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Annex A: MATERIAL COMERCIAL 
 

 En aquest annex es justifica la tria i el dimensionament del material comercial usat 

en el present projecte. 

A.1   Acoplament expansible 

A.1.1   Presentació 
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 Fixa B, degut a la forma de 

cunya existent entre les diferents parts de l’acoplament.  

 

 

 

Figura A.1 – Esquema acoplament expansible 

 



Pàgina - 8 

 

Annexos 

 

Figura A.2 – 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 amb 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. 

A.1.2   Dimensionament 
La elecció de l’acoplament ha estat determinat per el diàmetre de l’eix (60 mm). Per 

lo que mirant el catàleg de STÜWE escollim el IS4 60 x 90. 

Segons el catàleg comercial de STÜWE el parell màxim transmissible per 

l’acoplament expansible és de 3,2 KN*m, com s’observa en la justificació de la taula 

d’indexat, el parell motor màxim transmès és de 2,2 KN*m, per lo que l’acoplament està 

correctament dimensionat. 

Acoplament expansible 
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A.2   Taula d’indexat  

A.2.1   Presentació 
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 la mateixa casa comercial qui acobla i subministra el motorreductor necessari  per 

a l’aplicació. EXPERT aplica sempre motorreductors de la casa SEW a les seves taules 

d’indexat. 

 

 

 

 
 

Figura A.3 – Taula d’indexat EP 200 (EXPERT) 

  

 

 

 

motorreductor 

Taula d’indexat
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A.2.2   Dimensionament 
Ha estat l’equip comercial de la casa EXPERT qui ha dimensionat la taula d’indexat 

i el motorreductor (SEW) necessari. A continuació es mostra la informació facilitada a 

l’equip comercial per a realitzar la tria.  

 DADES TÈCNIQUES : 

• PES BANCADA ÚTIL    243 Kg. 

• EINES SOBRE RADI D’INÈRCIA DE    0 mm 

• PES DE L’ÚTIL    990 Kg. 

• PES TOTAL    1.233 Kg  

• DIÀMETRE MÀXIM DE LA CÀRREGA    1.300 mm 

• SENTIT DE GIR    1 ANTIHORARI  /  1 HORARI  ( 0/90º ) 

• NOMBRE DE POSICIONS     2 

• TEMPS DE GIR    3 seg. 

 

 

Figura A.4 – Esquema dades tècniques Voltejador 

 

673 mm

1.150 mm 

700 mm

0 mm
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Sota aquestes condicions l’equip comercial d’Expert ens aconsella usar la taula 

d’indexat EP-200, que amb el motorreductor triat dóna un parell de sortida de 2.200 Nxm. 

A.2.3   Manteniment 
La taula d’indexat i el reductor van submergits en oli, el nivell del qual depèn de la 

posició d’aquests. 

També és l’equip comercial d’EXPERT qui ha aconsellat sobre el tipus i el nivell 

d’oli a utilitzar. 

Aquesta quantitat d’oli ja és suficient per a tota la vida útil de la taula  i el reductor, 

per lo que aquests elements comercials no necessiten cap manteniment. 
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 A.3   Rodaments 

A.3.1   Presentació 
Els rodaments escollits com a contrapunt en el Voltejador han estat el model RASE  

de INA. 

Les principals característiques d’aquests rodaments són: 

• És un rodament a boles 

• Autoalineables 

• Capacitat de càrrega estàtica (C):  36.000 N 

• Capacitat de càrrega dinàmica (C0):  52.000 N 

 

Figura A.5 – Rodament RASE 60 (INA) 
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A.3.2   Dimensionament 
El principal raonament d’aquesta elecció ha estat el tamany de l’eix d’unió de la 

Bancada Rotativa amb la Bancada Fixa A. 

La figura A.6 mostra la situació dels rodaments en el Voltejador. 

Figura A.6 – Rodaments en Voltejador 

  

 Comparant el pes de l’útil (12.330 N) amb les capacitats de càrrega estàtica i 

dinàmica del rodament (36.000 i 52.000 N) es pot pensar que és un error el ficar-hi dos 

rodaments quant, per càrregues, un de sol seria suficient. 

La justificació del disseny amb dos rodaments és la següent. 

Tots els rodaments de la casa INA són autoaliniables, el que significa que permeten 

absorbir una desviació de l’eix de 5º . En el nostre cas s’ha pensat que aquesta característica 

del rodament pot ser perjudicial ja que afavoreix la deformació per flexió de la Bancada 

Rotativa. 

En el present disseny ja hi ha les cales de regulació per a absorbir qualsevol desviació 

d’alineació de l’eix, i un segon rodament augmenta també la fiabilitat de la màquina. 

En l’aspecte econòmic, el preu d’un rodament en front del conjunt del projecte és 

insignificant, i per lo tant acceptable.  
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A.3.3   Càlcul de vida útil 

Del catàleg d’INA s’extrauen les fórmules per a calcular la vida útil del rodament. 

 

3







=
P
CL  

 

On: 

 

• L [106 rev]  Duració de vida nominal: quantitat de milions de revolucions que són 

sobrepassades per el 90% d’una quantitat suficientment gran de rodaments iguals 

abans de presentar-se els primers símptomes de fatiga del material. 

• C [N]  Capacitat de càrrega dinàmica. 

• P [N]  Càrrega equivalent sobre el rodament. 

Per lo tant la vida nominal del rodament és: 

 

[ ] rev
N
NrevL 6

3
6 1067,41

000.15
000.5210 ⋅=






=  

 

Existeixen una sèrie de factors que poden modificar la vida dels rodaments. El 

resultat d’aplicar aquests factors correctors a la vida nominal és la vida nominal modificada 

(Lna). 

 

[ ] 321
610 aaaLrevLna ⋅⋅⋅=  
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On: 

• a1 : Coeficient de duració de vida per a fiabilitat diferent del 90%. Per a fiabilitat del 

99%, a1 = 0,21. 

• a2 : Coeficient de duració de vida per a propietats especials del material. Per a acers 

normals per a rodaments, a2 = 1 

• a3 : Coeficient de duració de vida per a condicions especials de funcionament 

(velocitats, temperatura..). Per a les condicions del Voltejador objecte d’aquest 

projecte, a3 = 1. 

 

Per lo que 

 

 

revLna
61075,821,067,41 ⋅=⋅=  

 

 

Del cilclograma s’extreu que el temps/cicle de l’estació és de 77 segons. Tenint en 

compte que la fàbrica disposa de tres torns de treball, obtenim 1.122 revolucions/dia. 

Per lo que la duració de vida modificada expressat en anys és de 21,4 anys. 

Aquest és un temps superior a la vida útil de la línia. 

 

A.3.4   Manteniment 

Els rodaments Rase d’INA venen autolubricats i  equipats amb obturadors.   

Degut a les baixes velocitats angulars de treball del Voltejador, el període de 

lubrificació del rodament és superior a la vida de l’instal·lació, per lo que no s’han de tornar 

a lubrificar. 
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A.4   Cilindre pneumàtic 

A.4.1   Presentació 
El Sistema de Control de Posició del Voltejador va equipat amb un cilindre 

pneumàtic de la casa FESTO. 

Cal recordar que la marca comercial dels cilindres usats, al igual que amb altres 

elements, la tria el fabricant automobilístic. 

 

  

Figura A.7 – Cilindre pneumàtic ADVU 50 (FESTO) 

 

Aquest cilindre pneumàtic és l’encarregat d’introduir el vàsteg en la peça de 

centratge per a poder donar la senyal de confirmació de posició. 

A.4.2   Dimensionament 
Al no realitzar cap funció mecànica que necessiti d’una determinada potència, s’ha 

escollit el ADVU 50, el cilindre pneumàtic més petit de la casa FESTO. 
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Annex B: Dossier de càlcul 

B.1   Introducció 

B.1.1   Objectius 
L’útil de soldadura per al qual està dissenyat el present Voltejador és, com s’ha 

explicat en la memòria, un útil de geometria per a soldar diferents xapes. 

El fabricant d’automòbil dóna unes coordenades i unes desviacions límit de la situació 

dels RPS (punts de subjecció de les diferents xapes), centradors i punts de soldadura, fora de 

les quals no accepta l’útil. 

Encara que tots aquests elements van muntats amb unes cales de regulació que 

permeten ajustar perfectament la seva posició, no es pot dissenyar confiant amb aquesta 

regulació. S’ha de dissenyar l’útil i tota la maquinària que l’envolta per a anar a la posició 

exacta, deixant la funció de les cales de regulació per a imperfeccions de mecanitzat i altres 

imprevistos que puguin sorgir. 

La següent figura mostra les toleràncies dels diferents elements de referència donats 

per el fabricant. 

Àrea RPS Tipus referència

X Y Z Comentaris X / A Y /B Z/C x /a y / b z / c

C4 1 Hyz 3085,8 -543,2 694,6 Forat ø6 + 0,4 62,6 0 0 - - -

D4 2 Hy 3131,1 -527,6 379,1 Quadrat 8+0,2 X 8+0,2 17,1 15,6 297,5 - - -

E4 3 Fx 3148,2 -478,1 357,7 Superfície 10+1 X 10+1 0 65,1 336,9 - +/-1 +/-1

C1 4 Fx 2912,4 -700 670 Superfície 10+1 X 10+1 235,8 156,8 24,6 - +/-1 +/-1

B4 5 Fx 3075,7 -544,5 738,9 Superfície 10+1 X ø25+1 72,5 1,3 44,3 - +/-1 +/-1

F3 7 Fx 3109,2 -590,1 358,1 Superfície 10+1 X 10+1 39 46,9 336,5 - +/-1 +/-1

B7 8 Fy 3075,5 -511,9 797,1 Superfície 10+1 X 10+1 72,7 31,3 102,5 +/-1 +/-1 +/-1

D7 9 Fy 3137,3 -505,7 542,9 Superfície 10+1 X 10+1 10,9 37,5 151,7 +/-1 +/-1 +/-1

D4 10 Fz 3161,7 -409,7 385,1 Superfície 10+1 X 10+1 13,5 133,5 309,5 +/-1 +/-1 +/-1

C1 11 Fx 2912,4 -700 733 Superfície 10+1 X 10+1 235,8 156,8 38,4 +/-1 +/-1 +/-1

D2 12 Fz 2993,8 -672 616,8 Superfície 10+1 X 10+1 154,4 128,8 78,8 +/-1 +/-1 0

B2 13 Fz 3013,7 -666,3 793,5 Superfície 10+1 X 10+1 134,5 123,1 98,9 +/-1 +/-1 +/-1

D2 14  Fx 3047,6 -711,8 601,4 Superfície 10+1 X 10+1 100,6 168,6 93,2 +/-1 +/-1 +/-1

B4 15 Fx 2912,4 -600,6 702,3 Superfície 10+1 X 10+1 235,8 57,4 7,7 +/-1 +/-1 +/-1

C4 16 Fx 3095,8 -536,9 650 Superfície 10+1 X 10+1 52,4 6,3 44,6 +/-1 +/-1 +/-1

C1 17 Fx 2977,8 -743,7 634,8 Superfície 10+1 X 10+1 170,4 200,5 59,8 +/-1 +/-1 +/-1

E2 18 Fy 3001,7 -723,2 374 Superfície 10+1 X 10+1 146,5 180 320,6 +/-1 +/-1 +/-1

Coordenades absolutes Cotes nominals Toleràncies

 

Figura B.1 - Especificacions del client 
 

Per lo tant el Voltejador no pot deformar-se més d’aquestes desviacions donades, per 

tal de que l’útil compleixi amb la seva funció.  
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B.1.2   Sol·licitacions: 
 

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

l’útil de soldadura i els 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 B.2 – 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, per tal de poder ensamblar les 

diferents parts que s’hi treballa.  

