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A. Confidencialitat de dades i imatges 

Segons el codi de conducta del grup Fiat i les seves empreses subsidiàries i afiliades, es 

prohibeix la divulgació d’imatges i documentació no autoritzada de forma específica. 

Els coneixements desenvolupats pel grup, representen un recurs fonamental que cada 

treballador i destinatari deurà de protegir. De fet, en el cas que aquests coneixements siguin 

difosos de forma indeguda, el grup podria patir danys, tant patrimonials com d’imatge. 

Per tant, treballadors i demés destinataris de la informació, estan obligats a no revelar cap 

informació sobre coneixements tècnics, tecnològics i/o comercials del grup a tercers, ni cap 

altra informació no pública relativa al grup, excepte quan les lleis o altres normes obliguin a 

fer-ho, o quan així ho estableixin acords contractuals específics, conforme els quals les 

partes es comprometin a utilitzar aquesta informació única i exclusivament per a finalitats per 

als quals la mateixa ha sigut transmesa mantenint la més estricta confidencialitat. 

Les obligacions de confidencialitat establertes en el present codi persistiran, inclús després 

de la cessió de la relació laboral o contractual.  





Millora i redisseny del procés de fabricació i muntatge d’un pilot per automoció. Pág. 5 

 

B. Informació addicional dels estudis econòmics 

En aquest annex es presenten les dades proporcionades pel departament de qualitat sobre 

els productes actualment en producció, i els costos per qualitat dels pilots estudiats en 

l’apartat 5 del projecte. 

B.1. Productes actualment en producció a planta 

CITROËN/

PEUGEOT

M59 

CKD

30 k veh/año

2834

SEAT

ALTEA PA

5 k veh/año

2820

FIAT BRAVO

30 k veh/año

(Cassino / Brasil)

2727

SEAT IBIZA 5D

(SE-250 bulbs)

60 k veh/año

2839

SEAT IBIZA ST

(SE-253 bulbs)

20 k veh/año

2851/2852

MERCEDES VIANO

30 k veh/Año

Vitoria % CKD

2840

MERIVA BULBs

65 k veh/año
2844/2845

SE250 LED'S

25 k veh/año
2860

SE253 LED'S

15 k veh/año
2861/2862

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

B9MV BATTANTES

85 k veh/año
2835

B9MV VOLET

80 k veh/año 2836

M33

52 k veh/año
2858

M43

31,5 k veh/año
2859

RENAULT X87

200 k veh/año
2863/2864

    OPEL MERIVA 

BULBS BLACK

25 k veh/año 

2869/2870

OPEL MERIVA LED'S

15 k veh/año
2871/2872

VW 250 POLO GP 

& POLO GTI

Nom. 394 k veh/año

2873/2878

FIAT BRAVO FL

14 k veh/año

(only Brasil)

2885

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

RL

Taula B.1-1 
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B.2. Estudi econòmic dels pilots 

VW Polo 250 GP 

  Taula B.2-1 Accions de revisió d’empresa externa i de contenció interna. 

Taula B.2-2 Accions de revisió i contenció d’empresa externa. 
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Renault X-87 

 

 

 

Taula B.2-3 Resum econòmic de despeses en qualitat pel producte VW Polo 

Taula B.2-4 Llistat d’incidències de qualitat del producte Renault X-87. 
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Opel 4474 

 

 

 

  

Taula B.2-5 Resum econòmic per despeses de 

qualitat del producte Renault X-87. 

Taula B.2-6 Llistat d’incidències a client del producte Opel 4474. 

Taula B.2-7 Llistat d’accions de contenció interna a ALRE. 
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           Taula B.2-8 Resum econòmic per despeses de qualitat 

del producte Opel 4474 
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C. Material  

A continuació es poden visualitzar les característiques tècniques del material utilitzat per a 

injectar el cos del pilot, i en conseqüència els clips dissenyats.  

Taula C-1 Característiques del material Bayblend T80 XG. Font: 

www.campusplastics.com 



Millora i redisseny del procés de fabricació i muntatge d’un pilot per automoció. Pág. 12 

 

  

Figura C-1 Gràfic Tensió – Deformació del material Bayblend T80 XG. Font: 

www.campusplastics.com 
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Figura C-2 Coeficients de fricció material contra el mateix material. 

