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RESUM 

 

La màquina Blispack® és una eina potent i fiable per al professional hospitalari que permet 

automatitzar el laboriós procés de tall de tot tipus de blísters, re-envasa i identifica electrònicament i 

unitàriament la medicació, conservant l’envàs original. D’aquesta manera assoleix la traçabilitat 

intrahospitalària completa del medicament, amb la finalitat de controlar la seva distribució correcta i 

evitar, en la mesura del possible, errors d’administració.  

La màquina original de fàbrica presenta un sistema de dispensació en dosis unitàries i individuals. De 

totes maneres, davant la demanda del client de millorar l’emmagatzematge i organització de les dosis 

unitàries i facilitar un recompte de les unitats envasades, s’ha dissenyat un accessori per al sistema de 

dispensació que permet envasar amb tires de cinc dosis unitàries. Tot això, tenint en compte que la 

màquina ja està industrialitzada i que per tant, aquest accessori vindrà donat per una modificació que 

causarà el mínim impacte físic, funcional i econòmic sobre la màquina.  

S’ha dissenyat, per una banda, un sistema de dispensació que regula dos tipus de tall: el pre-tall, per 

tal de facilitar el tall amb les mans de les dosis unitàries, i el tall complet cada cinc dosis unitàries. Per 

altra banda, s’ha dissenyat un sistema posicionador de les tires de cinc dispensades en el calaix de 

recollida del producte de la Blispack®, per tal d’evitar embussaments en la dispensació i allargar 

l’autonomia de la màquina. 
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Blíster 

 

És un tipus d’envàs, generalment de plàstic transparent, amb una cavitat en forma d’ampolla on 

s’allotja el producte (en aquest cas una pastilla), de tal forma que permet, al mateix temps, presentar-lo 

en el punt de venda i protegir-lo de cops durant les operacions de manipulació i transport logístic. 

Cassettes 

 

Safates o maletins utilitzats en cada carro de dispensació. Han de tenir un duplicat, que pertany en el 

servei de farmàcia i permet l’intercanvi ple-buit i viceversa en cada repartiment. 

Durogliss® 

És una marca registrada per l’empresa Comercio Industria y Distribución S.L. És un polietilè d’alt pes 

molecular (500 000g/mol). És apte per estar en contacte amb productes alimentaris i farmacèutics 

segons les normatives FDA (Food and Drugs Administrations) 21CFR177.1520, 21CFR178.3297 I EU 

2002/72Eg. 

HMI 

(Human Machine Interface) s’utilitza per a referir-se a la interacció entre humans i màquines. 

Ethernet  

És un estàndard de transmissió de dades per xarxes d’àrea local (LAN) per computadors amb accés al 

medi per detecció d’ona portadora i detecció de col·lisions. 
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2.1 LES DÒSIS UNITÀRIES 

 

 

2.1.1 Justificació i desenvolupament històric 

A l’any 1997, l’Insalud (Instituto Nacional de Salud de España), 

juntament amb la col·laboració de la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria, van publicar la Guía de Gestión de los 

Servicios de Farmacia Hospitalaria. En l’àrea de dispensació i 

distribució de medicaments, es defineixen els sistemes de 

dispensació amb intervenció prèvia del farmacèutic i s’estableix 

com a objectiu “conocer la historia Farmacoterapéutica de los 

pacientes, promoviendo la intervención farmacéutica 

(sustitución genérica y/o terapéutica) antes de la 

dispensación y administración de los fármacos, colaborando 

activamente en la disminución de los errores de la 

medicación, interacciones y reacciones adversas”. El Sistema de Distribució de Medicaments en 

Dosis Unitàries (SDMDU) és el sistema de distribució que millor representa al sistema de dispensació 

amb intervenció prèvia del farmacèutic.  

El concepte Dosi Unitària fa referència a la dosi concreta que un pacient determinat rep en el moment 

de l’administració. Cada envàs de dosi unitària ha d’estar etiquetat amb el codi de barres corresponent 

a l’arxiu del pacient. Si es produeix una reacció greu o poc comuna, el personal sanitari podrà reportar 

fàcilment el cas per evitar posteriors situacions igual o semblants.  

Avantatges de les dosis unitàries 

- Perfil de medicació del pacient. És un dels avantatges més significatius. Mitjançant el perfil 

de medicació del pacient, el farmacèutic pot controlar i arxivar el seu historial mèdic. 

- Identificació del medicament. Amb el gran nombre de medicaments genèrics que hi ha al 

mercat, s’ha convertit cada cop més complicat identificar capsules i blísters1 sense envasar. 

Amb el SDMDU cada medicament està individualment envasat i identificat, acord amb el nom, 

la concentració i el pacient per al qual està adreçat. Això ha reduït exponencialment el nombre 

d’errors en la medicació. 

1
Blister és un tipus d’envàs, generalment de plàstic transparent, amb una cavitat en forma d’ampolla on s’allotja el producte 

(en aquest cas una pastilla), de tal forma que permet al mateix temps de presentar-lo en el punt de venda i protegir-lo de 
cops durant les operacions de manipulació i transport logístic. 

Il·lustració 1 – Medicació. 
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- Localització centralitzada dels medicaments. Mitjançant el SDMDU, les dimensions de la 

sala d’estoc s’han vist reduïdes, localitzant-se la major part de l’estoc a la farmàcia. Aquest fet 

ajuda a reduir el cost del control d’inventari ja que el seu control esdevé maximitzat i motoritzat 

eficientment. A més, amb la medicació centralitzada a la farmàcia, la quantitat de medicament a 

la sala d’estoc està restringida exclusivament a la que el pacient necessita en un període de 24 

hores. Això també es tradueix amb una reducció dels robatoris. 

- Medicació disposada per a la seva administració. La medicació es troba en caixetins, els 

quals es poden portar directament a la tauleta del pacient. 

- Major interacció. El SDMDU proporciona una major interacció entre el personal de farmàcia, 

infermeria i els metges. Aquest factor fa augmentar l’eficiència considerablement. 

- Seguretat del pacient. Aquest és l’avantatge primordial del SDMDU, ja que redueix 

significativament les possibilitats d’errors en la medicació. 

Inconvenients de les dosis unitàries 

- Increment en el cost. El SDMDU requereix un equipament addicional i mètodes de medicació 

més cars. Actualment, molts medicaments es comercialitzen ja envasats en dosis unitàries. De 

totes maneres, encara hi ha medicaments que es venen a granel i s’envasen en dosis unitàries. 

Els medicaments que ja estan disponibles en envasos de dosis unitàries generalment costen 

més que els mateixos medicaments comercialitzats en envasos a granel.  

- Es necessita més temps. En el personal de la farmàcia hospitalària li suposa més temps 

organitzar i enviar dosis individuals que enviar la medicació a granel a la sala d’estoc. També 

ocupa temps revisar i transcriure les interaccions i contraindicacions de la medicació. De totes 

maneres, aquests procediments són necessaris per tal que el SDMDU funcioni correctament. 

- Increment de personal. A causa que el SDMDU consumeix més temps, és necessari disposar 

de més personal farmacèutic. El SDMDU és una tasca intensa i involucra més persones per tal 

que funcioni com s’espera. 

 

Vist que els avantatges del SDMDU són superiors als inconvenients, la majoria dels hospitals han 

adoptat aquest sistema.  
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Inicialment, l’objectiu que va impulsar la implantació del SDMDU va ser la seguretat del pacient, i per 

justificar la seva implantació, es van basar en la disminució d’errors que es produïen en utilitzar el 

SDMDU, en front als sistemes utilitzats en aquell moment. 

La Societat Americana de Farmacèutics d’Hospitals (ASHP) va definir els principis dels sistemes de 

Dosis Unitàries, els quals van ser publicats en uns butlletins els anys 1980 i 1989 i es resumeixen a 

continuació en sis principis: 

- Els medicaments sempre han d’estar identificats fins al moment de la seva administració, ja que 

els medicaments sense etiquetar representen un perill potencial per al pacient. 

- El Servei de Farmàcia té la responsabilitat de re-envasar i etiquetar totes les dosis de 

medicaments que s’utilitzen a l’hospital i s’hauria de fer en el Servei de Farmàcia i sota la 

supervisió del farmacèutic. 

- El cas ideal seria que es dispensés, en cada ocasió, la medicació per a un sol horari, però a la 

pràctica i a causa dels circuits de visita dels metges als pacients, aquesta dispensació es 

realitza en la majoria dels hospitals per a les 24 hores, sempre tenint en compte que això pot 

generar errors i s’han d’establir procediments que minimitzin aquesta possibilitat. 

- El farmacèutic ha de rebre la prescripció original i en el seu defecte una còpia exacta. En 

l’actualitat, el metge pot introduir directament la prescripció a l’ordinador (prescripció 

electrònica), encara que no és una pràctica habitual a Espanya. En un futur s’imposarà. 

- Els medicaments no s’han de dispensar fins que el farmacèutic hagi validat la prescripció 

mèdica. Aquest procés de validació pot donar lloc a la intervenció del farmacèutic en la millora 

de la prescripció, adequant-la a les necessitats del pacient. 

- Tant el personal d’infermeria de planta com el de farmàcia, han de rebre directament l’ordre 

mèdica a partir de la qual els i les infermeres preparen el pla de medicació a administrar i la 

dispensació a realitzar. El o la infermera, en rebre la medicació enviada per la farmàcia, 

comprovarà la concordança amb la seva pròpia.  

Altres objectius dels SDMDU són: 

- Racionalitzar la distribució. 

- Garantir el compliment de la prescripció mèdica. 

- Garantir la correcta administració dels medicaments al pacient. 

- Potenciar el paper del farmacèutic en l’equip assistencial.  
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Del concepte SDMDU s’ha de ressaltar la paraula “sistema”, ja que aquest permet la col·laboració del 

metge/sa, infermer/a i del farmacèutic/a, augmentant d’aquesta manera la seguretat en la utilització 

dels medicaments. El SDMDU ha estat l’únic sistema dissenyat que ha proporcionat repetidament una 

major seguretat en la dispensació dels medicaments. Per això, la FEFH (Federación Española de 

Farmacia Hospitalaria) segueix compromesa amb aquest sistema, sense oblidar que els farmacèutics 

han d’incorporar la tecnologia actual al SDMDU, per millorar el sistema. 

 

2.1.2 Resultats 

Finalment, per a avaluar la qualitat del SDMDU es mesuren els resultats obtinguts a través dels 

següents indicadors: 

Activitat 

- nre de llits SDMDU/ nre total llits hospitalaris. 

- nre de pacients atesos SDMDU. 

- nre de dosis dispensades SDMDU. 

- nre de dosis dispensades SDMDU / nre d’estàncies dels Serveis Clínics amb SDMDU. 

Qualitat 

- nre  de P.M (Prescripció Mèdica) amb incidències en dades administratives / nre de P.M. 

- nre de P.M. amb incidències en les terapèutiques / nre de P.M. 

- nre errors de dispensació / nre de dosis dispensades SDMDU. 