L’origen d’aquest sistema de coordenades està situat en el centre de l’eix de la 

roda davantera del cotxe. 
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B.2   OPTIMITZACIÓ DE LA BANCADA ROTATIVA 

B.2.1   Mòdul d’optimització: 
Per a realitzar el dimensionament de la Bancada Rotativa del Voltejador ens 

recolzem en el mòdul d’optimització del programa de càlcul per elements finits Nastran. 

Aquest mòdul ens permet d’optimitzar les variables que li precisem (gruixos de 

xapes o tubs) per a obtenir un objectiu de disseny (desplaçament de nodes o tensions 

màximes en el model). 

En el cas del present projecte l’objectiu ha estat optimitzar els gruixos dels tubs que 

conformen la Bancada Rotativa amb la finalitat que les deformacions sofertes per el 

Voltejador no sobrepassessin les especificacions  de situació de RPS i punts de centratge 

donades per el fabricant d’automòbil. 

 Ens interessa optimitzar aquesta bancada per a obtenir el mínim pes possible amb la 

finalitat de reduir inèrcies i per lo la tant potència necessària del motor. 

B.2.2   Paràmetres d’optimització: 
La figura B.3 ens mostra la relació de tubs a optimitzar. 

 

 

Figura B.3 – Relació de tub - propietat 

 

 El plantejament per a optimitzar la present estructura ha estat classificar els tubs que 

Propietat 1 

Propietat 2 

Propietat 3 
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la formen segons la funció que compleixen, de forma que el programa optimitzi cadascun 

dels tres grups independentment. 

La classificació ha estat la següent: 

• Propietat 1: Agrupa els tubs longitudinals, que treballaran principalment a flexió. 

• Propietat 2: Agrupa els tubs d’unió amb la resta de Voltejador. Treballen a torsió. 

• Propietat 3: Agrupa els tubs travessers que tenen com a finalitat donar rigidès i                 

consistència a la estructura. 

Així, les variables a optimitzar són els gruixos de cada una d’aquestes propietats. 

S’ha considerat com a objectiu a assolir un desplaçament màxim de 0,5 mm per als 

nodes centrals del model. Aquest valor suposa la meitat de la deformació total que es permès 

en el Grup Voltejador. Es considera aquest un valor conservatiu de deformacions, ja que es 

preveu que la major part de la deformació global del grup vingui donada per la flexió de la 

Bancada Rotativa. 

B.2.3   Característiques del model numèric 
Per a modelitzar l’estructura que forma la Bancada Rotativa i la placa de l’útil s’ha 

realitza una malla formada per elements placa (Quad 4), sòlids (Tetra 10) amb formulació 

parabòlica i elements rígids. 

Els elements placa han estat utilitzats per a modelitzar els tubs que formen la 

Bancada Rotativa. Aquest tipus d’element, a més de millorar molt el temps de càlcul, són 

susceptibles d’usar en el mòdul d’optimització, que és el que donarà el gruix òptim 

d’aquests. 

Els elements sòlids s’han usat per a la malla de la placa de l’útil. Placa que ja ha estat 

dimensionada prèviament per l’equip d’enginyers encarregat de dissenyar l’útil de 

soldadura. 

Les càrregues corresponents als pesos dels diferents grups han estat transmeses a la 

placa de l’útil mitjançant elements rígids. 

Les propietats mecàniques assignades als elements sòlids i plaques son els propis de 

l’acer F-111, ( E = 2,1 e11 Pa, ρ = 7.850 kg/m3, ν = 0,3 ). 

El nombre d’elements usats per a la malla es de 15.666 mentre que el de nodes es de 27.542. 
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Figura B.4 – Malla del conjunt 

 

 

 

 

 

Figura B.5 – Elements rígids en model 
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B.2.4   Condicions de contorn: 
Les condicions de contorn presents en el model numèric corresponen a les càrregues 

aplicades i a les restriccions de moviment. 

Les càrregues que afecten a la estructura son els pesos dels diferents grups que 

conformen l’útil de soldadura (veure apartat sol·licitacions), el pes de la taula així com el 

propi de la estructura a estudiar. 

En quant a les restriccions de moviment s’ha considerat fixats tots els nodes que 

pertanyen a la unió de la bancada rotativa amb la bancada fixa. 

 

  

 

Figura B.6 – Detall de restriccions 

Nodes fixats 
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 B.2.5   Resultats 
El  càlcul d’optimització per elements finits és un càlcul iteratiu. Les gràfiques que es 

mostren a continuació mostren la evolució de les variables a optimitzar al llarg de les 

iteracions. 

 

 

Figura B.7 – Optimització Propietat 1

L[mm] 

Iteracions 
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Figura B.8 – Optimització Propietat 2 

 

 

Figura B.9 – Optimització Propietat 3 

 

 

Iteracions 

Iteracions 

L[mm] 

L[mm] 
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Tal com mostren les gràfiques anteriors els valors òptims dels gruixos dels diferents 

tubs són les mostrades en la següent taula. 

 

Propietat 1 

[mm] 

Propietat 2 

[mm] 

Propietat 3 

[mm] 

2,44 5,625 1 

 

B.2.6   Conclusions parcials 
En vista de les possibilitats que ens ofereix el mercat i tenint en compte que el gruix 

mínim existent per a tubs de 100x200 es de 5 mm, hem pres els següents valors per a 

realitzar el càlcul estàtic del mateix model. 

 

 

Propietat 1 

[mm] 

Propietat 2 

[mm] 

Propietat 3 

[mm] 

5 6,3 5 

 

S’escullen els gruixos immediatament superiors als valors trobats amb el mòdul 

d’optimització per tal d’assegurar-se de no sobrepassar les deformacions en principi 

acceptades per a la Bancada Rotativa. 
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B.3   Càlcul estàtic de la Bancada Rotativa 

B.3.1   Característiques del model numèric 
El model numèric utilitzat per a realitzar el càlcul estàtic de la Bancada Rotativa és el 

mateix que l’usat en el càlcul d’optimització, detallat en l’apartat B.2.3 del present informe. 

La única variació existent es que els tubs de la estructura tenen un gruix determinat, 

veure conclusions parcials apartat B.2.6. 

B.3.2   Condicions de contorn 
Les condicions de contorn a que ha estat sotmès el model per al càlcul estàtic són les 

mateixes que les usades en el càlcul d’optimització, explicades en l’apartat B.2.4 del present 

informe. 

B.3.3 Resultats 
A continuació es mostren els resultats més significatius del càlcul estàtic de la 

estructura Bancada Rotativa. 

 

 

 

Figura B.10 – Deformada ampliada 
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Figura B.11 – Mapa de desplaçaments totals [mm] 

 

 

 

 

Figura B.12 – Mapa de desplaçaments en X [mm] 

 

Valor màxim: -0,143 mm

Valor màxim: 0,375 mm



DISSENY D’UN VOLTEJADOR                                                                         Pàgina - 29 

 
 

 

Albert Pagà Homedes 

 

Figura B.13 – Mapa de desplaçaments en Y [mm] 

 

 

 

 

Figura B.14 – Mapa de desplaçaments en Z [mm]

Valor màxim: -0,754 mm

Valor màxim: 0,374 mm
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Figura B.15 – Tensions equivalents de Von Mises en elements placa [mm] 

 

 

Valor màxim: 33,4 MPa
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Figura B.16 – Tensions equivalents de Von Mises en elements sòlids [mm] 

 

Valor màxim: 11,8 MPa 
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B.3.4 Conclusions : 
La solució donada per a la estructura rotativa presenta un estat de tensions i 

deformacions admissible per a les sol·licitacions donades. 

El desplaçament màxim trobat en el model es de 0,375 mm, valor que es deu 

principalment a la flexió dels tubs llarguers (Propietat 1). 

Cap dels desplaçaments en els tres eixos sobrepassa el valor de les especificacions 

donades per el client. 

En quant a les tensions trobem un valor màxim de tensions equivalents de Von Mises 

de 33,4 Mpa, valor molt inferior al límit elàstic de l’acer F-111 (σu= 330 MPa). Obtenint 

així un coeficient de seguretat proper a 10. Per lo que no tindrem problemes de fatiga. 

 

 

Desplaçaments màxims 

 
Desplaçament en X 

[mm] 

Desplaçament en Y 

[mm] 

Desplaçament en Z 

[mm] 

Model numèric -0,143 0,374 -0,0754 

Especificacions del 
client +/- 1 +/- 1 +/- 1 

 

 

Estat de tensions màxim 

Tensions equivalents de Von Mises 

Model numèric [Mpa] 
33,4 

Límit elàstic F-110 [Mpa] 330  

 

 

 

 

 



DISSENY D’UN VOLTEJADOR                                                                         Pàgina - 33 

 
 

 

Albert Pagà Homedes 

B.4 CÀLCUL ESTÀTIC DEL VOLTEJADOR 

Es realitza el present càlcul, primerament per a dimensionar els eixos que suporten la 

Bancada Rotativa, i per a comprovar que els valors de tensions i deformacions en tot el Grup 

Voltejador estan dins dels límits correctes. 

