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RESUM 
 

 En aquest projecte s’explica detalladament el procés de disseny mecànic i càlcul d’un 

Voltejador per a un utillatge de soldadura d’una fàbrica d’automòbils. 

 El disseny i plànols del present projecte han estat realitzats mitjançant el programa de 

CAD Catia V4.  Aquest és el programa en que treballen les principals marques 

automobilístiques i obliguen a treballar en les seves obres. 

 Al llarg de la memòria s’expliquen els conceptes de disseny propis del sector 

d’utillatges per a la automoció usats i es justifiquen els material comercials. On cal destacar 

la presència de la taula d’indexat, que és l’eina mitjançant la qual aconseguim una parada 

totalment exacta. 

 S’ha usat el programa de càlcul per elements finits Nastran for Windows per a 

comprovar l’estat de tensions i deformacions del Voltejador, comprovant que el disseny 

proposat compleix amb els requisits de deformacions establertes per el client i no 

s’assoleixen tensions que puguin provocar fatiga de la estructura. 

 Cal prestar especial atenció a l’ús d’eines avançades de càlcul per elements finits 

com és el mòdul d’optimització de Nastran for Windows per al dimensionament de la 

Bancada Rotativa. Amb aquest mòdul d’optimització s’ha aconseguit dimensionar la 

Bancada Rotativa per a obtenir unes deformacions preestablertes per a unes sol·licitacions 

donades. 

 El resultat obtingut ha estat un Voltejador  que compleix amb les especificacions 

exigides per el fabricant automobilístic i que ben aviat estarà treballant en una fàbrica 

d’automòbils. 
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1 OBJECTIUS, JUSTIFICACIÓ I ABAST 
 

L’Objectiu d’aquest projecte és dissenyar i dimensionar un Voltejador per a un útil 

d’una estació de soldadura robotitzada de la indústria de l’automòbil que compleixi amb les 

especificacions demanades per el fabricant. Aquestes especificacions són: 

• El Voltejador ha de tenir una parada exacta i repetible. Al ser l’estació de soldadura 

automatitzada, aquesta és una premissa indispensable per a la correcta realització 

dels punts de soldadura programats. 

• El temps entre les dues posicions no ha de ser superior a 3 segons.  

Es necessita muntar l’útil de soldadura sobre d’un Voltejador de dues posicions per a que: 

• En una primera posició, l’operari pugui carregar en posició ergonòmicament correcta 

totes les xapes que van muntades sobre del Flanc Exterior, sense que a la llarga 

aquesta feina pugui repercutir negativament en el seu estat físic. 

• I en una segona posició, l’útil i totes les xapes a soldar quedin a l’abast del robot de 

soldadura per a que pugui realitzar tots els punts i el robot de manipulació per a que 

pugui carregar i descarregar el Flanc Exterior. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Posicions del Voltejador 

El present projecte consta de les següents parts: Disseny adequat del Voltejador per a 

que compleixi amb les prestacions establertes, dimensionament i càlcul mitjançant programa 

d’elements finits, justificació del material comercial usat, estudi ergonòmic, pressupost, 

estudi de riscos laborals i normativa CAD. 

Aquest és un projecte de disseny mecànic, per lo tant, no hi constarà cap tipus de 

detall del disseny elèctric, pneumàtic ni de control. 



Pàgina - 10 

 

Memòria 

 



DISSENY D’UN VOLTEJADOR                                                                           Pàgina - 11 

 
 

 

Albert Pagà Homedes 

 

2 ANTECEDENTS 
 

El Voltejador objecte d’aquest projecte s’ubica dins d’una estació de soldadura de 

geometria. 

En aquest tipus d’estacions de soldadura entren per separat les diferents xapes a 

soldar i es donen els punts necessaris per a que la posició relativa entre elles quedi totalment 

determinada. 

La funció específica d’aquesta estació de soldadura es una premissa molt important a 

l’hora de dissenyar el Voltejador. Les deformacions produïdes  per l’efecte del pes de l’útil 

de soldadura i de les xapes no podrà superar les toleràncies de posició, de xapes entre si i de 

punts de soldadura, donades per el fabricant (en la taula de l’apartat C.1.1 l’Annex de Càlcul  

es mostren aquestes toleràncies). 

L’altra premissa a que s’ha hagut de tenir en compte a l’hora del disseny és que, 

l’estació de soldadura on s’ubica el Voltejador presenta la particularitat de que ha estat 

concebuda per a soldar indiferentment la versió curta (sense maleter) i la versió llarga (amb 

maleter) d’aquest model d’automòbil. 

 

 

Figura 2.1 – Flanc exterior del model curt 
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Figura 2.2 – Flanc exterior del model llarg 

 

Per a aconseguir aquesta versatilitat de l’estació, i que es puguin soldar les dos 

versions del cotxe, es munten els dos útils de soldadura (el del model curt i el del llarg), amb 

els seus respectius voltejadors, sobre un transferidor. 