Satisfacció 

- nre de reclamacions de pacients amb SDMDU / nre de dosis dispensades amb SDMDU. 

- nre de reclamacions de professionals sanitaris amb SDMDU / nre de dosis dispensades amb 

SDMDU. 

Consum 

- nre d’informes sobre consum de medicaments en pacients amb SDMDU. 
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Altres 

- Objectius associats als indicadors que permetin, mitjançant la comparació amb estàndards 

establerts, la millora contínua de la qualitat del SDMDU. 

- Realitzar enquestes als pacients i professionals sanitaris sobre el grau de satisfacció en relació 

a les activitats desenvolupades a través del SDMDU. 

- Valorar l’impacte clínic del SDMDU sobre el pacient. 

- Valorar l’impacte del SDMDU sobre els resultats en el pacient, mesurat per l’”estat de salut” a 

través d’enquestes validades. 

- Valorar l’impacte econòmic del SDMDU. 

 

2.1.3 Sistemes automàtics per a l’emmagatzematge i dispensació de 

medicaments 

Existeix un interès progressiu en el coneixement i aplicació de dispositius automàtics per a 

l’emmagatzematge i dispensació de medicaments, el qual es basa en la necessitat de contenir costos 

operatius i en la creença que poden alliberar temps de dedicació del farmacèutic/a en les tasques 

relacionades amb la dispensació i facilitar la transició a l’atenció farmacèutica. L’automatització i la 

informatització està començant a ser l’estàndard de la Farmàcia pràctica. 

Els objectius principals de l’automatització són en primer lloc, millorar la qualitat i la seguretat del 

sistema de dispensació de medicaments en dosis unitàries, i en segon lloc millorar la utilització 

dels recursos per tal que sigui més eficient des del punt de vista dels usuaris i de l’hospital. 

S’ha de partir de la premissa que el Servei de Farmàcia és el responsable legal i institucional 

d’assegurar que la dispensació de medicaments està adequadament controlada i que el seu ús està 

suficientment documentat. Però el sistema de medicació, és a dir, totes aquelles activitats que es 

realitzen a l’hospital per tal que el pacient sigui tractat amb medicaments, és multidisciplinari, comprèn 

processos diferents a la dispensació que fugen de la responsabilitat i del control exclusiu del Servei de 

Farmàcia. 

Els sistemes automàtics poden ajudar a reduir la incidència d’errors de medicació, però aquest efecte 

beneficiós pot no produir-se o, fins i tot, augmentar la incidència d’errors si la seva implantació redueix 
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el nivell d’exigència en el seu treball. Hi ha evidències que els o les infermeres comproven menys la 

dosi que obtenen d’un dispositiu que si les obtenen dels caixetins.   

 

2.1.4 Màquines de reenvasament de medicació en dosis unitàries 

Tots els medicaments inclosos en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital han d’estar condicionats en 

dosis unitàries (veure la Figura 2), per tant, és necessari disposar d’una màquina reenvasadora de 

sòlids i líquids orals.  

 

 

 

 

 

Il·lustració 2 – Dosi unitària. 

Actualment en el mercat internacional existeixen varis models, tots ells automatitzats i amb programes 

informàtics incorporats. Aquests models, realitzen la funció d’envasament i etiquetatge de les dosis 

unitàries. Entre aquests, es pot distingir la màquina automàtica Blispack®, la qual ofereix una 

autonomia de 1-2 hores, amb una productivitat de 1000 unitats/hora, sense la implicació de l’operari 

durant el funcionament de l’equip. 

 

2.1.5 Comparativa de diferents tipus i models 

En el mercat internacional es poden diferenciar diferents tipus o models de màquines que tenen per 

objectiu envasar i etiquetar la medicació en dosis unitàries. 
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A continuació, hi ha un arbre on es resumeix la competència de la màquina Blispack® i una taula on es 

diferencien les seves característiques principals de funcionament amb les màquines semi-automàtiques i 

les automàtiques, les quals treballen des de granel i un model comercialitzat, Swisslog, essent 

competència directa de Blispack®, ja que també realitza el tall del blister. 

Resum de la competència de Blispack®: 

 

Il·lustració 3 – Resum de la competència de Blispack® segons com processa la medicació. 

 

Com es pot observar a la Taula 1, a continuació, pel fet que la màquina Blispack® disposa d’un 

funcionament, tant en el tall com en l’envasament, totalment automàtic i ofereix una relació d’autonomia i 

productivitat molt elevada, permetrà a l’operari poder preocupar-se per altres tasques durant el 

funcionament de l’equip.  

Desde granel 

Sistemes semi-automàtics 

• MPI 

• Euclid 

• Strocar 

• KRZ 

Sistemes automàtics 

•Tosho 

•ATC 

•JVM 

Tall del blíster 

SwissLog 
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º 

Taula comparativa de diferents tipus i models de màquines d’envasament i etiquetatge de la medicació en dosis 

unitàries 

 

 

   

 
Taula 1 – Taula comparativa de diferents tipus i models de màquines d’envasament i etiquetatge de la medicació en dosis unitàries. 

Avaluació 
comparativa 

Blispack® Semi-automàtica Automàtica  Swisslog 

PVP 120 000€ ~24 000€ 
52 000€ (100 cassettes

2
) 

130 000€ (400 cassettes) 
250 000€ 

Tall del blister Sí: 80-90% 
No, requereix tall o 

desenblistament manuals. 
No, requereix 

desenblistament manual. 
Si, formes molt 

limitades. 

Autonomia (hores) 1-2 hores 
0 hores. Requereix 

operari. 

1-2 hores. Requereix 
operari per al 

desenblistament. 

30 min, 1 hora tallant. 
Requereix operari per 
al desenblistament. 

Productivitat 1 000 unitats/h 

~2 000 unitats/h. (treball 
manual per al 

desenblistament no 
inclòs). 

~1 800 unitats/h (treball 
manual per al 

desenblistament no 
inclòs). 

400 unitats/h.           
800 unitats/h granel 

(treball manual per al 
desenblistament no 

inclòs). 

Impressió 

Transferència tèrmica. 
Paper i transferència 

tèrmica. 
Transferència tèrmica.  Transferència tèrmica. 

Codi de barres i 
contingut 

personalitzable. 

Codi de barres d’una 
dimensió. 

Codi de barres d'una 
dimensió 

Codi de barres i 
contingut 

personalitzable. 

Observació     
Per a configurar els 
cassettes han de ser 

enviats a fàbrica.  

Es requereix aire 
comprimit. 

2
Cassettes: safates o maletins utilitzats en cada carro de dispensació. Han de tenir un duplicat, que pertany en el servei de farmàcia i permet 

l’intercanvi ple-buit i viceversa en cada repartiment. 
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2.1.6 Perquè la màquina Blispack®? 

Estudis realitzats per Grifols S.A, demostren: 

1. Necessitat de presentació en dosis unitàries identificades amb codi de barres. Imprescindible 

per al futur de la dispensació i distribució de medicació. 

 

2. En els pròxims anys serà necessari identificar individualment les unitats per permetre el registre 

electrònic de l’administració de la medicació. 

 

3. El Ministeri de Sanitat només planteja la identificació per a la traçabilitat dels medicaments a 

partir de la caixa. És a dir, no ho contempla a partir de granel. 

 

4. Desig d’una talladora automàtica de blísters. 

 

5. En alguns grans hospitals, és una necessitat urgent per poder administrar i distribuir tota la 

medicació d’una manera ordenada, registrada, segura i eficaç. 
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2.2 LA MÀQUINA BLISPACK® 

 

Blispack® és un dispositiu que Grifols aporta al complex entorn de la logística hospitalària per augmentar 

la seguretat en el reenvasat, preparació, dispensació i administració de dosis unitàries i proporcionar un 

aliat útil i eficaç als professionals de la farmàcia hospitalària. 

Automatitza el tall dels blisters, re-envasa i 

identifica electrònicament i unitàriament la 

medicació, conservant l’envàs original.  

La industria farmacèutica generalment 

subministra els medicaments a la farmàcia 

hospitalària en el mateix envàs i format amb el 

que ho fa a la farmàcia detallista. La dosi diària de 

medicació dels pacients d’un hospital, en canvi, 

és totalment personalitzada i exigeix la 

fragmentació del blíster original dels medicaments 

i la seva redistribució en altres envasos unitaris 

sota un estricte control professional i garantint la 

traçabilitat total del procés. 

Aquest procés es coneix com a dosi unitària, 

essent un estàndard internacional utilitzat en diversos països.  

 

2.2.1 Objectiu 

L’objectiu d’aquest equip és oferir al professional hospitalari una eina potent i fiable que li permeti 

automatitzar el laboriós procés de tall de tot tipus de blisters i assolir la traçabilitat intrahospitalària 

completa del medicament amb la finalitat de controlar la seva distribució correcta i evitar, en la mesura 

del possible, errors d’administració. 

Il·lustració 4 – Màquina Blispack®. 



Pàg. 24                              Disseny d’un accessori per a la màquina Blispack® per a la dispensació en tires de cinc dosis unitàries. 

 

 

2.2.2 Descripció de l’equip 

El sistema Blispack® permet simplificar el procés d’envasat en dosis unitàries de medicaments i 

garanteix la seva identificació mitjançant un codi de barres, la qual cosa permet reduir els errors 

d’administració de medicaments dels pacients en els hospitals, ja que possibilita que la infermeria 

comprovi electrònicament que el medicament que administraran coincideix amb el que ha estat prescrit, 

pel metge/sa,  per a aquell pacient. La següent imatge mostra els blocs principals del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 5 – Descripció principal del sistema Blispack ®. 

 

  



Disseny d’un accessori per a la màquina Blispack® per a la dispensació en tires de cinc dosis unitàries.       Pàg. 25 

 
 

 

Taula descriptiva del sistema Blispack®: 

Número Identificació 

1 Botó d’encesa 

2 LED d’encesa 

3 Pantalla tàctil 

4 Carregador de blisters 

5 Carregador de dosis unitàries 

6 Safata de recollida 

7 Porta superior dreta 

8 Botó de reset del sistema 

 
Taula 2 – Taula descripció del sistema Blispack®. 

Dimensions  

El sistema Blispack® té les característiques i dimensions següents: 

- Volum: 1,94 m3 

- Pes: 398 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 6 – Dimensions de 
la màquina en mm. 

 



Pàg. 26                              Disseny d’un accessori per a la màquina Blispack® per a la dispensació en tires de cinc dosis unitàries. 

 

 

2.2.3 Sistema de distribució de medicaments en dosis unitàries 

L’equip, de forma autònoma, manté les condicions originals del blíster del fabricant (tall de blíster) i 

envasa cada unitat en sobres individuals imprimint la informació bàsica del medicament i un codi de 

barres que inclou el codi del medicament, el lot i la caducitat. 

 

Característiques generals 

- Entorn de treball: laboratori hospitalari. 

- Ergonomia i disseny segons estàndards de GRIFOLS S.A. 

- Alimentació elèctrica amb selecció automàtica 110V/60Hz; 220V/50Hz. 

- Consum màxim 1kw.  