No s’ha considerat necessari l’ús del mòdul d’optimització per al dimensionament de 

les xapes que conformen ambdues bancades fixes, ja que el seu pes (el de tot el Voltejador) 

recau sobre els patins del Transferidor. Aquests tenen un coeficient de fregament molt baix, 

i per lo tant, un increment de pes repercuteix molt poc sobre la potència motor necessària.  

B.4.1 Càlcul amb eix de Ø50 mm 
Es realitza el càlcul de tot el Grup Voltejador usant en la Bancada Fixa B (bancada 

on hi ha els rodaments) un eix de 50 mm. 

 

 

 

Figura B.17 – Detall diàmetre eix 

 
 

 

 

 

Ø 50 mm 
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B.4.1.1   Característiques del model numèric: 

El Grup Voltejador ha estat modelitzat mitjançant una malla d’elements placa (Quad 

4), elements sòlids (tetra 10) amb formulació parabòlica i elements rígids. 

S’ha omès la modelització dels Volants Passacables (posició 037), ja que no tenen 

cap funció estructural significativa ni es considera que el seu pes pugui modificar els 

resultats que aquí es presenten. 

Figura B.18 – Malla Bancada Fixa A Figura B.19 – Malla Bancada Fixa B 

   

Els elements placa han estat utilitzats per a modelitzar els tubs de la bancada rotativa 

així com les plaques dels conjunts soldats de les dues bancades fixes. 

La placa base de l’útil i els elements comercials com motor, reductor, rodaments i 

eixos han estat mallats amb elements sòlids. 

Els elements rígids han estat fets servir com a transmissors de càrregues, transferint 

els pesos dels diferents grups que componen l’útil de soldadura des de el seu centre de 

gravetat a la placa. 

Les propietats mecàniques assignades als elements sòlids i plaques son els propis de 

l’acer F-1110, ( E = 2,1 e11 Pa, ρ = 7.850 kg/m3, ν = 0,3 ). 
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B.4.1.2   Condicions de contorn 

Les condicions de contorn aplicades al model són les càrregues aplicades i les 

restriccions de moviment. 

Les càrregues que afecten al model corresponen als pesos dels diferents grups que 

componen l’útil de soldadura aplicats en el seu centre de gravetat (veure taula apartat de 

sol·licitacions), així com el propi pes de la placa base de l’útil i el Voltejador. 

La figura B.20 mostra com el pesos dels diferents grups son transmesos a través 

d’elements rígids del seu centre de gravetat a la taula de l’útil. 

 

 

Figura B.20 – Sol·licitacions del model 

 

En quant a les restriccions de moviment, han estat fixats els nodes pertanyents a les 

dues bases de les bancades fixes, veure figura B.21. 
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Figura B.21 – Restriccions de moviment 

 

Nodes fixats 
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B.4.1.3 Resultats 

 

 

 

Figura B.22 - Deformada 

 

 

 

 

 

Figura B.23 – Deformada ampliada 
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Figura B.24 – Mapa de desplaçaments totals [mm] 

 

 

 

 

figura B.25 – Mapa de desplaçaments en X [mm] 

Valor màxim: 0,26 mm

Valor màxim: 0,96 mm
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figura B.26 – Mapa de desplaçaments en Y [mm] 

 

 

 

 

Valor màxim: -0,96 mm

Valor màxim: -0,12 mm
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figura B.27 – Mapa de desplaçaments en Z [mm] 

 

 

 

figura B.28 – Tensions equivalents de Von Mises en sòlids Bancada fixa A [Mpa] 

 

 

Valor màxim: 28,26 MPa 
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Figura B.29 – Tensions equivalents de Von Mises en plaques Bancada Fixa A [Mpa] 
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figura B.30 – Tensions equivalents de Von Mises en sòlids Bancada fixa B [Mpa] 

 

 

Valor màxim: 10,32 MPa 
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Figura B.31 – Tensions equivalents de Von Mises en plaques Bancada Fixa B [MPa] 
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Figura B.32 – Tensions equivalent de Von Mises en sòlids Bancada Rotativa [Mpa] 

 

 

 
Figura B.33 – Tensions equivalent de Von Mises en plaques Bancada Rotativa [Mpa] 

 

 

Valor màxim: 8,47 MPa

Valor màxim: 12,4 MPa
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B.4.1.4   Conclusions parcials 

El Grup Voltejador presentat en aquest apartat presenta un estat admissible, en quant 

a tensions es refereix, per a les sol·licitacions donades. El valor màxim de tensions 

equivalents de Von Mises en el model és de 28,26 Mpa. Valor molt inferior a la tensió de 

fluència de l’acer F-111 (300 Mpa). 

En quant a les deformacions trobem un valor màxim de 0,96 mm. Aquest valor de 

desplaçament és massa proper a les especificacions donades per el client (1 mm), per lo que 

es considera que el dimensionament fet dels eixos de la Bancada Rotativa és massa ajustat. 

 

 

Desplaçaments màxims 

 
Desplaçament en X 

[mm] 

Desplaçament en Y 

[mm] 

Desplaçament en Z 

[mm] 

Model numèric 0,26 -0,123 -0,96 

Especificacions del 

client 
+/- 1 +/- 1 +/- 1 

 

 

Estat de tensions màxim 

Tensions equivalents de Von Mises 

Model numèric [Mpa] 
28,26 

Límit elàstic F-110 [Mpa] 330  

 

 

 

 
 



Pàgina - 46 

 

Annexos 

B.4.2 Càlcul amb eix de Ø60 mm 
Si observem la següent figura, corresponent a un detall de la deformada ampliada del 

model anterior, es pot concloure que l’eix d’unió de la Bancada Fixa B amb la Bancada 

Rotativa és un dels punts febles de la estructura, i que cal reforçar-lo per tal de disminuir els 

desplaçaments soferts. 

 

Figura B.34 – Detall deformada ampliada model Ø50mm 
 

Es procedeix a calcular el Grup Voltejador amb un nou dimensionament del diàmetre 

dels eixos de la Bancada Rotativa. En el present càlcul s’ha optat per un diàmetre de 60 mm. 

 

 

Figura B.35 – Detall diàmetre eix 

Ø 60 mm 
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B.4.2.1   Característiques del model numèric 

Amb la excepció del diàmetre de l’eix d’unió de la Bancada Fixa B amb la Bancada 

Rotativa, la malla usada en el present càlcul és la mateixa que la del càlcul anterior, 

explicada en l’apartat B.4.1.1 del present informe. 

B.4.2.2    Condicions de contorn 

Les condicions de contorn aplicades al present model numèric son les mateixes a les 

aplicades en el anterior càlcul, explicades en l’apartat B.4.1.2 del present informe. 

B.4.2.3   Resultats 

 

 

 

Figura B.36 – Mapa de desplaçaments en totals [mm] 

 

 

Valor màxim: 0,84 mm
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Figura B.37 – Mapa de desplaçaments en X [mm] 

 

 

 

 

 

Figura B.38 – Mapa de desplaçaments en Y [mm] 

 

 

Valor màxim: 0,23 mm

Valor màxim: -0,121 mm 
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figura B.39 – Mapa de desplaçaments en Z [mm] 

 

No s’ha considerat d’interès presentar les il·lustracions de les tensions trobades en els 

diferents grups, ja que amb l’anterior dimensionament el model es trobava molt lluny de la 

tensió admissible per al càlcul. Els resultats de tensions trobats en el present càlcul són molt 

similars a l’anterior. 

Valor màxim: -0,84 mm
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B.2.4.4   Conclusions  

El model estudiat en aquest capítol presenta un estat de tensions i deformacions 

admissible per a les sol·licitacions donades. 

El valor de desplaçament màxim en el present model és de 0,84 mm. Es considera 

aquest valor acceptable per a que l’útil de soldadura compleixi amb la seva funció. A més 

tenint en compte que té les cales de regulació per a poder realitzar una posta a punt final. 

El valor màxim de Tensions Equivalents de Von Mises trobat en el model és de 

18,93 MPa, valor molt llunyà al valor de tensió de fluència de l’acer F-111 (300 Mpa), per 

lo que no hi haurà problemes de fatiga. 

Per lo tant, el dimensionament efectuat dels tant dels eixos d’unió de la Bancada 

Rotativa com de les plaques constructives de les Bancades Fixes és correcte. 

 

Desplaçaments màxims 

 
Desplaçament en X 

[mm] 

Desplaçament en Y 

[mm] 

Desplaçament en Z 

[mm] 

Model numèric 0,23 -0,121 -0,84 

Especificacions del 

client 
+/- 1 +/- 1 +/- 1 

 

 

Estat de tensions màxim 

Tensions equivalents de Von Mises 

Model numèric [Mpa] 
18,93 

Límit elàstic F-110 [Mpa] 330  
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Annex C: ESTUDI DE RISCOS LABORALS 

C.1   Objectiu 

El present document té per objectiu establir les condicions de seguretat i salut en el 

transcurs dels treballs per a SE-359 xapisteria, per a les instal·lacions de subgrups i línies de 

laterals que s’ubicaran en el Taller 1 de xapisteria de la fàbrica. 

Aquest document esta emparat por la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, 

el Real Decret  39/1997 del Reglament dels Serveis de Prevenció i el Real Decret 1627/1997 

sobre Disposicions Mínimes de Seguretat y Salut en Obres de Construcció. 

C.2   Àmbit d’aplicació 

Les normes que s’estableixen a continuació son de compliment obligat per a totes i 

cada una de las persones que intervenen en els treballs en els locals de la empresa usuària. 

Les empreses participants estan obligades  a gargaritzar el compliment d’aquestes 

normes i de la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 

C.3   Descripció dels treballs 

C.3.1   Ubicació. 
Els treballs als que es fa referència en el present Pla de Prevenció de Riscos Laborals 

s’efectuen en la nau de Xapisteria (Taller 1) de la fàbrica de la empresa usuària. 

C.3.2   Descripció dels treballs. 
Els treballs d’execució de la obra s’executen en quatre fases diferenciades a nivell de 

prevenció de riscos laborals. 

C.3.2.1   Descàrrega de materials i emmagatzemat. 