Aquest posiciona, segons les necessitats productives de la marca, un o altre útil de 

soldadura davant l’operari i el robot per a procedir amb l’operació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Layout estació de soldadura 

 

Estació de 
soldadura 1 

Estació de 
soldadura 2 

Robot 

Operari 

Transferidor 
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Figura 2.4 – Vistes del transferidor 



Pàgina - 14 

 

Memòria 

Les següents figures il·lustren la necessitat de desplaçar el Voltejador i tota la 

mecànica muntada per tal de que el transferidor no molesti a l’operari a l’hora de carregar 

les peces. 

 

 

Figura 2.5 – Voltejador i xapa en posició centrada 

 

 

En la figura 2.5 es pot observar com una situació centrada del Voltejador i el flanc 

exterior faria molt incòmoda, sinó impossible, la càrrega de les xapes a soldar per part de 

l’operari. 

 

 

transferidor 

Voltejador 
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Figura 2.6 – Voltejador i xapa en posició descentrada 

 

Una situació descentrada del Voltejador, i per tant, de tota la mecànica i la xapa, 

deixa les posicions de càrrega a l’abast de l’operari. 

El estar el Voltejador muntat sobre el transferidor ens marcarà unes condicions de 

contorn que influiran en el disseny, ja que: 

• Tindrem una alçada inicial de la qual partirà el Voltejador. 

• Haurem de tenir en compte tota la estructura i fonaments del transferidor per tal de 

que no pugui molestar a l’operari a l’hora de carregar les xapes.  
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3 SOL·LICITACIONS 
 

Les sol·licitacions a les que està exposat el Voltejador son els pesos del 

l’útil de soldadura i el de les xapes a soldar.  

La taula i la figura mostrades a continuació mostren la relació de grups 

que conformen l’útil de soldadura així com el seu pes i centre de gravetat. 

El pes dels diferents grups ha estat trobat mitjançant el programa de 

CAD Catia V4, programa amb el que el client obliga a treballar en els seus 

projectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 – Relació de grups en útil de soldadura 
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 PES [Kg] X [mm] Y [mm] Z [mm] 

GRUP 1 16 407,58 -956,12 359 

GRUP 2 23 614,74 -840,57 815,9 

GRUP 3 22,7 593,26 -888,95 193,01 

GRUP 4 18 836,9 -795,14 952,9 

GRUP 5 34 1316,7 -808,4 1165,9 

GRUP 6 30 1160,6 -840 977,5 

GRUP 7 21,9 1311 -893 342,7 

GRUP 8 16,6 733,3 -926,7 -5,47 

GRUP 9 61,4 3189,1 -758,4 714,6 

GRUP 10 14 1780 -927,4 7,36 

GRUP 11 12,8 2548,1 -954,7 338,6 

GRUP 12 17,1 2970,7 -886,57 275,56 

GRUP 13 24 261,8 -906,7 890 

GRUP 14 15 142,1 -893,4 470,3 

GRUP 15 21,9 2495,7 -801,4 1146,1 

GRUP 16 13,8 2143,3 -924,8 8,7 

GRUP 17 55 189,7 -864,6 115,7 

GRUP 18 38 75,8 -854,3 660,5 

GRUP 19 46,1 2190 -874,2 541 

GRUP 20 68,1 2905,2 -777,9 1128,5 

GRUP 21 31 3183,2 -608,9 267 

GRUP 22 16 472,9 -1035,1 536,7 

XAPA 12,389 1606,29 -732,47 530,41 

 

Totes les coordenades aquí mostrades estan referides als eixos cotxe. Aquest és un 

sistema de coordenades comú per a tot el projecte del model per tal de poder ensamblar 

les diferents parts que s’hi treballa.  

Els eixos cotxe tenen el seu origen en centre de l’eix de la roda davantera del 

cotxe. 

 



DISSENY D’UN VOLTEJADOR                                                                           Pàgina - 19 

 
 

 

Albert Pagà Homedes 

 

4 PROCÉS DE DISSENY 
 

En el present apartat es pretén comentar l’ordre lògic seguit  al dissenyar el 

Voltejador objecte d’aquest projecte. 

1. Parts del Voltejador: 

Primerament procedim a explicar les parts que conformen el Voltejador per tal de 
poder seguir les posteriors explicacions. 

Com es pot observar en la següent figura, el Voltejador consta de dues Bancades 
Fixes, que les anomenarem Bancada Fixa A i Bancada Fixa B i una Bancada Rotativa.  

Aquesta última bancada és on va muntat l’útil de soldadura presentant-se davant de 
l’operari o del robot de soldadura per a efectuar l’operació de càrrega o soldadura. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 – Parts del Voltejador 
 

 

 

 

Bancada Fixa A

Bancada Rotativa

Bancada Fixa B
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2. Càlcul de pesos i centre de gravetat: 

La primera premissa a l’hora de dissenyar  el Voltejador ha estat la de aconseguir que 

l’eix de rotació del Voltejador estigui alineat amb el centre de gravetat de la massa a voltejar 

per tal de reduir inèrcies i per tant la potència motriu necessària. 

