4,15 

Angle de pressió 20º 

Angle d’inclinació 22,5º 

Sentit d’hèlix Dreta 

Diàmetre primitiu 157,217mm 

Mida sobre 6 dents 71,23-71,19mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Modificació Efectuat Modif. Plànol 
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B. DIAGRAMES 

B.1.  Diagrama d’activitat 
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B.2.  Diagrama de blocs 
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C. MATERIES PRIMERES I AUXILIARS 

C.1.  Acer 

Es tracta d’Acer 20MnCr5. Aquest acer està elaborat mitjançant un forn d’arc elèctric  o un  

alt forn oxiconvertidor. 

A la següent taula es mostra la composició química de l’acer (% en pes): 

 

Composició química Acer 20MnCr5 

C =0,15-0,20 Mo=màx.0,12 Sn=màx.0,03 

Si=màx.0,40 Ni=màx.0,30 Ti=màx.0,005 

Mn=1-1,30 B=0,001-0,003 Ca=màx.0,003 

P=màx.0,025 Cu=màx.0,30 Sb=màx.0,005 

S=0,020-0,035 Al=0,02-0,05 O=màx.0,0025 

Cr=1-1,30 N=mín.0,009  

Taula C.1. – Composició Química Acer 20MnCr5  

 

C.1.2.   Grau de puresa 

El material no ha de tenir xuclets, esquerdes, porositats ni macro escòria. Per assegurar 

que el material no presenta aquests defectes. Es necessari fer servir mètodes d’assaig 

adequats, tals com l’assaig de detecció d’esquerdes superficials, assaig ultrasònic, o 

l’assaig per corrent de Focault. 

Mitjançant tècniques de monitorització adequades, l’acereria te que assegurar-se de que els 

seus procediments d’elaboració garantitzen l’obtenció d’un acer amb el grau de puresa 

especificat en la taula següent: 

Diàmetre d o longitud lateral [mm] Coeficient acumulatiu K(òxid) 

140<d≤200 K4≤30 

100<d≤140 K4≤25 

70<d1≤00 K4≤25 

35<d≤70 K4≤20 

17<d≤35 K4≤25 

8<d1≤7 K4≤20 

d≤8 K4≤25 

Taula C.2. -  Estructura microscòpica 
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C.1.3.   Característiques mecàniques 

- Trempabilitat: preparació de mostres i realització de la prova Jominy. És precís verificar 

els següents valors: 

Distancia a l’extrem  [mm] Duresa   [HRC] 

5 37 a 41 

10 31 a 35 

25 22 a 36 

Taula C.3. – Trempabilitat 

 

- Resiliència: per a l’assaig de resiliència del material s’han de preparar tres mostres i 

realitzar sis proves de xoc. 

En cap dels diferents assajos es podrà fer servir un valor de Fdyn menor al mínim requerit 

de 49kN. 

- Grau de deformació: A menys que es convingui d’una altre manera. Com a mínim un 

factor sis entre la secció transversal de la colada i el producte semiacabat. 

Si una colada es lamina o forja per obtenir seccions transversals de diferents valors, deurà 

incloure en el certificat d’inspecció el grau de deformació de la major secció transversal 

laminada o forjada, o bé es deurà confirmar que el grau de deformació obtingut compleix 

amb l’especificació de subministrament de material 

C.2.  Taladrines 

C.2.1.  Composició química 

La composició química de les taladrines utilitzades en el procés de tornejat és la següent: 

 

Composició química en % 

Etanolamines < 20 

Àcids orgànics < 10 

Glicols < 10 

Tensioactius no iònics < 10 

Sequestrants 5 – 10 

Inhibidors de corrosió < 2 

Taula C.4. – Comp. Química Taladrines 
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C.2.2.  Propietats físiques i químiques 

Les propietats físiques i químiques de les taladrines es resumeixen a la taula següent: 

 

Propietats Físiques i Químiques de les Taladrines 

Forma Líquid 

Color Lleugerament groc 

Olor Tècnic 

Punt de fusió / interval de fusió No determinat 

Punt d’ebullició / interval d’ebullició >100ºC aprox 

Punt d’inflamació No inflamable 

Temperatura d’ignició No aplicable 

Auto inflamabilitat El producte no es inflamable 

Perill d’explosió El producte no es explosiu 

Pressió de vapor a 20ºC 23 mbar 

Densitat a 20 ºC 1,05 g/cm3 aprox. 