- Dimensions màximes (mm): Amplada = 1260; Profunditat = 653 (974 amb el carregador); 

Alçada = 1586. 

- Baix nivell de soroll. 

- Seguretat de l’usuari, protecció elèctrica, emissions electromagnètiques i qüestions 

relacionades segons la normativa CE per a laboratori i normes equivalents per a EEUU 

(requeriment per a l’Amèrica Llatina). 

 

Característiques específiques 

- Cobreix el mínim del 85% dels blísters del mercat europeu, la qual cosa implica com a mínim 

95% de les dosis unitàries orals utilitzades en un hospital. També proporciona alternatives 

manuals per a la resta d’unitats. 

       . 

- Maneig: El sistema està controlat per un software: 

o HMI3 per pantalla tàctil. 

o Garanteix la conservació de la base de dades de medicaments i programes de tall en 

front a talls de corrent i de l’ordinador de control. 

o Gestió externa, mitjançant Ethernet4, dels detalls de les fitxes de medicaments, usuaris i 

altres agents; impressió de formularis i llistats; edició de plantilles d’envasament; 

buidament d’informació i còpia de seguretat. 

 
3
HMI (Human Machine Interface) s’utilitza per a referir-se a la interacció entre humans i màquines. 

4
Ethernet és un estàndard de transmissió de dades per xarxes d’àrea local (LAN) per computadors amb accés al medi per 

detecció d’ona portadora i detecció de col·lisions. 
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- Etiqueta del producte:  

o Definible per l’usuari mitjançant el software extern: Nom/logotip de l’hospital; informació 

comercial del producte, principi actiu, activitat, lot, caducitat, etc. 

o Codi de barres definible per l’usuari: un codi de barres per producte, lot i caducitat. 

 

- L’envàs final és un suport d’identificació, que no garanteix la conservació, i és de fàcil obertura. 

 

- Amplada de les bosses entre 50mm i 70mm, depenent de l’espai útil intern aprofitable. Les 

longituds es poden seleccionar en funció del producte. 
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2.2.4 Funcionament 

Primer de tot, la màquina llegeix el codi de barres de l’envàs original. 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

Il·lustració 7 – Lectura del codi de barres de l’envàs. 

 

A continuació es carreguen els blisters en el carregador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8 – Càrrega de blisters. 
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Abans de procedir a l’envasament, es comprova que les dades de la pantalla tàctil corresponen a les 

del medicament carregat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 9 – Comprovació del medicament carregat. 

 

Finalment, es procedeix al tall, envasat i obtenció del producte final. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il·lustració 10 – Producte final. 



Pàg. 30                              Disseny d’un accessori per a la màquina Blispack® per a la dispensació en tires de cinc dosis unitàries. 
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CAPÍTOL 3 – INTRODUCCIÓ 
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3.1 PLANTEJAMENT DEL PROJECTE 

 

Durant el període d’avaluació de la màquina Blispack® en el mercat, Grifols va resumir uns punts a 

millorar de l’equip. Les observacions resumides en tres punts, les quals van ser resultat de tests 

d’avaluació realitzats per els propis usuaris i clients de l’equip, són les següents: 

1. Millor emmagatzematge i organització del producte. 

2. Fer un recompte de les unitats envasades.  

3. Tot i que la màquina ja du a terme la funció anterior, el client vol fer el recompte manualment per 

assegurar-se que no ha quedat cap unitat dins la màquina i evitar futurs embussaments i 

incidències.   

 

3.1.1 Finalitat 

La màquina ha estat dissenyada per envasar en unitats i no pas en tires de dosis unitàries. El calaix que 

es pot observar a la Figura 10 és un calaix que no està pensat per a aquest tipus d’envasament. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és trobar la solució òptima per a dissenyar i construir un accessori 

per a la màquina Blispack® que permeti envasar amb tires de dosis unitàries sense causar un 

impacte físic, funcional i econòmic important sobre la màquina, ja que es tracta d’una màquina 

industrialitzada i que per tant, aquest accessori vindrà donat per una modificació que s’haurà d’incorporar 

a les que ja han estat comercialitzades i/o que estan per comercialitzar.   

 

3.1.2 Propòsit i abast 

El propòsit d’aquest projecte és dissenyar i construir un accessori per al sistema de dispensació de 

les dosis unitàries a la màquina Blispack®, per tal que l’usuari pugui tenir la possibilitat d’equipar 

l’equip amb un sistema de dispensació mitjançant tires de dosis unitàries amb l’objectiu d’assolir els 

requisits o premisses ja esmentades al primer apartat. 

L’accessori no serà d’ús obligatori, sinó que els clients de la màquina Blispack® que vulguin disposar 

d’aquest accessori l’hauran de comprar. Serà compatible amb totes les màquines Blispack® existents, 

comercialitzades o per comercialitzar. 
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Aquest projecte inclourà la següent documentació: 

- Especificacions tècniques i funcionals del sistema de dispensació de dosis unitàries. 

- Disseny del sistema mecànic. 

o Representacions 3D i 2D dels components integrants del sistema. 

- Estudi econòmic. 

- Estudi ambiental. 

- Compliment de la normativa vigent. 

- Documentació tècnica dels components de l’accessori. 
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3.2 ANÀLISI D’USUARIS I LES RESPECTIVES NECESSITATS 

 

3.2.1 Usuari operador 

L’usuari operador serà, a la vegada, l’usuari raó de ser. Aquell que està al final de la cadena de 

subministrament i dóna sentit al projecte. Aquest usuari pot ser des d’un farmacèutic a un personal 

d’un hospital i la seva utilització respecte la màquina serà habitual. 

El que busca aquest usuari és la màxima facilitat i comoditat a l’hora d’operar la màquina, 

concretament en el cas d’aquest projecte, en l’adquisició de les dosis unitàries de medicaments. 

També, ha de tenir la certesa que la manipulació de l’equip serà segura i no suposarà cap risc. Per 

últim, donant èmfasi a la facilitat i comoditat, l’usuari busca la mínima implicació i esforç amb l’objectiu 

que la màquina sigui el màxim d’autònoma possible. 

 

3.2.2 Usuari propietari 

L’usuari propietari pot ser tant una farmàcia com un hospital o centre sanitari. Serà aquella persona o 

entitat que comprarà la màquina Blispack® per beneficiar-se de la seva utilitat. 

Aquest usuari el que busca és que la modificació que s’haurà de fer a la màquina ocasioni el mínim cost 

addicional possible i pugui solucionar la problemàtica amb èxit, ja que com més aviat la màquina funcioni 

com s’espera, abans podrà estar operativa sense incidències ni aturades.                               . 

 

3.2.3 Usuari tercer  

Quant a l’usuari tercer, el qual tindrà una utilització esporàdica de l’equip, és el servei d’assistència 

tècnica, encarregat de la instal·lació i manteniment de la màquina. 

La voluntat d’aquest usuari en vers la màquina es podria equiparar a la de l’usuari operador, ja que 

buscarà beneficiar-se d’una bona ergonomia i organització de tots els conjunts de la màquina per fer, 

d’aquesta manera, menys feixugues les tasques a realitzar. 
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3.3 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

 

La modificació final o solució del projecte haurà d’oferir o garantir les següents especificacions 

tècniques creades a partir de les necessitats dels usuaris (operador, propietari i tercers). 

 

3.3.1 Ha de causar el mínim impacte físic 

L’espai en el qual s’haurà d’instal·lar l’accessori per al nou sistema de dispensació i el corresponent 

recinte d’emmagatzematge de les tires està limitat per les dimensions ja dissenyades i construïdes 

prèviament. El recinte d’emmagatzematge haurà de coincidir amb el que ja disposa la màquina. 

Dissenyar-ne i crear-ne un de nou serà una opció que a priori no es contemplarà, ja que suposarà un 

cost addicional i un dels objectius d’aquest projecte consisteix a abaratir costos i aprofitar al màxim els 

recursos dels quals ja disposa l’equip. L’espai on es trobarà el sistema de dispensació s’ubica a la part 

superior del calaix de recollida, on s’ubica també el sistema de tall, i també es trobarà limitat per les 

seves dimensions. 

Una altra causa molt important per la qual l’impacte físic ha d’esdevenir mínim, donant-hi èmfasi ja que 

ja s’ha comentat anteriorment,  és perquè la màquina Blispack® és una màquina industrialitzada i que 

actualment es fabrica en sèrie. Per tant, qualsevol modificació que s’hagi de realitzar s’haurà de poder 

incorporar a les diferents màquines Blispack® dels clients que ho demanin, en procés de fabricació, 

fabricades o comercialitzades. 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 11 – Recinte en el qual  s’instal·larà l’accessori. 
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3.3.2 Ha de causar el mínim impacte funcional.  

L’usuari raó de ser, en aquest cas coincident amb l’usuari operador, serà el personal farmacèutic o 

sanitari que es beneficiaran de les funcions de la màquina per facilitar i fer menys feixuga les seves 

tasques del dia a dia. Reuneixen un perfil que no està especialitzat en el sector tècnic; per tant, totes 

les funcions que aquest tipus d’usuari hagi de dur a terme han d’esdevenir mínimes, senzilles i 

segures. És per això, que la solució que es proposi en aquest projecte haurà de provocar el mínim 

impacte a l’hora d’operar la màquina, sempre tendint a facilitar la feina a l’operari. 

 

3.3.3 Ergonomia 

L’ergonomia és un punt que pot estar molt relacionat amb el punt anterior, però s’ha de considerar 

independent ja que no sempre es compleix una relació directa. L’accessori a realitzar haurà d’oferir, 

com a mínim, la mateixa comoditat quant al funcionament de la màquina, concretament en aquest cas, 

amb el de recollida i emmagatzematge de les tires de dosis unitàries. Per tant, no haurà de complicar 

més les funcions o tasques de l’operador respecte l’estat inicial de l’equip. 

 

3.3.4 Ha de causar el mínim impacte econòmic 

Aquest punt està directament relacionat amb l’impacte físic. Normalment, com més impacte físic més 

impacte econòmic, ja que s’hauran d’aplicar més modificacions a cada una de les màquines. 

També és molt important que l’impacte econòmic sigui mínim ja que, com s’ha comentat abans, la 

màquina Blispack® és una màquina que es fabrica en sèrie i n’hi ha diverses comercialitzades arreu del 

món. Per tant, té un preu assignat i ajustat a les condicions econòmiques actuals de la societat, que no 

interessa que es vegi substancialment alterat. 
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3.3.5 Mètode que faciliti el recompte de dosis unitàries 

Com ja s’ha comentat en el plantejament del problema, el client vol tenir una dispensació de les dosis 

unitàries de medicaments que faciliti el recompte d’unitats embossades. Els clients coincideixen en què 

volen un sistema que envasi en tires de dosis unitàries.             . 

 

3.3.6 Ha d’oferir un emmagatzematge que garanteixi una bona organització 

i recompte de les unitats 

Aquest emmagatzematge, com ja s’ha comentat en el primer punt, vindrà limitat per les dimensions 

preestablertes de l’equip ja dissenyat i fabricat. El sistema d’emmagatzematge ha d’esdevenir simple, 

que provoqui el mínim impacte físic i funcional possible i conseqüentment, poc costós. 