Per tant, el primer pas per a aconseguir-ho és el de conèixer quin és el centre de 

gravetat de l’útil a voltejar. 

Com  es mostra en el anterior punt (Sol·licitacions), mitjançant el programa de CAD 

Catia V4 s’ha calculat el pes de cada un dels grups així com el centre de gravetat resultant. 

Les següents figures mostren les vistes del centre de gravetat de l’útil de soldadura. 

 

Figura 4.2 – Planta de c.d.g. útil 

 

 

Figura 4.3 – Alçat de c.d.g. útil 
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Figura 4.4 – Perfil de c.d.g útil 

 

Les coordenades del centre de gravetat de tot l’útil de soldadura, expressades en 

eixos cotxe son: 

 X = 1597 mm 

 Y = -930 mm 

 Z = 635 mm 

 

3. Disseny de la Bancada Rotativa: 

Les premisses principals a l’hora de dissenyar la Bancada Rotativa han estat: 

• Simètrica respecte al centre de gravetat de l’útil a voltejar: amb la finalitat de que el 

centre de gravetat del conjunt resultant estigui alineat amb el de l’útil mostrat en 

l’apartat anterior i poder aconseguir més fàcilment la alineació. 

• La bancada ha estat concebuda com una estructura soldada de tubs comercials. S’ha 

partit d’una secció de tub els moments d’inèrcia del qual afavoreixi la rigidès en el 

sentit de la flexió natural per el pes aplicat. 

 

4. Optimització mitjançant càlcul per elements finits: 

Amb l’objectiu de reduir al màxim la massa rotativa i minimitzar així les inèrcies 

existents i per tant la potència motriu necessària, s’ha realitzat un estudi d’optimització 

mitjançant el programa de càlcul per elements Nastran amb el qual s’ha dimensionat els 

gruixos dels diferents tubs que composen la Bancada Rotativa. 
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5. Càlcul estàtic de la bancada Rotativa: 

Degut a que els resultats de les seccions de la Bancada Rotativa s’han hagut d’ajustar 

a les possibilitats del mercat, s’ha realitzat un càlcul estàtic per elements finits mitjançant 

Nastran per a comprovar l’estat de tensions i deformacions de la solució adoptada. 

 

6. Càlcul del centre de gravetat de la massa rotativa: 

Un cop ha estat dissenyada i dimensionada la Bancada Rotativa s’ha procedit a 

calcular el centre de gravetat resultant mitjançant el programa de CAD Catia V4. 

Les següents figures mostren el nou centre de gravetat. 

 
 

 
 

Figura 4.5 – Alçat c.d.g. massa rotativa 

 
Figura 4.6 – Planta c.d.g. massa rotativa 
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Figura 4.7 – Perfil c.d.g. massa rotativa 
 

Així, les coordenades del centre de gravetat de tota la massa rotativa queda:2 

 X = 1611 mm 

 Y = -990 mm 

 Z = 635 mm 

Seguidament es procedí al disseny de la connexió entre la Bancada Rotativa i les 

diferents Bancades Fixes assegurant que l’eix de  rotació passa per les coordenades 

mostrades en aquest apartat. 

 

7. Estudi dels angles de posició del Voltejador: 

L’útil de soldadura a voltejar és de càrrega manual. En l’operació és un operari el 

que carrega les xapes a soldar sobre del Flanc Exterior. 

Per tal de que aquesta feina no pugui resultar perjudicial par a l’operari s’ha realitzat 

un estudi ergonòmic comprovant que totes les posicions d’inserció de xapa estiguin al seu 

abast. 

Aquesta primera posició del Voltejador determina la segona posició (degut a les 

possibilitats d’angle de sortida de la taula d’indexat Expert). 

Seguidament l’equip de Robcad fa un anàlisi d’accessibilitat de la pinça de soldadura 

per a cada un dels punts a donar en la inclinació resultant. 
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8. Tria i càlcul dels elements comercials usats: 

S’ha realitzat un anàlisi dels productes existents en el mercat que compleixin: 

• Cobrir les necessitats tècniques existents en el disseny. 

• Tinguin una vida superior al de la línia de soldadura. 

• Aconseguir un preu raonable per al conjunt del projecte. 

 

9. Disseny de la resta de Voltejador: 

Seguidament es dissenyà la part més senzilla del projecte, les Bancades Fixes.  

Aquestes bancades son uns simples conjunts soldats que només han d’assegurar la 

rigidès suficient per a mantenir-nos dins dels límits de desplaçament permesos. Aquestes no 

han estudiades amb el programa d’optimització per elements finits ja, que al ser fixes, el seu 

pes no és determinant. 

D’aquesta part del disseny es remarca la importància del Grup de Confirmació de 

Posició explicat detalladament en aspectes de disseny. 

