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Resum 

En el projecte final de carrera que es presenta a continuació es defineix el procés, el càlcul dels 

temps, la maquinària i les eines necessàries per a la fabricació d’un motlle per injecció de 

plàstic: motlle per realitzar pestells d’armaris elèctrics. Així mateix, es presenta l’estudi per a la 

creació d’una empresa que es dediqui a dur a terme una família de motlles similars al citat.  

Els materials plàstics per a una correcta injecció són molt diversos. Per aquest motiu, es mostra 

un petit estudi dels materials plàstics injectables i dels fonaments dels diferents processos de 

fabricació, i es realitza un estudi acurat del producte a fabricar.  

Les especificacions del client i les característiques tècniques que la peça ha de presentar seran 

factors bàsics de diàleg i discussions entre motllista i client per obtenir la peça desitjada. Un cop 

s’ha escollit el mètode a usar es desenvolupa una explicació del procés de fabricació, de 

l’estimació del costos i el temps, de la gestió dels residus i de la reciclabilitat del motlle.  

En la construcció de l’empresa s’analitza el layout més adient de la maquinària necessària per a 

la fabricació dels motlles, l’elecció de personal qualificat, els mitjans auxiliars de la producció i la 

ubicació, entre altres aspectes. 

Finalment, la creació de l’empresa està condicionada a la viabilitat de la proposta formulada per 

l’associació INCAT (agrupació d’empreses injectores catalanes), integrada per diverses 

empreses catalanes dedicades a la injecció del plàstic, considerant l’estat actual del sector 

nacional i internacional dels motlles i les matrius.  
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1. Glossari  

• INCAT: agrupació d’empreses injectores catalanes. 

• ASCAMM: Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius. 

• FEAMM: Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y 

Matriceros. 

• ISTMA: International Special Tooling and Machining Association. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte es troba en la necessitat per part de les empreses injectores catalanes, 

espanyoles i europees, d’abaratir els costos dels motlles que necessiten diàriament, així com la 

necessitat d’obtenir motlles de precisió i disposar d’una gran rapidesa en el cas de la necessitat 

de reparacions. 

Diverses empreses catalanes del sector de la injecció del plàstic s’agrupen formant l’associació 

INCAT (agrupació d’empreses injectores catalanes) amb l’objectiu de crear una empresa per 

fabricar els seus propis motlles. Caldrà, doncs, l’estudi de la viabilitat de la creació d’aquesta 

empresa, així com un estudi detallat de la fabricació d’un motlle genèric similar als que s’hauran 

de fabricar, fent l’estimació dels temps i els costos de fabricació. 

2.2. Motivació 

Buscar una solució viable al problema de deslocalització de les empreses del sector dels 

motlles i les matrius per fer front als nous mercats emergents, com són el mercat asiàtic i els 

països de l’Est d’Europa. La creació per part de l’INCAT d’un taller de fabricació de motlles farà 

que els beneficis obtinguts en l’esmentada empresa, tant dels motlles encarregats per aquesta 

associació com dels motlles encarregats per empreses externes, siguin beneficis que es 

repartiran entre els membres de l’associació injectora. 

2.3. Requeriments previs 

Totes les empreses injectores que formen part de l’INCAT es comprometen a fer fabricar tots 

els seus motlles en aquesta nova empresa durant 5 anys, essent en conjunt un mínim de 150 

motlles anuals de característiques similars a l’estudiat. 

El preu de venda dels motlles estarà relacionat amb el nombre d’hores dedicades a la 

realització d’aquests, considerant que el primer any el preu de l’hora que es cobrarà serà de 

44,24 €, i els anys posteriors s’augmentarà segons la inflació un 3%. 



Pàg. 10  Memòria 

 



Motlles per a la injecció de plàstics  Pàg. 11 

 

3. Introducció  

3.1. Objectius del projecte 

Obtenir un motlle per fabricar una peça funcional, amb un bon disseny comercial i amb un cost 

acceptable per al mercat actual, així com la viabilitat i rendibilitat per a la creació d’una empresa 

per construir aquests motlles. 

3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte tractarà l’estudi de la fabricació d’un motlle genèric, indicant el procés de 

fabricació i els costos, com també com ha d’ésser l’empresa per fabricar els motlles esmentats, 

tant l’aspecte de maquinària, personal com l’econòmic. 

3.3. Distribució de la memòria 

En el capítol 4 s’explica la situació actual del sector dels motlles i les matrius, i les seves 

perspectives de futur.  

En els capítols 5 i 6 es fa una breu referència dels materials plàstics injectables i dels materials 

de construcció de motlles. 

El capítol 7 descriu els diversos mètodes de fabricació de motlles. 

En el capítol 8 es tracta l’estudi tant de la peça que es vol realitzar amb el motlle a fabricar com 

l’estudi del mateix motlle. Descripció del motlle, del procés de fabricació, del càlcul dels temps 

de fabricació i de la maquinària i les eines necessàries per a la fabricació. Referents als càlculs 

dels temps i dels fulls de fase de fabricació es veurà un exemple en concret d’una de les peces 

que forma part del motlle. Quedarà descrit el cost del motlle, la gestió dels residus i la 

reciclabilitat del motlle. 

El capítol 9 tracta la implementació del procés, des de l’elecció i el layout de la maquinària, 

l’elecció del personal, fins als mitjans auxiliars de la producció i la ubicació de l’empresa. 

El darrer capítol, el 10, és l’estudi de la viabilitat de la creació de l’esmentada empresa, amb 

totes les consideracions i suposicions descrites anteriorment.  

Finalment, es mostren les conclusions i les recomanacions. 
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4. El sector dels motlles i les matrius 

4.1. Situació actual del sector a Catalunya i a Espanya 

Més de 400 empreses, que facturen un total d’uns 400 milions d’euros l’any 2002, és el que 

conforma el sector dels motlles i matrius de Catalunya. Els motlles i matrius que es fabriquen a 

Catalunya representen aproximadament el 40% de la fabricació total de l’Estat espanyol. Pel 

que fa a les exportacions d’aquest sector a Catalunya, cada dia estan en augment, ja que han 

superat ja el 15% de la producció total del sector català. Consulteu la Taula 4.1. 

Amb totes aquestes característiques esmentades, i tenint en compte que els productes aquí 

realitzats estan dotats d’un alt nivell tecnològic i d’una molt bona relació qualitat-preu, Catalunya 

ha esdevingut una de les primeres regions europees en fabricació de motlles i matrius. 

Quant a Espanya, el sector està format per unes 900 empreses amb una facturació d’uns 1.000 

milions d’euros l’any 2002. Aproximadament, un 25% d’aquesta facturació és deguda a les 

exportacions. Aquest sector està ocupat per més de 14.000 treballadors especialitzats en tot 

l’Estat. Vegeu la Taula 4.1. 

Matrius Matrius
Motlles Motlles
Altres

Plantilla Plantilla
Nombre d'empreses 420
Exportacions 59,60 (M €) Exportacions
Importacions 50,18 (M €) Importacions

251,72 (M €)
168,69 (M €)

Nombre d'empreses
5.950Persones 14.500 Persones

212,76 (M €)

900

139,43 (M €) 521,08 (M €)
465,79 (M €)

40,27 (M €)

SECTOR DELS MOTLLES I MATRIUS

A   CATALUNYA A   ESPANYA

Facturació total 2002 392,46 (M €) Facturació total 2002 987,47 (M €)

      Taula 4.1 

4.2. Perspectives de futur 

4.2.1. Els nous països fabricants de motlles i matrius. 

Els nous països emergents fabricants de motlles i matrius han fet que la producció espanyola 

disminuís ens aquests darrers anys. Tant és així, que les empreses han hagut d’adaptar-se i 



Pàg. 14  Memòria 

 

reestructurar-se davant el mercat actual. Les empreses catalanes que s’han mantingut en 

aquest sector han estat aquelles que han invertit en nova tecnologia, han augmentat la seva 

qualitat i han après a treballar amb una nova mentalitat, en què la data d’entrega i la relació 

preu-qualitat juguen un paper molt important. Només les empreses que amb aquests nous 

conceptes han estat a l’alçada d’empreses d’altres països han aconseguit fidelitzar els clients, i, 

en conseqüència, s’han assegurat un lloc al mercat català, espanyol i mundial.  

Les dades de les importacions i exportacions del sector del motlles i matrius, parlen per si soles. 

Al 2002 els principals països d’on provenien les exportacions que Catalunya realitzava, eren, 

per ordre: Alemanya, Corea del Sud i Portugal. Aquests tres països al 2003 ja varen ser 

desplaçats amb gran diferència pel Japó, França i Corea del Sud; en quart lloc apareix la Xina. 

Queda evident el gran creixement del sector en els nous països d’industrialització emergents, 

com són el Japó, la Xina i Polònia. 

A Polònia, des del 1999, el sector ha experimentat un fort creixement, que ha estat més evident 

en el camp de l’estampació que en el dels motlles. El fet de voler millorar la qualitat de vida ha 

fet que el sector dels electrodomèstics, el de l’automoció, el de la maquinària elèctrica i el de la 

mecànica de precisió experimentessin un fort creixement. Tots aquests sectors tenen una gran 

part de components fets per estampació, amb la qual cosa queda justificat aquest augment en 

el sector de l’estampació. 

A la Xina la indústria de motlles i matrius ha experimentat un accelerat creixement en aquests 

darrers anys i es troba en una avançada fase de desenvolupament. Bàsicament, els motius són 

dos: per una banda, l’elevat nombre de fabricants estrangers de motlles i matrius que s’hi ha 

posicionat, i, per l’altra banda, els diferents plans posats en marxa pel govern xinès per a 

contribuir al desenvolupament del creixement de l’economia xinesa. Les empreses que s’han 

instal·lat a la Xina provinents d’Europa, d’Estats Units i del Japó, han estat atretes pels baixos 

costos de producció i per l’immens mercat xinès. Una característica peculiar de la indústria 

xinesa de motlles i matrius és que un 70% és captiva (captive industry), és a dir, un 70% no està 

destinada  a la venda, sinó al seu propi ús. És per aquest motiu que les indústries xineses no 

han experimentat un gran volum d’exportacions; no obstant, aquestes han crescut 

considerablement; només recordar que ocupen el quart lloc de les importacions espanyoles. 

4.2.2. Inversions en altres països. 

A priori es pot pensar que és aquesta una solució de futur. De fet, la tendència actual està a 

desplaçar-se cap a la Xina. Tota empresa que vulgui plantejar-se d’entrar al mercat xinès, ha de 
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tenir en compte diferents aspectes d’aquest mercat: 

- La Xina és un productor emergent de motlles i matrius. La indústria xinesa en aquest 

sector està experimentat un fort creixement. Unes dades prou significatives són que l’any 2000 

hi havia a la Xina 18.000 productors d’eines, de motlles i de matrius, amb una plantilla superior a 

500.000 persones i amb unes vendes superiors als 2.500 milions d’euros.  

La indústria xinesa dels motlles està esdevenint no només sinònim de productes barats, sinó 

també de productes de bona qualitat. Malgrat tot, encara és evident que la indústria xinesa 

d’aquest sector encara presenta mancances en la producció de motlles i matrius de gran format 

de precisió. 

Tots aquests fets comporten que el fabricants espanyols de motlles que basen la seva 

estratègia en el preu es puguin veure, a llarg termini, amenaçats per l’emergent indústria xinesa, 

molt més competitiva en costos. 

- La Xina és un gran mercat de motlles i matrius. La Xina segueix sent un gran importador de 

motlles i matrius. Aquestes importacions estan en augment per raó de diversos motius entre els 

quals cal destacar: una elevada demanda local (sector de l’automòbil, dels electrodomèstics, de 

l’ electrònica i de la transformació dels plàstics), la incapacitat de produir motlles de precisió i 

toleràncies estretes, així com motlles de grans dimensions, i que encara hi ha desconfiança de 

molts empresaris envers la qualitat dels productes xinesos. 

La majoria de les importacions de la Xina, provenen de Taiwan, el Japó, Corea i Hong Kong. 

Les exportacions espanyoles només representen un 1%; per tant, per a l’empresari espanyol 

que segueixi una estratègia de diferencial tecnològic, la Xina és un bon país on fer l’estudi per a 

properes exportacions. Això sí, caldrà seguir l’estratègia de productes de qualitat a preus més 

baixos que els competidors europeus i americans. 

- La Xina és un lloc d’inversió i un possible cooperador. Produir a la Xina per després 

exportar, pot ésser una bona estratègia per competir amb l’aparició de nous competidors de 

baix cost en la indústria del motlle. És clar que una altra opció és la de tenir la Xina com una 

cooperadora per formar aliances estratègiques per a la producció. Els nous avenços en les 

tecnologies de la informació i la comunicació permeten col·laboracions entre els fabricants de 

motlles encara que un estigui en un extrem del món i l’altre en l’altre extrem del món. 
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4.2.3. Com ser competitiu. 

Com competir amb els altres països productors de motlles i matrius està esdevenint una tasca 

complicada. La capacitat de desenvolupament de productes representa una de les bases de 

sustentació de la competitivitat de les empreses productores de béns de consum. En aquest 

desenvolupament de productes la capacitat d’innovació, unida a la ràpida reacció davant les 

necessitats dels clients o del mercat en si, representa un dels aspectes més importants per 

generar avantatges competitius. Per obtenir un producte que respongui  a les necessitats del 

mercat amb una màxima qualitat, amb el mínim temps possible i amb els menors costos 

possibles, cal buscar mitjans per millorar la capacitat de desenvolupament de nous productes. 

No es pot oblidar que el que ha motivat la competitivitat entre les empreses d’un mateix sector, 

respon a molts diversos motius, els més importants dels quals són: la globalització dels mercats 

i la pressió per obtenir posicions avantatjoses, l’augment de les expectatives de qualitat per part 

dels clients, la disminució general de recursos per a l’obtenció de nous productes i la 

incorporació contínua d’innovacions tecnològiques en el desenvolupament de productes. 

Així doncs, una empresa amb èxit serà aquella que s’anticipi a les noves condicions, s’hi adapti i 

sigui capaç de desenvolupar noves estratègies per al desenvolupament de nous productes. 

La seqüència bàsica a seguir per aconseguir la competitivitat és la següent: adonar-se aviat de 

les necessitats i expectatives dels clients, desenvolupar el concepte i l’enginyeria associada al 

producte, obtenir en molt  poc temps un prototip de peça per dur-hi a terme tot tipus de proves, 

la planificació i l’obtenció de les eines de producció, la seva producció, i finalment la seva sortida 

al mercat. 
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5. Materials plàstics injectables 

Els materials plàstics poden definir-se com un grup de compostos orgànics de molècules grans, 

manufacturats principalment com un producte químic i susceptibles de ser conformats 

mitjançant pressió i calor. Químicament, tots els plàstics són polímers. La unitat bàsica de tot 

polímer és el monòmer, la unió dels quals s’aconsegueix per mitjà de calor, llum, pressió o 

agitació, amb la qual cosa formen molècules molt més grans mitjançant el procés anomenat 

polimerització. El procés de polimerització és especialment important a l’hora d’aconseguir unes 

propietats determinades en aquest polímer. 

5.1. Obtenció dels polímers 

La polimerització pot ser per addició o condensació, encara que també existeixen altres 

processos alternatius, com son la polimerització en massa, en emulsió i en suspensió. 

Cal remarcar les diverses diferències entre la polimerització per addició o per condensació. 

L’addició és la polimerització deguda a reaccions en cadena, mentre que la condensació fa 

referència a la polimerització deguda a les reaccions per etapes. Una polimerització és per 

addició si la molècula del monòmer passa a formar part del polímer sense pèrdua d’àtoms, 

mentre que és per condensació si la molècula del monòmer perd àtoms quan aquesta passa a 

formar part del polímer. De forma general, el que s’acostuma a perdre és una molècula petita 

com ara H2O o HCL gasos. És per aquest motiu que una de les principals diferències entre la 

polimerització per addició o per condensació és que la polimerització per condensació genera 

subproductes, mentre que la polimerització per addició no. 

5.2. Classificació dels plàstics 

Es poden establir diferents classificacions segons el criteri escollit com a referència: 

5.2.1. Segons el seu comportament mecànic 

Els plàstics es poden dividir en tres grans grups: elastòmers, termoplàstics i termostables. 

Els elastòmers són cautxús i gomes que requereixen un procés de vulcanització posterior, per 

obtenir les propietats necessàries per desenvolupar la seva funció. La vulcanització és un 

procés que consisteix a barrejar sofre amb el cautxú, amb la qual cosa augmenta la resistència 

a la tracció i a l’abrasió, i augmenta també l’elasticitat independentment de la temperatura. 



Pàg. 18  Memòria 

 

Els termoplàstics tenen el grau de polimerització controlat per la manufactura inicial de la 

matèria primera plàstica o resina. Aquest grup de materials guanyen rigidesa quan disminueix la 

temperatura. 

Els plàstics termostables, són aquells que es produeix un doble procés de polimerització. 

5.2.2. Segons l’origen de la resina 

L’origen de la resina distingeix diversos tipus de plàstics. Alguns es fan servir tal com es troben 

a la natura: és el cas de la goma i l’asfalt. Altres plàstics són materials naturals que han patit 

alguna modificació química, però que conserven les principals característiques del material 

natural: és el cas de la cel·lulosa, el làtex i l’hule. No obstant això, la majoria de plàstics que es 

fan servir avui en dia són els anomenats plàstics sintètics. Aquests es caracteritzen pel fet que 

malgrat que usen algun material natural particular, com és el petroli, la química de la matèria 

plàstica i la del plàstic acabat no té cap relació directa. 