Tots els materials, tant de producció com auxiliars per efectuar els muntatges 

requerits, han de descarregar-se dels camions que els transporten i estibar-los ordenadament 

fins al seu posterior emplaçament definitiu. 
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C.3.2.2   Muntatge de mitjans mecànics. 

En aquesta fase, es procedeix al muntatge de tots els mitjans mecànics i les 

connexions pneumàtiques necessàries per al seu correcte funcionament, considerem, dins 

d’aquesta fase les següents feines: 

- Muntatge de les plaques d’anivellació. 

- Muntatge dels útils per a soldadura. 

- Muntatge de les peanes dels robots. 

- Instal·lació dels robots, fresadores i els seus elements auxiliars. 

- Connexionat pneumàtic dels útils de soldadura. 

Per a la realització d’aquesta fase de la obra s’usaran recursos propis de l’empresa 

subcontractada per l’obra. 

C.3.2.3   Muntatge elèctric. 

En aquesta fase es realitzarà el muntatge elèctric per a la instal·lació i connexionat 

dels armaris elèctrics i controladors de soldadura. Es procedirà al mateix temps al 

connexionat dels utillatges mecànics de soldadura, instal·lació de la ret de senyals 

d’operació i instal·lació dels dispositius de comandament per a la seguretat de la instal·lació. 

Per a la realització d’aquesta fase de la obra s’usaran recursos propis de l’empresa 

subcontractada. 

C.3.2.4   Programació de robots i PLC. 

L’última fase en el desenvolupament de l’obra correspon a la programació i posta en 

marxa de tots els sistemes, per això han d’efectuar-se les següents feines: 

-   Programació dels robots. 

-   Programació dels PLC. 

-   Fabricació de primeres peces. 

-   Optimització dels programes. 

Per a la realització d’aquesta fase de la obra s’usaran recursos propis de l’empresa 

subcontractada per l’obra. així com personal d’empreses col·laboradores habituals del grup 

per a la programació de robots. 
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C.3.3   Empreses implicades, termini d’execució. 
Les fases 1 i 2, descàrrega i muntatge de mitjans mecànics, seran realitzades per 

personal de l’empresa subcontractada, la coordinació d’aquests treballs serà executada per el 

cap d’obra. El període de temps que esta previst per a l’execució de la Fase 1 i 2 esta 

pendent de definir amb exactitud, executant les feines progressivament en cada una de las 

cèl·lules de que consta la instal·lació. 

La fase 3, que correspon al muntatge elèctric serà realitzat per l’empresa 

subcontractada, sota la supervisió del cap d’obra. El període d’execució esta pendent de 

definició amb exactitud, executant les seves feines després del muntatge mecànic en totes i 

cada una de les cèl·lules de la instal·lació. 

La fase 4 de programació de robots la realitzarà una empresa col·laboradora habitual 

de l’empresa subcontractada, sota la supervisió del responsable de robòtica de l’empresa 

subcontractada. Els terminis per finalitzar aquesta labor està pendent de definir amb 

exactitud 

C.3.4   Activitats prèvies a l’obra. 

C.3.4.1   Condicions generals. 

a) El personal de l’empresa subcontractada, haurà de portar clarament visible el nom de 

l’empresa en el vestuari de treball. Aquesta normativa serà igualment aplicable a totes 

aquelles subcontractades per a la realització d’aquesta obra. 

b) L’empresa subcontractada, informarà als responsables del seguiment de l’obra i al 

Departament de Manteniment de l’inici dels treballs. 

c) Aquest Pla de Prevenció de Riscos Laborals haurà de ser respectat per totes les empreses 

subcontractades. 

d) S’ha de prestar especial atenció als basaments de materials residuals per a la protecció 

del medi ambient. 

C.3.4.2   Autorització d’accés. 

És imprescindible disposar per a efectuar treballs dins de la fàbrica d’identificadors 

de treball expedits per l’Oficina de Protecció. 

Per a l’obtenció dels permisos, es precís presentar a l’oficina de Processos Xapisteria, 

fotocòpies dels següents documents: 
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- Alta de la Seguretat Social dels treballadors. 

- Formularis TC1 y TC2 on figurin els treballadors implicats. 

- Per a treballadors d’altres països de la UE, documents E-101 y E-111. 

- Per a treballadors de països de la UE, conveni de la Seguretat Social entre el país 

d’origen i Espanya. 

- Fotografia tamany carnet de cada un dels treballadors implicats. 

La fàbrica donarà permisos personals de validés entre 3 dies i 1 any. La renovació dels 

permisos es tramita entre el 1 i 10 de cada mes prèvia presentació del llistat de les persones a 

renovar el permisos, els TC-1 i TC-2 del mes anterior i els permisos caducats. 

C.3.4.3   Tancament 

El perímetre de l’àrea dels treballs objecte aquest Pla de Prevenció es tancarà 

mitjançant tanques mòbils, cinta de tancament o algun sistema similar. El tancament de la 

zona de treballs ha d’ impedir l’accés de persones no autoritzades. 

El tancament perimetral dels treballs podrà obviar-se només si es garantitza la 

impossibilitat d’accés al local la zona dels treballs de qualsevol persona no autoritzada. 

C.3.4.4   Interferències amb instal·lacions existents. 

La fàbrica es responsabilitzarà  de que no existeixin estructures ni instal·lacions que 

puguin representar riscos per als treballs per interferències. 

C.3.4.5   Ordre i neteja 

El responsable de projectes establirà, d’acord amb les empreses subcontractades, un 

programa d’ordre i neteja de la zona dels treballs amb delimitació d’àries d’emmagatzemat 

de materials i de recollida de residus i assignació diària de les feines de neteja. 

En el seu defecte, i com a norma general, cada treballador o equip haurà de netejat al 

menys al final del seu torn la zona on s’hagi estat treballant, recollint totes les restes de 

materials, sobres de xapa, llimadures, restes de soldadura i retalls de cable. 

Cada una de les empreses participants haurà d’incloure entre les seves eines de 

treball les escombres i recollidors suficients per a poder garantir que es compleixin els 

deures de neteja dels llocs de treball. Aquesta obligació només podrà substituir-se per la 

incorporació de treballadors dedicats de forma única i exclusiva a la neteja. 
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C.4   Execució dels treballs  

C.4.1   Descàrrega de materials. 

C.4.1.1   Descripció 

Els elements integrants de la instal·lació, construïts en tallers propis o de tercers, 

seran transportats fins a la fàbrica amb camió i descarregats amb grues i carretes elevadores. 

C.4.1.2   Maquinària, mitjans auxiliars i eines 

Camió i grua ploma. Carreta elevadora i transpaletes per a transport i ubicació de 

robots i altres elements de la instal·lació. Eines manuals. 

C.4.1.3   Riscos previsibles. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. Deguts a cops o ensopegades amb elements de la 

instal·lació, eines o maquinària. 

- Caigudes d’objectes. Caiguda d’objectes durant la descàrrega de materials a peu d’obra i 

en el transport dels elements de la instal·lació. 

- Caigudes d’objectes i eines per manipulació. 

- Trepitjades sobre objectes amb arestes i cants vius. 

- Cops i contactes. Contra objectes immòbils, eines, materials, i altres elements existents 

en les zones de treball. Contra elements mòbils de la maquinària. Per objectes o eines. 

- Tancaments. En la manipulació de càrregues mitjançant elements d’elevació. Per 

bolcada de maquinària. Atropellaments, cops y xocs amb vehicles i maquinària. 

- Sobre esforços. Deguts a la càrrega manual de pesos excessius o en el guiat de càrregues 

elevades. 

C.4.1.4   Mesures preventives: treball amb grues. 

- Es mantindrà neta i lliure l’àrea d’operació. Es retiraran especialment cables elèctrics, 

restes d’embalatges i altres elements que puguin representar un ric al deposar la càrrega 

o donar lloc a ensopegades. 

- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, s’instal·larà rampes immobilitzadores en les 

quatre rodes i gats estabilitzadors. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per personal especialitzat. 
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- Les anelles de penjar estaran dotades de tancaments de seguretat. 

- El gruista haurà de comprovar el bon estat de cables y descartar que qualsevol d’aquests 

elements que presenten ruptura de més d’un 10% de les seves fibres o cables contats en 

una distància inferior a 8 vegades el diàmetre de la eslinga o cable. 

- Tots els aparells, balancins, eslingues o estribs estaran en bones condiciones d’us, sense 

mostres de deteriorament. Qualsevol element  per a la elevació de càrregues deteriorat 

serà immediatament retirat com a deixalla per a evitar el seu us. 

- No se sobrepassarà la càrrega màxima recomanada per el fabricant. 

- Es prohibeix la permanència als voltants de la grua de persones no lligades al procés de 

càrrega o descàrrega a distancies inferiors a 5 metres. 

- El guiat de las càrregues s’efectuarà mitjançant cordes per a evitar cops o tancaments 

amb les càrregues elevades. 

- No es permetrà, sota cap concepte, que les càrregues elevades es situïn o desplacin per 

sobre de les persones. 

- No donar marxa enrera sense la ajuda del senyalista. 

- No s’abandonarà mai la grua amb la càrrega en suspensió. 

- Cap persona aliena a l’operador accedirà a la cabina o usarà els comandaments. 

C.4.1.5   Mesures preventives: carretes i transpaletes. 

- Aquestes màquines son medis d’elevació i transport de materials, en cap  cas han d’usar-

se per al transport o elevació de persones. 

- Las carretes han d’usar-se només per a l’elevació de càrregues unitàries sobre palets o 

accessoris anàlegs i en cap cas s’elevaran materials en equilibri sobre la forquilla. 

- Las carretes només poden ser conduïdes per personal especialment format en un curs per 

a carreters, que inclogui les normes de seguretat a tenir en compte en aquests vehicles. 

- Els desplaçaments de las carretes i transpaletes han d’efectuar-se amb la forquilla situada 

en la posició més baixa possible i el màstil inclinat cap enrera. Només es permetrà 

desplaçaments con la forquilla alta en les feines d’agafar o deixar càrregues i, en tot cas, 

aquests moviments seran el més curts possibles i sempre en línia recta. 

- Las carretes s’estacionaran fora de la zona de treball, en un lloc especialment definit que 
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no molesti la circulació de persones o màquines ni el normal compliment dels treballs. 

Al aparcar una carreta es deixarà sempre amb la punta de la forquilla recolzada amb el 

terra i el màstil inclinat cap endavant. 