 

10. Càlcul total: 

Amb aquest càlcul final s’han acabat de dimensionar alguns elements claus del 

Voltejador i s’ha comprovat que l’estat de deformacions i tensions del disseny final 

compleix amb els requisits marcats en l’inici. 

També s’ha dimensionat el material comercial necessari per a complir amb les 

especificacions exigides. 
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5 CONCEPTES APLICATS DE DISSENY 
 

En aquest apartat s’explica i remarca algunes de les solucions de disseny aplicades. 

Es presenta també alguns dels elements característics de l’indústria de l’automòbil així com 

el material comercial més rellevant. 

5.1 Taula d’indexat: 

La taula d’indexat Expert és l’element comercial clau d’aquest projecte, ja que ens 

permet realitzar la parada exacta gràcies al seu sistema de lleves amb zona plana. 

És l’equip tècnic comercial de la casa Expert qui, un cop rebuda la informació 

necessària, ens aconsella sobre quina taula d’indexat (EXPERT) i quin motorreductor 

(SEW) hem d’aplicar a la nostra màquina. 

 

 
 

 

Figura 5.1 – Taula d’indexat EP 200, Expert 

motorreductor 

Taula d’indexat
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En l’Annex de Material Comercial hi ha una còpia de les totes les dades tècniques 

que el departament comercial de la casa Expert necessità per a realitzar el dimensionament 

de la taula d’indexat i el moterreductor necessari. 

5.2 Acoplament expansible 

L’acoplament entre l’eix de sortida de la taula d’indexat EXPERT i la Bancada 

Rotativa es realitza mitjançant un acoplament expansible STÜWE. 

Aquest element uneix per fricció l’eix amb la Bancada Rotativa, degut a la forma de 

cunya existent entre les diferents parts de l’acoplament.  

 

 

 

Figura 5.2 – Acoplament expansible 
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Figura 5.3 - Situació de l’acoplament expansible 

 

 

Aquest tipus d’acoplament presenta les següents avantatges respecte a les xavetes 

convencionals: 

• No s’ha de mecanitzar l’eix sortint de la taula d’indexat. 

• A la llarga la xaveta pot agafar joc, amb la conseqüència que la taula ja no efectua la 

parada en posició exacta. El que obligaria a un costós canvi de l’eix de la taula 

Expert. 

• L’acoplament expansible és una peça intercanviable. Es pot treure un defectuós per 

un altre sense gaire dificultat. 

En l’Annex de Material Comercial hi ha el dimensionament de l’acoplament 

expansible necessari per a les característiques tècniques del Voltejador 

 

 

 

 

Acoplament expansible 
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5.3 Detector de posició: 

El Voltejador objecte d’aquest projecte ha de donar una rotació totalment exacta i 

assegurar la repetibilitat d’aquesta per tal de que el robot pugui donar els punts de soldadura 

correctament.  

Aquesta precisió en l’angle de rotació ens l’assegura la taula d’indexat gràcies al seu 

sistema de lleves amb zona plana (veure apartat 5.1) 

Per altra banda, la Bancada Rotativa del Voltejador va unida a l’eix de la taula 

d’indexat mitjançant un acoplament expansible, el qual es podria donar el cas que s’afluixés. 

Per a poder detectar aquesta anomalia en el funcionament del Voltejador, s’ha 

instal·lat un sistema de detecció de posició. 

Aquest sistema consisteix en dos grups mecànics, un d’ells fixat a la Bancada Fixa B 

i l’altre que viatja amb la Bancada Rotativa, de manera que podem saber si la posició 

relativa entre elles és la correcta en la posició de soldadura. 

En la figura 5.4 es pot observar els dos grups que formen el sistema de control de 

posició. 

 

Figura 5.4 – Sistema de detector de posició en Voltejador 

 

Grup Fix 

Grup Mòbil 
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El Grup Fix consta de: 

• Estructura soldada 

• Cales de regulació en dos eixos 

• Cilindre pneumàtic 

• Dos detectors per al cilindre. 

• Eix 

 

  

 

Figura 5.5 – Grup Fix del Sistema de detecció de posició 
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El Grup Mòbil del sistema de detecció de posició viatja amb la bancada rotativa. 

Aquest grup consta de: 

• Estructura soldada. 

• Detector inductiu. 

• Peça de centrament. 

 

 
 

 

 

Figura 5.6 – Grup Mòbil del Sistema de detecció de posició 
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 L’objectiu del sistema de  detecció de posició és la de assegurar la posició de la 

Bancada Rotativa, i per tant de l’útil de soldadura que amb ella viatja, en la posició de 

soldadura. Per a aconseguir això s’efectua el següent procés: 

• El Voltejador arriba a la posició de soldadura. 

• Es dóna una senyal electrònica i el cilindre pneumàtic del grup fix s’acciona 

introduint l’eix dins del detector inductiu que té el Grup Mòbil.  