5.3. Constituents plàstics 

Les característiques finals dels plàstics estan especialment determinades per dos motius: en 

primer lloc, pel procés en si, i en segon lloc i amb una major importància, pels elements que 

formen el compost usat per a l’emmotllat. 

Els principals elements que s’afegeixen al compost són les resines, elements per omplir o farcir, 

lubricants, estabilitzadors, additius contra l’electricitat estàtica, catalitzadors i plastificants. 

Les resines són les responsables de les característiques i propietats principals del compost, i hi 

assignen resistència química, plasticitat, transparència, resistència al calor, a la humitat, a la 

intempèrie, resistència mecànica, característiques elèctriques o duresa superficial, entre 

d’altres. Les resines poden arribar a constituir des del 10% fins al 100% del compost, amb la 

qual cosa determinen si un compost és termoplàstic o termostable. 

Els elements de farciment agreguen volum i propietats especials. Generalment són inerts 

químicament i miscibles amb resines plàstiques. A més d’augmentar el volum, també tenen la 

funció de reduir el cost del compost, com per exemple la farina de fusta. També modifiquen 

algunes propietats: disminueixen la resistència a la humitat de moltes resines, al mateix temps 

que assimilen bé els colors i permeten la manufactura de bons acabats superficials; també 

poden augmentar la resistència a l’impacte (les fibres de vidre). Els elements que s’usen per 

omplir, que són d’asbestos, milloren la resistència al calor. Les propietats contra fricció es 
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controlen amb sulfurs de grafit i molibdè. Les característiques elèctriques s’alteren per addició 

de pols de ferro o mica. 

El color del producte final pot controlar-se per addició de tints o pigments al compost. Cal tenir 

en compte que la majoria de les resines són translúcides o transparents i que la majoria dels 

plàstics poden colorar. Els tints són materials que tenen solubilitat mútua amb les resines; per 

contra, els pigments són compostos insolubles, més densos i més opacs que els anteriors. 

Els plastificants proporcionen fluïdesa, i permeten controlar la viscositat del material mentre 

s’està emmotllant i la rigidesa del producte final. Actua proporcionant una fase líquida que 

trenca alguns enllaços del polímer. 

Els lubricants ajuden a la barreja i a l’alliberació. Serveixen principalment per facilitar la barreja 

apropiada dels components, i fer més fàcil el flux de material dins el motlle. Els agents 

d’alliberació són silicones, fluorocarbonis o ceres que s’espargeixen o s’apliquen amb una 

brotxa a la superfície del motlle, per evitar o reduir l’adherència del plàstic a la superfície. 

Els catalitzadors controlen la reacció dels termostables. No són útils en els termoplàstics, ja que 

no hi ha reaccions a controlar. El propòsit dels catalitzadors depèn en certa manera de com es 

processa el plàstic. Un accelerador, pot reduir simplement el temps necessari perquè tingui lloc 

la reacció; llavors el seu propòsit és la velocitat de cicle del procés. Per a alguns plàstics hi ha 

acceleradors que redueixen la temperatura necessària per iniciar la reacció termostable 

(adhesius i resines usades amb elements de farcits del tipus fibra de vidre). Un inhibidor, eleva 

la temperatura o prolonga el temps necessari per a l’enduriment. Això permet amb èxit poder 

executar amb motlles una peça amb parts de gruixos diferents, una peça de gruixos variables; 

també permet prolongar la vida al magatzem de resines no endurides. 

L’ús principal dels solvents químics és facilitar la manufactura d’acabats i revestiments, en 

particular dels termoplàstics. Molts del materials poden dissoldre’s en un solvent, aplicar-se com 

un acabat, i quan s’evapora el solvent, romandre com una pel·lícula uniforme. 

S’han desenvolupat un gran nombre d’additius pels compostos per a un ús específic. Hi ha 

molts compostos de patents que actuen com antiestàtics. Aquests redueixen el problema 

d’acumulació de càrrega en els plàstics, que tenen lloc a causa que no condueixen l’electricitat. 

Els additius anomenats estabilitzadors poden evitar o reduir la degradació causada per l’edat, 

per la calor o per la llum, i són especialment útils amb els vinils. 

Malgrat tot, molts d’aquest additius poden tenir propòsits múltiples: per exemple, l’element de 
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farcit pot proporcionar el color desitjat, el plastificant por servir de lubricant, o un catalitzador pot 

fer-se servir com element de farciment. 

5.4. Característiques principals dels polímers 

Caracteritzant-los per grups, es pot dir que els termoplàstics són de duresa i resistència una 

mica menor, però de major tenacitat que els termostables; per contra, aquest últims tenen major 

resistència química, major resistència a la humitat. Cap plàstic té temperatures de servei tan 

altes com la majoria dels metalls, i el seu mòdul d’elasticitat és més baix. Malgrat que la 

resistència final de molts metalls és major que la que ofereixen els plàstics, alguns plàstics 

específics ofereixen comparacions favorables, com ara el niló, ja que la seva resistència a la 

tensió pot superar la d’alguns acers de baixa resistència. A més, els plàstics són excel·lents 

com a aïllants en aquells casos en què sigui necessària una bona resistència química. Sens 

dubte, però, la majoria dels plàstics es fan servir en competència directa amb altres materials, 

on els plàstics poden sortir afavorits a causa del baix cost de fabricació en gran quantitats, el 

pes lleuger, i la facilitat de poder donar-los el color desitjat. 

5.5. Problemes de l’emmotllament 

El principal problema són les elevades variacions dimensionals. En els mètodes més importants 

de producció de plàstics es troben els mateixos tipus de problemes que amb els metalls i 

s’exageren encara més per raó de les altes relacions de contracció de molts plàstics. Els filets, 

els angles de sortida i les protuberàncies han de rebre les mateixes consideracions que si es 

tractés de la fosa de metall. Els canvis de gruixària encara són més crítics que en els metalls, en 

especial pels materials termostables, ja que poden sobreescalfar-se en seccions primes i 

queden exposats a un deteriorament abans que les seccions més gruixudes hagin polimeritzat 

adequadament. A conseqüència dels canvis tècnics, químics i de pressió que tenen lloc, sovint 

es produeix un considerable canvi dimensional després que s’hagi tractat l’emmotllament i 

usualment són difícils de mantenir toleràncies estretes. 

Els gruixos de secció mínima depenen dels components del compost d’emmotllament i del 

procés que s’usa, però poden ser més prims que els que es poden aconseguir amb metalls 

fosos.  
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6. Principals materials per a motlles d’injecció de plàstics  

6.1. Acers per a motlles d’injecció de plàstics 

Els acers més utilitzats per a la fabricació de motlles per a la injecció de plàstics s’han de 

descriure per les característiques que han de presentar segons sigui el requeriment. Els acers 

es caracteritzen per la seva composició química, però el fet de conèixer quins són els seus 

components i en quina quantitat, no implica saber quina és la qualitat del material ni les 

principals característiques, ja que per exemple aquestes depenen de la manera com ha estat 

fos l’acer. Aquí és on es veu que el mètode de fusió escollit és tan important com la composició 

química. 

Un altre factor important és el temps de fusió. El temps de fusió usat, però, no regula per si 

soles les característiques del producte final, sinó que només hi influeix. L’acer fos solidifica 

després d’haver estat abocat en un lingot. La resistència, la porositat relativa i la homogeneïtat 

en l’estructura són independents del mètode de procés usat per reduir el lingot en una barra. 

Per aconseguir acers de qualitat per a motlles és necessari tenir en compte molts factors que 

influeixen en la qualitat de l’acer ja des del moment que aquest es consolida com a lingot. El 

primer factor són les relacions entre les temperatures de refredament, des de la temperatura de 

fluència fins la temperatura de solidificació, i d’aquesta a la temperatura ambient; aquest procés 

pot durar uns quants dies. De la mateixa importància són els percentatges de reducció que el 

lingot experimenta fins a la barra final, i també quin és el mètode de reducció elegit (pressió, 

rodets, martell...). Altres consideracions són la temperatura a la qual comença i acaba el 

refredament, l’aliatge, i els tractaments tèrmics. Els acers que són fosos mitjançant arc elèctric o 

en forns d’inducció, i mecanitzats, donen al motllista la seguretat d’obtenir un acer consistent i 

adequat per a motlles d’injecció de plàstics. 

Cal tenir en compte també les limitacions del metall. La part inferior d’un lingot d’acer fos és la 

que solidifica primer, després ho fan els laterals i finalment la part de sobre i el centre. Per raó 

de la presència dels gasos a la solidificació el centre, pel fet que se solidifica en últim lloc, passa 

a ser la zona més porosa del lingot. El treball posterior tendirà a reduir aquesta zona, però és 

impossible arribar a modificar-la en la mateixa proporció en què es modifiquen les parts 

exteriors. Per aquest motiu, cada barra d’acer té una zona central que és més porosa que la 

resta. En barres de petita secció, aquesta zona arriba a ser tan petita i allargada que se’n poden 

menysprear els efectes; per contra, en barres de major secció aquesta zona augmenta de 

grandària i de severitat. És, per tant, irreal esperar la mateixa resistència en barres d’uns 
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400mm de secció que en barres de 130mm de secció. 

No obstant això, mitjançant l’ús de processos especials i pressions elevades de forja, es poden 

aconseguir propietats semblants entre barres de secció diferents com les anteriors. 

Inspecció dels acers per a motlles: 

Les eines i els processos usats, no destructius, són diversos. El procés conegut amb el nom de 

Macro-etch, ha estat usat durant molts anys pels constructors de motlles. En aquest mètode es 

talla un disc d’un extrem de la barra i es grava, normalment amb àcid hidroclorhídric calent. 

L’àcid ataca els forats, porus, inclusions i àrees riques o pobres en aliatges, que passen a ser 

visibles a ull nu (segons estàndards de l’AISI). Però amb aquest mètode també és possible fer 

una investigació més exhaustiva. En aquest cas l’acer s’ha de polir, gravar-lo lleugerament i 

examinar-lo amb un microscopi. Les observacions fetes per ambdós mètodes són significatives 

per experts metal·lúrgics, però és evident que aquestes observacions estan limitades a unes 

petites parts dels discos tallats. Els metal·lúrgics han d’assumir que el balanç de forja global té 

una qualitat similar. Les exigències d’una alta qualitat interna dels motlles d’acer s’han fet tan 

severes que els fabricants de motlles no estan sempre disposats a assumir totalment el cost. 

Per aquest motiu, els mètodes d’inspecció han estat substituïts per l’ús d’ultrasons. 

La inspecció dels motlles d’acer per ultrasons s’ha convertit en una pràctica usual en els darrers 

anys. El mètode d’inspecció es basa en l’ús d’un radar: una ona ultrasònica es transmet a través 

de l’acer; quan arriba al costat oposat aquesta es reflecteix fins al punt de transmissió. El temps 

usat és gravat en una pantalla electrònica per la posició d’un punt de llum. Per la brevetat del 

temps, es crea a la pantalla una línia recta, però qualsevol introducció d’una ona sònica farà 

més curt el temps requerit per completar la reflexió, i qualsevol irregularitat serà reproduïda a la 

pantalla com una irregularitat de la línia recta. La magnitud de la desviació de la línia recta pot 

ser mesurada amb les divisions de les reixetes de la pantalla. Aquesta expressió per ella 

mateixa no és significativa; no indica necessàriament la qualitat del motlle d’acer. Forats interns 

i altres discontinuïtats indesitjables causaran una interrupció de l’ona sònica. Altres interrupcions 

poden estar causades per segregacions, irregularitats en la mida del gra i altres factors que no 

segueixen una regla objectiva per avaluar la qualitat de l’acer. 

Cal notar que la inspecció sònica no pot ser considerada com un indicador de qualitat; 

simplement reflecteix un missatge que pot ser interpretat per un tècnic especialitzat. Malgrat tot, 

un operari altament especialitzat en ultrasons coordina les diferents operacions d’inspecció per 

establir la qualitat interna de l’acer. 
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La duresa del motlles. Resistència a la abrasió: 

La duresa recomanada per als acers per a motlles d’injecció de plàstics està basada en els 

assajos de poliment. Si no intervenen altres factors, un acer haurà d’estar polit perquè se’n 

pugui determinar la duresa. Generalment es considera que un bon motlle acabat ha de tenir un 

mínim de 30 HRC. En els casos en què es necessita un bon acabat a vista és necessària una 

duresa de 54 HRC. Això es pot aconseguir fàcilment amb el tremp d’un acer d’alt contingut en 

carboni. És recomanable que les cavitats poc severes no siguin prepolides abans del tractament 

tèrmic. 

Un recobriment amb crom no incrementa la capacitat de l’acer per ser polit o per rectificar els 

defectes en les operacions d’acabats. Aquest tipus de recobriment només serveix per accentuar 

l’acabat que es tingui. 

La resistència als mitjans abrasius és l’objectiu primordial en els motlles d’injecció. Durant el 

procés d’emmotllament, les resines termostables són generalment més abrasives que els 

termoplàstics. Una duresa d’uns 54 - 60 HRC, serà el nivell requerit. La carburació dels aliatges 

d’acers per instrumentació amb un contingut en carboni, dóna lloc a acers adequats per a 

aquesta aplicació. Aquest procés proporciona la resistència necessària i la resistència del nucli 

suporta i absorbeix la força de compressió del motlle. 

La resistència a l’abrasió és de vital importància en els motlles que es fan servir per a 

l’emmotllament en fred. Són recomanats alts continguts de carboni i vanadi amb dureses de 62 

a 64 HRC. 

Les propietats físiques de qualsevol acer trempat comercialitzat són adequades per suportar les 

baixes pressions d’injecció i la fixació amb brides del motlle a la placa de la màquina. Però és 

necessària una duresa més gran per suportar l’acció erosiva de petites partícules que penetren 

al motlle durant l’obertura entre cicles i que tenen un contacte amb les àrees de tancament del 

motlle. Per resistir aquest fenomen de deformació és necessària una duresa mínima de 30 

HRC. 

Els motlles a vegades cedeixen a la càrrega de la pressió d’injecció. És el resultat de flexionar 

per sota dels límits elàstics de l’acer. És un error pensar que la flexió es pot reduir o que es pot 

augmentar la rigidesa incrementant la duresa o canviant la composició de l’acer. Una elevada 

rigidesa només es pot aconseguir incrementant l’àrea transversal o el gruix del motlle. 

Pel que fa al poliment de l’acer, hi ha altres qualitats inherents de l’acer que influeixen en la 
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capacitat de ser polit. Alguns acers són més fàcils de polir gràcies a la porositat interna, als 

forats o a les discontinuïtats. 

Tractaments tèrmics en els acers: 

Els acers que són refredats des d’una temperatura alta (refredament a l’aire), o que es 

mantenen a una certa temperatura durant un temps, es converteixen en inactius o més lents en 

la seva resposta al refredament, de manera que no endureixen del tot. És en aquests casos, en 

els quals la velocitat crítica és menor que la velocitat de refredament a temperatura ambient 

(contacte amb l’aire), que apareix l’austenita revinguda. L’austenita revinguda és un component 

tou que es distribueix de manera aleatòria per la massa de l’acer. És important que aquests 

tipus d’acer no rebin cap poliment, ja que s’empitjora l’acabat superficial. Per raó de la diferència 

resultant de dureses es crea un model aleatori de pics i valls descrits com a pell de taronja. 

Aquest fenomen es pot alleujar ─i a vegades corregir─, amb un escalfament d’uns 900 a 

1000ºC o un refredament d’uns -100 a 150ºF, seguit, això sí, d’un tremp convencional. 

Una altra causa de l’anomenada pell de taronja, és el sobrepoliment. Quan s’apliquen tensions 

a la superfície del motlle durant el poliment es produeixen deformacions plàstiques permanents. 

Si se segueix mantenint una forta pressió la tensió pot superar la tensió de ruptura de l’acer i la 

superfície es desintegra. El poliment mecànic en aquestes circumstàncies de grans pressions 

pot ser l’origen de la formació de pell de taronja. 

Quan les peces que conformen el motlle han estat tractades amb electroerosió, es forma una 

capa desfeta o material endurit fràgil a la superfície que es coneix amb el nom de capa blanca. 

Aquesta capa cal treure-la, ja sigui amb la mola, mitjançant granalla o simplement amb un 

tractament tèrmic de trempat, que ha de ser suficientment suau per debilitar la peça sencera, ha 

de distribuir les pressions per la superfície i debilitar i endurir la dura i fràgil superfície. 

Molts tractaments tèrmics tenen tendència a atacar dèbilment l’acer, de manera que a ull nu no 

s’aprecia. No obstant això, és important remoure i treure les sals que s’han enganxat 

immediatament després de l’ús, ja que el contacte, encara que sigui per poc temps, pot causar 

forats distribuïts aleatòriament a la superfície polida. 

Els acers als quals s’han aplicat operacions de tall estan exposats a altes tensions. A la 

temperatura de treball l’acer és suficientment estable com per resistir les deformacions 

causades per les tensions, però les tensions deixen la seva empremta com més altes siguin les 

temperatures. A temperatures d’uns 1.000 – 1.300ºC, l’acer adquireix tensions residuals, però 

aquestes són eliminades amb un tractament tèrmic. 
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El tractament tèrmic que intenta endurir l’acer mecanitzat arriba inevitablement fins a la zona en 

què les tensions residuals són alleujades. Qualsevol distorsió resultat de l’alleujament de 

tensions es torna permanent en el motlle endurit, i aquesta distorsió pot ésser de difícil 

eliminació. 