Font: GEHR Plastics. 
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D. Toleràncies 

En aquest apartat es presenten les toleràncies geomètriques que tenen les dues peces, 

casquet i cos, i que interactuen en la unió a dissenyar. Els clips dissenyats s’integren al cos 

del pilot, doncs aquests treballen amb les toleràncies que imposa el cos en el seu plànol. 

Segons les dades del plànol del cos del pilot, la tolerància general per a cotes amb un 

decimal és de +-0.2 mm, mentre que per a cotes amb dos decimals la tolerància és de +-0.1 

mm. 

En el cas del casquet també diuen que en cas de tenir una cota amb un decimal, la 

tolerància ha de ser de +-0.2 mm i en el cas en que la cota presenti dos decimals aquesta 

tolerància serà de +-0.1 mm. 
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E. Càlculs del model matemàtic 

E.1. Secció rectangular 

Per a la realització dels càlculs s’utilitza un model lineal matemàtic de clip en forma de U i 

amb secció rectangular (Fig. E.1-1), aquest dona una fórmula (Eq. E.1-1) que relaciona la 

força que s’aplica horitzontalment al clip amb la fletxa que es produeix per aquesta càrrega, 

aleshores:   

  
 

    
    

                                 
            

              (Eq. E.1-1) 

 

On: 

Y: fletxa [mm] 

P: força aplicada horitzontalment [N] 

I: inèrcia de la secció (bt3/12) [mm-4] 

E: mòdul elàstic [MPa] 

R: radi mitjà [mm] 

L1, L2: longituds [mm] 

t, b: longituds de la secció rectangular [mm] 

Els valors de les variables són els següents: b =10 [mm], t = 1,52 [mm], E = 2500 [MPa], R = 

1,49 [mm], L1 = 7,96 [mm], L2 = 5,5 [mm]. 

Com la interferència que té el casquet amb el clip està definida en 1 [mm], s’imposa una 

fletxa (Y) pel mateix valor per trobar la càrrega que s’ha de fer per aconseguir-la.  

Aquesta configuració dona com a resultat una força (P) de 10,28 [N] que és la necessària 

per introduir el casquet a la seva posició. 

Figura E.1-1 Esquema clip en forma d’U 
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La força (P) es pot relacionar amb l’angle d’entrada i de sortida, per aleshores trobar la força 

d’acoblament (F) tant d’entrada com de sortida de la següent manera: 

En l’acoblament, la deflexió i en el desacoblament apareixen forces de fricció entre el clip i el 

casquet. El coeficient de fricció (µ) es defineix com la tangent de l’angle del con de fricció (β) 

que apareix a la superfície lliscant. 

Aleshores utilitzant l’equació (Eq. E.1-2) i definint les variables que hi intervenen s’extreu la 

força en els tres casos. 

    
      

        
                          (Eq. E.1-2) 

On: 

P: força de deflexió 

µ: coeficient de fricció 

α: angle entre la vertical del clip i el pla on llisca la peça inserida 

Força d’acoblament 

Els valors de les variables que intervenen són els següents: (P) força de deflexió = 10,28 [N], 

(µ) coeficient de fricció = 0,43, (α) angle d’entrada del clip = 24,04 [º]. 

Per tant el valor (F) de la força d’acoblament que s’ha d’aplicar al casquet per a sobrepassar 

un clip és de 11,14 [N]. Aquesta força és la que rep el casquet, doncs s’han de trobar les 

reaccions (força normal i de fregament) que apareixen en el clip. 

Per fer-ho s’estudia l’equilibri del sòlid rígid al casquet i després es transfereixen les forces 

de contacte cap al clip. 

Figura E.1-2 Detall forces en l’acoblament 
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L’equilibri plantejat és el següent: 

           

F = FF · cos α + FN · sin α               (Eq. E.1-3) 

FF =  ·FN                        (Eq. E.1-4) 

On: 

FF: força de fricció [N] 

FN: força normal [N] 

D’aquí s’obté que la força normal (FN) té un valor de 13,93 [N] i que la força de fregament 

(FF) té un valor de 5,99 [N]. 