• Es donen les dos senyals electròniques corresponents al detector del cilindre i al 

detector inductiu. 

• Un cop s’ha rebut les dues senyals es procedeix a efectuar l’operació de soldadura. 

• El cilindre pneumàtic es torna a accionar traient l’eix del detector inductiu. Deixant 

així lliure la bancada rotativa per a que pugui rotar fins a la posició de càrrega de 

xapa. 

5.4 Cales de regulació 

Malgrat el fet de realitzar els plànols amb una correcta acotació i l’ús de mecanitzats 

apropiats, sempre existeixen petites diferències entre els plànols dibuixats i la realitat. 

Per a poder absorbir aquestes petites diferències, tant en els útils de soldadura com en 

els voltejadors, transfers i altres elements que intervenen en les línies de soldadura, hi van 

muntades unes cales de regulació.  

Aquestes són unes petites plaques de 5 mm d’espessor muntades en el sentit en que 

es imprescindible una posició exacta. Un cop tenim l’útil o màquina muntada es mesura en 

el tridimensional, mecanitzant després les cales per a absorbir les diferències existents entre 

el model teòric (CAD) i la realitat. 

  

Figura 5.7 – Vistes cala de regulació 
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En el projecte que ara ens ocupa, l’únic element susceptible de portar cales de 

regulació és el grup de detecció de posició. En la figura 5.8 es pot observar com el grup va 

equipat amb dues cales per a poder ajustar la posició del grup fix i el mòbil i el cilindre entri 

a la perfecció en la peça de centratge. 

 

 

Figura 5.8 – Cales en detector de posició 

 

Les cales, sempre que sigui possible, es col·loquen paral·leles als eixos cotxe, eixos 

en que es mesura el Voltejador, i qualsevol útil. D’aquesta manera la diferència trobada 

entre el model teòric i la realitat al tridimensional serà directament la cota a mecanitzar o 

afegir a la cala, sense necessitat de fer cap càlcul derivat del canvi d’eixos de coordenades.  

5.5 Passadors 

Són ens elements de tornilleria tipificats per les normes DIN-7979 i DIN-6325 que 

ens serveixen per a poder assegurar la posició dels elements que necessiten unes estretes 

toleràncies. 

Aquestes clavilles es munten amb forats intercalats amb els roscats dels cargols de 

subjecció, com més separats estiguin millor realitzaran la seva funció, de forma que anul·len 

el joc entre les dos peces cargolades derivat de les toleràncies existents entre cargol i rosca. 

Cales de regulació 
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Figura 5.9 – Passador DIN-6325 Figura 5.10 – Passador DIN-7979 
 

En el disseny del Voltejador porten passadors, entre altres, les plaques base de les 

Bancades Fixes, les regletes de regulació i els diferents elements que componen el Grup de 

Detecció de Posició. 

5.6 Volant Passacables 

El Voltejador està equipat amb dos Volants Passacables (posició 037), un en cada eix 

de rotació, que tenen la finalitat de guiar els cables elèctrics i mànegues d’aire necessaris per 

al funcionament de l’útil de soldadura. 

Els cables que necessita l’útil son els següents: 

• Tubs d’aire per a les electrovàlvules que governen els cilindres i brides 

pneumàtiques. 

• Cables elèctrics per a la alimentació de les electrovàlvules. 

• Cables per on passen les senyals electròniques dels diferents detectors presents en 

l’útil. 

Les electrovàlvules necessàries per a l’útil van muntades sobre el Voltejador, amb la 

finalitat de que només sigui necessari de passar un tub d’alimentació d’aire per el Volant 

Passacables. 
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Figura 5.11 – Volants en Voltejador 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Detall Volant Passacables 
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5.7 Previsió d’ajustament del centre de gravetat 

Malgrat que s’ha intentat fer un acurat estudi del centre de gravetat de tota la massa 

rotativa, és possible que les coordenades d’aquest sofreixin petites desviacions degut a pesos 

que no s’ha tingut en compte. 

Aquests pesos variables o difícilment determinables que ens poden fer patir petites 

desviacions son: 

• Electrovàlvules: La situació i inclòs la quantitat d’aquests elements encarregats de 

comandar els elements pneumàtics no es determina exactament fins al muntatge de 

l’obra.  

• Cables i mànegues: la posició que aquestes ocupen dins de la taula es decidida per 

els mecànics a última hora. 

• Soldadures: les soldadures no es dibuixen en els programes de CAD en que s’han 

dissenyat tant el Voltejador com l’útil que volteja. Per lo tant calcular el pes 

d’aquestes resulta feina llarga. 

Per a contrarestar aquestes possible desviacions s’ha previst un sistema per a 

modificar el centre de gravetat de la massa rotativa. 

En la part superior dels conjunts d’unió de la Bancada Rotativa amb ambdues 

Bancades Fixes (posició 037) hi ha previstos uns forats roscats. L’objectiu d’aquest forats  

és la de poder roscar dos espàrrecs en els que poder fixar els passamans necessaris per a 

equilibrar el Voltejador amb la ajuda de dues femelles. 