 

3.3.7 Màxima autonomia 

Cada modificació o canvi en el sistema de dispensació i emmagatzematge ha de continuar oferint, o 

millorar, la mateixa garantia d’autonomia, que la màquina Blispack® aporta actualment.  

 

3.3.8 Ha d’oferir i garantir la màxima seguretat de l’operador 

L’accés a les unitats embossades ha de ser segur. L’operador no ha d’estar exposat a cap material 

que pugui resultar tallant, o cap conjunt que pugui atrapar cap component del cos. En definitiva, el 

calaix de recollida ha de ser accessible i ha d’estar lliure de perills.            . 

 

3.3.9 Ha de complir amb la normativa vigent 

Per tal que la màquina pugui ser industrialitzada i comercialitzada ha de complir amb una normativa de 

seguretat, sanitat i ambiental. Cada modificació que es realitzi no ha d’incomplir la normativa vigent.  
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CAPÍTOL 4 – ANÀLISI D’ALTERNATIVES I 

DISSENY TÈCNIC 
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4.1 ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

 

A l’hora de fer el disseny de l’accessori, s’ha plantejat diferents opcions factibles per tal de conformar 

tot el sistema i la seva funcionalitat.                        . 

L’accessori a instal·lar a la màquina Blispack® està composat per dos conjunts principals: 

- El conjunt de regulació tall / pre-tall 

- El conjunt de dispensació mitjançant tires de dosis unitàries 

 

4.1.1 Primer conjunt 

Mètode de tall 

S’ha analitzat les dos alternatives de tall següents:  

1. Tall amb full dentat 

2. Làser 

 

1. Tall amb full dentat 

Operació mecànica consistent en practicar orificis o talls al plàstic mitjançant una full dentat. 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

- Tecnologia econòmica 

- No es perd material 

- Velocitat 

- El cantell queda lleugerament 

esquilat 

- Poca flexibilitat de tall 

 

 

Taula 3 – Avantatges i inconvenients del tall amb full dentat. 

 

L’ús d’aquesta tecnologia aporta velocitat i simplicitat tècnica a l’operació de tall. 

Especificacions tècniques: 
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o Manteniment: esmolar/canviar el full dentat. 

o Distància mínima entre comprimits   0,8mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 12 – Fulles dentades de diferent dentat. 

2. Làser 

El tall per làser o maquinat per feix de làser (LBM) consisteix en la focalització del feix de làser en un 

punt del material que es desitja tractar, per tal que aquest es fongui i s’evapori, aconseguint d’aquesta 

manera el tall desitjat. 

  

 

 

 

 

 

 

Taula 4 - Avantatges i inconvenients del tall amb làser. 

 

 

L’ús d’aquesta tecnologia aporta gran flexibilitat a l’operació de tall. 

 

 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

- Elevada exactitud de tall 

- Gran flexibilitat de formes 

- Possibilitat de triturar el material 

restant per un posterior filtrat 

 

- Necessitat de controlar els fums 

tòxics 

- Possibilitat de petita deformació o 

canvi estructural del material 

- Alt cost 



Pàg. 42                              Disseny d’un accessori per a la màquina Blispack® per a la dispensació en tires de cinc dosis unitàries. 

 

 

Especificacions tècniques: 

o Manteniment: òptica, capçals de gas, filtre de pols i partícules. 

o Distància mínima entre comprimits: depèn de la velocitat i del material ~0,1mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 13 – Diagrama del funcionament del tall amb làser. 

 

 

Sistema de tall 

Un cop escollit el mètode de tall, el qual es sintetitza a la Taula 10 i es justifica a l’apartat 4.2, s’ha 

plantejat dos maneres de realitzar el tall: 

1. Posicionar el cilindre per a que el full dentat assoleixi diferents posicions (posició de tall complet 

i posició de pre-tall). 

 

2. Utilitzar dos fulls dentats diferents per a realitzar cada un dels dos tipus de tall. 
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4.1.2 Segon conjunt 

Nombre de dosis unitàries per tira 

Quant al nombre de dosis unitàries que hi haurà a cada tira s’ha analitzat dos alternatives: 

1. Nombre definit prèviament per l’usuari mitjançant el programa. 

2. Nombre de dosis unitàries fix. 

 

 

1. Nombre definit prèviament per l’usuari mitjançant el software 

Possibilitat de determinar el nombre de dosis unitàries per tira mitjançant la interfície del programa de 

la màquina Blispack®. 

 

 

 

 

Taula 5 - Avantatges i inconvenients de definir prèviament per l’usuari un nombre de dosis unitàries per tira. 

 

 

2. Nombre de dosis unitàries fix. 

Fixar un nombre determinat de dosis unitàries per tira, fix per a tots els complements. 

 

 

Taula 6 - Avantatges i inconvenients de fixar un nombre de dosis unitàries per tira. 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

- Flexibilitat en el nombre de dosis 

unitàries per tira. 

- Necessitat de modificar i ampliar el 

programa 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

- Unificar tots els complements per a 

dissenyar un únic accessori 

- No s’ha d’ampliar substancialment 

el programa 

- Poca flexibilitat en el nombre de 

dosis unitàries per tira 
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Dispensació i emmagatzematge de les tires 

S’han plantejat i analitzat tres metodologies o sistemes per tal de dispensar i/o emmagatzemar les tires 

de dosis unitàries: 

1. Tires enrotllades en una bobina. 

2. Tires dispensades en tot el calaix de recollida de la Blispack®. 

3. Dispensació de les tires, cap a fora de la màquina, mitjançant una ranura. (Ex: dispensació 

de punts d’una màquina recreativa d’una sala de jocs). 

 

1. Tires enrotllades en una bobina 

Un cop embossada la medicació en dosis unitàries, les tires es recullen i enrotllen en una bobina. 

L’emmagatzematge de les tires es du a terme dins l’espai del calaix de recollida de la màquina. 

 

 

Taula 7- Avantatges i inconvenients del sistema de tires enrotllades en una bobina. 

 

 

2. Tires dispensades en tot el calaix de recollida de la Blispack® 

 

A mesura que la màquina vagi embossant la medicació en les dosis unitàries en tires aquestes s’aniran 

dipositant per tot el calaix de recollida. L’emmagatzematge de les tires es dur a terme al calaix de 

recollida. 

 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

- Ocupa el menor espai possible 

- La dispensació esdevé ordenada i 

organitzada 

 

- Sistema d’enrotllament i subjecció 

de la tira complex 

- Quan el nombre de dosis unitàries 

per tira és reduït, aquest sistema fa 

la dispensació massa complexa 

- Necessitat de modificar i ampliar el 

programa 
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Taula 8- Avantatges i inconvenients del sistema de tires dispensades en tot el calaix de recollida. 
 
 

3. Dispensació de les tires, cap a fora de la màquina, mitjançant una ranura 

 

En aquest cas, l’emmagatzematge no es faria en el calaix de recollida, sinó que les tires de dosis 

unitàries sortirien cap a fora de la màquina a través d’una ranura per a realitzar l’emmagatzematge 

corresponent fora de la màquina i amb el sistema desitjat i aplicat per l’usuari.  

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

- L’emmagatzematge el personalitza 

cada usuari. 

 

- S’ha de programar la dispensació. 

- Sistema més complex que el 2. 

- Emmagatzematge indeterminat 

 

Taula 9- Avantatges i inconvenients de dispensar les tires cap a fora de la màquina, mitjançant una ranura. 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

- Sistema molt més simple 

- No s’ha de modificar el programa 

 

 

- Les tires cauen desordenadament 

per tot el calaix 

- Es poden produir embussaments 

quan el calaix està ple. 
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4.1.3 Elecció de l’alternativa òptima per al cas corresponent 

 

CONJUNT REGULACIÓ TALL/PRE-TALL 
CONJUNT DE DISPENSACIÓ EN TIRES DE DOSIS 

UNITÀRIES 

 
Mètode de tall Sistema de tall 

Nombre de dosis 
unitàries per tira 

Dispensació i emmagatzematge 
de les tires 

 

P
e

s
 (

%
) 

T
a
ll 

a
m

b
 f
u

ll 
d

e
n

ta
t 

T
a
ll 

a
m

b
 l
à

s
e
r 

P
e

s
 (

%
) 

P
o

s
ic

io
n
a

r 
e

l 
c
ili

n
d
re

 p
e

r 
ta

l 

q
u
e

 e
l 
fu

ll 
d

e
n
ta

t 
a

s
s
o
le

ix
i 

d
if
e

re
n

ts
 p

o
s
ic

io
n
s
 

U
ti
lit

z
a

r 
d

o
s
 f

u
lls

 d
e
n
ta

ts
 

d
if
e

re
n

ts
 p

e
r 

re
a
lit

z
a
r 

c
a
d

a
 u

n
 

d
e
ls

 d
o
s
 t
ip

u
s
 d

e
 t

a
ll 

P
e

s
 (

%
) 

N
o

m
b

re
 d

e
fi
n
it
 p

rè
v
ia

m
e
n

t 
p

e
r 

l’u
s
u
a

ri
 m

it
ja

n
ç
a

n
t 
e

l 

p
ro

g
ra

m
a
 

N
o

m
b

re
 d

e
 d

o
s
is

 u
n
it
à

ri
e
s
 f

ix
 

P
e

s
 (

%
) 

T
ir
e

s
 e

n
ro

tl
la

d
e

s
 e

n
 u

n
a
 

b
o
b

in
a
 

T
ir
e

s
 d

is
p

e
n

s
a
d

e
s
 e

n
 t
o

t 
e

l 

c
a

la
ix

 d
e
 r

e
c
o
lli

d
a

 d
e
 l
a
 

B
lis

p
a
c
k
®

 

D
is

p
e
n

s
a
c
ió

 d
e

 l
e

s
 t
ir
e

s
, 
c
a

p
 

a
 f

o
ra

 d
e
 l
a

 m
à
q

u
in

a
, 

m
it
ja

n
ç
a

n
t 
u

n
a

 r
a

n
u

ra
 

Cost econòmic 25 9 6 25 7 5,5 10 6 8 20 6 8 5 

Simplicitat 10 9,5 5 15 7 5 20 6 9 10 5 7 4 

Funcionalitat 15 7 9,5 25 8 6 20 6,5 8 20 6 8 5 

Impacte físic 10 9 8 10 8 5 20 7 7 15 7 8 6 

Impacte funcional* 5 8 6 5 6 5,5 10 6 8 5 7,5 9 6 

Impacte 
mediambiental 

15 8 4                     

Manteniment 10 9 4 10 8,5 8 5 7 7 10 7 9,5 7 

Velocitat de tall 10 7 9 10 7 7               

Emmagatzematge             15 6 7 20 8 7,5 4 

                            

Puntuació 100 8,35 6,43 100 7,45 5,9 100 6,35 6,72 100 6,625 6,88 5,1 

 

Taula 10– Taula comparativa de les alternatives.
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- Notes sobre 10 

- En el cas dels impactes (físic, funcional i mediambiental) i del manteniment, com més nota hi 

ha, menys impacte i/o manteniment produeix o requereix.    