Aigua  Soluble en totes les proporcions 

Valor pH 2% 9,5 aprox 

Taula C.5. – Propietats físiques i químiques de les taladrines 

C.3.   Olis de tall 

C.3.1.  Propietats físiques i químiques 

Les propietats físiques i químiques de l’oli de tall es resumeixen a la taula següent. 

 

Propietats físiques i químiques dels olis de tall 

Forma Líquid 

Color Lleugerament groc 

Olor Característic 

Punt de fusió / interval de fusió No determinat 

Punt d’ebullició / interval d’ebullició No determinat 

Punt d’inflamació >180ºC 

Auto El producte no es auto inflamable 

Perill d’explosió El producte no es explosiu 

Densitat a 20 ºC 0,85 g/cm3 aprox. 

Aigua  Insoluble 

Taula C.6. – Propietats físiques i químiques dels olis de tall 
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C.4.   Plaquetes de tornejat 

Les plaquetes de tornejat, les farem servir tant el la fase 10 com en la fase 60. Ja que 

ambdues fases son de tornejat. La diferència està en que a la fase 60 necessitem unes 

plaquetes amb major resistència al desgast ja que tenim que mecanitzar peces trempades. 

Per la fase 10 farem servir plaquetes de metall dur de radi 1,2 mm pel desbast i radi 0,8 mm 

per l’acabat. Aquestes plaquetes van recobertes exteriorment per una capa de Al2O3 i a més 

tenen una capa mitja de TiCN. 

Per a la fase 60 farem servir les mateixes plaquetes de la fase 10 però amb un recobriment 

de CBN que proporcionarà major resistència al desgast.  

 

 

Figura C.1. – Plaquetes de tornejat.  

 

C.5.   Freses de tall per generació 

Aquestes eines estan fetes d’acer ràpid (HSS). Tenen una gran resistència al la temperatura 

i al desgast. Per millorar aquestes característiques se’ls hi fa  un recobriment de Titani. Un 

cop s’ha esgotat l’eina, es pot tornar a esmolar i recobrir de titani. Sempre i quan el gruix del 

dent ho permeti. 

A la figura següent tenim una imatge d’una fresa de tall per generació. 

 

Figura C.2. – Fresa de tall per generació.  
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Les característiques de l’eina per realitzar la peça 0325 estan resumides a la taula següent. 

 

Característiques fresa de tall per generació 

Longitud útil 160 mm 

Angle de posició 4,478º 

Nº de fileres 15 

Angle de pressió 20º 

Mòdul 4,15 

Nº entrades 2 

Diàmetre exterior 120 mm 

Taula C.7. – Característiques fresa de tall per generació  

C.6.   Moles 

Aquestes moles estan constituïdes per un cos d’acer endurit, amb una capa base en el seu 

perfil, de CBN. La forma del perfil de l’eina es determina d’acord amb la geometria de 

l’engranatge a realitzar. 

Quan el revestiment del perfil de CBN s’esgota, l’eina es pot recuperar amb la forma 

original, i les característiques de tall intactes. El procés es realitza recobrint-la un altre 

vegada i tornant a crear el perfil. Aquest procés es pot repetir unes 50 vegades. 

A la figura  següent en tenim una imatge. 

 

 

Figura C.3. – Mola CBN 
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C.7.   Oli de tremp 

Les propietats físiques i químiques de l’oli de tremp es resumeixen a la taula següent. 