 

Figura 5.13 – Sistema de contrapesos 
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En el cas de que el contrapesatge necessari fos per l’altra banda, s’hauria de soldar 

un passamà en la part inferior de la Bancada Rotativa on realitzar els forats roscats i muntar-

hi els espàrrecs amb les plaques necessàries. 

 

Figura 5.14 – Contrapesatge oposat 

 

 

5.8 Centradors 

Com s’ha anat reiterant al llarg de tot el projecte, en les estacions de soldadura es de 

vital importància el mantenir fidelment les toleràncies geomètriques especificades pel client, 

i aquestes son més fines en el cas de l’estació que ens ocupa pel fet de ser una estació de 

geometria. 

 Respecte al Voltejador, haurà d’assegurar una perfecta posició de les diferents taules 

de l’útil a voltejar entre si i respecte al robot de soldadura. 

 Això s’aconsegueix mitjançant l’ús  dels mecanitzats apropiats i els peus de 

regulació per a l’eix Y, i amb la utilització de dos centradors per taula per assegurar la 

posició en el pla que formen els altres dos eixos. 
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Figura 5.15 – Taladres de centratge en taula 

 

 

 

Figura 5.16 – Allotjament de centradors en Bancada Rotativa 

 

Aquests elements, mostrats en les figures 5.17 i 5.18, van clavats a la Bancada Mòbil 

del Voltejador amb una tolerància d’apretament (H7 - m6) i centren amb tolerància d’ajust 

(H7 - f7) a la placa de l’útil de soldadura. 

 

Punts de centratge 

1

2

Allotjament per a centradors
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 Les estretes toleràncies existents entre els diferents elements farien impossible, a part 

de ser innecessari, muntar dos centradors rodons. Per lo tant es munta en la posició 1 (veure 

figura 5.15) un centrador rodó, que posiciona X i Z d’aquest punt, i un centrador espasa en 

la posició 2, que realitza la funció d’antigir, amb lo que la posició de la taula queda 

totalment fixada. 

 
 

Figura 5.17 – Centrador rodó Figura 5.18 – Centrador antigir 

  

Com es pot observar en les anteriors figures, ambdós tipus de centradors estan 

provistos d’un roscat en la part superior, la funció dels quals es que el centrador pugui ser 

extret per part del mecànic en cas de que faci falta. 

 Una altra avantatja de l’ús dels centradors és que si s’ha de desmuntar la taula per 

alguna reparació, un cop arreglada la podrem tornar a muntar amb la certesa de que l’útil 

estarà en geometria, sense haver de realitzar la medició per el tridimensional. 

5.9 Materials 

La totalitat del Voltejador ha estat construït d’acer. 

S’han usat tres tipus d’acer diferents depenent de la funció que desenvolupen. 

Els tipus d’acer usat son: 

• F-111: Usat en totes les peces que, per la seva funció, no han de tenir un desgast 

important. Per lo que la majoria dels elements estructurals del Voltejador han estat 

construïts amb aquest tipus d’acer. Aquest acer presenta la avantatja de soldar-se més 

fàcilment que la resta, a part de resultar el més econòmic. 
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• F-114: És un tipus d’acer més dur que el F-111, i per lo tant ha estat usat en les 

peces que, per la seva funció, tenen unes funcions mecàniques més exigents i 

pateixen un desgast més important. Han estat fabricats amb aquest tipus d’acer l’eix 

d’unió de la Bancada Rotativa amb la Bancada Fixa B (pos. 070), l’eix de Grup de 

Detecció de Posició (pos. 082) i la xaveta (pos. 072). 

• F-154: Aquest és un acer de cementació el qual, després del tractament, pren una 

gran duresa superficial. Han estat construïts d’aquest acer els centradors que 

posicionen les taules de l’útil amb la Bancada Rotativa, per tal d’assegurar la seva 

posició relativa. 

5.10    Tractaments superficials 

Tal i com es reflexa en els caixetins dels plànols de les peces que conformen el 

Voltejador, s’han aplicat diferents tractaments als acers per tal de millorar les seves 

característiques en funció de la feina que desenvolupen. 

 Els tractaments aplicats han estat: 

• Bonificat: tractament tèrmic consistent en aplicar un templament, procés que dóna 

una gran duresa al acer, i un revingut, amb la finalitat l’alleujar les tensions internes 

produïdes en el procés anterior, millorant, així, la tenacitat i fragilitat de l’acer 

resultant. S’ha aplicat aquest tractament a totes aquelles peces que poden sofrir un 

major desgast, com els eixos.  

• Cementat: procés termoquímic consistent en augmentar el contingut de carboni en 

la zona perifèrica. El resultat obtingut és un acer de gran duresa superficial i 

resistència al desgast i un nucli més tou i dúctil. Aquest tractament ha estat aplicat 

als centradors que posicionen la taula de l’útil de soldadura en la  

Bancada Rotativa. 