*Impacte funcional entès com l’impacte que l’usuari percep a l’hora de fer funcionar l’equip, ja sigui 

mitjançant la pantalla o manualment.   
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4.2 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

 

4.2.1 Conjunt de regulació tall/pre-tall 

Mètode de tall 

El mètode de tall escollit és el tall amb full dentat. En un principi el mètode de tall amb làser s’ha 

plantejat com un opció viable. De totes maneres, el mètode de tall de les dosis unitàries, el qual 

disposa la màquina original és el tall amb full dentat. Com es pot apreciar a la Taula 10, això comporta 

que tant l’impacte econòmic, com el funcional i el físic sigui el mínim. A més, per la simplicitat del 

mecanisme, fa que el manteniment requerit també sigui el mínim.  

El tall amb làser aporta molta velocitat i flexibilitat en el tall, però en aquest cas, no és necessari 

disposar d’un sistema tant complex i que requereixi tant manteniment com aquest. 

 

Sistema de tall 

Per una banda, el sistema de tall que s’ha escollit és fidel al sistema ja vigent a la màquina original 

amb una petita modificació: s’haurà de controlar la posició del full dentat, diferenciant dos posicions: 

posició de tall complet i posició de pre-tall. 

D’altra banda, amb l’objectiu de conservar el mateix cilindre elèctric, encarregat d’impulsar el full dentat 

en les corresponents posicions, s’haurà d’afegir un sistema de regulació tall/pre-tall. El cilindre elèctric, 

el qual ja es troba instal·lat a l’equip, es pot programar per tal que es desplaci en les dos posicions 

diferents. De totes maneres, aquest tipus de cilindre no està pensat en dur a terme aquesta acció, sinó 

que està dissenyat per a realitzar moviments d’extrem a extrem. Aquest sistema regulació tall/pre-tall 

funcionarà com a topall, per a limitar el desplaçament del cilindre a les dos posicions, i així assegurar, 

amb major precisió, la posició del full dentat a les posicions d’interès. 

Utilitzar dos fulles dentades diferents per a realitzar cada una dels dos tipus de tall requereix una gran 

modificació del sistema original, donant lloc a uns impactes econòmic, físic, i funcional negatius. 
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Cal destacar que utilitzar dos fulls dentats diferents fa que el sistema sigui més complex, per tant, 

estarà molt més exposat a possibles interferències o errors. La funcionalitat de disposar un únic full 

dentat, el qual es posicionarà en les dos posicions de tall establertes, és molt major. 

Com es pot veure fàcilment, la modificació que es realitzarà al conjunt de tall original per a dissenyar el 

conjunt de regulació tall/pre-tall ha estat la mínima. Un dels objectius principals a l’hora de fer el 

disseny és causar el mínim impacte econòmic, físic i funcional possible, ja que, recordant el que s’ha 

explicat a la introducció, s’està dissenyant un accessori a una màquina que ja està comercialitzada i es 

fabrica en sèrie. Per tant, aquest accessori ha de ser unificat per a totes les màquines per a que també 

es pugui fabricar en sèrie i comercialitzar-lo degudament. 

 

4.2.2 Conjunt de dispensació en tires de dosis unitàries 

Nombre de dosis unitàries per tira 

En un principi, l’opció de poder definir prèviament el nombre de dosis unitàries per tia mitjançant la 

interfície del programa sembla ser l’opció més favorable. 

Aquesta opció podria haver estat l’escollida durant el disseny de la màquina Blispack® original, si 

s’hagués tingut en compte un sistema de dispensació de les dosis unitàries mitjançant tires. Ofereix 

una flexibilitat en el nombre de dosis unitàries per tira que permet al client personalitzar la dispensació 

desitjada. 

De totes maneres, l’objectiu d’aquest projecte no és modificar la màquina original, sinó que és 

dissenyar un accessori per tal que la màquina original pugui realitzar una funció determinada que fins 

ara no pot fer. L’usuari és lliure d’instal·lar l’accessori o no, segons les seves necessitats.  

Per tant, es dissenyarà un accessori el qual dispensarà un nombre fix de dosis unitàries per tira. El 

número fix que s’ha determinat és de 5 dosis unitàries per tira. A causa les limitacions dimensionals 

del calaix de recollida, en aquest cas l’amplada, i del sistema de dispensació escollit, s’ha cregut 

convenient fixar el nombre a 5 dosis. Es considera que aquest nombre compleix els requisits exposats 

a l’apartat 3.1 i que resulta la longitud màxima per tal d’encabir transversalment la tira de 5 dosis 

unitàries en el calaix de recollida. 
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Conseqüentment, aquest accessori es podrà dissenyar en sèrie donant lloc a uns impactes econòmic i 

funcional mínims. 

 

Dispensació i emmagatzematge de les tires 

A priori les tres opcions plantejades per a la dispensació i emmagatzematge de les tires són molt útils. 

De totes maneres, a l’hora de valorar els impactes respectius la situació es decanta més per al 

sistema de tires dispensades en tot el calaix de recollida de la Blispack®. 

El sistema de tires enrotllades en una bobina pot ser un sistema molt factible, però requereix una 

instal·lació i disseny molt complexes, donant lloc a uns impactes econòmic, funcional i físic negatius. 

També, depenent de la longitud de les tires, es poden donar dos situacions adverses: 

- En el cas d’una tira de longitud molt reduïda: no hi ha prou longitud per enrotllar-se 

correctament a la bobina.  

- En el cas de voler dispensar diverses tires, dificulta molt l’enrotllament correcte de les diferents 

tires en una mateixa bobina.  

Es podria pensar en tenir diferents bobines per a les diferents tires, però incrementa 

exponencialment l’espai ocupat i la complexitat del sistema. 

El sistema de dispensació de les tires, cap a fora de la màquina, mitjançant una ranura és el més 

desestimable. La modificació que s’hauria de fer a la màquina per a instal·lar l’accessori és massa 

gran, donant lloc a uns impactes econòmic, funcional i físic molt negatius. A més, aquest sistema no 

contempla l’emmagatzematge dins la màquina, tal i com ja està previst. 

Conseqüentment, el sistema escollit ha estat el sistema de tires dispensades per tot el calaix de 

recollida de la Blispack®. És el sistema més simple però més útil a l’hora: 

- Permet destriar del calaix de recollida la tira que es vulgui. 

- La retirada de les tires del calaix és molt senzilla. 

- Produeix els mínims impactes econòmic, físic i funcional.  
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Tot i així, aquest sistema pot presentar un inconvenient que pot influir molt negativament en el 

funcionament de l’equip. Quan el calaix de recollida estigui ple, les tires dispensades arreu del calaix 

poden obstruir l’embossament i dispensació de les noves tires. 

Per tant, s’haurà d’afegir un sistema que pugui evitar, o si més no, alleugerar aquest impacte. 

 

 

4.3 ARBRES DE FUNCIONS I DE FALLIDA 

 

S’ha dissenyat dos arbres, de les funcions bàsiques i complementàries, i un arbre de fallida per tal 

d’analitzar tot el funcionament de l’accessori i així analitzar les possibles interferències funcionals que 

pugui haver i que no s’hagin previst anteriorment a l’hora de fer el disseny i deduir els components 

principals que es necessitaran per tal de dur a terme les corresponents funcions. 

- A l’apartat 4.3.1 s’exposa l’arbre de funcions bàsiques de l’accessori. 

 

- A l’apartat 4.3.2 s’exposa l’arbre de funcions complementàries de l’accessori, funcions que no 

realitza l’accessori d’una manera directa sinó que vénen implícites en la tasca dels enginyers a 

l’hora de dissenyar aquest accessori tenint en compte les necessitats del client, així com les de 

l’empresa. 

 

- A l’apartat 4.3.3 es mostra la taula resum de les funcions bàsiques de l’accessori, així com els 

components que realitzen aquestes funcions. 

 

- Finalment, a l’apartat 4.3.4 s’exposa l’arbre de fallida en el qual s’analitza la criticitat dels riscos.
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Dispensar les dosis 
unitàries en tires de 5 

unitats  

Regular el tall/pre-tall 

Realitzar tall complet 

Conèixer la posició del full dentat 

Posicionar el full dentat a la posició corresponent 

Sostenir el paper juntament amb el polièster 

Tallar completament 

Alimentar el sistema a la xarxa elèctrica 

Realitzar el pre-tall 

Conèixer la posició del full dentat 

Posicionar el full dentat a la posició corresponent 

Marcar el pre-tall 

Contar les marques de pre-tall realitzades 

Alimentar el sistema a la xarxa elèctrica 

Dispensar les tires 

Disposar d'un calaix de recollida 

Posicionar les tires en el calaix 

Alimentar el sistema a la xarxa elèctrica 

4.3.1 Arbre de funcions bàsiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il·lustració 14 – Arbre de funcions bàsiques de l’accessori.  
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Integrar l'accessori a la 
màquina 

Dissenyar un accessori acord amb l'espai 
disponible 

Aprofitar al màxim els components o peces 
existents a la màquina 

Actualitzar el programa de 
funcionament de la màquina 

Coordinar el funciomanent de l'accessori amb el 
funcionament de la màquina 

Actualitzar els plànols i els esquemes elèctrics 
del manual de la màquina 

Minimitzar els impactes econòmic, físic i 
funcional 

Fer un disseny simple 
però funcional 

Aprofitar al màxim els components o peces 
existents a la màquina 

Modificar el mínim possible les funcions que l'usuari haurà de realitzar amb 
l'accessori instal·lat 

Donar a conèixer el nou accessori 

Fer un manual d'instal·lació 
de l'accessori 

Fer un manual de la instal·lació 
mecànica o muntatge 

Fer un manual de la instal·lació 
elèctrica 

Fer un manual d'actualització del 
software  

Fer un manual de funcionament de 
l'accessori 

Informar als clients de la màquina 
Blispack® sobre l'existència 

d'aquest accessori 

Incloure la documentació de l'accessori dins 
de la documentació de la màquina Blispack® 

4.3.2 Arbre de funcions complementàries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il·lustració 15 – Arbre de funcions complementàries de l’accessori.
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4.3.3  Taula de funcions bàsiques 

 

FUNCIÓ CRITERI DE MESURA COMPONENT QUANTITAT 

Conèixer la posició del full dentat Posició Sensor de posició 2 

Posicionar el full dentat a la posició 
corresponent 

Desplaçament Cilindre 1 

Sostenir el paper juntament amb el 
polièster 

Immobilització 
Preses 

d’immobilització 
4 

Tall complet/pre-tall Tall Full dentat 1 

Alimentar el sistema a la xarxa 
elèctrica 

El sistema rep corrent Cablejat --- 

Contar les marques de pre-tall 
realitzades 

Número Sensor 1 

Disposar d’un calaix de recollida --- Calaix de recollida 1 

Posicionar les tires al calaix de 
recollida 

Posició Braç posicionador 1 

 

Taula 11 – Taula de funcions bàsiques de l’accessori. 
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 Problemes en la 

dispensació 

Interrupció del 

sistema 

 

Cablejat mal 

connectat 

Desconnexió de 

la màquina 

 Component elèctric 

espatllat 

 Problemes elèctrics 

 El cilindre no funciona 

correctament Fallo en 

l’alimentació del 

sistema 

 
El braç posicionador 

no arriba al final del 

recorregut 

Sensor de posició 

límit no detecta 

correctament 

  
Sensor de posició tall 

complet no detecta 

correctament 

Sensor de posició pre-

tall no detecta 

correctament 

El full dentat ha xocat 

amb un obstacle, com 

per exemple una pastilla 

El sensor no funciona 

El full dentat ha xocat 

amb un obstacle, com 

per exemple una pastilla El sensor no funciona 

Problemes de tall 

Fallo en 

l’alimentació del 

sistema 

4.3.3 Arbre de fallida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il·lustració 16 – Arbre de fallida.
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4.4 ELECCIÓ DEL SISTEMA DE REGULACIÓ DEL TALL/PRE-TALL 

4.4.1  Descripció del sistema 

A causa de la impossibilitat de controlar i posicionar, amb la precisió requerida, l’eix del cilindre en les 

diferents posicions per a realitzar el tall complet i el pre-tall de les tires, sorgeix la necessitat de 

dissenyar un mecanisme que permeti regular la carrera del cilindre corresponent. 