Aquest efecte es pot evitar fent l’alleujament de tensions abans del mecanitzat final. És a dir, 

primer cal fer un mecanitzat previ, deixant un sobregruix d’uns 2 a 5mm, després es duu a 

terme el tractament tèrmic a una temperatura de 1.500ºC ─mantenint-la durant un cert temps 

perquè el tractament penetri al cor de la peça─, seguit d’un ràpid refredament. Les tensions 

seran alleujades, i l’acer està trempat pel mecanitzat que ajustarà les dimensions. 

Els motlles de grans dimensions poden distorsionar-se durant el tractament tèrmic a causa de 

factors purament mecànics. Cal recordar que els acers a temperatura d’enduriment tenen una 

resistència relativament pobra. Si un motlle no s’ha tractat fins a la part més interna, ja sigui en 

un forn o en un bany de sal, es pot distorsionar pel seu propi pes. Un altre factor de distorsió 

són els canvis de gruixos, tot i que aquestes distorsions poden quedar reduïdes a petites 

tensions seleccionant acers que tenen una major estabilitat en el tractament tèrmic i usant les 

millors tècniques per als tractaments tèrmics. 

Tot fabricant de motlles no hauria de passar per alt els avantatges de treballar amb els diversos 

tractaments tèrmics, ja que aquests poden eliminar o controlar distorsions causades per molt 

factors diversos. 

Tipus d’acers per a motlles: 

L’última tendència és usar acers inoxidables per fabricar motlles, ja que aquests no es rovellen 

ni es desgasten tant. Refrigerant els motlles amb aigua i treballant amb fred, els motlles 

pateixen condensacions d’aigua en les superfícies interiors. Aquesta condensació no és tan 

important si es tracta d’acers inoxidables. Amb el acers inoxidables s’eviten les oxidacions que 

tindrien lloc en les zones de contacte amb l’aigua o en les parts fredes. A més, no s’ha d’oblidar 

l’efecte corrosiu que alguns plàstics posseeixen, com el PVC, fet que afecta molt un motlle que 

no sigui d’acer inoxidable. 

Els acers inoxidables per a motlles tenen dureses diferents, segons el tractament tèrmic que 

hagin rebut. La mecanització no varia gaire respecte dels motlles convencionals, però les 

operacions excel·lents han fet augmentar l’ús de l’acer inoxidable en aquest sector. A més, la 

soldadura pot ser satisfactòria si es realitza la correcta temperatura. 
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Els acers inoxidables preendurits són fàcilment mecanitzables, i poden ser polits fins a un 

acabat superficial semblant a l’aspecte d’un mirall. La conductivitat tèrmica és més baixa en els 

acers inoxidables que en els normals, però això té un efecte petit en la productivitat. 

6.2. Altres materials per a motlles d’injecció de plàstics 

Avui en dia, amb el desenvolupament de processos per a plàstics que requereixen baixes 

pressions i motlles complicats, altres materials diferents de l’acer s’estan utilitzant per a fabricar 

motlles d’injecció de plàstics. Aquest grup de materials inclou el coure al beril·li, l’alumini, motlle 

electroformats en base coure-níquel i motlles de plàstics, tant flexibles com rígids. 

6.2.1. Motlles de coure-beril·li 

L’aliatge coure i beril·li, és bastant usat per a la fabricació de motlles, particularment per a 

motlles d’injecció. El coure-beril·li no està considerat com un substitut de l’acer, encara que fa 

les mateixes funcions i de forma més competent. Els avantatges d’utilitzar aquest material es 

basen en tres fets: 

- La conductivitat tèrmica, que fa més curt el cicle d’injecció, encara que el plàstic estigui amb 

més tensió en el motlle. 

- La capacitat per absorbir xocs mecànics durant el cicle d’emmotllament. 

- La capacitat per rebre tractaments tèrmics, no només de forma superficial sinó també al seu 

interior. 

A més, aquest material té una bona resistència a l’abrasió i a la fatiga. No obstant això, l’elecció 

d’aquest material o la de l’acer convencional vindrà donada per diversos factors. Per modelar 

una peça de forma simple, el motlle de la qual pot ser d’un acer normal, el coure-beril·li no 

ofereix gaires avantatges, però per fer un motlle que necessita parets fines, línies complicades 

de partage, o en general motlles que no es poden fabricar per plaques, o que presenten 

problemes de ruptura en les eines, mascles... el coure-beril·li aporta una solució pràctica i 

senzilla. 

Quan un programa de producció requereix el mínim temps possible de cicle d’injecció, la 

conductivitat tèrmica d’aquest material és la que en dicta l’ús, ja que aquesta és millor que la de 

l’acer. El coure-beril·li pot ser modelat, treballat i dissenyat. Amb motlles d’aquest material, s’ha 

aconseguit de fer sèries de fins a un milió de peces (inclús fins a deu milions). 
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Els motlles d’aquest material s’han fet molt populars en aquest últims anys per fer motlles 

d’injecció de parts de plàstics semblants a fustes, i s’han començat a aplicar a la indústria del 

moble. A més, el BCu reprodueix amb gran fidelitat els models de gra de la fusta. Els temps per 

fabricar el motlles amb aquest material és inferior al que es tarda en fabricar-los amb un acer 

convencional. Per a motlles de compressió, el coure-beril·li ha estat menys satisfactori, i el seu 

ús en aquest camp ve limitat principalment a casos en què els motlles d’acer són 

econòmicament i mecànicament molt difícils de realitzar. 

6.2.2. Motlles d’alumini 

Atès que els nous processos de plàstics requereixen una pressió d’emmotllament inferior, 

metalls com l’alumini han evolucionat i s’han tornat més i més importants en la construcció de 

motlles. Les característiques adequades que ha de posseir el procés per fer servir l’alumini són: 

una ràpida transferència de calor, amb el resultat d’un temps de refredament i un temps de cicle 

menor; un cost menor comparat amb el de l’acer; un menor pes i un maneig molt més còmode i 

fàcil. Per contra, no es pot reproduir la superfície amb el detall de l’acer, però sí amb una 

fiabilitat semblant a la del coure-beril·li o la del kirksite. 

Els motlles d’alumini poden ser mecanitzats partint d’un bloc sòlid, si les dimensions ho 

permeten, o poden ser construïts a partir de plaques i muntar-les posteriorment. Poden ser 

també utilitzats com a motlles de pressió per a plàstics densos, motiu que fa que l’aigua no 

passi de les parets del motlle a la cavitat. 

6.2.3. Motlles de kirksite 

De nou, en processos on la temperatura és relativament baixa i els cicles són curts s’usa el 

kirksite. El kirksite és un aliatge de base zinc amb una moderada resistència. La temperatura de 

fusió és relativament baixa, uns 800ºF, en comparació amb la dels acers 3.000ºF, i amb la de 

l’aliatge coure-beril·li d’uns 2.000ºF. Les baixes temperatures d’emmotllament i la retenció del 

líquid durant un llarg període de temps, permeten al kirksite recollir tots els detalls del model. 

Això significa que els motlles de kirksite reproduiran tots els detalls del model i seran utilitzats en 

aplicacions on s’hagi de seguir fidelment un model que, a més, tingui formes complicades. 

La qüestió econòmica també cal considerar-la, ja que el kirksite, és molt més econòmic que 

molts dels materials. Per contra el seu amagnetisme fa que hagi d’estar subjectat amb 

abraçadores per al seu modelatge. El kirksite és més resistent que l’alumini, però només és més 

lleuger en pes que l’acer o el coure-beril·li. No té la duresa d’altres metalls, necessita seccions 

majors, cosa que dificulta la seva maniobrabilitat. Els cicles dels motlles de kirksite, són més 
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curts que els dels acers, però més llargs que els de l’alumini. 

6.2.4. Motlles de plàstic 

Mentre que les eines de plàstic han estat aplicades en molts camps de la indústria, no ha estat 

fins fa ben poc que s’ha començat el seu ús en el camp del processament. Avui en dia es fan 

servir tant els motlles flexibles com els rígids. 

Motlles flexibles: 

Aquests tipus de motlles han rebut un gran impuls des del moment en què les indústries de 

mobles han experimentat problemes de fluxos freds. La despolimerització de la goma natural, 

amb costos menors que altres, també reprodueix bé els detalls, és dimensionalment estable, té 

una llarga vida i resistència als fluxos freds. L’inconvenient més gran és el seu llarg temps de 

curat i la dificultat de manipulació. El poliuretà és extremadament resistent i durador; això sí, és 

susceptible a la humitat. 

Motlles rígids: 

Aquests motlles se solen usar en els processament de plàstics com l’epòxid, el fenol i el 

polièster. L’emmotllament de motlles d’epòxid ha estat desenvolupat per processar plàstics a 

baixa pressió. En molts casos, en formacions epòxid amb gran distorsió a la variació de la 

temperatura es fan servir motlles rígids, i el més comú és usar farciments d’alumini per tenir 

menys impacte i resistència a la transferència de calor. 

El gran desavantatge de fer servir motlles de plàstics és la petita conductivitat tèrmica i els llargs 

cicles, deguts al llarg temps de refredament que pateixen les peces. 
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7. Processos de fabricació de motlles d’injecció de plàstics  

7.1. Electroerosió 

L’electroerosió és un procés de mecanitzat en el qual el metall s’arranca de la peça a 

mecanitzar, en aplicar una força electromotriu entre aquesta peça i l’elèctrode submergit en un 

líquid dielèctric. Aquest procés s’aplica per a l’obtenció de matrius d’estampació, matrius 

utilitzades en processos de sinteritzat, matrius i punxons de tall, motlles per a plàstics, vidres i 

cautxú, i per a motlles a pressió. Els material usats en aquest procés són acers al carboni, acers 

aliats en estat de recuit o de tremp i revingut, acers inoxidables, foses, metalls i aliatges 

refractaris, carburs sinteritzats i grafits. 

7.1.1. Descripció del procés de l’electroerosió per penetració 

El procés d’electroerosió per penetració es basa en l’efecte tèrmic ocasionat per la guspira 

provocada per la descàrrega elèctrica entre els elèctrodes: la peça a mecanitzar i l’elèctrode en 

si. Quan es talla la intensitat de corrent, la pressió descendeix de forma brusca dins la bombolla 

i es produeix una vaporització explosiva del metall fos de la peça a mecanitzar, amb la qual 

cosa s’originen un gran nombre de petites partícules esfèriques. 

Perquè el procés funcioni correctament, es necessita la presència de líquid dielèctric que 

permet la fusió instantània de petites partícules metàl·liques de la peça a mecanitzar. A més, cal 

que aquest líquid estigui en continu moviment, ja que l’estabilitat del procés depèn de la relació 

entre la producció de partícules a l’espai peça-elèctrode (zona GAP) i la seva evacuació, ja que 

si no s’evacués canviaria la conductivitat del líquid. Els líquids dielèctrics més utilitzats són els 

olis minerals (punt d’inflamació comprès entre 120-150ºC i d’elevada viscositat), petrolis (punt 

d’inflamació entre 70-80ºC) i aigua desmineralitzada. 

L’energia (W) que produeix la descàrrega a l’espai peça-elèctrode es consumeix en la producció 

de partícules i en l’eliminació d’aquestes. La velocitat d’eliminació del metall mecanitzat per 

electroerosió (VW), té el valor següent: 

mecanitzatdeTemps
peçaladeinadaematèriadeVolumVW

lim
=      (7.1) 

En aquest desgast de material en l’espai elèctrode-peça també es produeix eliminació de 

matèria de l’elèctrode, ja que actua com una eina de mecanitzat. Per poder avaluar el desgast 
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de l’elèctrode es fan servir tres criteris diferents: el desgast de volum, el desgast frontal i el 

desgast lineal. 

El desgast de volum caracteritza la disminució de longitud de l’elèctrode durant el mecanitzat 

per electroerosió: 

100'
×=

peçaladearrancatmatèriadeVolum
elèctrodeldearrancatmatèriadeVolumVV    (7.2) 

El desgast frontal caracteritza la disminució de longitud de l’elèctrode durant el mecanitzat, 

mentre que el desgast lineal caracteritza la part lineal de l’elèctrode que presenta conicitat. 

També cal tenir en compte que els cràters formats en les peces a mecanitzar i a l’elèctrode que 

fa d’eina són funció de l’energia de les guspires.  

El mecanitzat per electroerosió consta de tres etapes: desbast, semiacabat i poliment. A 

vegades, les etapes de semiacabat i poliment poden ser una única, i s’anomena etapa d’acabat. 

Durant l’etapa de desbast es fa servir una velocitat d’extracció de material gran, i també un 

corrent elevat. Això dóna com a resultat una superfície amb una elevada rugositat i una gran 

distància entre la peça i l’elèctrode. Per determinar les dimensions de l’elèctrode de desbast, 

s’ha de tenir en compte la distància que el separa, un cop en funcionament, de la forma final:  

sdgdXd +=   on gd és la distància elèctrode-peça en el curs del mecanitzat i sd, és l’estat de 

sobregruix de matèria deixada després del desbast i que s’ha d’eliminar durant l’etapa d’acabat 

o de poliment. 

Durant l’etapa de semiacabat, es duu a terme l’ajust dimensional de la peça amb l’elèctrode, 

amb la qual cosa s’obté una rugositat i un acabat superficial pròxims als necessaris per a la 

peça final. 

L’etapa de poliment,es realitza amb una velocitat de mecanitzat i un corrent molt petits, per tal 

d’aconseguir una rugositat mínima. 

7.1.2. Descripció del procés de l’electroerosió per fil 

El tall amb electroerosió per fil es duu a terme mitjançant un procés electroerosiu en el qual un 

elèctrode de la màquina està connectat a un fil metàl·lic. Hi ha dues bobines de fil: l’una és 

aquella de la qual procedeix el fil nou del magatzem, i l’altra és allà on va a parar el fil ja utilitzat, 

anomenada bobina receptora. La peça a tallar està subjectada a una taula capaç de realitzar 

desplaçaments relatius respecte a l’elèctrode-fil. Les ordres de moviments definits que rep 
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aquesta taula són els que permeten tallar la peça i fer el contorn desitjat; la geometria a seguir 

per l’elèctrode es duu a terme amb control numèric o per còpia mecànica o òptica d’un model o 

d’un gràfic. 

El generador utilitzat sol ser de potència baixa; els impulsos es produeixen per un generador de 

relaxació o per un generador d’impulsos estadístics. 

L’elèctrode sol ser de llautó o de coure. El llautó permet velocitats més altes d’eliminació del 

metall de la peça a electroerosionar en comparació amb el coure. 

El diàmetre del fil s’escull segons el gruix de la xapa a mecanitzar. Diàmetres inferiors als 

0,15mm no es poden fer servir per tallar xapes d’acer al carboni de gruix superior a 60mm. Els 

fils han d’estar sotmesos a esforços mecànics suficients com per a que el flux del dielèctric el 

desplaci i faci augmentar la distància de tall a la superfície de la peça a mecanitzar. L’amplitud 

de les seves vibracions no han de superar els 0,01mm, i per això cada fabricant recomana unes 

tensions mecàniques determinades. 

El desgast de l’elèctrode de fil del mecanitzat electroerosiu repercuteix en la precisió del tall. No 

obstant això, aquest inconvenient es pot pal·liar de forma considerable controlant de forma 

adequada la velocitat de descabdellament del fil metàl·lic de la bobina, que, com a màxim, sol 

ser d’uns 160mm/s. 

El líquid dielèctric més utilitzat en el tall per electroerosió per fil és l’aigua desionitzada. Totes les 

màquines d’electroerosió per fil tenen un eficient sistema de purificació del líquid dielèctric, ja 

que a petites variacions de conductivitat d’aquest líquid repercuteixen fortament en l’eficiència 

de l’electroerosió. Cal evitar també la corrosió metàl·lica de les parets de la màquina, cosa que 

s’aconsegueix afegint al líquid dielèctric petites proporcions d’un inhibidor, com per exemple 

trietanolamina i nitrit sòdic. 

7.1.3. Tipus de mecanitzat per electroerosió 

Com ja s’ha vist, l’electroerosió es pot dur a terme per dos processos diferents: electroerosió per 

fil o per penetració. A continuació es descriuen les característiques més significatives de 

cadascun d’aquests processos deixant de banda el procés en si, explicat en els dos apartats 

anteriors. 

 

1.-Electroerosió per fil:  
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Aquest procés va començar a desenvolupar-se a principis dels anys setanta, i els seus avenços 

més importants estan basats en els sis següents aspectes principals: 

Velocitat de treball. L’avantatge més important en la major part de les aplicacions ha estat la 

millora en la velocitat nominal de tall; això és, la velocitat de tall aconseguida amb condicions 

ideals. Sempre, però, les velocitats mitjanes de tall han estat inferiors a les velocitats nominals. 

És evident que a mesura que augmenta la velocitat també ho fa en igual proporció la quantitat 

de peces fabricades per hora. A més, amb l’objectiu d’obtenir el màxim benefici d’aquests 

guanys de velocitat i per evitar tenir màquines improductives durant el tercer torn, els fabricants 

de màquines d’electroerosió han introduït sistemes d’enfilat automàtic cada vegada més 

efectius, estratègies de prevenció de ruptura del fil i l’automatització de la càrrega de peces. 

També hi ha alguna de les màquines més modernes que porta un sistema que detecta si no 

existeix el forat previ per enfilar el fil; si no hi és aquest forat, la màquina busca el forat més 

pròxim, però en cap cas queda la màquina parada, fet important si s’ha deixat la màquina en 

funcionament automàtic durant la nit. 

Dimensions de les peces. Al principi l’aplicació de l’electroerosió per fil es limitava a la fabricació 

de matrius i punxons, fet que feia que l’altura de les peces no sobrepassés els 100mm. Al 

mateix temps que l’aplicació s’estengué al coneixement dels motllistes i dels tallers de mecànica 

general en descobrir les avantatges de l’electroerosió, els constructors començaren a 

augmentar les dimensions de les màquines, i per tant les seves capacitats màximes. Així el que 

feren fou augmentar les dimensions en tots els eixos però sobretot en l’eix Z. 