 

Propietats Físiques i Químiques dels olis de tremp 

Forma Líquid 

Color Lleugerament groc 

Olor Característic 

Punt de fusió / interval de fusió No determinat 

Punt d’ebullició / interval d’ebullició 100ºC 

Punt d’inflamació No aplicable 

Perill d’explosió El producte no es explosiu 

Densitat a 20 ºC 1,075 g/cm3 aprox. 

Pressió de vapor a 20ºC 23mbar 

Aigua  Completament barrejable 

Valor PH A 20ºC 8,8 

Taula C.8. - Propietats físiques i químiques de l’oli de tremp 

 

C.8.   Granalla 

El producte utilitzat per perdigonar les peces, és gra de filferro arrodonit. Amb un diàmetre 

de 0,6 mm i una duresa de 610 - 670 HV1. Segons la norma DIN8201-4und. 

A la taula següent, es mostren els valor teòrics, de l’anàlisi granulomètric de la granalla 

utilitzada. 

 

Gra de filferro arrodonit 0,6 HV 640 

Ample de malla de cribatge (mm) 
Residus 

Barreja operativa Gra nou 

0,6 50% mínim 85% mínim 

Taula C.9.- Valors granulomètrics granalla 
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D.       MEDI AMBIENT 

D.1.     Emissions atmosfèriques 

D.1.1.    Imprès calendari de revisions 

 

FOCUS DESCRIPCIÓ 
CONTAMINANTS 

CONTROLATS 

DATA CONTROL 

REGLAMENTARI 

DATA 

AUTOCONTROL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Realitzat per: 

 

Data:                           Signatura: 
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D.1.2.   Imprès de control de emissions 

 

FOCUS DESCRIPCIÓ 
MEDICIÓ 

CO (ppm) 

MEDICIÓ 

NOX(ppm) 

DATA I 

SIGNATURA 

Nº D’ACCIÓ 

CORRECTORA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

RESPONSABLE DE MEDI AMBIENT 

Data:                           Signatura: 

 

 

Pàg.     de 
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D.2.     Aigües Residuals 

D.2.1.   Presa de mostres d’aigües residuals 

Per a aconseguir la mostra integrada definida. Es segueix el procediment acceptat per 

l’Àrea metropolitana de Barcelona, Entitat del Medi Ambient de la Entitat Metropolitana de 

Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, segons l’expedient 299/2003.  

S’han instal·lat equips automàtics de presa de  mostres, en els punts de mostreig Nº 1, 2 y 3 

(Veure Plànol 7)  els quals realitzaran una presa en funció del cabdal que existeixi en cada 

arqueta, mitjançant la connexió a un mesurador de cabdal per ultrasons, d’aquesta manera 

s’aconsegueix obtenir una mostra equivalent a l’abocament conjunt,  en el col·lector del 

carrer. 

D.2.2. Comprovació de l’estat de l’equip i de les ampolles per recollir mostres. 

L’encarregat de recollir la mostra, acompanyarà l’inspector als punts de mostreig i 

comprovarà que els equips funcionen correctament. També, que les ampolles que recullen 

mostres, estiguin buides i exemptes de brutícia. Per fer-ho, s’obrirà l’aparell de presa de 

mostres, separant la part superior del mateix, per extrau-ne el bidó de 20 l del seu interior. 

D.2.3. Càlcul del cabdal. 

Es realitzarà la suma dels cabdals recollits en cada un dels lectors situats a cada punt de 

mostreig (fig D.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

Després es seleccionarà el programa adequat de presa de mostres, per poder garantir la 

representativitat de la mostra conjunta. 

Fig D.1. – Lector de mostres 
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Un cop finalitzat el programa, es procedirà a l’homogeneïtzació de les mostres en una 

única. Aquests resultats, quedaran enregistrats a cada aparell de presa de mostres. 

 

D.2.4.  Caracterització i tipologia dels residus segons el CRC (Codi de Residus 

de Catalunya). 