Aquesta regulació de les posicions es durà a terme mitjançant un topall mecànic variable. A 

continuació s’exposen les dos propostes d’estudi: 

- Topall variable mitjançant una lleva accionada per un electroimant rotatori. 

- Topall variable mitjançant una corredora accionada per un electroimant lineal. 

 

4.4.2  Funcionament 

Ambdós sistemes utilitzen la mateixa base de funcionament, estructurat per dos posicions que assoleix 

l’electroimant. 

 

Posició 1: El topall permet que el cilindre es desplaci d’extrem a extrem de la seva carrera, 

realitzant el tall complet de la tira. 

 

Posició 2: El topall limita el recorregut del cilindre en el desplaçament d’extensió, realitzant el 

pre-tall de la tira. 
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4.4.3  PROPOSTA A - Topall variable mitjançant una lleva accionada per un 

electroimant rotatori 

S’utilitza un electroimant rotatori. En el seu eix s’acobla una lleva, la qual la seva geometria determina 

dos longituds diferents. En la posició de repòs de l’electroimant la lleva no limita la carrera, mentre que 

quan s’acciona l’electroimant, la lleva gira i es posiciona limitant la carrera del cilindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 17 – Topall variable mitjançant una lleva accionada per un electroimant rotatori. 

En aquest sistema es necessita una sortida de PLC per activar l’electroimant. En el moment que es 

talla la tensió, l’electroimant torna a la seva posició de repòs amb l’ajuda d’una molla interna. 

Es pot preveure que el règim de treball d’aquest component serà elevat, ja que per a mantenir la 

posició de treball ha de romandre alimentat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 18 – Topall rotatori vist des de baix. 

Cilindre  

Topall  
Contra-fulla 
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4.4.4  PROPOSTA B - Topall variable mitjançant una corredora accionada 

per un electroimant lineal 

En aquest cas s’utilitza un electroimant lineal amb enclavament. En el seu eix s’acobla una palanca 

que arrossega una cremallera fabricada amb goma rígida. En la posició de repòs de l’electroimant, els 

espais de les dents de la cremallera permeten l’encaixament amb l’expulsor del carro de la fulla 

dentada (veure la Figura 19), permetent d’aquesta manera, que el cilindre es desplaci en la seva 

totalitat realitzant el tall complet. Amb un simple impuls, l’electroimant s’enclava, desplaçant la 

cremallera en una nova posició. En aquesta posició les dents de la cremallera xoquen amb les crestes 

de l’expulsor, impedint que el cilindre realitzi la totalitat del seu recorregut, realitzant així, el pre-tall. 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 19 – Topall variable mitjançant una corredora accionada per un electroimant lineal. 

   

 

                    

Expulsor del carro 

Cremallera 

Il·lustració 21 - Posició  de pre-tall del mecanisme. Il·lustració 20-  Posició de tall complet del mecanisme. 
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4.4.5  Costos de desenvolupament de la proposta A 

Components: 

- Electroimant giratori 

................................................................. 237,5 € 

Peces: 

- Contra-fulla 

- Anella de muntatge 

- Lleva 

- Eix reforçat 

- Guia paper 

................................................................. 920 € 

Disseny, muntatge i proves 

 ................................................................. 2 300 € 

 

TOTAL.................................................................................................................... 3 457,5 € 

 

4.4.6  Costos de desenvolupament de la proposta B 

Components: 

- Electroimant lineal amb accionament 

- Relé 

................................................................. 35 € 

Peces: 

- Contra-fulla 

- Guia del paper 

- Guia corredora 

- Palanca 

................................................................. 1 000 € 

Disseny, muntatge i proves 

 ................................................................. 2 300 € 

TOTAL.................................................................................................................... 3 335 € 
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4.4.7  Conclusió 

 

Després de realitzar l’estudi econòmic de les dos alternatives, es pot veure com, l’alternativa B és la 

més econòmica. 

De totes maneres, s’ha escollit l’alternativa B, no només per resultar més econòmica, sinó perquè el 

sistema composat per un solenoide lineal esdevé més ferm i es preveu que s’asseguri d’una manera 

més fiable les posicions de tall i pre-tall. 
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4.5 ELECCIÓ DE L’ELECTROIMANT I EL MOTOR 

 

4.5.1  Elecció del electroimant del sistema de regulació tall/pre-tall 

El mecanisme de regulació és un final de carrera mecànic i mòbil per limitar la cursa del cilindre de tall. 

El component essencial d’aquest mecanisme és l’electroimant. Mitjançant aquest component, es pot 

realitzar una regulació ferma amb la garantia de falcar el límit de carrera del cilindre de tall en les dos 

posicions de tall.  

Descripció 

En primer lloc, el moviment que ha de fer l’electroimant és un moviment lineal entre dos posicions. Per 

tant, l’electroimant ha de ser lineal.  

Un electroimant és un dispositiu físic capaç de crear un camp magnètic uniforme i intens en el seu 

interior i molt dèbil en l’exterior. En el cas de l’electroimant lineal de simple efecte, quan s’aplica una 

tensió es crea un camp magnètic, mitjançant un bobinatge, i fa moure el pistó d’una posició inicial a 

una posició final. Quan es treu la tensió, mitjançant una molla o forces exteriors es retrocedeix el pistó 

a la seva posició inicial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 22 – Electroimant lineal de simple efecte. 
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L’electroimant que s’aplicarà en el mecanisme no ha de tenir cap posició inicial predeterminada, és a 

dir, ha de poder estar en una de les dos posicions podent-se desplaçar d’una posició a una altra 

indiferentment. Per tant, l’electroimant ha de ser reversible. D’altra banda, per a que l’electroimant 

pugui mantenir el pistó en una de les dos posicions indiferentment, evitant el funcionament de 

l’electroimant el 100% del temps (mantenint el corrent del bobinatge), també haurà de ser biestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 23 – Electroimant biestable i reversible. 

 

Per últim, l’electroimant ha de respondre a una restricció de mides d’acord amb la disponibilitat d’espai 

de la ubicació. 

 

Model 

L’electroimant que s’ha escollit és el següent: 

 

- Electroimant  biestable i reversible sèrie ERDI15 de la marca NAFSA. 

 

Aquesta marca ha estat la única que s’ha trobat en el mercat, la qual respon a les especificacions 

determinades i ofereix la possibilitat realitzar comandes reduïdes d’electroimants amb la possibilitat de 

demanar un electroimant fet a mida. Altres marques com LEDEX, marca utilitzada per l’electroimant 

emprat en la pinça dels blísters, instal·lada a la màquina Blispack®, no realitza comandes de poques 

unitats i, si interessa demanar un electroimant fet a mida, el període de recepció s’amplia 

accentualment. 
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Especificacions del model 

La fitxa tècnica del model es troba en el CD del dipòsit del projecte. De totes maneres, per una banda 

cal destacar que l’electroimant està fet a mida. S’ha demanat que les dos bobines suportin una tensió 

constant de 24V, ja que el circuit està constantment a 24V. D’aquesta manera, es pot allargar el temps 

de vida de les dos bobines.  

 

D’altra banda, la connexió de les bobines no ha estat ni en sèrie ni en paral·lel, sinó que s’han 

connectat creuades. D’aquesta manera, es pot establir una polaritat creuada entre les dos bobines per 

a anar desplaçant el pistó d’un extrem a l’altre. 

 

 

4.5.2  Elecció del motor del sistema d’arrossegament de les tires 

El principi de funcionament del mecanisme d’arrossegament de les tires radica en la generació de 

moviment angular per a convertir-lo en el moviment lineal del braç arrossegador mitjançant un motor 

pas a pas.  

 

Descripció 

Motor sense inèrcies d’arrencada i amb parada ràpida. Ha de disposar d’una electrònica de control 

simple i d’una integració senzilla en el sistema de control de la Blispack®. El motor ha de garantir el 

parell necessari per a desplaçar la barra d’arrossegament de les tires, tenint en compte les pèrdues 

pels fregaments. 

Per altra banda, la velocitat angular que el motor haurà de presentar serà aquella que la velocitat 

generada sigui igual a la velocitat d’avanç del paper(40mm/s aproximadament).` 

 

Model 

La màquina Blispack® ja disposa de quatre motors pas a pas més. Recordant les intencions del 

principi del projecte de minimitzar, entre altres, l’impacte econòmic, s’ha escollit el mateix model, de 
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motor pas a pas, que els quatre que ja estan instal·lats. D’aquesta manera, es redueix el nombre de 

recanvis i s’unifiquen costos. 

 

El model que s’ha escollit és el següent:   

 

- Motor SMD MDrive+ 1719 

 

Especificacions del model 

La fitxa tècnica del model es troba en el CD del dipòsit del projecte.  
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CAPÍTOL 5 – DESCRIPCIÓ FINAL DE L’ACCESSORI 
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5.1 DESCRIPCIÓ FINAL  

 

El conjunt de tires de cinc està format per dos sistemes: 

1. Sistema de regulació del pre-tall i tall complet. 

2. Sistema posicionador de tires. 

 

5.1.1  Sistema de pre-tall i tall complet 

Aquest sistema és el que es dedica a realitzar, per una banda, les marques mitjançant les quals 

l’operari podrà separar fàcilment cada una de les unitats de les tires, i per altra banda, el tall complet 

cada cinc dosis unitàries.  

Els dos tipus de tall es duen a terme mitjançant la mateixa fulla dentada, però en posicions d’acció 

diferents d’aquesta. Per una banda, quan el sistema rep l’ordre de realitzar el pre-tall, la fulla 

únicament arribarà fins a la coordenada adient per a realitzar les marques corresponents amb les 

dents (posició pre-tall definida a la Figura 24). D’altra banda, quan el sistema rep l’ordre de realitzar el 

tall complet, la fulla arribarà fins a l’altre extrem (posició tall complet definida a la Figura 24), tallant en 

el seu camí la tira de 5 dosis unitàries. 