- Les transpaletes han d’usar-se exclusivament sobre terrenys plans i paviments. Les 

carretes poden salvar petites rampes però sempre (ja sigui baixant o pujant) amb la 

forquilla encarada a la part alta de la rampa. Mai s’efectuaran girs amb carretes en 

pendents. 

- Les transpaletes es conduiran a una velocitat adequada i por personal coneixedor del seu 

funcionament. 

- En la tracció de la transpaleta es guardarà una distància suficient d’aquesta amb els 

talons per a evitar lesions en el tendó d’Aquiles. 

- No es sobrepassarà el límit de càrrega en pes i alçada recomanats per el fabricant, amb la 

finalitat d’evitar la realització d’esforços excessius i la caiguda de la càrrega 

transportada. 

- Es realitzaran controls periòdics dels elements elèctrics i hidràulics de les màquines. 

C.4.1.6   Equips de protecció individual. 

- Guants de pell. 

- Calçat de seguretat antilliscant EN 345 o similar. 

- Roba de treball. 

- Casc. 

C.4.2   Muntatge de medis mecànics. 

C.4.2.1.    Descripció. 
En aquesta fase, es procedeix al muntatge de tots els medis mecànics i les connexions 

pneumàtiques necessàries per al seu correcte funcionament, considerem, dins d’aquesta fase 

les següents feines: 

- Muntatge de les plaques d’anivellació. 

- Muntatge de les peanes dels robots. 

- Muntatge dels útils de soldadura. 
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- Connexionat pneumàtic dels útils de soldadura. 

- Instal·lació dels robots, fresadores i llurs elements auxiliares. 

- Acomeses d’aire i aigua de la instal·lació. 

Per a la realització d’aquesta fase de l’altra s’utilitzaran recursos propis de l’empresa 

subcontractada 

C.4.2.2   Maquinària i  medis auxiliars previstos. 

Carretes elevadores, grua automòbil, cargoladores mecàniques, taladres, serra radial, 

soldadura elèctrica, eines manuals. 

C.4.2.3   Riscos previsibles. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. Deguts al treball sobre superfícies irregulars i a 

cops o ensopegades amb elements de la instal·lació, eines o maquinària. 

- Caiguda d’objectes des d’alçada. En els treballs de subministres (aigua, aire) o per 

simultaneïtat de treballs en alçada. 

- Trepitjades sobre objectes amb arestes o cants vius. 

- Cops o contactes. Contra objectes immòbils: el útil de soldadura, els robots, eines, 

materials i altres elements existents en la zona de treball. 

- Projecció de fragments o partícules en els treballs de tall o perforació de superfícies o 

materials durs. En treballs de soldadura. 

- Tancaments. En els desplaçaments durant la instal·lació dels robots. 

- Sobreesforços en el moviment d’útils i peces de muntatge. 

- Contactes elèctrics en l’ús d’eines elèctriques i per defectes de la instal·lació elèctrica 

d’obra. 

- Contactes tèrmics per contacte de superfícies mecanitzades in situ mitjançant serres o 

taladres. En els treballs de tall i soldadura. 

- Soroll. Derivats, sobre tot, de l’ús d’eines automàtiques (cargoladores, taladres, serres). 

- Inhalació de vapors tòxics. Fums de soldadura. 
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C.4.2.4   Mesures preventives. 

- Per a l’ús de grues, carretes i transpaletes, aplicar les normes detallades anteriorment 

(apartats C.4.1.4 y  C.4.1.5). 

- Es mantindrà ordre i neteja en l’obra, establint zones per a el pas de persones. 

- Per a prevenir la trepitjada d’objectes punxants, es realitzaran operacions d’ordre i neteja 

periòdiques eliminant immediatament els objectes més perillosos, com puntes, claus, 

restes de xapes,… 

- Totes les eines portàtils seran objecte de revisió diària per a comprovar el seu correcte 

funcionament. En cas de detectar-se defectes es retiraran les màquines defectuoses fins 

que no s’hagi reparat la avaria. 

- No es forçarà la màquina en el transcurs dels treballs, de manera que s’evitin possibles 

sotragades. S’empunyarà l’eina amb fermesa i es treballarà sempre perpendicularment a 

la zona d’operació. 

- La  posició de treball ha de ser còmoda, sense forçar l’esquena.  

- Les eines elèctriques portàtils disposaran d’un sistema de protecció de tipus doble 

aïllament o similar. No es deixaran les màquines exposades a l’intempèrie i es mantindrà 

en bon estat els cables i demés elements de la màquina. 

- Sempre que sigui possible, s’aïllaran els treballs generadors de soroll per a limitar el 

nombre de treballadors exposats. En cas de soroll intens es dotarà als operaris de taps 

protectors. 

- Tots els treballs de tall o soldadura necessiten d’un permís per escrit del Responsable de 

Seguiment, sol·licitant mitjançant imprès normalitzat 907000090-(03.95) segons la 

normativa interna de l’empresa. Aquest permís ha de sol·licitar-se amb 24 hores 

d’antelació. 

- En cas de necessitar el permís amb urgència es trucarà als Bombers qui supervisarà els 

treballs sense que això tregui de la obligació de presentar la sol·licitud tant aviat com 

sigui possible. 

- Els treballs de soldadura i oxitall es realitzaran en bones condicions de ventilació per a 

evitar l’acumulació de fums tòxics. 

- Abans de qualsevol treball de soldadura es precís: netejar bé la zona. Alliberar l’àrea de 
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treball d’altres operaries que poguessin veure’s afectats així com de  qualsevol material 

inflamable o combustible. Protegir  tot aquell material que no  pugui ser retirat, col·locar 

safates de xapa per a evitar la dispersió de las guspires cap a altres parts de la 

instal·lació. Disposar d’un extintor propi junt a cada lloc de treball de tall o soldadura. 

- En els treballs de tall i soldadura han mantenir-se els cables elèctrics o mànegues de gas 

allunyades del punt d’operació. 

C.4.2.5   Equips de protecció individual. 

- Guants. 

- Calçat de seguretat amb sola antilliscant, segons norma EN 345. 

- Pantalla facial o ulleres de protecció contra impactes (norma EN 166 0194-F), en treballs 

amb serra radial. 

- En els treballs de soldadura o oxitall: guants, polaines, pantalla i/o ulleres de protecció 

especials. 

- Protectors auditius, recomanables en cas de soroll intens. 

C.4.3   Muntatge elèctric. 

C.4.3.1   Descripció. 

Un cop iniciat el muntatge mecànic es començarà amb la instal·lació elèctrica, de tal 

manera que s’haurà de realitzar, en primer lloc, les acomeses elèctriques necessàries en 

aquells llocs que el consum previst ho aconselli. 

El transcurs dels treballs s’inicia amb la implantació dels armaris, disposició de les 

canalitzacions per als sistemes elèctrics, la connexió de potència i la connexió de la ret de 

interbus amb els següents passos abans de finalitzar amb la implantació de les seguretats de 

cada zona. 

En aquesta fase s’instal·larà i comprovarà els dispositius de comandament per a crear 

les zones de seguretat. 

C.4.3.2   Maquinària i medis auxiliars previstos. 

Carretes elevadores, cargoladors mecànics, taladres. 
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C.4.3.3   Riscos previsibles. 

- Caigudes de persones des d’alçada. En treball d’acomeses en alçada. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. Deguts al treball sobre superfícies irregulars i a 

cops o ensopegades amb elements de la instal·lació, eines o maquinària. 

- Caiguda d’objectes despresos; durant la instal·lació de acomeses en alçada. 

- Trepitjades sobre objectes amb arestes o cants vius. 

- Cops i contactes. Contra objectes immòbils, eines, materials i altres elements existents 

en las zones de treball. Contra elements mòbils de la maquinària. Per objectes o eines. 

- Tancaments. En la manipulació de càrregues mitjançant medis d’alçat. Per bolcada de 

maquinària. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles i maquinària. 

- Sobreesforços deguts a la càrrega manual de pesos excessius o en el guiat de càrregues 

suspeses. 

- Contactes elèctrics amb càrregues actives. 

- Soroll. Derivats, sobre tot, de l’ús d’eines automàtiques (cargoladores, taladres). 

C.4.3.4   Mesures preventives 

- Per a l’ús de carretes i transpaletes, aplicar las normes detallades anteriorment (apartats 

C.4.1.4 y  C.4.1.5). 

- Es mantindrà ordre i neteja en l’obra, establint zones per a el pas de persones. 

- Per a prevenir la trepitjada d’objectes punxants, es realitzaran operacions de ordre i 

neteja periòdiques eliminant immediatament els objectes més perillosos, com puntes,  

restes de xapes, retalls de cable… 

- Totes les eines portàtils seran objecte de revisió diària per a comprovar el seu correcte 

funcionament. En cas de detectar-se defectes es retiraran les màquines defectuoses fins 

que no s’hagi reparat l’avaria. 

- Els objectes que es manipulen, han de dipositar-se en llocs segurs, de forma que 

s’impossibiliti la seva caiguda a nivells inferiors. 

- No es forçarà la màquina en el transcurs dels treballs, de manera que s’evitin possibles 

sacsejades. S’empunyarà l’eina amb fermesa i es treballarà sempre perpendicularment a 
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la zona d’operació. 

- La posició de treball ha de ser còmoda, sense forçar l’esquena. 

- Si no es pogués arribar amb comoditat al punt d’operació s’haurà d’utilitzar mitjans 

auxiliars com andamis o cistelles elevadores. 

- Les eines elèctriques portàtils disposaran d’un sistema de protecció contra contactes 

indirectes de tipus doble aïllament o similar. No es deixaran les màquines exposades a la 

intempèrie i es mantindrà en bon estat els cables i demés elements  de la màquina. 

C.4.3.5   Mesures Preventives. Treball en alçada. 

- Tots els treballs de muntatge en alçada implicaran necessàriament el desallotjament de 

els nivells inferiors susceptibles de rebre caiguda d’objectes. 

- El desplaçament de les cistelles hidràuliques, ha de fer-se en la posició més baixa 

possible de la plataforma. 

- És obligatori l’ús de cinturó de seguretat de subjecció Classe A, tipus I en tots els 

treballs sobre andamis o plataformes elevadores. 