Angle d’inclinació. Com que els primers models de màquines per electroerosió de fil estaven 

orientades a la fabricació de matrius, l’angle màxim era d’un grau per a una alçada entre 110 i 

125mm. Per satisfer les creixents necessitats de la indústria dels motlles i de peces en general, 

l’angle ha anat augmentant fins arribar a angles de 30º amb altures de 400mm, fet que fa que 

s’obrin noves aplicacions a l’electroerosió per fil. 

Preu. L’evolució tecnològica de l’electroerosió per fil ha viscut acompanyada d’una forta baixada 

de preus de les màquines, ja que avui són un 75% més barates (amb l’ajust de la inflació) que 

els primers models. Les raons que expliquen aquest descens del preu són vàries. Per una part, 

la tendència que ha estat seguida per la indústria electrònica (més prestacions a menor preu) ha 

reduït els costos de les parts electròniques. Per altra banda, l’espectacular augment de la venda 

d’aquestes màquines ha fet possible l’economia d’escales als fabricants de les esmentades 

màquines. Amb tot això, els nous dissenys mecànics contribueixen a obtenir majors precisions a 

un menor cost. 
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La precisió. La precisió màxima ha augmentat espectacularment dels primers models als 

models d’avui en dia. Els diversos motius són: l’aparició de màquines que asseguren que el tall 

segueix amb gran precisió una geometria programada; els regles de vidre que garanteixen una 

precisió contínua amb independència del nombre d’hores de treball i de les variacions de 

temperatura; la termoestabilització de les columnes de la màquina mitjançant un dielèctric 

refrigerat per tal de garantir la perpendicularitat del fil. 

Totes aquestes innovacions han fet que les màquines actuals siguin un 75% més econòmiques 

que les primeres, i que la seva productivitat s’hagi triplicat o fins i tot quadruplicat.  

Funcionament sense vigilància. La baixa velocitat de tall era la raó per la qual les primeres 

màquines podien estar unes quantes hores treballant soles sense la vigilància de cap operari. El 

constant augment de la velocitat ha exigit la introducció de noves prestacions, les més 

importants pel funcionament desatès han estat l’enfilat automàtic i la càrrega automàtica de 

peces. 

Cal fer esment que l’eficaç utilització d’un sistema d’aquestes característiques requereix una 

estudiada programació i planificació al taller. És gràcies a aquests sistemes automatitzats que 

molts tallers poden electroerosionar durant més de 100 hores setmanals en una mateixa 

màquina. Existeixen en el mercat nous sistemes de control adaptatiu que ajusten 

automàticament la pressió del flux dielèctric, la freqüència i la tensió del fil. Aquesta 

automatització elimina la necessitat de tenir un operari dedicat a l’ajust d’aquestes variables, 

cosa que fa que un operari pugui controlar al mateix temps diverses màquines i reduir costos. 

2.-Electroerosió per penetració:  

Els primers models manuals d’aquesta modalitat van aparèixer al Japó l’any 1955. Però no fou 

fins a la dècada dels setanta quan el mecanitzat orbital va reduir significativament el temps de 

cicle i el nombre d’elèctrodes necessaris. Per acabar d’assentar aquesta tecnologia es va 

necessitar l’ajut de les unitats de control numèric que aparegueren a l’inici dels anys 80. La  

millora principal respecte al mètode manual fou la reducció d’hores de treball necessàries per 

mecanitzar una cavitat. Les millores en la productivitat i la reducció de costos en l’electroerosió 

per fil, es van fer per tal de poder aconseguir cada cop velocitats de tall més ràpides; per contra, 

les millores en l’electroerosió per penetració han estat dutes a terme gràcies a la possibilitat de 

treballar més hores al dia per raó dels CNC. 

Preu. L’evolució tecnològica d’aquestes màquines ha permès reduir el cost de les primeres 

màquines d’aquestes característiques existents al mercat. No obstant això, el preu varia d’una 
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màquina a una altra segons les característiques de cada una d’aquestes; per exemple, en 

funció de si porta o no carregador automàtic d’eines. Això sí, qualsevol increment de preu està 

plenament compensat amb una reducció dels temps de cicle i amb un major nombre d’hores de 

funcionament. 

Reducció de temps. En les màquines de penetració, la nova tendència a reduir els temps de 

cicle es veu clarament justificada en la investigació i l’aparició de noves millores com ara l’ús de 

generadors adaptatius. Aquests generadors aprofiten els avantatges dels models anteriors, i 

permeten optimitzar el procés i controlar l’agressivitat del mecanitzat. En algunes màquines, per 

exemple, la freqüència i la longitud de pulsació s’ajusta d’acord a la profunditat real del tall, fet 

que permet elevar el rendiment fins i tot en condicions de flux difícils. 

Al mateix temps, els nous motors de servocontrol i uns temps de bucle de mecanitzat de 2 

microsegons, afavoreixen la retirada més ràpida de l’elèctrode durant el mecanitzat. Aquest 

sistema monitoritza cada descàrrega elèctrica i elimina immediatament les no desitjades, 

optimitzant el procés. Els generadors comentats també adopten automàticament la densitat de 

corrent durant el desbast, i fan augmentar considerablement el rendiment amb els elèctrodes de 

formes lliures. Durant l’acabat, el sistema monitoritza el tall perquè, mitjançant la utilització d’un 

sensor de contaminació, es pugui protegir la consistència i la integritat superficial. 

Funcionament sense vigilància. Cada vegada més, els tallers incorporen sistemes de càrrega 

robotitzats de cara a incrementar les operacions desateses i la productivitat per màquina i a 

reduir els terminis d’entrega. Molts dels sistemes robotitzats van muntats a la mateixa màquina, i 

és el propi control numèric qui controla directament tant la màquina com el robot. Altres 

avantatges aportats per aquest sistema fan referència al control adaptatiu, la reducció del 50% 

en el temps de canvi de l’elèctrode i la disminució de la superfície ocupada. 

Facilitat d’ús. La precisió d’una màquina d’electroerosió per penetració depèn majoritàriament 

de la mateixa precisió de l’elèctrode. La difusió de fresadores de grafit d’alta velocitat a preus 

raonables ha posat a l’abast dels tallers el fet de poder fer elèctrodes molt més precisos i 

eficients. 

7.1.4. Avantatges i inconvenients 

Les principals raons per les quals l’electromecanitzat s’ha introduït són: 

- Es poden fabricar peces de geometria complicada en les tres dimensions de l’espai 

combinades amb petits gruixos. 
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- No s’introdueixen tensions residuals pròpies dels processos mecànics. 

- S’aconsegueix gran precisió en el control dimensional. 

- És susceptible d’aplicar-se a metalls i aliatges de grans dureses. 

- És un procés automatitzable amb ordinadors; això és un gran avantatge quan es tracta de 

sèries grans. 

- Les eines usades pateixen un mínim desgast. 

- Hi ha la possibilitat de recuperar peces rebutjades. Simplement cal fer la forma de nou a una 

nova profunditat per obtenir una nova peça. 

- Les peces obtingudes amb aquest mètode tenen una vida llarga. 

Els principals inconvenients són: 

- Elevats costos del desenvolupament del procés del disseny de les eines. 

- L’elevada inversió econòmica d’aquesta maquinària. 

- La dificultat d’optimització del procés per raó del gran nombre de variables que intervenen en 

el procés. 

7.2. Control numèric 

El control numèric està concebut com un procés per facilitar la creació de qualsevol element a 

mecanitzar, ja que disminueix notablement els temps de canvi de procés (temps morts), com 

canvis d’eina, diferents posicions dels capçals d’una màquina de mecanitzar convencional, etc. 

Els elements bàsics de tot control numèric són tres: 

- El programa (conté les instruccions de manera codificada per a l’execució del procés de 

mecanitzat). 

- El control numèric (interpreta les instruccions, fa els càlculs, envia senyals a les eines, controla 

la posició en tot instant de les eines i de la peça a mecanitzar). 

- La màquina (executa les operacions previstes mitjançant els accionaments aplicats als seus 

eixos i en els seus elements auxiliars, tals com elements de lubricació, refrigeració, recollida 

automàtica de la ferritja, etc). 

7.2.1. Utilització del control numèric 

El control numèric s’ha d’utilitzar quan es tenen peces de certa complexitat, irrealitzables amb 
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màquines de control manual; en sèries mitjanes o curtes; quan la relació reglatge/temps de tall 

sigui elevada; quan s’han de fer diverses operacions en diverses màquines, i per tant es 

necessiten diferents reglatges; quan el cost de les pèrdues de materials sigui elevat així com 

quan la fatiga de l’operari també ho sigui; o bé quan el cost dels utillatges sigui molt elevat.  

En general, el control numèric es pot aplicar sempre que sigui necessari controlar amb precisió 

la posició variable d’un eix de manera automàtica. Inicialment s’aplicava  a màquines eina, però 

el seu camp actualment és molt més extens. 

7.2.2. Centres de mecanitzat 

El centre de mecanitzat ha estat el resultat de l’evolució lògica de la fresa, en un context on s’ha 

necessitat augmentar la productivitat, la flexibilitat i la precisió, al mateix temps que s’han 

millorat les condicions de seguretat laboral del treballadors; com és lògic, tot això ha estat 

acompanyat d’una forta incorporació electrònica. 

Un centre de mecanitzat és, doncs, una màquina eina de conformat per extracció de material, 

és a dir, una màquina no portable, que operant amb l’ajuda d’una font d’energia exterior és 

capaç de modificar la forma del material o peça a mecanitzar mitjançant l’extracció de petites 

partícules de material o ferritja, de forma contínua o discontínua. 

Principals característiques d’un centre de mecanitzat: 

- Porta incorporat el control numèric. 

- Pot realitzar altres operacions a part del fresat, sobretot trepats i roscats. 

- Disposa d’un canviador d’eines automàtic i, per tant, d’un sistema que facilita aquest canvi 

automàtic i que permet efectuar les diferents operacions possibles. 

7.2.3. Avantatges i inconvenients 

El control numèric s’està estenent en tots els camps de la mecanització, ja que presenta 

nombrosos avantatges, els més importants dels quals són: millor rendiment de la màquina; 

disminució de la fatiga de l’operari; millor precisió, repetibilitat, acabat superficial; disminució 

dels temps de preparació i, per tant, dels temps morts improductius; reducció del nombre de 

peces defectuoses; reducció del temps d’inspecció i control; més flexibilitat en el procés; menor 

nombre d’operaris, ja que un mateix operari pot controlar diverses màquines al mateix temps; 

més seguretat, indicat per treballar amb productes perillosos. 
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Com és evident també hi ha alguns desavantatges: es necessita una major inversió, per raó del 

preu de la màquina, de l’equip de control, dels element auxiliars... tot això fa augmentar el preu 

hora; és necessària una preparació del treball més detallada; es necessiten recursos tècnics i 

humans per dur a terme la fase de programació; el manteniment l’han de fer tècnics qualificats; 

l’operari posseeix una major responsabilitat perquè està controlant una màquina d’un gran valor 

econòmic. 

7.3. Rapid prototyping 

El rapid prototyping és el nom donat a l’amfitrió de les tecnologies que es fan servir per fabricar 

objectes físics directament de fonts de dades de CAD. Aquests mètodes són els únics que 

agreguen i enllacen en capes donant forma als objectes. Dits sistemes també són coneguts 

amb el nom de freeform, i ofereixen avantatges en molts usos comparats amb els mètodes 

clàssics de la fabricació: 

- Es poden formar objectes, per més complexes que siguin geomètricament, sense la necessitat 

de la disposició elaborada de la màquina o del muntatge final. 

- Les noves peces es poden fer de materials múltiples, com compostos, o fins i tot els materials 

es poden variar de manera controlada en qualsevol localització de l’objecte. 

- Els sistemes sòlids provinents d’aquest tipus de fabricació redueixen la construcció d’objectes 

complexos en un procés manejable, directe i relativament ràpid. 

Aquestes característiques han fet estendre l’ús d’aquesta tecnologia com una manera de reduir 

el temps al mercat en la fabricació. Cal dir que avui en dia aquests sistemes són molt usats per 

enginyers per fer entendre i donar a conèixer algun nou producte, per comunicar millor els seus 

dissenys del producte, així com fer les eines necessàries i els diversos útils ràpids per fabricar 

aquests productes. Els cirurgians, els arquitectes, els artistes i individus d’altres disciplines, 

també fan servir rutinàriament aquesta tecnologia. 

A continuació es mostren els principals noms dels diferents processos del ràpid prototyping, que 

sovint es fan servir com a sinònims: estereolitografia (SLA stereolitography), el làser selectiu 

que sinteritza (SLS selective laser sintering), la fabricació laminada de l’objecte (LOM), els 

sistemes d’impressió tridimensional (3DP). Cadascuna d’aquestes tecnologies, i els molts altres 

processos de rapid prototyping tenen els seus punt forts i les seves debilitats singulars. 

En un futur, els ordinadors es faran servir per fabricar automàticament peces, productes de 

qualsevol complexitat. Les entrades per a la fabricació seran simplement dades i la matèria 
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primera. Es podran fabricar els elements que es desitgin sobre el terreny, no només com fins 

ara, moment en què només es pot fer sobre un paper i després s’ha de portar a fabricar. També 

es podran fer eficientment peces complexes de volums petits sense eines i amb les 

característiques materials que de moment només podem imaginar. 

7.3.1. Principals processos del rapid prototyping  

Estereolitografia SLA. Aquesta nova tècnica realitza el prototipus mitjançant un programa de 

cad, construint la peça mitjançant la solidificació d’una resina líquida en el seu estat inicial, 

solidificant-la capa a capa. Es pot obtenir el prototipus en tres o quatre dies, així que ràpidament 

se’n pot validar el disseny i la funcionalitat. La tècnica comença amb un disseny en 3D. 

Làser selectiu STL. El procés també comença amb un disseny en 3D, i es construeix la peça 

capa a capa usant un làser amb poliamida com a matèria primera. El funcionament és ben 

simple: es tracta de plasmar una peça dibuixada amb cad, secció a secció. Es posa una capa 

de pols de poliamida, el làser solidifica aquesta pols amb la forma de la secció que l’ordinador li 

ha passat. Tot seguit, la capa solidificada es desplaça 1mm; llavors es torna a cobrir de nou de 

pols nova de poliamida i se solidifica la segona capa, la segona secció de la peça; el procés es 

repeteix indefinidament fins a obtenir la peça en qüestió totalment solidificada. A la pols de 

poliamida se li pot afegir una pols d’acer per donar-li més consistència. Si es vol, es pot col·locar 

posteriorment aquesta peça en un forn que conté bronze fos, aquest entra a la peça per 

capil·laritat. Un cop s’extreu la peça del forn, s’obté una peça d’una gran resistència i amb un 

pes considerable. 

Impressió tridimensional 3DP. Permet produir models 3D precisos, ràpidament i de forma 

rendible. Es transfereixen els arxius 3D a la impressora tridimensional Thermojet. El sistema és 

similar al que usen les impressores de raig de tinta: els capçals de la impressora dipositen el 

termopolímer en capes fines per crear els models sòlids. 

Reproduccions de zamak (spin casting). Es fan peces foses en un motlle vulcanitzat de goma, 

permet reproduir prototipus a baix cost amb tot els detalls ben definits. Hi ha empreses que 

permeten fer fins i tot peces de grans dimensions 200x400mm. El zamak és el nom comercial 

de l’aliatge a base de zinc amb alumini, coure i magnesi. És un material molt versàtil utilitzat per 

obtenir peces per injecció a pressió, amb alta precisió i reproductibilitat de detalls, eliminant el 

posterior mecanitzat i per tant reduint costos. 

Microfusió. La microfusió o sistema de fosa a la cera perduda, és un sistema de prototipatge 

que produeix una rèplica de metall a partir d’una peça mestra de cera. La peça mestra de cera 
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es cobreix d’una capa fina d’un material ceràmic. Un cop aquest s’ha endurit, es desfà la cera 

amb calor. El metall es posa a la cavitat resultant i aquest destrueix la capa ceràmica. 

L’avantatge és que aquest procés permet produir complexos prototipus de metall ràpidament. 

Motlles de silicona (resines amb propietats equivalents als plàstics). En aquesta tècnica els 

motlles són fets a partir d’una peça mestra feta per estereolitografia, la qual ha donat la 

superfície final requerida abans de construir el motlle. Els motlles de silicona poden produir més 

de vint peces amb materials amb propietats similars als policarbonats i polipropilens. El principal 

avantatge és que arriba a fer un gran nombre de prototipus a un preu relativament baix. 

7.3.2. Avantatges i inconvenients  

El principal avantatge de tots aquests mètodes és la rapidesa en la fabricació. Per aquest motiu 

aquesta tecnologia s’usa per realitzar motlles d’una sèrie petita, una sèrie de peces per fer 

estudis funcionals de la peça previs al llançament de la peça al mercat. També pot resultar 

pràctic en els casos de petites peces concretes de sèrie molt limitada, en què no és necessària 

una gran partida de peces. 

L’aspecte més negatiu és l’aspecte econòmic, tot i que ens els casos esmentats anteriorment 

pot esdevenir la millor solució, tant física com econòmica. La gran inversió deguda a l’elevat 

cost de la maquinària és sens dubte un altre fet rellevant en l’aspecte econòmic. 
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8. Estudi del producte a fabricar  

8.1. Característiques de la peça 

La peça produïda amb el motlle estudiat és un pestell dels armaris elèctrics, el disseny de la 

qual, a part d’estètic, ha d’ésser funcional, esdevenint com a requisit el compliment de les 

característiques físiques i geomètriques exigides pel client. 