 

 

 

 

  

Peces principals del conjunt de regulació 

del pre-tall: 

- Cremallera  

- Guia corredora 

- Expulsor 

- 3 prismes quadrats de silicona 

- Electroimant ERDI15 

- Suport electroimant 

- Biela 

Peces principals del conjunt tall de 

complet: 

- 2 preses de límit 

- Eix guia del carro 

- Acoblament guia carro 

- Fulla dentada simple 

- 4 molles  

- Suport 
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Il·lustració 24 – Sistema de pre-tall i tall complet 

 

Descripció del sistema 

El sistema es divideix en dos conjunts: el conjunt de tall complet i el conjunt de regulació del pre-

tall.  

Per una banda, el conjunt de tall complet està format per dos preses, encarregades d’immobilitzar el 

paper i el polièster units, per assegurar un tall adequat, les quals estan subjectades per 4 molles com 

es veu a la Figura 25. Entremig de les dos preses hi ha la fulla dentada. Aquest conjunt està subjecte a 

un carro, el qual s’impulsa mitjançant un cilindre elèctric.  

  

Posició pre-tall Posició tall complet 

Fulla 

Preses de límit 

Plataforma 

Il·lustració 26 – Conjunt de tall complet. 

Il·lustració 25 – Conjunt de tall complet explosionat. 
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D’altra banda, el conjunt de regulació del pre-tall està composat per dos blocs diferents. Un primer 

bloc, ajustat a la plataforma indicada a la Figura 24. Aquest bloc consisteix en un topall regulable, 

format per una cremallera de llautó amb tres prismes quadrats de silicona i un electroimant, el qual 

regula la posició del topall: posició de xoc i posició d’encaixada. El segon bloc d’aquest sistema, ajustat 

al subsistema de tall, és la peça de regulació del pre-tall, que s’encarrega de xocar o encaixar-se al 

primer bloc, depenent de la posició de tall que es vol assolir. 

 

 
Il·lustració 27 – Conjunt de regulació del 
pre-tall.  

 
 

Il·lustració 28 – Conjunt de regulació del pre-tall explosionat. 

Quan el sistema rep l’ordre de realitzar el pre-tall, el cilindre s’activa i fa avançar el carro. Les preses 

són les primeres en assolir el límit, en el qual immobilitzen el paper i el polièster units. El joc de les 

molles permet al carro seguir avançant, de tal manera que la fulla dentada sobresurt de les preses per 

a realitzar el pre-tall. El carro avançarà fins que la peça de regulació del pre-tall xoqui amb el topall, 

posició en la qual l’extrem de la fulla dentada assolirà la posició de pre-tall definida a la Figura 24, 

aconseguint d’aquesta manera el marcat del pre-tall desitjat. Addicionalment s’ha instal·lat dos sensors 

de posició, en el cilindre elèctric, per a que el sistema pugui conèixer la seva posició. El sensor més 

allunyat del carro indica que el pistó del cilindre es troba en la seva posició inicial, on no realitza cap 

tipus de tall. L’altre, més pròxim al carro, indica la posició de pre-tall, és a dir, on el cilindre s’haurà 

d’aturar en cas de pre-tall.  

Quan el sistema rep l’ordre de realitzar el tall complet, l’electroimant s’activarà, de manera que la 

posició del topall canviarà a posició d’encaixada. En aquest cas, el pistó del cilindre no s’aturarà en la 

posició de pre-tall definida sinó que passarà de llarg el sensor que marca aquesta posició, fins que la 
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peça de regulació del pre-tall s’encaixi amb els tres prismes quadrats de silicona del topall.  Això farà 

que la fulla dentada s’encaixi entre la cavitat existent a la plataforma, assolint la posició de tall complet, 

definida a la Figura 24, i realitzant el tall desitjat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 29 – Tira de 5 dosis unitàries. 

5.1.1  Sistema posicionador de tires 

El sistema posicionador de tires és l’encarregat, com diu el nom, de posicionar o arrastrar les tires de 

tal manera que quedin totes apilonades, dins el calaix de recollida. Aquesta pila evitarà possibles 

incidències, com pot ser una obstrucció, a l’hora de la dispensació de les tires i de retruc, oferirà a la 

màquina el nivell d’autonomia desitjat.  

 

 

 

 

 

 

 

- 2 finals de carrera metàl·lic 

- Motor pas a pas MDrive SMD 1719 

- Corretja dentada 10 T5 1160 

SYNCHROFLEX 

- 2 sensors de proximitat XS508B1PAL2 

- 2 suports 

 

Peces principals del sistema posicionador de tires: 

- Barra d’arrossegament 

- Bancada 

- Tapa 

- Guia 

- Eix motriu 

- Politja 
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Il·lustració 30 – Sistema posicionador de tires 

 

 

Descripció del sistema 

El sistema consta una barra d’arrossegament, el qual es mou linealment, d’un extrem a l’altre del calaix 

de recollida, mitjançant una guia i un motor pas a pas.  

A mesura que la tira pre-tallada vagi caient al calaix de recollida, aquesta barra dirigirà l’extrem inferior 

de la tira cap un costat del calaix per tal que aquesta, un cop realitzada el tall complet, pugui descendir 

al calaix en posició horitzontal. Aquesta acció es repetirà per a cada una de les tires processades. 

Per una banda, la barra està subjecte a la corretja dentada mitjançant amb una peça d’acoblament. 

Quan el motor pas a pas s’activi, transmetrà el parell a l’eix motriu, el qual farà moure la corretja 

dentada i, de retruc, la barra. D’altra banda, la barra està recolzada a una guia, de tal manera que 

aquest no pugui flectar. Aquest recolzament deixa un grau de llibertat d’acció a la barra, el qual és el 

moviment lineal accionat per el motor pas a pas.  

  

Barra 

Guia 

Motor pas a pas 
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Il·lustració 31 – Sistema posicionador de tires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 32 – Sistema posicionador de tires explosionat 
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Il·lustració 33 – Disseny final de l’accessori 

 

 

Il·lustració 34 – Disseny final de l’accessori vist des de la posición de planta. 
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5.2 LLISTAT DE COMPONENTS DE L’ACCESSORI  

 

Descripció Material Proveïdor Fabricant Quantitat 

Sistema de pre-tall i tall         

Conjunt de tall complet         

Acoblament guia carro Inox Suinsa Suinsa 2 

Preses de límit Inox Suinsa Suinsa 2 

Eix guia del carro Inox Suinsa Suinsa 4 

Fulla dentada simple Inox Suinsa Indafi 1 

Molla (821-318) Inox Suinsa RS-Amidata 4 

Anella de seguretat DIN 6799 D3,2 INOX Comercial Suinsa Ferreteria 4 

Casquet IGUS WFM-04404-03 Comercial Suinsa Herdal 4 

Conjunt de regulació del pre-tall         

Contra fulla Alumini Suinsa Suinsa 1 

Expulsor del paper Alumini Suinsa Suinsa 1 

Guia de la corredora Alumini Suinsa Suinsa 1 

Cremallera Llautó Suinsa Suinsa 1 

Biela Inox Suinsa Suinsa 1 

Prisma quadrat de silicona Silicona Suinsa Dicoinsa 3 

Fixació Inox Suinsa Suinsa 1 

Cargol de fixació de l'electroimant Inox Suinsa Suinsa 2 

Electroimant ERDI15 Comercial Suinsa Nafsa 1 

Sistema posicionador de tires         

Bancada Durogliss Suinsa Suinsa 1 

Tapa Durogliss Suinsa Suinsa 1 

Guia de recolzament Durogliss Suinsa Suinsa 1 

Tensor de la politja Alumini Suinsa Suinsa 1 

Suport del motor Durogliss Suinsa Suinsa 1 

Eix motriu Inox Suinsa Suinsa 1 

Eix tensor de la politja Inox Suinsa Suinsa 1 

Barra d'arrossegament Inox Suinsa Suinsa 1 

Brida de la corretja dentada Alumini Suinsa Suinsa 2 

Final carrera mecànic Alumini Suinsa Suinsa 2 

Acoblament de la barra Alumini Suinsa Suinsa 1 

Politja dentada 21 T5 Z25 Inox Suinsa Herdal+Suinsa 2 

Motor MDrive 17 MDM 1FSD17C4 (SMD 1719 1-
4262) Comercial Grifols ELMEQ 1 

Corretja dentada 10 T5 1160 SYNCHROFLEX Poliuretà Suinsa Herdal 1 

Sensor de proximitat XS508B1PAL2 Comercial Grifols 
Tecnical del 

Vallès 1 
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Descripció Material Proveïdor Fabricant Quantitat 

Rodament 6801 ZZ EZO Inox Suinsa Herdal 4 

Mànega IGUS 6x0,25 CF9,02,06 Comercial Suinsa Herdal 1,5 

Rodament 684 ZZ EZO Comercial Suinsa Herdal 1 

Anella de seguretat DIN 6799 D3,2 INOX Comercial Suinsa Ferreteria 1 

Mòdul PLC digital-analògic Mitsubishi FX2-2DA Comercial Grifols Mecco 1 

Convertidor analògic-digital PHOENIX MINI MCR SL 
UI F Comercial Grifols 

RTC MOLLET 
1 

Terminal Weidmüller ZIA 1,5/3L-1S 
Comercial Suinsa 

Tecnical del 
Vallès 2 

Terminal blau Weidmüller ZVL 1,5BL 
Comercial Suinsa 

Tecnical del 
Vallès 2 

Terminal marró Weidmüller ZVL 1,5BR 
Comercial Suinsa 

Tecnical del 
Vallès 2 

Terminal de terra Weidmüller ZPE 2,5 
Comercial Suinsa 

Tecnical del 
Vallès 1 

Tapa final Weidmüller per ZIA 1,5/3L 
Comercial Suinsa 

Tecnical del 
Vallès 1 

Angle de fixació lateral Weidmüller 
Comercial Suinsa 

Tecnical del 
Vallès 1 

 
Taula 12 – Llistat de components de l’accessori. 

 

 

- Inox= Acer inoxidable 

 

- Els materials indicats com a comercial estan fabricats a partir de diferents components amb els 

seus respectius materials (components elèctrics, motor, etc.) i/o estan fabricats a partir d’una 

barreja de materials. 
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CAPÍTOL 6 – ESTUDI ECONÒMIC 
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6.1 ESTUDI ECONÒMIC  

 

En l’estudi econòmic que es detalla a continuació s’ha dividit en dos parts: 

1. Cost d’enginyeria 

2. Cost de producció de l’accessori 

 

6.1.1  Cost d’enginyeria 

En l’estudi del cost d’enginyeria s’ha inclòs el cost del disseny, l’estudi previ a càrrec dels enginyers i 

l’obtenció de permisos.  