- És obligatori l’ús d’arnesos de seguretat Classe C en els treballs en alçada sobre 

elements de l’estructura de la nau. En tots aquests casos l’arnés haurà de subjectar-se 

mitjançant corda de seguretat o dispositiu de retenció a un element de la estructura de 

suficient solidés. 

- No es permet pujar en escales de mà amb les mans ocupades per eines o qualsevol altre 

element. L’alçat d’objectes ha de realitzar-se mitjançant els mitjans mecànics d’elevació. 

- En los aparells elèctrics utilitzar l’interruptor d’engegada-parada per a connectar o 

desconnectar, mai desconnectar desendollant. 

- Mantenir les eines elèctriques resguardades de la pluja i pols. 

- Recollir la maquinària i cable d’alimentació després del seu ús o, si més no, al final de la 

jornada. 

C.4.3.6   Equips de protecció individual. 

- Guants. 

- Calçats de seguretat amb sola antilliscant, segons norma EN 345. 
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- Protectors auditius, recomanables en cas de soroll intens. 

- Arnés de seguretat (Classe C) per al treball en alçada. Es permetran els cinturons (Classe 

A) només per al treball des de plataformes elevadores o andamis protegits. 

- Cascs. 

C.4.4   Programació i posta en marxa de la instal·lació. 

C.4.4.1   Descripció dels treballs. 

Els treballs de programació i posta en marxa consisteixen en la programació 

d’autòmats i robots, modificacions i ajustos finals i posta en marxa de la instal·lació. 

Aquests treballs s’efectuen des de llocs de control fixes i no tenen riscos rellevants 

específics, únicament s’ha de destacar els riscos de fatiga visual i molèsties posturals en el 

cas d’utilització continuada d’ordinadors portàtils. 

No obstant es poden generar danys a terceres persones per operacions descontrolades 

dels robots. 

C.4.4.2   Riscos previsibles. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. Per cops amb la instal·lació, eines o maquinària. 

- Trepitjades. Sobre objectes amb arestes o cants vius. 

- Cops i contactes. Contra objectes immòbils, eines, materials i altres elements existents 

en les zones de treball. Contra elements mòbils de la maquinària. 

- Tancaments. Amb elements mòbils dels robots i transportadors. 

- Contactes elèctrics: directes i indirectes. 

- Fatiga visual, problemes posturals i sobrecàrrega mental. 

C.4.4.3   Mesures preventives. 

- Durant els treballs de programació i posta en marxa es procedirà a vallar o balissar el 

perímetre de la instal·lació per a evitar l’accés de persones no autoritzades. 

- El programador tindrà en tot moment visibilitat sobre tot el conjunt de la instal·lació i un 

botó de parada d’emergència a mà. 

- Si fos imprescindible el treball simultani en els pupitres de control i en  els elements 

mecànics, els operaris estaran intercomunicats mitjançant transmissors de veu i un d’ells 
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estarà dedicat a la vigilància, lliure de qualsevol altra activitat i a càrrec d’un botó de 

parada d’emergència. 

- Complir amb les normes genèriques per a instal·lacions elèctriques (apartat C.5.1 del 

present annex) 

- En cada accionament ha d’existir un full informatiu, que indiqui si esta connectat a la ret 

de seguretats o no en cada moment. 

- Realització de pauses abans de que vingui la fatiga. 

C.4.4.4   Equips de protecció individual 

- Calçat de seguretat amb sola antilliscant, segons norma EN 345. 

- Protectors auditius, recomanables en cas de soroll intens. 

C.5   Mesures preventives genèriques. 

C.5.1   Instal·lació elèctrica. 
- Les instal·lacions elèctriques dels llocs de treball en les obres hauran d’ajustar-se a lo 

prescrit en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Instruccions MIE-BT.201, 37 

y 28. En tot cas, menys en disposicions específiques, la instal·lació haurà de  satisfer les 

condicions que es senyalen en els següents punts d’aquest apartat. 

- Les instal·lacions hauran de projectar-se, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no 

representin perill d’incendi ni d’explosió i de manera que les persones estiguin 

degudament protegides contra els riscos d’electrocució per contacte directe o indirecte. 

- L’índex de protecció de les preses de corrent serà, al menys, IP 67 en cas d’estar a la 

intempèrie i de IP 447 en els punts interiors al resguard de pols i aigua. 

- El quadre elèctric principal haurà de comptar amb un únic interruptor magnetotèrmic de 

tall omnipolar en la línia d’acomesa així com un nueu interruptor magnetotèrmic 

protegint cada línia o quadre secundari. 

- A més dels sistemes de protecció descrits, la instal·lació haurà de comptar amb una presa 

de terra de resistència no superior a 800Ω. 

- El projecte, la realització i la elecció del material i dels dispositius de protecció hauran 

de tenir en compte el tipus i la potència de l’energia subministrada, les condicions dels 
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factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la 

instal·lació. 

- En tot treball elèctric hauran de complir-se les “cinc regles d’or”: 

1. Obrir totes les fonts de tensió. 

2. Enclavar o blocar els dispositius de tall. 

3. Reconèixer la falta  de tensió. 

4. Posar a terra i en curtcircuït totes les possibles fonts de tensió. 

5. Delimitar la zona de treball mitjançant senyalització o pantalles aïllants. 

C.5.2   Aspectes d’organització. 
- El responsable de les empreses subcontractades per el fabricant rebrà, del responsable 

del fabricant en el projecte o del delegat d’aquest, una còpia del present Pla de 

Prevenció. 

- Contra la recepció de la documentació els responsables de cada empresa firmaran el 

corresponent rebut i acceptació. 

- Cada una de las empreses subcontractistes haurà d’entregar al fabricant un dossier en el 

que consti: nom i telèfon de la persona responsable, nom i telèfon del responsable de 

Prevenció de Riscos Laborals de la empresa, identificació i avaluació de riscos per a les 

activitats previstes i les mesures preventives a adoptar. 

- El Cap de Projecte conservarà actualitzada una relació dels treballadors en l’obra i 

l’empresa a la que pertanyen. 

C.5.3   Ordre i neteja. 
- Totes les empreses i treballadors implicats de una o altra manera en el projecte de 

referència han de velar per el manteniment del bon ordre i neteja dels seus llocs de 

treball i de l’entorn general de l’obra. 

- Al final de cada torn de treball, o en el seu cas, al finalitzar la jornada diària en una zona, 

cada treballador haurà de recollir i guardar adequadament les eines utilitzades i retirar les 

runes i altres deixalles generades en la seva activitat. 

- Els encarregats de cada quadrilla o grup de treball establirà un sistema de supervisió del 
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bon ordre i neteja en les zones en les que s’ha treballat. 

- Les deixalles i demés material de desfet seran classificats i recollits en els contenidors o 

espais previstos a tal efecte i prèviament establerts por els responsables de l’empresa 

usuària. 

- Les eines hauran de conservar-se en bon estat de manteniment, lliures d’òxid i, quan no 

s’utilitzin, convenientment guardades. 

C.5.4   Primers auxilis. 
- En cas d’accident, les persones accidentades seran conduïdes als serveis mèdics de la 

planta per a practicar las primeres cures. 

- En cas d’accident greu s’haurà de trucar a urgències del centre mèdic de l’empresa 

usuària (telèfon intern 2222), indicant la localització i una breu descripció de lo 

ocorregut. 

- En cas d’un accident per contacte elèctric, NO TOCAR a l’accidentat, primer s’ha de 

tallar el corrent. 

- En cas d’un accident greu amb pèrdua de coneixement o que l’accidentat no sigui capaç 

d’incorporar-se PER SÍ MATEIX, no intentar-lo moure, donar l’avís i esperar a la 

ambulància. 

- Una senyalització clarament visible haurà d’indicar la direcció i el número de telèfon del 

servei local d’urgències. 

- Servei higiènic. 

- Durant la obra s’utilitzaran els serveis higiènics que determinen els responsables de 

l’empresa usuària. La fàbrica habilitarà un àrea específica com a vestidor per als 

treballadors participants en la instal·lació de referència. 

C.5.5   Disposicions varies: 
- Els accessos i el perímetre de la obra hauran de senyalitzar-se i destacar-se de manera 

que siguin clarament visibles i identificables. 

- En la obra, els treballadors hauran de disposar d’aigua potable, i en el seu cas, d’una 

altra beguda apropiada no alcohòlica en quantitat suficient. No esta permès el consum de 

begudes alcohòliques en la obra. 
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- No esta permès treballar amb el tors nu. 

- Els desplaçaments per la planta s’efectuaran sempre per passadissos o zones de pas, mai 

a través de las cadenes o línies de treball. 

- Amb l’objectiu de limitar la exposició a possibles productes nocius, els descansos i les 

pauses per a menjar dels treballadors s’efectuaran fora de les àries de treball. 

C.5.6   Investigació d’accidents. 
- Tots els accidents han de ser investigats. La responsabilitat de la investigació de 

qualsevol accident serà successivament de: 

- El comandament immediatament superior a las persones accidentades (en cas de més 

d’una empresa afectada, seran cada un dels respectius responsables qui efectuaran la 

investigació). 

- El responsable de Prevenció de Riscos Laborals de cada una de les empreses afectades 

(treballador designat o Servei de Prevenció, segons sigui el cas). 

- Una còpia de l’informe de la investigació de cada accident es farà arribar al Coordinador 

del Projecte de l’empresa subcontractada. 

C.6   Normes de seguretat aplicables en l’obra. 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (modificada per Llei 

50/1998). 

- R.D. 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció. (modificat per R.D. 

780/1998). 

- R.D. 485/97 de 14 de abril, sobre Senyalització. 

- R.D. 486/97 de 14 de abril, de Llocs de Treball. 

- R.D. 487/97 de 14 de abril, de Ús de Càrregues. 

- R.D. 488/97 de 14 de abril, de Pantalles de Visualització. 

- R.D. 773/97 de 30 de maig, de Equips de Protecció Individual. 

- R.D. 1216/97 de 18 de juliol, de Equips de Treball. 

- R.D. 1627/97  de 24 de octubre, de Obres de Construcció. 
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- R.D. 216/99 de 5 de febrer, de Empreses  de Treball Temporal. 

- R.D. 1316/89 de 27 de octubre de Protecció de Riscos Derivats de la Exposició a 

Sorolls. 