L’encaix rectangular ha d’estar fet amb gran precisió (veure Figura 8.1), doncs aquest peça 

forma part d’un conjunt muntat, conjunt maneta-pestell. La resta de geometria no és de gaire 

importància si realitza la funció correcta de pestell, per tant el que s’intenta buscar és la mínima 

quantitat de material a injectar, cosa que s’aconsegueix amb el disseny elegit, doncs la part 

posterior de la peça està buida deixant uns reforços per a tenir la resistència adequada. Per 

aconseguir el bon funcionament del pestell, la part que cal reforçar és la part davantera de la 

peça amb un sobregruix de material. Totes aquestes observacions es reflecteixen al Figura 8.1. 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 

El material amb que es realitza la peça és poliamida PA 6 15% FV (fibra de vidre). 

8.2. Fabricació de la peça 

La peça és fabricada mitjançant el procés d’injecció: de les tremuges plenes de les matèries 

primeres (granza), s’agafen les quantitats necessàries de cada una per formar el compost 

adequat a injectar. Aquest material passa cap a la màquina d’injecció, és aquí on es fa la 

injecció pròpiament dita a través de l’embocadura es transmet el material a l’interior del motlle; 

aquest segueix el seu cicle de tancament i obertura i de refredament, obtenint 16 peces en 

41,52 s. A la Taula 8.1 s’indiquen els temps del cicle d’injecció. 
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22
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0
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Expulsor cap endavant
Expulsor cap enradera
Temps de pausa

Injectar
Dosificar
Refrigeració
Obertura del Motlle

Tancar Motlle
Seguro del Motlle
Temps de pressió de tancament
Grup acionador davanter

     Taula 8.1 

Cal esmentar la importància de la minimització de les pèrdues de material injectat, avui dia la 

tendència és aconseguir pèrdues zero, és a dir tot el material que entra durant la injecció, és el 

just per a formar la peça. 

Per aconseguir aquest important objectiu, només és necessària una gran fluència del material 

per dins el motlle des de la broqueta d’injecció (per on entra el material fos de la màquina 

d’injecció), fins la cavitat del motlle que cal omplir per donar forma a la peça. Per aconseguir 

aqueta bona fluència del material, actualment hi ha dos aspectes importantíssims: 

Broquetes autoescalfades: les broquetes així anomenades, porten incorporades una resistència 

al seu voltant que fa que no es refredi el material mentre aquest està circulant per l’interior de la 

broqueta. Aquesta és una solució acceptable quan no hi ha d’haver grans canals de ramificació 

per injectar diverses peces dins el mateix motlle, i quan la zona que ha de recorre el material 

des de la broqueta d’injecció fins a la cavitat que ha d’omplir, és relativament curta. 

Motlles de canal calent: el canal calent, és una part separada del motlle amb l’objectiu de tenir 

una zona calenta per on circularà el material fos amb gran fluència. Aquest material, es 

distribuirà fins a les diverses broquetes que injectaran les diverses peces d’un mateix motlle. El 

canal calent està situat a la part superior del motlle, és un bloc de geometries diverses segons la 

distribució de les broquetes (veure figures 8.2, 8.3, 8.4, 8.5); una de les cares del bloc, està en 

contacte directe amb la màquina d’injecció (per on li entra el material plàstic), i l’altra cara està 

separada del motlle en si mitjançant uns petits topalls de titani (veure Figura 8.5), per evitar la 

transferència de calor; és d’aquesta cara d’on surten les diferents broquetes d’injecció. El canal 

calent, com ja s’ha indicat, és un bloc que ha de mantenir una certa temperatura perquè el 

material del seu interior flueixi sense cap dificultat, dita temperatura s’aconsegueix amb una 

distribució simètrica de resistències per l’interior del bloc, al mateix temps però cal buscar una 
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bona distribució geomètrica per evitar que aquesta part del conjunt del motlle, s’esclafi 

enormement i es transfereixi la calor o a la màquina d’injecció, o a la resta del motlle, fet que 

provocaria un mal funcionament de la màquina injectora o un greu problema d’obertura del 

motlle degut a les dilatacions del regles o columnes del motlle. 

Els diferents layouts de les resistències, i les diferents formes geomètriques per una bona 

distribució de la calor i al mateix temps una bona refrigeració per no transmetre calor  a les 

altres parts del motlle, són exposats a les figures: Figura 8.2, 8.3, 8.4, 8.5: 

 

 

 

 

Figura 8.2      Figura 8.3 

 

 

 

 

 

  Figura 8.4      Figura 8.5 

8.3. Característiques del material del motlle 

Les diverses plaques del motlle en qüestió són de dos diferents tipus d’acer, segons quina 

siguin les propietats necessàries per la placa s’escull un acer o l’altre: 

Acer 1.2083: és un acer inoxidable martensític aliat al crom amb electro-refinat d’escòria, per tal 

d’aconseguir un millor polit, especialment adequada per útils que han de suportar atacs d’agents 

corrosius, com el PVC i el poliacetat en condicions normals de producció. L’acer 1.2083 es 

caracteritza per la seva bona resistència a la corrosió, una bona mecanització i una excel·lent 

estabilitat dimensional al tractament tèrmic. Normalment es subministra en estat de recuita 
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globular a uns 205 HB de mitja. 

Les principals aplicacions d’aquest acer són: motlles i útils d’injecció de plàstics corrosius 

(PVC...), motlles d’extrusió i injecció de termoplàstics, broquets, elements per a la indústria 

alimentària i farmacèutica. 

Acer 1.1730: és un acer al carboni de trempabilitat limitada, admetent tractament tèrmic de 

bonificació, tremp superficial, essent tenaç el nucli, i caracteritzat per la seva excel·lent 

mecanització. Normalment es subministra en estat de recuita a una duresa de 185 HB. 

 Les principals aplicacions d’aquest acer són: portamotlles, plaques d’assentament, suplements 

d’útils, útils de construcció, eixos i elements normalitzats. 

Altres propietats d’interès com la composició o la nomenclatura es poden observar a les  taules 

A.6 i A.7 d’acers per a la transformació de matèries plàstiques de l’Annex A. 

8.4. Descripció del motlle 

El motlle està format per 5 plaques, veure Figura 8.6. La placa base superior, és on té la cavitat 

per a on es connectarà la màquina injectora. L’acoblament entre la màquina injectora i el motlle 

per a una correcta injecció, es du a terme mitjançant el disc centrador. La placa superior que és 

la segona placa, juntament amb l’anterior, conformaran la part del motlle que estarà fixa a la 

màquina injectora, mentre que les tres plaques restants, formen la part mòbil del motlle. Per tant 

el partage es troba entre aquestes dues parts esmentades, entre la placa superior i la placa 

inferior (veure Figura 8.6). Les plaques superior i inferior, contenen cada una un postís amb les 

cavitats d’injecció de les peces, per tant aquestes dues plaques han d’ésser ben refrigerades, 

tal i com es mostra a la Figura 8.6 amb les diferents sortides d’aigües. 

Els regles, dos regles laterals (veure Figura 8.6), serveixen de guia pel desplaçament de les 

dues plaques expulsores, la superior i la inferior. El moviment d’ambdues plaques fan moure els 

expulsors per treure cada peça de la seva cavitat un cop s’ha obert el motlle (veure Figura 8.6), 

cada peça és expulsada amb cinc expulsors, quatre de dimensions petites, i el darrer una mica 

més gran. La placa base inferior està unida a la màquina d’injecció amb un cargol roscat. 
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Fins ara s’ha descrit les diferents parts del motlle, a la Figura 8.7 es mostra el seu interior. 

A l’interior de la placa base superior es troba la part cònica que no és res més que la zona 

d’acoblament a la màquina d’injecció. A la placa superior s’hi allotja el broquet d’injecció, es 

tracta d’un broquet que porta incorporat una resistència al seu voltant per aconseguir una millor 

injecció, i un millor aprofitament del material ja que és bo que durant l’injecció flueixi 

correctament i dita resistència és qui permet aquesta fluïdesa. És en aquesta mateixa placa a 

on es troba el postís superior, i les quatre columnes de centratge que encaixaran a la perfecció 

a les guies de centratge de la següent placa. Aquesta és una placa que està refrigerada 

mitjançant unes conduccions d’aigua. La placa inferior conté el postís inferior que tanca de 

manera estanca, com totes les plaques, amb el postís superior, formant la cavitat exacta de la 

peça que s’ha d’injectar. Un cop s’ha realitzat la injecció i l’obertura del motlle, la peça queda 

fixada a la cavitat per la part del postís inferior i serà extreta pels expulsors que arriben a la peça 

per la part inferior del motlle (veure Figura 8.7). 

A la Figura 8.7 es pot observar la gran quantitat de forats que han de tenir les plaques 

expulsores, tant la superior com la inferior, per allotjar el gran nombre d’expulsors. A la placa 

base inferior s’observen els forats per on passaran els cargols que uniran les plaques que 

conformen la part mòbil del motlle, aquests també travessen totalment els regles, i una part de 

la placa inferior. A la part central de la placa base inferior hi ha la cavitat per allotjar el tirant 

Placa expulsora 
inferior 

Placa superior 

Placa base 
inferior 

Regles 

Disc centrador 
Placa base 
superior 

Connexions 
d’aigües de 
refrigeració 

Placa inferior 

Partage 

Placa expulsora 
superior 

Columnes Expulsors 

Figura 8.6 
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expulsor, per on s’unirà la part mòbil del motlle a la màquina d’injecció.  

A la Figura 8.7 també es poden observar les quatre columnes que travessen la placa base 

inferior fins la placa inferior. 

 

Les connexions motlle-màquina injectora, comentades anteriorment, queden evidenciades amb 

les figures següents. La Figura 8.8 mostra la connexió de la màquina per la zona d’injecció, 

s’observa la part cònica i el disc centrador; a la Figura 8.9 es mostra la connexió de la part mòbil 

del motlle mitjançant un llarg cargol roscat. 

 

 

 

 

 

  Figura 8.8     Figura 8.9 
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Zona d’acoblament a la 
màquina d’injecció 

Part fixa del motlle 

Figura 8.7 
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A la Figura 8.10 es pot observar les dues parts del motlle ben diferenciades, una serà la part fixa 

del motlle i l’altra la part mòbil; cada cop que la màquina d’injecció obri el motlle per a treure les 

peces injectes ho farà per aquestes dues plaques, és a dir entre la placa superior i la placa 

inferior, essent aquestes les dues plaques mostrades en aquesta figura, és el partage del 

motlle. També a la Figura 8.10 es veuen les columnes i les corresponent guies que serviran per 

a l’obertura i el tancament del motlle. 

 

 

 

 

 

 

  Figura 8.10     Figura 8.11 

A la Figura 8.11 es mostra el conjunt del motlle tancat, les dues plaques de la part fixa del 

motlle, i les plaques restants de la part mòbil. És en aquesta part on es poden veure els dos 

regles laterals, les dues plaques expulsores i tot l’entramat d’expulsors. Cal fer esment que 

degut al pes del motlle, cal un aparell mecanitzat per a moure’l, per tant és necessària l’argolla 

superior que es veu a les Figures 8.10 i 8.11. És a la Figura 8.11 on s’observa que les plaques 

estan numerades per al correcte muntatge del motlle. 

8.5. Descripció del procés de fabricació del motlle 

8.5.1. Introducció teòrica dels càlculs dels temps de fabricació 

En aquest apartat es definiran les diferents suposicions de càlcul, comentant de manera 

precisa, quines han estat les fórmules usades, què significa cada un dels paràmetres que 

intervenen en dites fórmules i quins són els criteris que han estat elegits per a prendre els valors 

dels diferents paràmetres suara esmentats [C.Sierra i JVivancos, 1.999, Tomo I]. Sempre però 

parlant del temps de mecanitzat com el temps en que està l’eina en contacte amb la peça, els 

temps de preparació i de desplaçaments de les eines i moviments de les màquines es 

consideraran posteriorment. 



Pàg. 48  Memòria 

 

Trepats 

Els paràmetres Vc i Av, han estat escollits segons les recomanacions del fabricants. Les 

fórmules usades són: 

Velocitat de tall     [ ]min/mVc =  

Revolucions per minut, rpm  
Broca

cVn
φπ ⋅
⋅

=
1000

    (8.1) 

Avanç per volta/dent    [ ]voltammAV /=  

Avanç de la màquina    [ ]min/mmnAVF va =⋅==   (8.2) 

Longitud del forat     longitudL =  

Temps de foradar     [ ]min==
F

Lt Total
Foradat    (8.3) 

Cal fer un aclariment en quant  a l’hora de comptabilitzar la longitud a foradar. Es tracta de tenir 

en compte el cap de la broca que deixa una part cònica, al final del forat. Si el forat és passant, 

aquest problema desapareix, però és important en els casos que no és passant, així com ens 

els casos que primer cal fer un forat per a un posterior roscat. L’augment de longitud que s’ha 

de considerar és el representat a la Figura 8.12 

 

(8.4) 

           (8.5) 

 

 

 

 

 

    Figura 8.12 

També es realitzaran forats amb fresa, amb plats d’una o vàries plaquetes; en aquests casos el 

càlcul del temps es realitza de la mateixa manera que si es tractes del fresat d’una cabota, 

càlcul que es detalla més endavant. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
2

cot5.0
60
2 αφ

φ

g
tg

Lextra

extrapasforatTotal LPLL +⋅+= 2
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Roscats 

El paràmetre Vc ha estat escollit segons les recomanacions dels fabricants; el pas és l’indica’t a 

les taules de roscats mètrics o de gas, segons el cas . Les fórmules usades són: 

Velocitat de tall     [ ]min/mVc =  

Revolucions per minut, rpm  S’usa l’equació (8.1) 

Avanç de la màquina    [ ]min/mmPasnVF a =⋅==  

Longitud del forat     longitudL =  

Temps de roscat     [ ]min==
F

Lt Roscat
Roscat  (8.6) 

Cal fer esment, que la longitud a usar és la longitud de roscat, va  o la dóna el fabricant o es 

pren igual al pas  pas a  v =⇒  

Mandrinats 

Els paràmetres Vc i Av, han estat escollits segons les recomanacions del fabricants. Les 

fórmules usades són: 

Velocitat de tall     [ ]min/mVc =  

Revolucions per minut, rpm  S’usa l’equació (8.1) 

Avanç per volta/dent    [ ]voltammAV /=  

Avanç de la màquina    S’usa l’equació (8.2) 

Longitud del forat     longitudL =  

Temps de foradar     [ ]min==
F

Lt Total
Foradat  

Cabotes 

Les cabotes es realitzaran amb freses. Per al càlcul del temps, es calcularà la longitud circular 

que recorre la fresa. Aquesta serà una única longitud o vàries longituds segons les diferències 

de diàmetre entre la fresa i el forat, (en cada cas concret es farà l’explicació gràfica convenient). 

L’altre factor important és la profunditat de la cabota, es calcularà el nombre de passades 

necessàries, penetrant en cada una de les passades el que el fabricant recomana segons l’eina 

utilitzada. Els paràmetres Vc i Av, han estat escollits segons les recomanacions del fabricants. 
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Les fórmules que s’usen són: 

Velocitat de tall     [ ]min/mVc =  

Revolucions per minut, rpm  S’usa l’equació (8.1) 

Avanç per dent     [ ]zmmAV /=  

z        Nombre de llavis de la fresa usada 

Avanç de la màquina    [ ]min/mmznAVF va =⋅⋅==  (8.7) 

Nº de passades     
passadarofunditat

rofunditat
passades P

P
N

1  
C  

º abota=  (8.8) 

Longitud de recorregut de la fresa    ( )fresaforatL φφπ −⋅=   (8.9) 

Temps de fresat      [ ]min==
F
LtFresat   (8.10) 

Electroerosió per penetració 

Cada màquina d’electroerosió per penetració, posseeix una gràfica on apareixen les diferents 

marxes a les que la màquina pot anar. La gràfica es divideix en zones segons el desgast 

volumètric que es vol realitzar (veure annex B). En els càlculs següents s’usen dues marxes 

diferents, una per desbast i l’altra per l’acabat. Aquestes dues marxes indiquen quin és el volum 

de material que s’arranca per minut, per tant només cal saber el volum de material a arrancar, i 

ja es pot aconseguir el temps que es tardarà. 

  Desbast  Marxa 423, arranca 175 mm3/min 

  Acabat  Marxa 282, arranca 15 mm3/min 

El temps es calcularà doncs de la següent manera: 

  Desbast  [ ] [ ]minmin
175

1
3

3 =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅=

m
mmVt DesbastDesbast  (8.11) 

  Acabat  [ ] [ ]minmin
15
1

3
3 =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡⋅=

m
mmVt AcabatAcabat  (8.12) 

Electroerosió per fil 

Les màquines d’electroerosió per fil, tenen unes taules a on es diu a quina velocitat es pot anar, 

segons la penetració que es vol tallar H(mm). Per tant en cada cas es mira la H a la que hem 
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d’anar i s’obté la velocitat Speed (mm/min). Només restarà saber el perímetre que es vol tallar i 

fer el càlcul següent, obtenint el temps de mecanització en dita màquina: 

   

          (8.13) 

Tornejats 

Les operacions de tornejat es poden dividir en dues grans modalitats: les operacions de 

desbast, i les d’acabat. Les condicions de tall i de mecanitzat en cada una de les dues vessants, 

són diferents, per això es citarà quines seran les utilitzades en cada un dels casos.  