CRC Descripció Origen CLA VAL TDR Quantitat 

200198 
Residus generals no 

recollits selectivament 

Residus generals 

de fàbrica 

No 

especial 
- 

T12 

T21 

 

200103 Plàstics 

Recollida selectiva. 

Residus generals 

de fàbrica 

Inert V12 

T11 

T21 

 

150299 

Altres absorbents, 

materials de filtració, 

draps de neteja i roba 

protectora bruta 

Absorció, filtració, 

descontaminació 

No 

especial 
- 

T21/T2

4 

T12 

 

200105 
Peces metàl·liques i 

ferralla 

Recollida selectiva. 

Residus generals 

de fàbrica 

No 

especial 
V41 T11  

120101 

Trossos, retalls, 

granalla, llimadures, 

ferralla i partícules 

metàl·liques 

Mecanització, 

poliment, rectificat i 

acabat de 

Superficies 

Inert V41 T11  

130206 
Emulsions agua-oli 

sintètiques 
Manteniment Especial - 

T31 

T34 

T21 

 

130205 Olis lubricants sintètics Manteniment Especial V22 T21  

Taula D.1.- Caracterització i tipologia dels residus segons el CRC 
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E.       CONTROL DE QUALITAT. 

E.1.     Criteris d’avaluació AMFE de procés. 

E.1.2.  Severitat. 

Efecte Criteris: Severitat de l’efecte. 
Quan afecta al client final. 
 

Criteris: Severitat de l’efecte. 
Quan afecta a un problema en una 
planta de fabricació/muntatge. 
 

 

Arriscat 
sense 
avís 

Valor de severitat molt alt quan un mode 
potencial de fallada afecta a la seguritat 
operativa del vehicle i/o implica 
incompliments de normatives sense 
avís. 

O pot danyar a l’operador (màquina o 
muntatge) sense avís. 

10 

Arriscat 
amb 
avís 

Valor de severitat molt alt quan un mode 
potencial de fallada afecta a la seguretat 
operativa del vehicle i/o implica 
incompliments de normatives amb avís. 

O pot danyar a l’operador (màquina o 
muntatge) amb avís. 

9 

Molt Alt Vehicle/peça no operativa (pèrdua de la 
funció principal). 

O el 100% dels productes tenen que 
anar a la ferralla, o vehicle/peça ha de 
ser reparat a la secció de reparació amb 
una despesa de temps >1 hora. 

8 

Alt Vehicle/peça operativa però amb un 
nivell reduït d’eficàcia. Client molt 
insatisfet. 

O el 100% dels productes tenen que 
anar a la ferralla, o vehicle/peça ha de 
ser reparat a la secció de reparació amb 
una despesa de temps entre ½ hora i 1 
hora. 

7 

Moderat Vehicle/peça operativa però amb un 
nivell reduït de confort/comoditat. Client 
insatisfet. 

O el producte pot ser seleccionat i una 
part (menys del 100%) va a la ferralla, o 
vehicle/peça ha de ser reparat a la 
secció de reparació amb una despesa 
de temps menor de ½ hora. 

6 

Baix Vehicle/peça operativa però amb un 
baix nivell de confort/comoditat. 

O el 100% dels productes tenen que 
anar a la ferralla, o vehicle/peça ha de 
ser reparat fora de la línia però sense 
anar a la secció de reparació. 

5 

Molt 
baix 

Ajust i acabat/Sotracs no conformes. El 
problema el detecten la majoria dels 
clients (>75%). 

O el producte ha de ser seleccionat, 
sense ferralla, i una part (menys del 
100%) retreball. 

4 

Menor Ajust i acabat/Sotracs no conformes. El 
problema el detecten el 50% dels 
clients. 

O una part (menys del 100%) del 
producte  pot tenir que ser retreball, 
sense ferralla, dins de la línia però fora 
del lloc de treball. 

3 

Molt 
menor 

Ajust i acabat/Sotracs no conformes. El 
problema el detecten els clients més 
sensibles (<25%). 