 

Concepte Detall Cost (€) 

Cost de l’estudi i el 

disseny 

Administratiu  

60h x 1 persona 
600 

Enginyer Júnior 

90h x 1 persona 
900 

Enginyer superior  

90h x 2 persones 
5 400 

SUINSA 

90h x 1 persona 
2 700 

Llicències 
Microsoft Office 90,25 

SolidWorks 1 375 

Material d’oficina Varis 100 

 
Taula 13 – Estudi econòmic del cost d’enginyeria. 

El cost total d’enginyeria és de 11 165,25 €. S’ha previst que aquest cost s’amortitzarà en un període 

de 3 anys amb la realització de 90 accessoris (30 accessoris/any). Per tant, el cost d’amortització que 

s’haurà d’aplicar a cada unitat d’accessori serà: 

            

          
 = 124,06 €/unitat  
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6.1.2  Cost de producció de l’accessori 

El cost total de producció de l’accessori és el que es detalla a continuació: 

 

Oferta global Sèrie de 10 unitats (en €) 

Mecanitzat 1 312,7 

Comercials 153,37 

Muntatge i proves 438,75 

Embalatge i envio  56 

Amortització del desenvolupament 124,06 

  

TOTAL 2 084,88 € 

Taula 14 – Cost de producció de l’accessori. 

 

Suinsa aportarà els elements comercials de cargols i material elèctric auxiliar de cada conjunt. 

El llistat de components per conjunt és el següent: 

Conjunt de tall complet 

Resum de la oferta (conjunt de tall complet) Sèrie de 10 unitats (en €) 

Mecanitzat 247,77 

Comercials 37,78 

Muntatge i proves 115,35 

  

TOTAL 400,09 € 

Taula 15 – Estudi econòmic del conjunt de tall complet. 

 

Elements de fabricació: 

Descripció Material Proveïdor Quantitat 

Acoblament guia carro Inox Suinsa 2 

Preses de límit Inox Suinsa 2 

Eix guia del carro Inox Suinsa 4 

Taula 16 – Elements de fabricació del conjunt de tall complet. 
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Elements comercials subministrats per Suinsa: 

Descripció Material Proveïdor Quantitat 

Molla (821-318) Comercial Suinsa 4 

Fulla dentada simple Comercial Suinsa 1 

Casquet IGUS WFM-04404-03 Comercial Suinsa 4 

Taula 17 – Elements comercials subministrats per Suinsa del conjunt de tall complet. 

 

Conjunt de regulació del pre-tall 

Resum de la oferta  

(conjunt de regulació del pre-tall) 

Sèrie de 10 unitats (en €) 

Mecanitzat 259,20 

Comercials 33,75 

Muntatge i proves 48,75 

  

TOTAL 341,70 € 

Taula 18 – Estudi econòmic del conjunt de regulació del pre-tall. 

 

Elements de fabricació: 

Descripció Material Proveïdor Quantitat 

Contra fulla Alumini Suinsa 1 

Expulsor del paper Alumini Suinsa 1 

Guia de la corredora Alumini Suinsa 1 

Cremallera Llautó Suinsa 1 

Biela Inox Suinsa 1 

Electroimant ERDI15  Comercial Nafsa 1 

Taula 19 – Elements de fabricació del conjunt de regulació del pre-tall. 
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Conjunt del sistema posicionador de tires 

Resum de la oferta (conjunt de tall complet) Sèrie de 10 unitats (en €) 

Mecanitzat 805,73 

Comercials 81,84 

Muntatge i proves 274,65 

  

TOTAL 1162,22 

Taula 20 – Estudi econòmic del conjunt del sistema posicionador de tires. 

 

Elements de fabricació: 

Descripció Material Proveïdor Quantitat 

Bancada Durogliss Suinsa 1 

Tapa Durogliss Suinsa 1 

Guia de recolzament Durogliss Suinsa 1 

Tensor de la politja Alumini Suinsa 1 

Suport del motor Durogliss Suinsa 1 

Eix motriu Inox Suinsa 1 

Eix tensor de la politja Inox Suinsa 1 

Barra d’arrossegament Inox Suinsa 1 

Final de carrera mecànic Alumini Suinsa 2 

Acoblament de la barra Alumini Suinsa 1 

Brida de la corretja dentada Alumini Suinsa 2 

Taula 21 – Elements de fabricació del conjunt del sistema posicionador de tires. 

 

Elements comercials subministrats per Suinsa: 

Descripció Material Proveïdor Quantitat 

Corretja dentada SYNCHROFLEX Comercial Suinsa 1 

Politja dentada 21 T5 Z25 Comercial Suinsa 2 

Manguera IGUS 6x0,25 Comercial Suinsa 1,5 

Rodament 6801 ZZ EZO Comercial Suinsa 1 

Rodament 684 ZZ EZO Comercial Suinsa 4 
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Terminal Weidmüller ZIA 1,5/3L-1S Comercial Suinsa 2 

Terminal blau Weidmüller ZVL 1,5BL Comercial Suinsa 2 

Terminal marró Weidmüller ZVL 1,5BR Comercial Suinsa 2 

Terminal de terra Weidmüller ZPE 2,5 Comercial Suinsa 1 

Tapa final Weidmüller per ZIA 1,5/3L Comercial Suinsa 1 

Angle de fixació lateral Weidmüller Comercial Suinsa 1 

Taula 22 – Elements comercials subministrats per Suinsa del conjunt del sistema posicionador de tires. 

 

Elements comercials subministrats per Grifols Engineering: 

Descripció Material Proveïdor Subministrador Quantitat 

Motor pas a pas MDrive SMD 

1719 
Comercial Grifols Elmeq 1 

Sensor de proximitat 

XS508B1PAL2 
Comercial Grifols 

Tecnical del 

Vallès 
2 

M`dul PLC digital-analògic 

Mitsubishi FX2-2DA 
Comercial Grifols Mecco 1 

Convertidor analògic-digital 

PHOENIX MINI MCR SL UI F 
Comercial Grifols Dis-electric 1 

Taula 23 – Elements comercials subministrats per Grifols Engineering del conjunt del sistema posicionador de tires 
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CAPÍTOL 7 – NORMATIVA I VIABILITAT AMBIENTAL 
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7.1 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT  

 

L’accessori ha estat dissenyat de tal manera que compleixi la normativa vigent, de la mateixa manera 

que tota la màquina Blispack®. 

La normativa que l’equip, així com l’accessori, ha de complir és el marcat CE i la directiva RoHS EU. 

El marcat CE es el procés mitjançant el qual el fabricant/importador informa als usuaris i autoritats 

competents que l’equip comercialitzat compleix amb la legislació obligatòria en matèria de requisits 

essencials. 

 

 

 

 

Il·lustració 35 – Disseny de les inicials CE que composen el marcat CE [9] 

 

La directiva RoHS EU (Restriction of Hazardous Substances) regula en els estats membres de la UE 

l’ús de substàncies perilloses en equips elèctrics i electrònics.  

Substàncies restringides contemplades en l’article 4, apartat 1, i valors màxims de concentració 

tolerables en el pes de materials homogenis: 

- Plom (0,1%) 

- Mercuri (0,1%) 

- Cadmi (0,01%) 

- Crom hexavalent (0,1%) 

- Polibromobifenils (PBB) (0,1%) 

- Polibromodifenilèters (PBDE) (0,1%)        

  
Il·lustració 36 – Logotip de la directiva RoHS EU. 



Pàg. 86                              Disseny d’un accessori per a la màquina Blispack® per a la dispensació en tires de cinc dosis unitàries. 

 

 

7.2 DECLARACIONS DE CONFORMITAT  

 

L’accessori ha estat dissenyat acord amb les següents normes o documentes normatius: 

- EN 14121:2008; 

- EN 12100-2:2004;  

- EN 60204-1:2001; 

- EN 13857-1:2008; 

- EN 953: 1998; 

- EN 1088: 1996; 

 

També, compleix les següents directives europees: 

- 2006/95/CE Directiva de Baja Tensión 

- 2004/108/CE Directiva CEM 

- 2006/42/CE Directiva de Máquinas 

 

Referent a directiva RoSH EU, l’accessori compleix la directiva europea 2011/95EU del Parlament Europeu i el Consell 

del 8 de Juny de 2011, i per tant, no conté cap tipus de material homogeni que estigui compost per plom, mercuri, crom 

hexavalent, PBB o PBDE en concentracions més altes que 0,1 per cent del pes. Tampoc conté cadmi en 

concentracions majors de 0,01 per cent del pes.  
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7.3 ESTUDI AMBIENTAL  

 

A la Taula 11 de l’apartat 5.2 es recull tot el llistat de components que conformen l’accessori. Entre els 

materials utilitzats per a la fabricació dels components de l’accessori es poden diferenciar els següents: 

- Acer inoxidable 

- Alumini 

- Llautó 

- Durogliss  

Tal i com ja s’ha indicat en l’apartat 5.2, els materials indicats com a comercial estan fabricats a partir 

de diferents components amb els seus respectius materials (components elèctrics, motor, etc.) i/o 

estan fabricats a partir d’una barreja de materials. Majoritàriament aquests components indicats amb el 

material comercial són components i aparells elèctrics i/o electrònics, els quals es regeixen mitjançant 

la directiva exposada a l’apartat anterior, la directiva RoSH EU. 

L’impacte ambiental dels diferents materials utilitzats a la fabricació de l’accessori són els següents: 

7.3.1  Acer inoxidable 

L’acer inoxidable és reciclable 100%. Quan l’accessori o algun component d’acer inoxidable arribi al 

final de la seva llarga vida de servei, aquest acer segueix essent una font dels principals elements de 

del seu aliatge. crom, níquel i molibdè. Aquests elements es poden recuperar fàcilment i tornar-los al 

procés de producció. El reciclatge de l’acer inoxidable és un procés econòmicament viable i 

autosostenible.  

7.3.2  Alumini 

El reciclatge de l’alumini és un dels més rentables per a la indústria, ja que es pot aprofitar 

pràcticament la totalitat de la deixalla. A més, amb el reciclatge de l’alumini es contribueix a la cura del 

medi ambient, ja que l’alumini produït a partir de les deixalles significa un estalvi del 95% de l’energia 

requerida en la producció a partir del mineral.  
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7.3.3  Llautó 

El llautó és un dels metalls més reciclats del món ja que es pot reciclar indefinidament. 

 

 

7.3.4  Durogliss® 

És una marca registrada per l’empresa Comercio Industria y Distribución S.L. És un polietilè d’alt pes 

molecular (500 000g/mol). Es apte per estar en contacte amb productes alimentaris i farmacèutics 

segons les normatives FDA (Food and Drugs Administrations) 21CFR177.1520, 21CFR178.3297 I EU 

2002/72Eg. 

El polietilè és un polímer termoplàstic, per tant, té un elevat potencial de reciclatge. 

 

Com es pot veure, els materials usats en la fabricació dels components de l’accessori són totalment 

reciclables. D’aquesta manera, un cop s’hagi arribat al final de la llarga vida útil de la màquina o de 

l’accessori, es podran reciclar els seus components per tal d’obtenir els materials desitjats de nou.   
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