Operacions de desbast     [m/min] 3025÷=cV   [mm/volta] 25.0=desbasta  

Operacions d’acabat       [m/min] 10070÷=cV   [mm/volta] 18.0=desbasta  

La resta d’expressions usades són: 

Velocitat de tall     [ ]min/mVc =  

Revolucions per minut, rpm  S’usa l’equació (8.1) 

Avanç per volta    [mm/volta]  a  

Avanç      [mm/min]  nava ⋅=    (8.14) 

Temps      [min]  
av

Lt =     (8.15) 

8.5.2. Càlculs dels temps de fabricació de la placa base inferior 

Aquests càlculs estan dividits per cada una de les fases de fabricació, veure Annex A d’aquest 

projecte. En aquest cas en concret, només existeix una única fase. 

 

Fase 10 

1) Col·locació i posicionament de la placa sobre el banc de la màquina, amb l’ajustatge i el 

calibratge adequat. Posada a punt  de les eines necessàries dins del carro automàtic, per a dur 

a terme totes les operacions de la pertinent fase. 

El temps considerat per a realitzar dita operació és d’uns 20 minuts. Aquest temps ha estat 

estimat d’una manera pràctica, observant l’operari mentre realitzava l’operació. 

   

[ ] [ ]minmin1
=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡⋅⋅=

mmSpeed
mmPt Perímetre

[min] 201 =t
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2) Forat passant de Ø 40 amb plat de Ø25 

[m/min] 200=cV  

2540[rpm][rpm] 48.2546
25
10002001000

≈=
⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
πφπ plat

cVn  

 plaquetes 3 deplat un ser per  3 ==z  

[mm/volta]25.0
100
25

100
a :seria  teòricala fabricant, del dada  [mm/volta] 15.0 v ==== plat

va
φ

 

[mm/min] 1143325400.15zna v =⋅⋅=⋅⋅=F  

 passades 64 
5.0

32
passada 1 Prof
Total Profpassades º ===den  

 ( ) ( ) [mm] 12.472540 =−⋅=−⋅= πφφπ platforatL  

[min] 64.264
1143

12.47passades de nº =×=×=
F
Lttaladrat  

[min] 64.22 =t  

3) Quatre forats passants de Ø 19.5 amb broca de Ø19.5, de 32mm de longitud 

[m/min] 80=cV  

[rpm] 1306
5.19

1000801000
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
πφπ plat

cVn  

[mm/volta]19.0
100

5.19
100

a :  teòricala fabricant, [mm/volta]1.0 v ==== plat
va

φ
 

[mm/min] 6.13013060.1na v =⋅=⋅=F  

[mm] 32=foratL  

][6][6.5
60
2

5.19

60
2 mmmm

tgtg
Lextra ≈=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

φ

 

[mm] 38632 =+=+= extraforatTotal LLL  
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[min] 29.0
6.130

38
===

F
Lt total

taladrat  

[min] 29.01 =foratt    

[min]16.129.043 =⋅=t  

4) Quatre mandrinats de Ø 20 amb mandrí de Ø20, de 32mm de longitud 

[m/min] 80=cV  

[rpm] 127524.1273
20

1000801000
≈=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
πφπ plat

cVn  

fabricant del dada [mm/volta]1.0=va  

[mm/min] 5.12712750.1na v =⋅=⋅=F  

 25.0
5.127

32
1 ===

F
Lt mandrinat  

Cal esmentar que en el mandrinat, com ja existeix un forat previ, no cal fer la consideració 

d’afegir la longitud extra de la punta de la broca. Es considera que el mandrí ja talla des del 

primer fil. 

Per tant sabent el temps que es tarda en fer un dels mandrinats, es pot calcular el temps total 

d’aquesta operació. 

 [min]125.044 1 =⋅=⋅= mandrinatTotal tt  

[min]14 =t  

5) Quatre cabotes de Ø 25 per 4.5mm de profunditat, amb una fresa de plaquetes de Ø16 

Com ja existeixen els forats de Ø20mm, la fresa planejarà orbitant amb un únic diàmetre, doncs 

la zona a fresar és de 25-20=5mm de diàmetre, que realment el que es fresarà, serà de 2.5mm. 

La fresa de Ø16 permet fresar 16·0.7=11.2>2.5mm. 

Explicació gràfica Figura 8.13: 

 

 

     Figura 8.13 
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[m/min] 200=cV              

[rpm] 39798.3978
16
10002001000

≈=
⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
πφπ fresa

cVn  

fabricant del dada [mm/volta]07.0=va  

plaquetes 2 deplat un ser per 2 ==z  

[mm/min] 06.557297930.07zna v =⋅⋅=⋅⋅=F  

 passades 9 
5.0
5.4

passada 1 Prof
Total Profpassades º ===den  

( ) ( ) [mm] 27.281625 =−⋅=−⋅= πφφπ platforatL  

[min] 456.09
06.557
27.28passades de nº 1 =×=×=

F
Lt cabota  

[min]824.1823.1456.044 1 ≈=⋅=⋅= cabotatotal tt  

[min] 824.15 =t  

6) Xamfrans de 0.5 per 45º a totes les arestes. 

El temps per a realitzar totes les operacions de aixamfranar, realitzades un cop finalitzades totes 

les operacions anteriors, ha estat mesurat experimentalment, tardant-ne un total de 5.3[min]. 

[min] 3.56 =t    

Havent realitzat els càlculs dels temps de totes les operacions, només resta calcular el temps 

necessari per a construir aquesta peça: 

         ( )  [min] 924.313.5824.1116.164.220 1 =+++++=Σ= = i
n
iTotal tt  

[min] 924.31inferior  base  =Placat     

Aquest ha estat un exemple genèric de càlcul del temps per una peça en concret, per veure els 

càlculs detallats de totes les peces consultar l’Annex A d’aquest projecte. 

8.5.3. Fases de fabricació 

Cada una de les peces del conjunt del motlle es realitzen per fases.  La quantitat de fases 

necessàries per a realitzar una peça varia en funció de la quantitat d’operacions que cal realitzar 
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en dita peça, així com segons la quantitat de màquines per les que ha de passa la peça per a 

realitzar cada una de les operacions. A l’annex B d’aquest projecte es poden consultar totes les 

fases detallades de les diverses peces que conformen el motlle. A la Figura 8.14 es mostra el 

full de l’única fase de la placa base inferior. 

Oper
Nº prep. ejec. Total
1 20 20
2 2,63 2,63
3 1,16 1,16
4 1 1
5 1.83 1,83
6 5,3 5,3

RPM F Fz=Av Vc
rpm mm/min mm/z m/min

0,1 80
0,1 80

2546 1145,91 0,15 200
0,15 100

3979 557 0,07 200

Data
m-001 11/06/2004 X.Busquets 11/06/2004 Molprex 11/06/2004

Nº Data Nom Data
Modificació Modificat per Comprovat per

Nom

Eina de xamfranar 45º Eina de xamfranar de 45º
Fresa de plaquetes de Ø 16 r 0,8 Plat de 2 plaquetes

Mandril de Ø20 Mandril regulable
Fresa de plaquetes Ø25 r 0,8 Plat de 3 plaquetes

Eines
Descripció Especificacions

Broca Ø19,5 Broca de plaquetes

4 Cabotes Ø25 x 4,5
Xamfrans de 0,5 x 45º a les arestes

4 Forats passants de Ø19,5 previs Ø20
4 Mandrinats de Ø20

Col.locació i posicionament peces Micròmetres d'interiors
1 Forat passant de Ø40 amb plat Ø25 Peu de rei

DESCRIPCIÓ DE LA FASE
Realització d'un forat passant de Ø40 i de  4 forats passants de Ø20 amb cabotes de Ø25

DESCRIPCIÓ temps (min/peça) ELEMENTS DE CONTROL

Nº de peces: 1 Resistència:
Conjunt: Baldo Armari Material:

Peça: Placa Base Inferior Máquina: Centre de mecanitzat

Molprex FULL DE FASE Nº Fase
10

 

Figura 8.14 
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8.5.4. Temps totals 

En aquest apartat es detalla el temps total de fabricació del motlle, desglossant al màxim cada 

un dels temps. En totes les taules que apareixeran en aquest apartat, s’usen una sèrie 

d’abreviatures per a una major claredat dels resultats. És per aquest motiu que previ a dites 

taules es mostrarà una llegenda amb les abreviatures usades. Referent el nom de cada peça, 

s’ha preferit usar una codificació alfa-numèrica. 

Llegenda de noms i d’abreviatures: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Taula 8.4, s’indiquen quins han estat els temps esmenats per preparar cada una de les 

màquines per a cada una de les peces concretes, així com el total del temps de preparació per 

cada màquina. En la Taula 8.5, es posen de manifest els temps propis de mecanitzat de cada 

peça en cada màquina, i el temps total de cada màquina mecanitzant.  

Cal esmentar que aquests temps de mecanitzat només són els temps en que l’eina està en 

contacte amb la peça, sense considerar cap dels desplaçaments necessaris, i en el cas de 

l’electroerosió, cap del moviments realitzats per a l’orbitatge de dit mecanitzat.  

 

A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8
A.2.9
A.2.10
A.2.11.1
A.2.11.2
A.2.11.3
A.2.11.4
A.2.11.5
A.2.11.6
A.2.11.7
A.2.11.8
Prep.
Mec.
Movi.
Ele.Penetra
Elec. Fil

Placa base inferior
Placa base superior

Elèctrode inferior tope desbast
Elèctrode punxó superior acabat

Placa expulsora superior
Placa inferior
Placa superior
Postís inferior

Elèctrode punxó superior desbast

Placa expulsora inferior

Elèctrode figura inferior desbast
Elèctrode figura superior acabat
Elèctrode figura superior desbast
Elèctrode inferior tope acabat

Postís superior
Punxó inferior
Punxó superior
Elèctrode figura inferior acabat

Temps de preparació
Temps de mecanitzat
Temps de moviment
Electroerosió per penetració
Electroerosió per fil
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 Taula 8.4: Temps de preparació de les màquines 

Nota: el total horitzontal, és el temps de preparació que s’usa per cada peça; el total vertical, és 

el temps total que cada màquina tarda en preparació contant totes les peces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Taula 8.5: Temps de mecanitzat (contacte eina-peça) 

Nom Peça Prep.Fresat CNC Prep. Ele. Penetra. Prep. Elec. Fil Prep.Tornejat Prep.Rectificat TOTAL Prep.
Nº t [min] t [min] t [min] t [min] t [min] t [min]

A.2.1 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50
A.2.2 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
A.2.3 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
A.2.4 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
A.2.5 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
A.2.6 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00
A.2.7 49,00 20,00 15,00 0,00 0,00 84,00
A.2.8 36,00 23,00 17,00 0,00 0,00 76,00
A.2.9 23,00 0,00 25,00 0,00 0,00 48,00
A.2.10 0,00 23,00 0,00 19,00 24,00 66,00
A.2.11.1 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
A.2.11.2 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
A.2.11.3 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
A.2.11.4 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
A.2.11.5 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
A.2.11.6 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
A.2.11.7 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
A.2.11.8 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
TOTAL 597,50 66,00 57,00 19,00 24,00 763,50

Nom Peça Mec. Fresat CNC Mec. Ele. Penetra. Mec. Elec. Fil Mec. Tornejat Mec. Rectificat TOTAL Mec.
Nº t [min] t [min] t [min] t [min] t [min] t [min]

A.2.1 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 16,82
A.2.2 11,92 0,00 0,00 0,00 0,00 11,92
A.2.3 9,85 0,00 0,00 0,00 0,00 9,85
A.2.4 81,99 0,00 0,00 0,00 0,00 81,99
A.2.5 141,37 0,00 0,00 0,00 0,00 141,37
A.2.6 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00 111,22
A.2.7 85,63 266,32 81,12 0,00 0,00 433,07
A.2.8 52,60 244,40 9,77 0,00 0,00 306,77
A.2.9 8,98 0,00 6,80 0,00 0,00 15,78
A.2.10 0,00 12,10 0,00 2,46 4,30 18,86
A.2.11.1 52,46 0,00 0,00 0,00 0,00 52,46
A.2.11.2 52,46 0,00 0,00 0,00 0,00 52,46
A.2.11.3 61,06 0,00 0,00 0,00 0,00 61,06
A.2.11.4 61,06 0,00 0,00 0,00 0,00 61,06
A.2.11.5 35,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,92
A.2.11.6 35,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,92
A.2.11.7 42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88
A.2.11.8 42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88
TOTAL 905,02 522,82 97,69 2,46 4,30 1.532,29
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Nota: el total horitzontal, és el temps de mecanitzat que s’usa per cada peça; el total vertical, és 

el temps total que cada màquina tarda en el mecanitzat contant totes les peces. 

El fet d’ometre ens els càlculs de l’apartat anterior tots el temps de moviment de les eines, és a 

dir, dels desplaçaments que tota eina realitza dins la màquina per un correcte posicionament, 

dels temps d’aproximació i allunyament de l’eina a la peça alhora de realitzar qualsevol de les 

operacions de mecanitzat, i a la resta de moviments, fa necessària una aproximació de tots 

aquests temps. Aquests factors correctors per fer més real els càlculs dels temps de fabricació 

de cada una de les peces, han estat trobats d’una manera experimental, mesurant i fent la mitja 

dels temps de desplaçament en tots els mecanitzats. Per altra banda, els temps de 

desplaçament en les màquines d’electroerosió per penetració, són menyspreables, però s’ha de 

considerar el temps en que la màquina orbita per aconseguir les mides desitjades. Aquest 

factor, mesurat experimentalment, és de 3.5 vegades el temps de mecanitzat calculat. Aquest 

factor també és aplicable a les màquines d’electroerosió per fil, per considerar els moviments en 

les operacions. 

A la Taula 8.6, es mostra els càlculs dels temps de mecanitzats amb totes aquestes 

consideracions. 

Nom Peça Mec. Fresat CNC Mec. Ele. Penetra. Mec. Elec. Fil Mec. Tornejat Mec. Rectificat TOTAL Mec.
Nº t [min] t [min] t [min] t [min] t [min] t [min]

A.2.1 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50
A.2.2 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
A.2.3 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
A.2.4 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
A.2.5 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
A.2.6 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00
A.2.7 49,00 20,00 15,00 0,00 0,00 84,00
A.2.8 36,00 23,00 17,00 0,00 0,00 76,00
A.2.9 23,00 0,00 25,00 0,00 0,00 48,00
A.2.10 0,00 23,00 0,00 19,00 24,00 66,00
A.2.11.1 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
A.2.11.2 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
A.2.11.3 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
A.2.11.4 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
A.2.11.5 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
A.2.11.6 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
A.2.11.7 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
A.2.11.8 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
TOTAL 597,50 66,00 57,00 19,00 24,00 763,50
     

Taula 8.6: Temps de mecanitzat. 
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Nota: el total horitzontal, en la Taula 8.6, és el temps de mecanitzat total que s’usa per cada 

peça; el total vertical, és el temps total que cada màquina tarda en el mecanitzat total contant 

totes les peces. 

Considerant els temps de mecanitzat, els temps de preparació i els de moviments per a cada 

peça i per cada màquina, a la Taula 8.7, es mostra el temps que cada peça passa a cadascuna 

de les diferents màquines. Si es realitza un sumatori horitzontal, s’obté el temps necessari per a 

fabricar dita peça, es tracta de la columna del total vertical. Per contra, si es fa un sumatori 

vertical referent a cadascuna de les màquines, el que s’obté, és el temps que cada màquina 

inverteix en la fabricació de dita peça, es mostra a les dues últimes files.  

Nom Peça Fresa CNC Ele. Penetra. Elec. Fil Torn Rectificadora TOTAL 1 Peça
Nº t [min] t [min] t [min] t [min] t [min] t [min]

A.2.1 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 65,55
A.2.2 49,80 0,00 0,00 0,00 0,00 49,80
A.2.3 46,63 0,00 0,00 0,00 0,00 46,63
A.2.4 222,98 0,00 0,00 0,00 0,00 222,98
A.2.5 467,43 0,00 0,00 0,00 0,00 467,43
A.2.6 384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 384,05
A.2.7 263,08 1.218,44 380,04 0,00 0,00 1.861,56
A.2.8 167,50 1.122,80 60,97 0,00 0,00 1.351,27
A.2.9 45,45 0,00 55,60 0,00 0,00 101,05
A.2.10 0,00 77,45 0,00 25,14 34,75 137,34
A.2.11.1 156,15 0,00 0,00 0,00 0,00 156,15
A.2.11.2 156,15 0,00 0,00 0,00 0,00 156,15
A.2.11.3 179,65 0,00 0,00 0,00 0,00 179,65
A.2.11.4 179,65 0,00 0,00 0,00 0,00 179,65
A.2.11.5 110,80 0,00 0,00 0,00 0,00 110,80
A.2.11.6 110,80 0,00 0,00 0,00 0,00 110,80
A.2.11.7 127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 127,20
A.2.11.8 127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 127,20
TOTAL [min] 2.860,05 2.418,69 496,61 25,14 34,75 5.835,23
TOTAL [h] 47,67 40,31 8,28 0,42 0,58 97,25  

Taula 8.7: Temps total de fabricació 

Havent realitzat tots els càlculs anteriors, i sabent la quantitat de cadascuna de les peces que 

conté el motlle, es pot calcular el temps total de fabricació de dit motlle, veure Taula 8.8. Aquest 

és de 237.24 hores. Cal notar que aquestes hores falta comptar el temps de disseny, el 

d’ajustatge i el de verificació. 
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Nom Peça Quantitat TOTAL 1 Peça TOTAL
Nº Nº t [min] t [min]

A.2.1 1 65,55 65,55
A.2.2 1 49,80 49,80
A.2.3 1 46,63 46,63
A.2.4 1 222,98 222,98
A.2.5 1 467,43 467,43
A.2.6 1 384,05 384,05
A.2.7 2 1.861,56 3.723,11
A.2.8 2 1.351,27 2.702,53
A.2.9 16 101,05 1.616,80
A.2.10 16 137,34 2.197,40
A.2.11.1 3 156,15 468,45
A.2.11.2 2 156,15 312,30
A.2.11.3 3 179,65 538,95
A.2.11.4 2 179,65 359,30
A.2.11.5 3 110,80 332,40
A.2.11.6 1 110,80 110,80
A.2.11.7 3 127,20 381,60
A.2.11.8 2 127,20 254,40
TOTAL [min] 14.234,47
TOTAL [h] 237,24  

Taula 8.8: Temps total per a la realització del motlle 

Concloent aquest apartat dels càlculs, es detalla el temps total de fabricació del motlle en 

qüestió, només deixant de banda el temps que es tarda en els tractaments tèrmics, que són 

temps que no s’han de considerar com a temps de producció de taller, doncs són operacions 

realitzades a empreses externes. El cost però d’aquests tractaments queda considerat dins dels 

costos totals de producció. 