O una part (menys del 100%) del 
producte  pot tenir que ser retreball, 
sense ferralla, dins de la línia dins del 
lloc de treball. 

2 

Cap Efecte imperceptible O de lleugera inconveniència per a 
l’operació o operari, o sense efecte. 1 

Taula E.1.- Criteris Severitat. 
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E.1.3.  Ocurrència. 

Probabilitat de fallada Proporció de Possibilitat de fallada Valor 

Molt Alta: fallades persistents. ≥100 per mil peces. 10 

50 per mil peces. 9 

Alta: fallades freqüents. 20 per mil peces. 8 

10 per mil peces. 7 

Moderada: fallades ocasionals. 5 per mil peces. 6 

2 per mil peces. 5 

1 per mil peces. 4 

Baixa: relativament poques fallades. 0,5 per mil peces. 3 

0,1 per mil peces. 2 

Remota: fallada improbable. ≤0,01 per mil peces. 1 

Taula E.2.- Criteris Ocurrència. 

E.1.4.  Detecció. 

Detecció Criteris Mètodes de Detecció suggerits Valor 

Quasi 
Impossible 

Certesa absoluta de no 
detecció. 

No es pot detectar o no està controlat. 
10 

Molt Remota Controls probablement 
no ho detectaran. 

Es realitza el control només amb 
comprovacions aleatoris o indirectes. 9 

Remota Controls tenen poques 
possibilitats de detecció. 

El control només es realitza amb controls 
visuals. 8 

Molt Baixa Controls tenen poques 
possibilitats de detecció. 

El control només es realitza amb dobles 
controls visuals. 7 

Baixa Controls poden detectar. El control s’aconsegueix amb mètodes gràfics, 
com SPC. 6 

Moderada Controls poden detectar. El control està basat en medició de variables, 
o passa/no passa al 100%, ambdues després 
de que les peces deixin el lloc de treball. 

5 

Moderadament 
Alta 

Controls tenen moltes 
possibilitats de detecció. 

Detecció d’error a la següent operació, o 
control en posta a punt i primera peça (només 
per causes de posta a punt). 

4 

Alta Controls tenen moltes 
possibilitats de detecció. 

Detecció d’error al lloc de treball, o detecció 
d’error en operacions següents amb múltiples 
nivells d’acceptació: subministrar, seleccionar, 
instal·lar, verificar. No s’accepten peces 
discrepants. 

3 

Molt Alta Controls gairebé 
detecten segur. 

Detecció d’error al lloc de treball (medició 
automàtica amb parada automàtica). No 
poden passar peces discrepants. 

2 

Gairebé Certa Controls detecten segur. Les peces discrepants no poden ser 
fabricades perquè el disseny del 
producte/procés ha estat fabricada a proba 
d’errors. 

1 

Taula E.3.- Criteris Severitat 
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F.       PRESSUPOST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció Cost 

Màquines  

Torn Danobat 300.000€ 

Talladora Liebherr 400.000€ 

Aixamfranadora Hurth 150.000€ 

Torn Brinkmann 350.000€ 

Rectificadora Kapp 600.000€ 

Subtotal 1 1.800.000€ 

  

Utillatges  

De procés  30.000€ 

De control de qualitat 100.000€ 

Tractament tèrmic 2000€ 

Subtotal 2 132.000€ 

  

Eines (inversió inicial)  

Tornejat 1.500€ 

Freses mare 3.000€ 

Aixamfranat 2.000€ 

Tornejat en dur 800€ 

Rectificat 3.000€ 

Subtotal 3 10.300€ 

  

Altres  

Contenidors de reciclatge 2.000€ 

Instal·lacions a modificar 10.000€ 

Adequació seguretat procés 10.000€ 

Equips extinció d’incendis 2.500€ 

Subtotal 4 24.500€ 

  

Desenvolupament i execució del projecte 15.000€ 

  

TOTAL 1.981.800€ 

Taula F.1.- Pressupost 
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G.       PLÀNOLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