- Llei 8/1980 de 1 de març, Estatut dels Treballadors (modificat per Lleis 32/1984 i 

11/1994) 

L’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (OGSHT), encara que 

derogada en la seva major part, podrà ser utilitzada com document de referència per al 

establiment de mètodes de treball segurs. 

C.7   Documentació tècnica. 

Notes Tècniques de Prevenció de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 

003/82 Senyalització de conduccions 

011/82 Detectors de posició elèctrics en resguards d’enclavament 

030/82 Permisos de treballs especials. 

052/83  Consignació de Màquines 

071/83 Sistemes de protecció contra contactes elèctrics indirectes 

077/83 BATEAS – Paletes i plataformes per a formació de càrregues unitàries 

086/84 Dispositius de parada d’emergència 

123/85  Baranes 

202/88 Andamis de borriquetas 

214/88 Carretes elevadores. 

221/88 Eslingues de cables d’acer 

235/89 Mesures de seguretat en màquines: criteris de selecció  

239/89 Escales manuals 

263/91 Guants de protecció contra riscos mecànics: guies per a l’elecció, us i 

manteniments. 

267/91 Preses de corrent per a usos industrials. 
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271/91 Instal·lacions elèctriques en obres de construcció 

301/93 Cinturons de seguretat: guies per a l’elecció, ús i manteniment 

319/93 Carretes manuals: transpaletas manuals 

325/93 Qüestionari de xequeix per al control de risc de tancament en màquines 

386/95 Observacions planejades del treball 

393/95 Eines manuals (III) condicions generals de seguretat  

397/95 Ampolles de gas: riscos genèrics en la seva utilització 

404/96 Escales fixes 

434/96 Superfícies de treball segures (I) 

435/96 Superfícies de treball segures (II) 

448/97 Treballs sobre cobertes de materials lleugers 

C.8.- Atenció mèdica. 

Per a rebre atenció mèdica per accident de treball: 

-    Dirigir-se al Servicio Mèdic (2387) 

- Donar informació sobre: 

Dades personals del treballador 

Empresa per a la que treballa 

Lloc en el que ha succeït l’accident 

Mútua de accidentes de la empresa 

 

En cas d’accident greu: 

- Trucar a l’extensió 2222. 

- Indicar l’edifici i columna més pròxima. 

- Comunicar breument lo succeït (tipus d’accident, lesions observades…) 
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TELÈFONS D’INTERÉS 

URGÈNCIES 

Emergències  93.773.22.22 

Servei Mèdic 93.773.23.87 

Bombers URGÈNCIA 93.773.15.55 

Bombers Consultes 93.773.15.15 

ALTRES 

Protecció 93.773.15.49 

Seguretat en el Treball 93.773.14.86 
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Annex D: NORMATIVA CAD 
 

En aquest annex es recullen les normes, en quant a característiques dels fitxers CAD, 
que l’empresa fabricant d’automòbils obliga a complir a les empreses subcontractades. 

D.1   Àmbit 

La normativa X010 59 Part 3 estableix les instruccions per al treball amb el sistema 

CAD CATIA en lo referent a la elaboració de peces de vehicles dins del grup. 

Aquest document pretén ser un complement a la norma per al projectista. 

D.2   Model base 

Per a nous models de CATIA s’haurà d’usar el model de base, d’aplicació a nivell de 

consorci. El model base està en KVS sota el nom clau “C.GRM.000.001” y en CATIA dins 

del directori STARTUP, amb el nom GRUNDMODELLKONZERN. Al fer un FILE-

CREATE el model base es carrega automàticament. 

D.3   Estructura de capes (Layers) 

S’haurà de respectar la següent estructura de capes: 

0  Sistema de coordenades (Draw + Space) 

1-40  Només hi ha d’haver SUR, FAC, SKI o SOL, elements que formen la 

geometria de       la peça necessària per al DMU. 

41-80  Modificacions de la geometria de la peça necessària per al DMU. En aquestes 

capes només ha de estar la geometria que ha estat modificada de una versió a 

una altra del mateix model. Per lo tant, al crear una nova versió, la geometria 

d’aquestes capes ha de transferir-se al bloc 1/40 y el bloc 41/80 es reserva per 

a les modificacions sobre la nova versió. 

81-120 Capes d’ús lliure per a la geometria de l’espai (SPACE) que no siguin SUR, 

FAC, SKI o SOL necessàries per al DMU. 

121-180 Vistes, seccions i detalls (DRAW + SPACE). 
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181-237 Reservat per a aspectes específics de cadenes de processos. 

238-240 Malla de referència del vehicle (DRAW + SPCE) 

241-251 Elements DRAW com son: cotes, ratllats (pattern), textos i taules. 

252  Format de plànol i punts de plotejat automàtic (O_RECHTS i U_LINKS). 

253  Caixetí de modificacions (les modificacions sobre plànols no s’estructuren 

per capes, al igual que la geometria SPACE, sinó que es reflexen en el caixetí 

de modificacions. 

254  Índex de l’estructura de capes (opcional). 

Per al treball en capes es disposa de les següents eines: 

• LAYER-LAYER-TRANSFER: permet transferir elements d’una capa a una altra. 

• LAYER-LAYER-VERIFY: permet verificar en quina capa està situat un element o 

quins elements pertanyen a una capa definida. 

• LAYER-LAYER-ANALYZE: permet verificar les capes usades i les no usades. 

• LAYER-FILTER-APLY: aplicar un filtre al SPACE (modes GENERAL) o a una vista 

(modes VIEW) 

D.4   Espai destinat al model 

L’espai destinat al model (2000 mm) no ha de ser modificat. 

Comprovació: STANDARD-MODEL (en la segona pàgina). Aquests valors no han 

de ser modificats. Si son incorrectes, S’ha de realitzar un merge del model al model base. 

Operativa:  FILE-CREATE (YES: create), seleccionem com a fitxer de destí el fitxer 

base. 

Realitzar un SAVE. FILE-READ, per a ell seleccionem el botó. FILE-READ (llegir el 

model que es vol fer un MERGE). MERGE-MERGE (YES: merge), amb això copiem la 

geometria del model llegit en el model base, el qual compleix la norma. 

Aquest procediment no arregla geometria generada amb una altre Model Dimension, només 

regula aquest paràmetre dins dels estàndards del grup. 
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D.5   Sistemes de coordenades 

Enviar al NO-SHOW tots els eixos del SPACE (*axs) i activar el sistema d’eixos de 

coordenades del vehicle. Per a fer-ho usar la funció AXIS-CHANGE i entrar per la línia de 

comandaments: *axs1. 

En el modes DRAW només pot existir un sistema d’eixos h-v per a cada vista. Per a 

assegurar-nos, primer s’ha de tenir actiu el sistema d’eixos que ens interessa per a cada vista 

(mitjançant AXIS-CHANGE) i després s’han d’esborrar els demés sistemes de coordenades 

(mitjançant ERASE i entrant per la línia de comandaments: *axsd). 

            No s’admetran  eixos orientats a l’esquerra (en cas de tenir algun eix orientat a 

l’esquerra s’invertirà la orientació mitjançant AXIS-INVERT) ni UNFIXED AXIS (si existeix 

algun eix no fix, es fixarà mitjançant AXIS-FIXED). 

D.6   Noms de les vistes 

Les vistes requerides es denominaran seguint el següent sistema: 

• Lletra V per a cada una de les vistes generades (VIEWS) 

• Lletra A per a una vista. 

• Lletra S per a una secció. 

• Lletra E per a un detall. 

 

Per exemple: 

• VS X1000  Secció en X = 1000 

• VS A-A  Secció A-A 

• VA XY  Vista XY 

• VA FORMAT Emmarcat del plànol. 

• VE Z   Detall Z 

Per a renombrar una vista es farà mitjançant AUXVIEW-RENAME (YES: list), amb això 

apareixerà un llistat de les vistes i només farà falta seleccionar el nom que es vulgui 
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modificar i introduir el nou nom. 

El model base ve definit amb les següents vistes, la nomenclatura de les quals no podrà 

ser modificada: 

• VA XZ: Vista frontal 

• VA FORMAT: emmarcat del plànol. 

El fet de que la nomenclatura de les vistes del model base no poden ser modificades 

indica que s’hauran d’usar en cas de necessitar-les. 

D.7   Draw: 

Totes les vistes (VIEWS) hauran d’estar emmarcades amb un marc (VIEW 

FRAME), es a dir, no haurà d’existir cap marc infinit (INFINITE FRAME). 

Per al treball de marcs usar AUXVIEW-MODIFY-FRAME. 

AUXVIEW-MODIFY-FRAME-MOVE: per a moure el marc de la vista activa. 

AUXVIEW-MODIFY-FRAME-SIZE: permet crear un marc mitjançant la indexació (IND) de 

dos punts en la vista activa. Si la vista activa ja disposa d’un marc, apareixerà el missatge 

“YES: infinite frame” que permetrà fer el marc infinit. La indexació de dos punts tornarà a 

crear el marc. 

S’haurà d’esborrar totes les vistes buides encara que les vistes VA XZ i VA FORMAT del 

model base no farà falta que s’esborrin. Per a fer-ho usar AUXVIEW-DELETE (AUXVIEW2-

DEL). 

Cada VIEW només podrà contenir una vista o una secció del plànol. 

Els textos i cotes creats hauran de tenir un estàndard ISO. S’admetrà treballar amb 

plànols ja creats que tinguin un estàndard DIN, encara que les noves entitats creades hauran 

de ser ISO. 

Només s’ha d’usar les fonts (tipus de text) prèviament regulades en el model base: 

“EUDT_VCF” i “EUDT_MCF”. 

Les cotes només es podran realitzar i modificar amb DIMENS2. 

Per a verificar el tipus d’estàndard i la font de les cotes i els textos, fer-ho mitjançant: 
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• DIMENS2-MODIFY-VALUE-NUM DISP i seleccionar la cota a verificar (mostra la 

font de la cota) 

• DIMENS2-ADD i seleccionar la cota a verificar (mostra el estàndard de la cota). 

• TEXTD2-MODIFY-TEXT-GRAPHIC i seleccionar el text a verificar (mostra el 

estàndard i la font del text). 

 

Per a modificar la font de cotes i textos, fer-ho mitjançant: 

• DIMENS2-MODIFY-VALUE-NUM DISP i seleccionar la cota a modificar. Canviar 

la font en el camp GR de la taula NUM DISP. 