• Estabilitzat: tractament, en el nostre cas, tèrmic, que s’aplica als conjunts soldats 

amb la finalitat de treure les tensions internes de la peça causades per les altes 

temperatures aplicades durant la soldadura. Aquest tractament s’aplica abans de 

mecanitzar la peça per a assegurar la relació existent entre cares mecanitzades i 

taladres. 
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5.11    Pintura 

El fabricant automobilístic designa el mateix criteri d’utilització de colors per a totes 

les màquines de la instal·lació. Aquest determina el color de la peça en funció de si és mòbil 

o fixa. 

La finalitat d’aquesta diferenciació és la de pintar de color més visibles les peces 

mòbils, les quals poden suposar un perill per el personal que treballa en la estació. 

• Mòbils: pintades en RAL 2000 

• Estàtiques:  Pintades en RAL 7035 

En el cas del Voltejador que ens ocupa, que a l’hora va muntat sobre del transferidor, 

totes les peces son mòbils i ,per lo tant, va pintat amb RAL 2000. 
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6 ESTUDI ERGONÒMIC 
 

 A l’hora de dissenyar màquines per a processos on hi intervenen operaris s’ha de 

tenir en compte que estem dissenyant l’eina de treball de persones. I que pot dependre de 

nosaltres que aquests treballadors tinguin una feina segura i sense riscos per a la seva salut. 

Les feines que aquests operaris realitzen en les fàbriques d’automoció són processos 

molt curts i repetitius, per tant, el obligar a realitzar un moviment forçat pot derivar en 

seriosos problemes a causa de la seva repetitivitat, sense oblidar en que això repercutirà 

també en la productivitat. 

És important, doncs, el conèixer la posició de les xapes a carregar per l’operari per tal de 

realitzar un correcte estudi ergonòmic. 

Les xapes que es solden en aquesta estació de geometria són les següents: 

•    Flanc exterior. 

• Conjunt d’allotjament pilot. 

• Conjunt del canal d’aigua. 

• Conjunt referència “resbalón”. 

• Conjunt peça de tancament. 

• Tapa del flanc. 

En les següents figures es mostra el flanc exterior (de color rosa) i les diferents xapes a 

soldar-hi (de color groc) 

 

 

Figura 6.1 –Xapes a soldar en estació 
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figura 6.3 – Detall conjunt referència “resbalón” 

 

 

 

figura 6.2 – Detall  canal d’aigua, allotjament pilot i  

peça de tancament. 

figura 6.4 – Detall tapa del flanc 
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La avantatja que acostumen a presentar les feines d’aquests operaris respecte el 

d’altres processos productius és que el pes de les xapes és bastant reduït, lo que amplia la 

zona d’abast de treball sense perill. 

L’objectiu de l’estudi ergonòmic és , doncs, el de trobar un angle de parada del 

Voltejador en el que totes les posicions de càrrega de xapes quedin dins d’una posició 

ergonòmicament correcta . 

S’ha usat el programa de CAD Autocad 2000 per a la realització d’aquest estudi. 

S’ha considerat que un programa 2D ajuda molt a estudis com el present degut a la a que tot 

es representa en vertadera magnitud.  

La figura 6.5 presenta el resultat de l’estudi ergonòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 – Estudi ergonòmic 
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En la figura anterior s’han marcat les cotes més importants del cicle de treball de 

l’operari. Aquestes són: 

• Posició superior de càrrega de xapa. 

• Posició inferior de càrrega de xapa. 

• Posició de recollida de xapes. 

 

De l’estudi es desprèn, que amb una parada de càrrega de 30º del Voltejador, totes 

les posicions de càrrega de xapes queden a l’abast de l’operari i que, per tant, el treball no 

presenta un perill potencial al treballador. 

Aquesta primera posició de càrrega condiciona la segona posició (posició de 

soldadura), ja que la taula d’indexat EXPERT realitza parades exactes a 90º. 

L’equip de Robcad de l’empresa encarregada de la realització d’aquest projecte s’ha 

encarregat posteriorment a comprovar que és possible per al robot donar tots els punts de 

soldadura amb la posició de soldadura resultant d’aquest estudi ergonòmic. 
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7 DOSSIER DE CÀLCUL 
 

En aquest apartat es ressalten els aspectes més significatius dels càlculs realitzats en 

aquest projecte i mostrats en la seva totalitat en l’Annex de Càlcul. 

Aquests càlculs han estat realitzats mitjançant el programa de càlcul per elements 

finits Nastran. Aquest és el programa en que els grans constructors aeris com Airbus o 

Boeing, i els constructors automobilístics com  el Grup VW o Mercedes obliguen a utilitzar 

en les seves obres. 

Per al dimensionament de la Bancada Rotativa s’ha usat el mòdul d’Optimització de 

Nastran. 