Un cop trobades les forces, s’han de traspassar al clip com mostra la següent figura. 

Figura E.1-3 Equilibri del sòlid casquet en l’acoblament. 

Figura E.1-4 Forces aplicades pel casquet al 

clip en l’acoblament 
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Per l’apartat de simulació 2D es necessitaran saber quines són les components en X i Y del 

sumatori d’aquestes dues forces per poder realitzar-la. 

Components X: 

 FX: cos α = FNX / FN   sin α = FFX / FF  

Fx: 10,28 [N] en les X negatives. 

Components Y: 

 FY: sin α = FNY / FN   cos α = FFY / FF 

FY: 11,14 [N] en les Y negatives. 

Força de desacoblament 

Els valors de les variables que intervenen són els següents: (P) força de deflexió = 10,28 [N], 

(µ) coeficient de fricció = 0,43, (α) angle d’entrada del clip = 82,50 [º]. 

El valor de força que s’obté en aquest cas és de -36,40 [N]. Sobta veure un valor negatiu de 

força, però el fet de que hagi aparegut un valor així pot ser degut a que en la configuració 

d’angles que es té, el sistema no desacobla doncs l’única forma d’extreure el casquet és 

trencant el clip. 

En aquest cas, el càlcul de la transferència de força del casquet al clip s’ha fet aplicant el 

requeriment que diu que el clip ha de suportar una força (F) 50 [N], ja que el model 

matemàtic dóna un valor negatiu de força. 

L’equilibri plantejat és el següent: 

                   

Figura E.1-5 Equilibri del sòlid casquet en el desacoblament. 
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F = FN · sin α + FF · cos α 

FF =  ·FN 

Com en el cas anterior, d’aquí s’obté que la força normal (FN) té un valor de 47,81 [N] i que 

la força de fregament (FF) té un valor de 20,56 [N]. 

Un cop trobades les forces, s’han de traspassar al clip com mostra la següent figura. 

Igual que en l’estudi d’acoblament, per a la simulació 2D es necessitaran saber quines són 

les components en X i Y del sumatori d’aquestes dues forces per poder realitzar-la. 

Components X: 

 FX: cos α= FNX / FN  sin α = FFX / FF   

Fx: 14,14 [N] en les X positives. 

Components Y: 

 FY: sin α = FNY / FN  cos α = FFY / FF  

FY: 50,00 [N] en les Y positives. 

 

 

 

Figura E.1-6 Forces aplicades pel casquet al clip 

en el desacoblament. 
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Força de deflexió 

Del càlcul realitzat al principi del capítol se n’ha extret la força (P) que indica la força que 

pateix el casquet en la deflexió. Aquesta correspon a la FN que es representa a la següent 

figura i amb la fórmula que relaciona aquesta amb la FF s’obté que el valor de FF = 4,42 [N]. 

Tant la força de deflexió (P) com la força de fregament (FF) trobades són directament les que 

rep el clip però en sentit contrari.  

En el següent apartat es tracta de veure doncs si el clip aguanta les sol·licitacions 

mecàniques obtingudes en el càlcul del model matemàtic, tant de força d’acoblament com 

de força de deflexió, i trobar la força màxima que és capaç de suportar el clip abans de 

trencar quan es té un moviment de desacoblament. 

E.2. Secció anul·lar 

Aquest segon apartat fa el càlcul de deflexió del clip en forma de U, però en aquest cas 

variant la secció rectangular utilitzada en l’Apartat D.1 per una d’anul·lar. 

En l’Equació E.1-1 hi intervé la variable inèrcia (I), que per al nou sistema es calcula 

mitjançant l’eina de mesura d’inèrcies de CATIA V5®. Agafant una secció mitja del clip s’obté 

que la inèrcia respecte l’eix X és de 5,3 [mm4]. 

Substituint aquest valor a l’equació mencionada s’obté com a resultat una força (P) de 18,61 

[N]. 

A partir d’aquí es tracta de substituir aquest valor de força de deflexió (P), en totes les 

fórmules utilitzades en l’apartat anterior.  