Considerant un total de 60 hores de projectes i disseny (inclou també el temps de relació amb el 

client), un total de 23 hores en quant a l’ajustatge, i unes 20 hores de verificació, el temps total 

emprat per a la construcció del motlle és aproximadament de 340 hores. 

237,24
20
23
60

Total 340,24 hores 

Hores de fabricació
Hores de verificació
Hores d'ajustatge
Hores de disseny

 

8.6. Estimació dels costos i del preu de venda del motlle 

A l’estudi de la viabilitat econòmica es mostrarà en detall tots els costos, la inversió necessària i 

la rendibilitat per a crear una empresa que es dediqui a realitzar motlles com l’estudiat. És 

d’aquest estudi que se’n desprèn el preu hora del taller veure apartat 8.9. Per tant sabent les 
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hores necessàries per la fabricació d’un motlle i el preu hora del taller, es pot obtenir el preu del 

motlle: 

€22,052.15€24,4424,340ºPr =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡×⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=×=

horamotlle
horeshorapreufabricacióhoresNMotlleeu  

Per tant el preu de venta del motlle en qüestió és de 15.052,22€, tractant-se d’un preu bastant 

real en el mercat actual, per un motlle de gran precisió. 

8.7. Gestió dels residus d’un taller dedicat a la fabricació de motlles 

El residus que es produeixen en aquests tipus de tallers són bàsicament de dos tipus: els 

produïts pels excedents dels materials en els mecanitzats (ferritges, trossos de metall no 

aprofitables ...), i els residus produïts pels olis refrigerants i taladrines. Cal fer esment també 

dels residus produïts a l’àrea tècnica i a les oficines, que són molt menys en quantitat però no 

deixen de ser importants per a construir una empresa sostenible amb el medi ambient; aquests 

residus són: papers i cartrons, cartutxos de tinta d’impressores, tòners de les màquines 

fotocopiadores i del plotter, i bateries no recarregables. 

Els papers i cartrons es seleccionen i es reciclen portant-los als contenidors dedicats per 

aquests productes, és fa el mateix per a les bateries no recarregables. Pel que  fa als cartutxos 

de tinta i tòners, es retornen a l’empresa proveïdora, doncs retorna una part de l’import del 

cartutx retornat. 

Pel que fa als residus pròpiament dits, són empreses externes dedicades al recull de residus qui 

s’encarreguen del reciclatge. La ferritja i trossos d’acer sobrants, es posen en containers. 

Periòdicament aquests containers són buidats per les empreses encarregades. Les taladrines i 

els olis bruts que no es poden reutilitzar, són emmagatzemats en uns recipients estancs, uns 

bidons que seran retirats per l’empresa externa per portar-los a una planta de reciclatge. 

8.8. Reciclabilitat del producte 

Avui en dia en el mercat actual d’importants i ràpids canvis en els productes, fa que molts cops 

la vida d’un motlle no sigui de llarga durada. La durada d’un motlle en funcionament depèn en 

gran part de si el producte fabricat amb dit motlle té una gran acceptació en el mercat o no. 

Un tipus de reciclabilitat molt estesa deguda a la estandarització de molts components que 

presenten molts productes similars, és l’aprofitament de molts motlles amb petits retocs 

d’algunes parts d’aquest per a fabricar un nou model d’una peça. Si es tracta d’un conjunt de 
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peces que conformen un producte nou al mercat, en la posterior modificació del model, 

probablement s’usin els motlles anteriors (segons sigui el seu estat de vida), per a fer parts dels 

components que no es modificaran i fins i tot es poden arribar a aprofitar els motlles antics 

modificant-los lleugerament per aconseguir les peces de les noves aplicacions. 

Quan un motlle ja ha realitzat la seva funció i no es pot utilitzar per a fer cap altra peça, llavors la 

reciclabilitat d’aquest motlle és molt diferent. Es pot vendre l’acer usat com si es tractés de 

material d’acer sobrant, perquè es torni a fondre l’acer i es torni a utilitzar, i es pot recuperar 

algun dels elements instal·lats al motlle com són els controladors de temperatura, entre altres. 

Cal tenir en compte abans de reciclar un motlle, quina és la funció de la peça que s’ha produït 

amb dit motlle, si es tracta d’una peça que en futur se n’hauran de fer més, si és una peça que 

forma part d’un conjunt que en el dia de la seva reparació no es deixi el conjunt sense 

funcionalitat per culpa de la no existència d’aquesta peça. En el cas de l’automoció cada motlle 

es guarda amb la corresponent numeració i correcte etiquetatge, doncs són peces de gran 

importància en que no es poden permetre reciclar el motlle per si posteriorment es necessita 

aquest. Per contra en el sector del plàstic dedicat a les joguines, els motlles usats poden ser 

reciclats, doncs la vida estimada de la joguina és molt curta i és clar que no es farà cap 

exemplar de cap peça per a reparar una joguina determinada, econòmicament no seria viable. 
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9. Implementació del procés  

9.1. Elecció de la maquinària 

9.1.1. Quantitat de maquinària 

Per a la correcta elecció de la maquinària es necessari comptar quantes màquines es 

necessiten de cada tipus per a poder aconseguir la producció desitjada anual de motlles. 

Aquest és un càlcul ben senzill, es suposa una producció de 150 motlles l’any, amb les taules 

dels temps de l’apartat anterior, es pot saber la quantitat de temps invertit en cada màquina per 

a realitzar cada una de les peces que conformen el motlle (veure Taula 9.1); amb la quantitat de 

motlles que es volen obtenir s’obté la quantitat d’hores anuals que es necessiten de cada 

tipologia de màquines (hores de fresa de CNC, hores d’electroerosió per penetració, hores 

d’electroerosió per fil, hores de torn i hores de rectificadora) (veure Taula 9.2). 

Nom Peça Fresa CNC Ele. Penetra. Elec. Fil Torn Rectificadora TOTAL 1 Peça
Nº t [min] t [min] t [min] t [min] t [min] t [min]

A.2.1 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 65,55
A.2.2 49,80 0,00 0,00 0,00 0,00 49,80
A.2.3 46,63 0,00 0,00 0,00 0,00 46,63
A.2.4 222,98 0,00 0,00 0,00 0,00 222,98
A.2.5 467,43 0,00 0,00 0,00 0,00 467,43
A.2.6 384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 384,05
A.2.7 526,15 2.436,88 760,08 0,00 0,00 3.723,11
A.2.8 335,00 2.245,60 121,93 0,00 0,00 2.702,53
A.2.9 727,20 0,00 889,60 0,00 0,00 1.616,80
A.2.10 0,00 1.239,20 0,00 402,20 556,00 2.197,40
A.2.11.1 468,45 0,00 0,00 0,00 0,00 468,45
A.2.11.2 312,30 0,00 0,00 0,00 0,00 312,30
A.2.11.3 538,95 0,00 0,00 0,00 0,00 538,95
A.2.11.4 359,30 0,00 0,00 0,00 0,00 359,30
A.2.11.5 332,40 0,00 0,00 0,00 0,00 332,40
A.2.11.6 110,80 0,00 0,00 0,00 0,00 110,80
A.2.11.7 381,60 0,00 0,00 0,00 0,00 381,60
A.2.11.8 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 254,40
TOT. [min] 5.582,98 5.921,68 1.771,61 402,20 556,00 14.234,47
TOT. [h] 93,05 98,69 29,53 6,70 9,27 237,24

     Taula 9.1 

Sabent les hores necessàries de cada màquina per fer un motlle, només resta fer el càlcul de 

les hores totals anuals (veure Taula 9.2), considerant que es realitzen 150 motlles en un any. 

Cal saber el nombre d’hores que cada màquina pot treballar; encara que les màquines 

d’electroerosió poden treballar tots els torns i també les nits, es considera que es realitzen dos 

torns de vuit hores cada torn, i que el nombre de dies laborals en un any són 250 dies. Així 
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doncs el còmput total d’hores anuals que pot realitzar cada màquina són 250 dies per 16 hores 

cada dia, és a dir de 4.000 [h/anuals]. 

  Fresa CN Elec. Pene. Elec. Fil Torn Rectificadora TOTAL 
TOTAL 

[hores/motlle] 93,05 98,69 29,53 6,7 9,27 237,24 
       
 Fresa CN Elec. Pene. Elec. Fil Torn Rectificadora TOTAL 

TOTAL 
[h/150motlles] 13.957,5 14.803,5 4.429,5 1.005 1.390,5 35.586 

     Taula 9.2 

Amb totes les dades suara esmentades, ja es pot calcular el nombre de cada tipus de màquines 

necessàries 

màquinapossibleshores
snecessàrietreballsdehoresmàquinesN

1
º =    (9.1) 

Centres de mecanitzat: (Freses de CNC) 

mecanitzatdecentresmàquinesN 449,3
000.4

5,957.13º ⇒==  

Es necessiten quatre freses de CNC 

Màquina d’electroerosió per penetració: 

penetraciópersióelectroerodmàquinesmàquinesN '47,3
000.4

5,803.14º ⇒==  

Si es suposa que treballen soles i per tant que poden treballar  20 hores cada dia, es té: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

any
hores

any
dies

dia
h 000.525020  

penetraciópersióelectroerodmàquinesmàquinesN '396,2
000.5

5,803.14º ⇒==  

Si es realitzen els mateixos càlculs suposant que es deixen treballar les màquines les 24 hores 

del dia els 250 dies a l’any, tres màquines d’electroerosió per penetració són suficients. 

Concloent es necessiten tres màquines d’electroerosió per penetració. 

Màquina d’electroerosió per fil: 

fildesióelectroerodmàquinesmàquinesN '211,1
000.4

5,429.4º ⇒==  
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Si es fes el supòsit de 5.000 hores anuals, una màquina d’electroerosió per fil seria suficient, 

però el perill de saturació (en cas d’averia de la màquina) que podria causar el fet de tenir 

només una única màquina d’aquestes característiques, es desestima aquesta opció i 

s’instal·laran dues màquines d’electroerosió per fil. 

Torn Control Numèric: 

numèriccontroldetornhhmàquinesN 1000.4005.1º ⇒<=  

Un únic torn de control numèric és suficient. 

Rectificadora plana: 

planaorarectificadhhmàquinesN 1000.45,390.1º ⇒<=  

A més de totes les màquines citades fins al moment el taller també disposarà de: 

- Una fresa de desbast 

- Un taladro de peu 

- Una serra 

- Un duròmetre 

- Un equip de mesura i inspecció sense contacte en 2D amb calculador inclòs. 

- Una taula universal de precisió  

 - Aparells varis de metrologia i verificació. 

9.1.2. Elecció de la maquinària 

L’elecció de la maquinària ha d’ésser un equilibri entre, aplicacions necessàries de les 

màquines i els preus d’aquestes. Cal però fer un estudi previ de quines són les aplicacions 

necessàries i de quines es poden prescindir. 

En quant als centres de mecanitzats es tracta d’un problema complex pel fet del nombre de 

variables que intervenen i la diversitat dels factors a considerar. És clar que en qualsevol cas 

existeixen sempre uns factors claus com ara: la tipologia de les peces a produir (dimensions i 

complexitat); si es tracta de producció en sèrie o no (peces úniques); les especificacions 

tècniques (toleràncies a aconseguir); l’entorn a on s’ha d’ubicar i ha de treballar la màquina. 

Per una adequada selecció de la màquina, cal que es conegui amb exactitud quines són les 

necessitats de producció i posteriorment si és necessari o no que la màquina sigui de control 

numèric.  
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Els factors que fan necessària la incorporació del control numèric en aquests tipus de màquines 

són: 

- El nombre de peces que forma cada lot: per tirades mitjanes i llargues, l‘opció del control 

numèric és una opció més rentable. Tot i que en el cas dels motlles la majoria de peces 

són específiques per a cada motlle. 

- La complexitat de les peces: en moltes ocasions el control numèric és imprescindible per 

a realitzar peces amb un cert grau de complexitat geomètrica. Aquest és un aspecte 

molt important en la construcció de motlles i matrius. 

- La precisió requerida: quan els marges de les toleràncies són molt estrets, el control 

numèric és una opció preferible; a més si també es vol una bona repetibilitat per a 

produccions en sèries és la millor opció. 

Deixant de banda tots aquests aspectes, l’elecció final ha de tenir en compte els següents 

factors:  

- Les dimensions de la taula de treball 

- El sistema de canvi de pallets 

- El nombre d’eixos 

- El tipus i la capacitat del magatzem automàtic d’eines de la màquina 

- Les característiques del control a equipar 

- Cargol orientable (husillo) 

- Possibilitats de comunicació 

- Aplicacions de verificació i digitalització de peces 

- Sistema d’evacuació de la ferritja 

- Sistemes de projecció d’olis i “taladrina” 

- Robustesa mecànica 

- Rapidesa, potència, parell 

- Precisió i repetibilitat 

- Comportament dinàmic (estabilitat, vibracions) 

- Qualitat dels components i accessoris 

- Sistemes de seguretat per l’operari 
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- Ergonomia 

- Dimensions generals de la màquina 

- Pes 

- El control que usa dita màquina (potència de càlcul, opcions de programació, 

memòria,llenguatge de programació, fàcil aplicació CAD/CAM ...) 

És evident que l’elecció a més d’aquest factors claus també dependrà de la confiança 

dipositada en una marca en concret, per haver mantingut relacions anteriors; segons el control 

que usi una marca en concret i també segons les condicions econòmiques de l’empresa. 

En la resta de màquines governades amb control numèric, el torn i les màquines d’electroerosió, 

les consideracions vistes fins aquest moment són també d’utilitat i de guia per a prendre la 

correcta decisió en quant a la compra. Cal fer esment de les dues principals tendències futures 

de les màquines regides pel control numèric, per una banda l’augment de prestacions actuals o 

millores quantitatives i per altra banda les millores qualitatives. Algunes d’aquestes millores són:  

- El desenvolupament de sistemes d’accionament i control pel mecanitzat a alta velocitat. 

- L’ús de pantalles tàctils com a mitjà de programació i control. 

- Els sistemes de correcció automàtica de la trajectòria basats en les variacions de 

temperatures, el desgast d’eines o la mesura de les peces durant el procés de 

mecanitzat. 

- La incorporació de funcions de comunicació per la integració de centres de mecanitzats 

en entorns robotitzats: comunicació amb altres màquines, robots, braços manipuladors, 

vehicles guiats automàticament, magatzems centralitzats d’eines, ordenadors... Es 

tracta de funcions de transmissió, sincronisme, verificació i de comandament. 

Amb totes aquestes consideracions i havent consultat les principals marques existents al 

mercat, fabricants de maquinària d’aquestes característiques les màquines escollides són les 

citades a continuació (veure Taula 9.3); per veure el cost detallat de tot el conjunt de 

maquinària, eines i altre útils, veure estudi de viabilitat corresponent a l’apartat 10 d’aquest 

projecte. 
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Maquinària  Marca Unitats Preu [€/u] 
Pont grua Vinca 1 21.040 
Fresa de desbast Kondia 1 18.300 
Rectificadora plana Txurtxil 1 36.060 
Freses de CNC Kondia 4 72.000 
Electroerosió penetració CHARMILLES Charmilles 3 72.000 
Electroerosió amb fil CHARMILLES Charmilles 2 108.180 
Torn CNC Mazak 1 33.000 
Taladros de peus Perless 1 4.810 
Serra Perless 1 3.005 
Duròmetre UNCETA Unceta 1 7.820 
Equip de mesura i inspecció sense contacte      
en 2D amb calculador inclòs Unceta 1 9.620 
Taula universal de precisió Unceta 1 275 
Aparells varis de metrologia Unceta 1 18.000 

     Taula 9.3 

9.2. El layout 

9.2.1. Introducció 

El Layout tracta l’organització de tota la maquinària i dels fluxos, dins del taller, segons l’espai 

disponible. És projectar una correcta distribució de la maquinària per a un millor rendiment del 

procés. És evident que el Layout ha d’ésser diferent  en els casos en que es segueix una 

producció en sèrie i en els casos en que la producció gairebé és de peces úniques; en el primer 

cas caldrà l’organització de les màquines orientades a obtenir la peça final, mentre que en el 

segon cas serà bo tenir les màquines agrupades per funcions semblants. 

9.2.2. Alternatives 

Existeixen vàries alternatives per aconseguir el Layout adequat segons cada taller o empresa 

concreta. Les tres principals alternatives són, l’orientada  al producte, l’orientada  al procés i la 

mixta. 

Orientada al producte: la distribució de les màquines ha de ser tal que la peça va seguint 

l’evolució física; passarà de ser matèria primera a ser una peça acabada. A la primera estació 

de treball es realitza la primera operació, a la segona estació la segona operació i així fins la 

enèsima operació obtenint la peça acabada. 