• TEXT D2-MODIFY-TEXT-GRAPHIC i seleccionar el text a modificar. Canviar la 

font en el camp GR de la taula ISO. 

En el cas de crear les fletxes mitjançant MARKUP-ARROW, fer-les només del tipus . 

L’alçada del plànol pot ser de només 841 mm (corresponent a un DIN A0). 

D.8   Auxview 2 

En una propera revisió de la norma es modificarà el punt que prohibia utilitzar 

aquesta funció per a reflexar les construccions de superficies en plans. 

Actualment la norma no prohibeix utilitzar AUXVIEW2 per a les construccions de sòlids. 

D.9   Punts de plotejat automàtic 

Hauran d’existir, en la capa 252, els punts de plotejat automàtic. Aquests punts són 

necessaris per a la generació automàtica de TIFs a través del KVS, S’hauran de senyalar la 

cantonada inferior esquerra i la cantonada superior dreta de l’àrea a plotejar i identificats  

com a U_LINKS (cantonada inferior esquerra) i O_RECHTS (cantonada superior dreta). 

Per a comprovar si aquests punts existeixen fer-ho mitjançant IDENTIFY-RENAME-

STRING i teclejar o_rechts i u_links en cada cas (si el punt en qüestió existeix, aquest es 

llistarà). 
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D.10   Característiques d’elements, visibilitat. 

Només es poden usar 4 tipus de línia i de gruixos diferents  (DRAW + SPACE). En 

el cas de modificació, utilitzar GRAPHIC-MODIFY-LINETYPE (per al tipus de línia), 

THICKNESS (per al gruix). Per a verificar els elements d’un mateix tipus, usar GRAPHIC-

VERIFY-LINETYPE/THICKNESS. 

Aplicar color = none a tot el SPACE (*spc) mitjançant GRAPHIC-MODIFY-

CHOOSE-COLOR i regular el color dels elements segons el tipus de geometria mitjançant 

STANDARD-COLOR-MODIFY-TYPE (només es necessari tenir seleccionada la opció 

TYPE a l’hora de gravar el model). 

Netejar l’àrea del NO-SHOW (en aquest espai només s’haurà de situar els eixos SPACE i 

les geometries dependents). Per a aconseguir-ho, fer: 

• ERASE-NO SHOW. 

• YES: swap 

• ERASE-W-SPACE. 

• Multiseleccionar: *spc, *drw, ... 

Nota: si hi ha algun filtre aplicat, pot ser que no seleccionem tota la geometria desitjada, tant 

en el SPACE com en una vista. 

L’àrea del NO-PICK haurà d’estar buida (procés anàleg al NO-SHOW). 

D.11   Control final 

Esborrar els detalls no usats (UNUSED DETAILS) mitjançant DETAIL-DELETE-

UNUSED-DIRECT i fent Select All, YES: exec i YES: confirm. Aquesta operativa haurà de 

repetir-se tant en el SPACE com en el DRAW. 

Esborrar tots els símbols no utilitzats (UNUSED SYMBOLS). La operativa és la 

mateixa que per als detalls, però amb la funció SYMBOL i només s’efectuarà en el DRAW. 

Esborrar tots els sets buits. Per a això usar SETS-DELETE o d’una altra manera, 

SETS-LINK (fusionar el set seleccionat amb el set actiu), per si no es té la certesa de que el 

set està buit. 
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Executar CATCLEAN per al control d’elements defectuosos (introduir /cln). 

Activar el MASTER-WORKSPACE. Mitjançant el botó. 

Activar la WINDOW correcta (necessari per al plotejat automàtic): 

• Només SPACE WI = xyz 

• Només DRAW WI = d 

• DRAW + SPACE WI = d 

 

Executar View-Reframe (necessari per al plotejat automàtic). 

Activar la capa 0 (LAYER 000). 

Activar el sistema d’eixos –AXS1. Situar els eixos SPACE en el NO-SHOW. 

Activar el modes SPACE/DRAW: 

• DRAW : DR 

• DRAW+SPACE: DR 

• SPACE: SP 

Situar els punts de posicionament de textos en NO-SHOW. 

Els punts U-LINKS i O-RECHTS hauran d’estar en el SHOW. 

Si només existeix el model SPACE: connectar filtre general “DMU” (Layer 001-080 

visible). 
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D.12   Resum 

• Utilitzar el model base (si no es compleix, mergear el model de treball en el model 

base). 

• Comprovar l’estructura de capes. 

• Enviar al NO-SHOW tots els eixos del SPACE (*axs). 

• Activar l’eix de coordenades del vehicle (*axs1). 

• Cada vista (VIEW) només pot tenir un sistema d’eixos h-v. 

• No s’admetran sistemes d’eixos orientats a l’esquerra. 

• No s’admeten sistemes d’eixos no fixos (UNFIXED AXIS). 

• Les vistes (VIEWS) es renombraran segons normativa. 

• No es podran renombrar les dos vistes del model base (VA XZ i VA FORMAT). 

• Totes les vistes (VIEWS) hauran d’estar emmarcades amb un marc (VIEW 

FRAME). 

• S’esborraran totes les vistes (VIEWS) buides (no serà necessari esborrar les dos 

vistes del model base en cas de no ser usades). 

• Cada vista (VIEW) només podrà contenir una vista o una secció del plànol. 

• Els textos i les cotes hauran de seguir l’estàndard ISO. 

• S’admetrà treballar amb plànols traduïts que segueixin l’estàndard DIN. 

• Només es podran usar les fonts de text EUDT_VCF i EUDT_MCF. 

• Les cotes només es podran generar i modificar amb la funció DIMENS2. 

• Les fletxes creades mitjançant MARKUP-ARROW només seran de tipus 1. 

• L’alçada del plànol pot ser com a màxim de 841 mm (corresponent a un DIN A0). 

• Hauran d’existir els punts de plotejat automàtic O_RECHTS i U_LINKS (en el 

SHOW). 

• Només es poden usar 4 tipus de línia i gruix diferents. 
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• Aplicar color = none a tot el SPACE (*spc). 

• Regular el color dels elements segons el tipus (STANDARD-COLOR-MODIFY-

TYPE). 

• Netejar l’àrea del NO-SHOW (només els eixos SPACE i les geometries dependents). 

• L’àrea del NO-PICK haurà d’estar buida. 

• Esborrar tots els detalls no usats (UNUSED DETAILS). 

• Esborrar tots els símbols no usats (UNUSED SYMBOLS). 

• Esborrar els sets buits. 

• Executar CATCLEAN (introduir /cln). 

• Activar el MASTER-WORKSPACE. 

• No es gravarà el model amb una SCREEN. 

• Activar el WINDOW correcte. 

• Executar el View-Reframe. 

• Activar la capa 0 (LAYER 000). 

• Activar el modes SP/DR correcte. 

• Situar els punts de posicionament de textos en el NO-SHOW. 

• Si només existeix el model SPACE: connectar filtre general DMU (Layer 001-080 

visible).
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Annex E: PRESSUPOST 
 

La taula de la pàgina 82 detalla l’estudi econòmic del present projecte. Aquest estudi 

econòmic s’ha realitzat tenint en compte les següents premisses: 

 

• El disseny i fabricació del Voltejador s’engloba en el projecte d’una línia de 

soldadura on es conformen els laterals exteriors dels dos models d’automòbil. El 

benefici s’extreu per tota l’obra, no existint, així, un benefici específic per al 

Voltejador. Per lo tant el present estudi econòmic no fa referència a tal benefici. 

• El pressupost total resultant fa referència a la construcció de quatre unitats. Ja que en 

la línia de soldadura van muntats dos Voltejadors (model llarg i model curt) per al 

lateral esquerra i dos per al dret. 

• La compra de material i fabricació de les diferents parts de les que consta el 

Voltejador (Bancades Fixes i Bancada Rotativa) ha estat subcontractat a un taller de 

mecanització. 

• El present estudi econòmic engloba el disseny, la gestió i la fabricació dels 

Voltejadors entregant-se en el propi taller. Per lo tant, no s’inclouen els costos de 

transport i implantació a la fàbrica compradora. 

• Tots els preus detallats en la taula són amb l’IVA inclòs. 
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  CONCEPTE QUANTITAT PRESSUPOST (€) 
        

Estudi de c.d.g. Útil 10 hores 360 

Estudi ergonòmic i Robcad 65 hores 2.340 

Disseny i dimensionament Banc. Rot. 85 hores 3.060 

Disseny i dimensionament Banc. Fix. 85 hores 3.060 

E
N

G
IN

Y
E

R
IA

 

Total enginyeria 245 hores 8.820 
 

Material subcontractat  3.300 

Caldereria  696 

Mecanització general  2.717 

Muntatge mecànic  928 

S
U

B
C

O
N

T
R

A
C

T
A

C
IÓ

 
B

A
N

C
A

D
E

S
 

Total subcontractació  7.641 
 

Unitat d’indexat: EP 200 (EXPERT) 4 unitats 33.400 

Rodaments: RASE 60 (INA) 8unitats 503 

Acoplament explansible: IS4 60x90 (STÜWE) 4 unitats 420 

Casquet: MB 3025 DU (EPIDOR) 8 unitats 20 

Detectors: IG 5747 (IFM) 12 unitats 360 

Rascadors: AS 30x40x418 (EPIDOR) 4 unitats 46 

Abraçadera: BSN-18 (TURK) 8 unitats 12 

Cilindre pneumàtic: ADVU 50 (FESTO) 4 unitats 830 

M
A

T
E

R
IA

L 
C

O
M

E
R

C
IA

L 

Total material comercial  35.591 
 

MUNTATGE  80 hores 2.880 
 

GESTIÓ  40 hores 1.440 
 

MEDICIÓ  10 360 
 

INST. E.N.R  60 hores 2.160 
 

IMPREVISTOS  5% 2.945 
 

TOTAL 4 unitats 61.837 
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Annex F: PLANIFICACIÓ 

 

En el diagrama es pot observar com la planificació 
d’aquest projecte és d’un sol camí, no hi ha feines que es 
puguin solapar. 

Això implica que totes les feines són crítiques, és a 
dir, que un retard en qualsevol d’elles implica un retard en 
l’entrega de la màquina. 

Les fites marquen la necessitat de comprar material 
per a poder realitzar la feina següent. 

Feina crítica 

Progrés de feina crítica 

Fita