Els següents punts d’aquest capítol  mostren el procés de càlcul realitzat així com les 

conclusions que s’han extret. 

7.1 Dimensionament de la Bancada Rotativa: 

Un correcte dimensionament de la Bancada Rotativa és de vital importància per a 

poder aconseguir el mínim pes possible de la massa rotativa, amb lo que es redueixen 

inèrcies i per lo tant la potència motriu necessària, i una rigidès adequada per a les 

especificacions demanades. 

Per a trobar la correcta relació pes – rigidès s’ha usat el mòdul d’optimització del 

programa de càlcul per elements finits Nastran for Windows. 

Aquest mòdul ens permet, mitjançant un procés iteratiu, optimitzar una variable per a 

aconseguir un objectiu determinat. 

 En el present cas s’ ha optimitzat els espessors dels tubs de la Bancada Rotativa per 

a aconseguir una deformació total inferior a 0,5 mm sota la càrrega dels pesos dels diferents 

grups que composen l’útil de soldadura i el de les xapes. 

En l’Annex de Càlcul es mostra detalladament tot el procés de càlcul. 
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Els gruixos de xapa resultants d’aquest estudi són els següents: 

• Tubs llarguers: 2,44 mm 

• Tubs travessers extrems: 5,625 mm 

• Tubs travessers intermitjos: 1 mm 

 

En els resultats es pot  observar com és important enfortir els  tubs travessers extrems 

per a evitar la deformació per torsió, mentre que la funció que realitzen els tubs travessers 

intermitjos és purament de donar consistència estructural sense realitzar un treball gaire 

determinant durant els processos de càrrega. 

A causa de la realitat de les opcions que el mercat ofereix han estat usats els gruixos 

immediatament superiors als valors trobats amb la simulació. 

• Tubs llarguers: 5 mm 

• Tubs travessers extrems: 6,3 mm 

• Tubs travessers intermitjos: 5 mm 

 

7.2 Càlcul estàtic de la Bancada Rotativa 

Seguidament es procedí a comprovar l’estat de tensions i deformacions de la 

Bancada Rotativa amb els espessors determinats mitjançant el càlcul d’optimització exposat 

en l’apartat anterior i detallat en l’Annex de Càlcul. 

Les figures 7.1 i 7.2 mostren els resultats més rellevants de tal càlcul. 
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Figura 7.1 – Mapa de desplaçaments totals [mm] 

 

 

 

 

Figura 7.2 – Tensions equivalents de Von Mises màximes [MPa] 

 

Valor màxim: 0,375 mm

Valor màxim: 33,4 MPa 
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Com es pot observar el desplaçament màxim sofert per la Bancada Rotativa és de 

0,375 mm. Es considera aquest un valor acceptable per a complir les especificacions 

donades. 

 En quant a l’estat de tensions, les tensions equivalents de Von Mises estan molt lluny 

de la tensió de fluència de l’acer F-111 (σ = 300 Mpa) per lo que no han se sorgir problemes 

de fatiga. 

7.3 Dimensionament i comprovació del Voltejador 

Un cop validat el disseny de la Bancada Rotativa i dissenyat la resta del Voltejador 

es realitzà un càlcul global per a comprovar l’estat de tensions i deformacions. 

Les càrregues aplicades en aquest model numèric són, al igual que en el càlcul 

anterior, el pes dels diferents grups que componen l’útil de soldadura així com el pes de les 

xapes a soldar en l’estació. 

La figura 7.3 mostra l’estat de deformacions trobat en aquest càlcul. 

 

 

Figura 7.3 – Mapa de desplaçaments totals [mm] 

 

 

Valor màxim: 0,96 mm
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Dels resultats se’n extreu que el desplaçament màxim sofert per el Voltejador 

s’aproxima massa a les especificacions donades per el client. 

Observant detalladament la imatge de la deformada ampliada es pot observar com 

l’eix d’unió de la Bancada Rotativa amb la Bancada Fixa B flexiona massa, provocant el 

desplaçament per rotació de la Bancada Rotativa. 

 

 

Figura 7.4 – Detall deformada ampliada 
 

Un cop determinat la causa del problema es va procedir a canviar l’eix de 50 a 60 

mm i realitzar de nou el càlcul. 
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Memòria 

La figura 7.5 mostra l’estat de deformacions del Voltejador amb el l’eix de Ø 60 mm. 

 

 

figura 7.5 – Mapa de desplaçaments totals [mm] 

 

En la figura es pot observar com el canvi d’eix a permès obtenir unes deformacions 

permissibles i que per tant l’útil de geometria podrà soldar les xapes dins de les toleràncies 

donades. 

En l’Annex de Càlcul es mostra com les tensions equivalents de Von Mises estan 

molt lluny del límit de fluència de l’acer F-111 (σ = 300 Mpa)  i que, per tant, no hi haurà 

problemes de fatiga. 

Valor màxim: 0,84 mm
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