 

Figura E.1-7 Equilibri del sòlid casquet en la deflexió. 
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Força d’acoblament 

Els valors de les variables que intervenen són els següents: (P) força de deflexió = 18,61 [N], 

(µ) coeficient de fricció = 0,43, (α) angle d’entrada del clip = 24,04 [º]. 

Per tant el valor (F) de la força d’acoblament que s’ha d’aplicar al casquet per a sobrepassar 

un clip és de 20,17 [N]. 

Plantejant l’equilibri del sòlid rígid i traspassant les forces al clip s’obté: 

- FN = 25,23 [N] 

- FF = 10,85 [N] 

- FX = 18,62 [N] en el sentit de les X negatives 

- FY = 20,17 [N] en el sentit de les Y negatives 

Força de desacoblament 

Com en el cas anterior el valor de força de desacoblament obtingut és negatiu. Doncs els 

càlculs realitzats i els resultats obtinguts en l’apartat de secció rectangular són els mateixos. 

Força de deflexió 

Del càlcul realitzat al principi del capítol se n’ha extret la força (P) que indica la força que 

pateix el casquet en la deflexió. Aquesta correspon a la FN que es representa a la següent 

figura i amb la fórmula que relaciona aquesta amb la FF s’obté que el valor de FF = 8,00 [N]. 

Tant la força de deflexió (P) com la força de fregament (FF) trobades són directament les que 

rep el clip però en sentit contrari.  

 



Millora i redisseny del procés de fabricació i muntatge d’un pilot per automoció. Pág. 22 

 

F. Simulacions 

Per a realitzar les simulacions en 3D de l’Apartat 6.6.3 de la memòria, és necessari distribuir 

les forces trobades en el model matemàtic en funció de l’angle de la peça de revolució. 

A continuació, es mostren unes taules on es pot visualitzar quina força s’aplica en cada node 

de cada un dels tres assaigs. 

F.1 Assaig 3D de l’acoblament 

 

Taula F.1-1 Distribució de les forces horitzontals sobre els nodes d’aplicació. 

Taula F.1-2 Distribució de les forces verticals sobre els 

nodes d’aplicació. 
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F.2 Assaig 3D de la deflexió 

 

 

 

Taula F.2-1 Distribució de les forces horitzontals sobre els nodes d’aplicació. 

Taula F.2-2 Distribució de les forces verticals sobre els 

nodes d’aplicació. 
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F.3 Assaig 3D del desacoblament 

 

 

Taula F.3-1 Distribució de les forces horitzontals sobre els nodes d’aplicació. 

 

Taula F.3-1 Distribució de les forces verticals sobre els 

nodes d’aplicació. 
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G. Assaig al laboratori 

En aquest apartat es llisten les dades obtingudes dels assajos al laboratori que han servit 

per construir els gràfics. 
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G.1 Assaig del cos no modificat 

 

Taula G.1-1 Dades de l’assaig del cos no modificat.  
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Taula G.1-2 Dades de l’assaig del cos no modificat. 
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Taula G.1-3 Dades de l’assaig del cos no modificat. 
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G.2 Primer assaig del cos modificat 

 

Taula G.2-1 Dades del primer assaig del cos modificat. 
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Taula G.2-2 Dades del primer assaig del cos modificat. 



Millora i redisseny del procés de fabricació i muntatge d’un pilot per automoció. Pág. 31 

 
 

Taula G.2-3 Dades del primer assaig del cos modificat. 
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G.3 Segon assaig del cos modificat 

Taula G.3-1 Dades del segon assaig del cos modificat. 
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 Taula G.3-2 Dades del segon assaig del cos modificat. 
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G.4 Assaig de compressió de la molla 

Taula G.4-1 Dades de l’assaig a compressió de la molla. 
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 Taula G.4-2 Dades de l’assaig a compressió de la molla. 



Millora i redisseny del procés de fabricació i muntatge d’un pilot per automoció. Pág. 36 

 
 

Taula G.4-3 Dades de l’assaig a compressió de la molla. 
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H. Plànols 

En aquest apartat es mostren els plànols necessaris per a a la fabricació dels clips integrats 

al cos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

Relació de plànols

Explosionat conjunt allotjament-casquet-cargol

Disposició de l'allotjament al cos del pilot

Secció allotjament-clips

Taula H-1 Relació de plànols. 
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