Aquest tipus de distribució és usada en produccions en sèrie, tenint en compte que en algun 
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dels punts de la fabricació de la peça es pot produir un coll d’ampolla; per evitar-lo caldrà doblar 

o triplicar alguna de les estacions de treball, aquelles on el temps de fabricació sigui gran. 

Orientada al procés: la distribució de les màquines ha d’ésser aquella en que permeti una gran 

flexibilitat en el procés que es du a terme. És més important el procés que la peça en si, servirà 

docs per tallers a on poques vegades es fan dues peces idèntiques, però gairebé sempre es 

realitzen ordenadament operacions similars per aconseguir dites peces.  

La principal característica d’aquesta distribució, es la col·locació de la maquinària per grups de 

treball amb un fàcil flux de moviment entre elles. Les peces obtingudes seran diferents però el 

procés per a obtenir-les són molt similars. 

Mixta: es tracta d’una combinació de les dues anteriors; s’ha de considerar quan cal una 

producció en sèrie i al mateix temps és interessant una agrupació per sectors de la maquinària. 

9.2.3. Solució adoptada 

Cal separar clarament dins del taller les diverses àrees, com són, l’àrea de mecanització 

pròpiament dita, l’àrea de muntatge i ajustatge, i l’àrea de verificació. Evidentment cal deixar clar 

 que l’àrea de l’oficina tècnica està dins del taller però totalment separada físicament d’aquest, 

però amb un fàcil accés per la forta dependència que existeix entre els dissenyadors i 

programadors i els operaris de les màquines. Dins de cada àrea cal també una bona distribució, 

agrupant les màquines de característiques similars, és a dir a una zona tots els centres de 

mecanitzat, un altre grup amb les màquines d’ electroerosió, la zona dels torns... 

Cal considerar que els operaris que el taller disposa seran operaris altament qualificats i 

totalment capacitats per dur vàries màquines de control numèric a l’hora. A més a més diferents 

operaris manipularan tant els centres de mecanitzats com les màquines d’electroerosió, per 

obtenir una gran flexibilitat en totes les tasques del taller, cosa que és molt interessant, en tallers 

d’aquestes característiques similars. Amb totes aquestes consideracions es conclou que la 

millor solució és una distribució en forma d’U, allotjant l’oficina tècnic a la part oberta de la U. La 

part central estarà ocupada per diverses taules per a fer el muntatge així com les eines i estris 

necessaris per a les diverses operacions. A la Figura 9.1 es pot observar una representació 

esquemàtica de dita distribució. A més a més, davant de cada una de les màquines existeix una 

petita taula mòbil per a deixar, eines que es necessiten, aparells de verificació, plànols o 

qualsevol altre estri d’interès per a la fabricació de la peça en concret. 
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Figura 9.1 

També cal aclarir que la resta d’oficines i la part de gerència es troben a la part superior de la 

nau, just sobre de l’oficina tècnica i la zona del magatzem, (veure apartat 9.5.3). 

9.3. Elecció del personal 

Per l’elecció del personal adequat s’han estudiat les necessitats de l’empresa, coneixent els 

diferents tipus de treballadors, és a dir: operaris de  1ª (rectificadora, foradats), operaris de 2ª 

(torn), i operaris de primera (centres de mecanitzat, màquines d’electroerosió), deixant de banda 

els administratius, comercials i gerència. 

Degut a que la divisió o estructura del treball està molt més accentuada a les empreses més 

grans, es pot afirmar que per a microempreses i petites empreses, es necessita una major 

preparació, una preparació molt més complerta de tots els operaris de màquines, que no pas els 

operaris de les empreses més grans. En les empreses petits o microempreses es pot arribar 

fins i tot a situació extrema en que totes les feines hagin de ser dutes a terme per la mateixa 

persona. Per contra per les empreses mitjanes o grans, és molt habitual que l’operari no 

necessiti grans coneixements de programació ni de manteniment, tot i que uns coneixements 

mínims poden resultar molt útils. 

Llògicament, en qualsevol cas, és desitjable que l’operador de la màquina tingui una 

especialització i una experiència professional que li permetin fer front a  possibles eventualitats 

que es puguin produir durant la mecanització. De no ser així, l’operador de màquina es 

converteix simplement en un “canviador de peces”, i un “toca botons” que no requereixen 

ninguna altra preparació específica més allà que la del simple aprenentatge d’un procés de 
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treball. 

Amb totes aquestes consideracions i amb la mentalitat de l’empresa de la necessitat de tenir 

operaris que puguin controlar vàries màquines de control numèric al mateix temps,que puguin 

ser operaris que estiguin altament qualificats per controlar i programar centres de mecanitzats, 

torns i màquines d’electroerosió, tots els operaris de dita empresa seran operaris de 1ª. 

D’aquesta manera s’aconsegueix la flexibilitat necessària pel bon funcionament de tota petita 

empresa. 

Pel que fa al nombre d’hores anuals que un treballador pot arribar a treballar, així com el sou 

que se li ha de pagar, es consulta el conveni del sector dels motlles i matrius de Catalunya.  

Referent a la quantitat de màquines existents així com dels torns que el taller realitza calen un 

total de 14 operaris de primera. La resta del taller està format per dos projectistes; un 

administratiu; un comercial, que a més de fer les tasques pròpies de comercial serà l’encarregat 

de compres, i serà el repartidor i l’encarregat d’anar a buscar els materials que no són duts pel 

propi proveïdor. Els propietaris del taller seran qui exerciran la funció de gerència. 

9.4. Eines i utillatges 

Una clara diferència o divisió en quant a les eines i útils que es fan servir és, per una banda, 

totes les eines usades en la fabricació de cada peça, i per altra banda totes les usades per a la 

verificació. Cada una de les màquines necessita una tipologia específica d’eines. 

9.4.1. Eines i utillatges per als centres de mecanitzat 

Broques: 

Existeixen una gran varietat de broques, broques helicoïdals, broques de tall cònic, broques 

centradores, broques de metall dur... En el cas dels motlles el fet de decidir per una tipologia o 

altra de broca, es bàsicament per dos motius: un és el material que cal mecanitzar (existeixen 

recobriments), i l’altre és la longitud del forat a mecanitzar (broques llargues...). 

En el cas dels motlles, per acers molt rígids, acers al vanadi, acers austenítics i per acers 

resistents a altes temperatures, existeixen diferents recobriments, cal però citar-ne dos: el TiN 

recobriment de nitrur de titani, i el recobriment anomenat TiAlN, que fa augmentar el rendiment. 

Mascles de roscar: 

Cal diferenciar  entre els mascles de roscar manuals i els mascles de roscar a màquina; entre 
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mascles per forats passants o forats cecs; entre mascles curts i mascles llargs i mascles 

extrallargs; mascles de metall dur. El recobriment citat anteriorment TiN sovint és present també 

als mascles. 

Mandrins: 

Hi ha molts diversos mandrins segons l’ajust que es vulgui, H7 per exemple; també si es vol o 

no algun tipus de recobriment; mandrins amb mànec cònic ... 

Freses: 

Les diverses tipologies de freses que s’usen en tallers de característiques similars a aquest són: 

freses de disc per a metalls, freses de planejar, freses de forma, freses frontals amb mànec, 

freses de metall dur integral, plats de plaquetes. 

Molts cops és interessant usar varis plats de plaquetes per a fer les operacions de fresat, llavors 

només cal canviar les plaquetes i no pas tota la fresa; les plaquetes són fàcils de canviar, però 

cal assegurar-les bé pel correcte funcionament del plat. Cal dir que moltes plaquetes són fetes 

de vídia, que és un material molt dur constituït per un aglomerat de carburs de metalls rars 

(tungstè, titani, molibdè), amb cobalt o níquel com a lligants. 

Els recobriments anteriors TiN i TiAlN també es poden trobar en aquests tipus d’eines. 

Cal dir que a més de les freses hi ha tota la gamma de complements de les eines de les freses 

com ara totes les diferents eines de subjecció per a freses entre altres. 

Altres eines menys usades en els centres de mecanitzat són: broques d’aixamfranar, moles, 

portamoles, fileres... 

9.4.2. Eines i utillatges per als torns 

Coltells (“cuchillas”): 

Existeixen molt diversos tipus de coltells, les més usades són les de metall dur. 

Plaquetes: 

En el mercat actual hi ha una gran varietat de plaquetes per les diferents operacions, és bo 

deixar-se aconsellar pel propi proveïdor per a escollir un determinat tipus de plaquetes. Els 

rendiments de les operacions i el temps de vida de la plaqueta pot dependre molt del tipus 
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d’aquesta i sobretot si porta o no algun tipus de recobriment. L’aparell on s’allotgen les 

plaquetes és l’anomenat portaplaquetes. 

Portaeines: 

Per a triar el portaeines adequat cal seguir el codi ISO establert per a portaeines i per a barres 

de mandrinar. 

Plats de torn: 

Normalment els plat que es fan servir per als torns, són plats universals de 3 o 4 garres.  

Capçals de torn: 

És la part giratòria del torn. 

Altres útils referents al torn són tota la gamma de punts per a subjectar les peces dins del torn, 

mandrins d’arrossegament, arrossegadors frontals. 

9.4.3. Eines i utillatges per a les màquines d’electroerosió 

Bàsicament l’únic que necessiten aquestes màquines són dues coses: per una banda, el líquid 

dielèctric a on es submergirà el material; per l’altra banda, i en el cas de les màquines 

d’electroerosió per fil, es necessita el fil que s’escollirà segons el material que cal tallar i segons 

l’alçada que ha de mecanitzar, evidentment aquesta alçada depèn de la disponibilitat de la 

màquina; si per contra s’utilitza la màquina d’electroerosió per penetració, el que es necessita és 

l’elèctrode però aquest s’ha de fer en freses o centres de mecanitzat, amb la forma i mides 

adequades, preveient el salt de la guspira que serà el que realment farà l’erosió. 

9.4.4. Eines i utillatges per a la rectificadora 

Es tracta d’eines de rectificat, eines d’abrasió, moles.   

9.4.5. Estris de metrologia i verificació 

Aquest és un camp molt extens. A continuació es citaran els principals estris de verificació usats 

en el taller. 

Palpadors i instruments de mesura pel preajust d’eines: 

Les principals característiques d’aquests aparells són: l’elevada reproductivitat dels resultats de 
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mesura independentment de l’operari; el maneig pneumàtic a una mà; càmera i il·luminació per 

llum contínua; display analògic per un enfocat precís ... 

Calibres: 

Es tracta dels peus de rei, nònius, calibres de rellotge. La tecnologia actual a fet que molt 

d’aquest aparella puguin ser ara digitals. A més existeixen molts calibres que tenen les potes 

intercanviables segons les magnituds a mesurar. 

Els altres útils que s’usen per la verificació de peces són: micròmetres, rellotges comparadors, 

calibres d’altura, esquadres, goniòmetres, nivells, comptadors de revolucions, galgues, calibres 

de rosques, cales patró tampons, calibres de ferradura, equips de mesura i inspecció. 

Les eines específiques usades en cada una de les operacions per a realitzar cada peça així 

com les eines usades per a la pròpia verificació de cada peça, estan indicades en el full de fase 

de cada una de les peces, (veure Annex B d’aquest projecte). 

9.5. Mitjans auxiliars de la producció 

9.5.1. Magatzems 

El taller no necessita magatzems grans, doncs les matèries primeres que es necessiten per a 

realitzar un motlle van sota demanda un cop s’ha confirmat el projecte de realització de dit 

motlle. A més aquest material a part de que no necessita molt temps d’emmagatzematge, 

tampoc es tracta d’un material que ocupi un volum considerable, potser un pes si però no un 

volum; per aquest motiu es necessiten uns prestatges que siguin robusts i de fàcil accés pel 

pont grua. El magatzem del taller es troba al costat de l’oficina tècnica i té sortida directe  a 

l’exterior mitjançant una porta de dimensions suficients per a poder entrar-hi el vehicle de 

l’empresa i fins i tot de més grans per entrar maquinària. 

Una part del magatzem està reservat a les primeres matèries referents a cada motlle en 

producció, un altra part en eines i utillatges que cal tenir sempre en reserva com són plaquetes 

de freses, broques... ; una altra part del magatzem està destinat a guardar tot els elèctrodes de 

tots els motlles fabricats per l’empresa, per si cal alguna modificació posterior d’aquests o bé 

alguna reparació d’alguna peça en concret, suposant un estalvi econòmic considerable. 

9.5.2. Zona de verificació 

És la zona dins el taller dedicada al control dels productes que arriben al taller com la verificació 
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dels producte que sortiran del taller. En aquesta zona hi ha tots els elements relacionats amb la 

metrologia i la verificació, deixant de banda que cada operari al costat de cada màquina 

posseeix els propis elements de verificació d’ús molt freqüent.  

9.5.3. Oficines 

Les oficines es troben a la planta superior del taller, just sobre la zona de l’oficina tècnica i del 

magatzem. Aquesta planta superior hi ha el despatx de direcció, l’oficina i l’arxiu (veure Figura 

9.2). 

9.5.4. Serveis 

Els serveis es troben a la planta baixa de la nau, com s’ha vist anteriorment. Es disposen de 

sanitaris i de dutxes pel personal del taller, així com unes farmacioles de primers auxilis, per 

emergències. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2 

9.5.5. Telèfon 

El taller disposa d’una única línia, amb extensions a cada un dels membres de les oficines així 

com de l’àrea tècnica, també existeixen dues extensions pels operaris que estan al taller en 

contacte amb les màquines. 

9.5.6. Electricitat, aigua, aire 

L’electricitat juga un paper molt important al taller, per aquest motiu caldrà saber el consum de 
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cada una de les màquines instal·lades, i acollir-nos al règim i a la tarifa més idònia per la nostra 

situació, es tracta de la tarifa on es considera la discriminació horària. 

L’aigua s’usa pels serveis així com per la neteja de les màquines i de les instal·lacions. 

El taller disposa d’un circuit d’aire comprimit a una pressió de 10 Bar de pressió (10 kg/cm2), és 

usat per les pistoles d’aire que posseeixen cada màquina; normalment aquestes màquines 

necessiten uns 8÷10 Bar,  així que amb aquesta pressió és més que suficient. 

9.5.7. Enjardinament 

L’entrada de l’empresa té una zona enjardinada, per a cuidar la imatge de l’empresa de cara als 

clients.  

9.6. Ubicació de l’empresa 

Per la ubicació cal considerar principalment els següents criteris: comunicació via carreteres, 

trens i altres mitjans (transport), polígon amb serveis, preu del m2 de lloguer, proximitat dels 

centres de formació per a disposar de bons professionals. 

Transport: cal mirar una bona possibilitat de comunicació amb els clients i els proveïdors, és a 

dir un lloc on a prop hi hagi un accés a autopistes i autovies. Aquest aspecte cal considerar-lo 

per minimitzar també el temps en aconseguir un material o una eina, sabent que si aquest 

temps és un temps baix, no caldrà un gran estoc ni de matèries primeres ni d’eines i utillatges. A 

més en el cas en que es necessiti una reparació si la comunicació es ràpida sempre serà un 

punt per aconseguir la confiança del client. 

Polígon industrial: cal que sigui un polígon dotat d’uns bons equipaments en l’àrea de serveis. A 

més de les necessitats bàsiques, és bo considerar la possibilitat de tenir operaris que s’hagin de 

quedar a menjar a prop, llavors si dins del polígon hi ha alguna zona que ofereixi aquest servei 

és ben profitós tant per l’empresa com pel treballador. 

Preu de lloguer: l’aspecte econòmic sempre és un aspecte que cal considerar en tota inversió, i 

a vegades potser resulta més pensar en una altra ubicació on els costos econòmics del lloguer 

siguin menys elevats. 

Centres de formació:  si l’empresa es troba prop d’un centre de formació altament qualificat, 

aquest disposarà de gent preparada per ocupar els diferents llocs de treball dins del taller. És 

evident que aquest aspecte és de molt poca importància en el cas exposat però seria important 
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per la incorporació de nova maquinària amb tecnologia punta, o bé en el cas de voler algun 

tipus de conveni de pràctiques amb estudiants del centre en qüestió. 

Els principals errors que no s’han de cometre referents a aquest aspecte són: insuficiència en la 

investigació i consideracions de les necessitats; excessiva atenció als preus dels terrenys; 

subestimació del cost de desplaçament; elecció excessivament ràpida a favor de les avantatges 

donades per l’administració local; elecció basada en les preferències dels dirigents per dades 

objectives; resistència dels dirigents per a deixar el lloc on viuen; sectors geogràfics 

excessivament molt industrialitzats o en fase d’esdevenir-hi; localització basada en beneficis 

immediats o a curt termini, sense tenir en compte la previsió a llarg termini; no reconèixer o no 

voler reconèixer els canvis en el mercat, en els mètodes de transport, en les matèries primeres, i 

en altres elements importants de reducció de costos. 

Amb totes aquestes consideracions un possible municipi és Piera a la comarca de l’Anoia.  
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10. Viabilitat 

10.1. Estimació dels costos 

10.1.1. Infraestructura 

Nau Industrial:  

L’empresa està ubicada en una nau industrial de 700 m2 de planta amb una segona planta de 

150 m2 ; la segona planta està destinada per les oficines, mentre que la planta baixa és la planta 

de producció i l’oficina tècnica, aquesta és de 100 m2.  

La nau és de lloguer amb un cost de 1200€ mensuals, és a dir amb un cost de 14400 €/any. 

Maquinària i estris varis: 

L’equip necessari per a l’inici i desenvolupament de l’activitat es mostra a la Taula 10.1: 

Maquinària i eines Preu (€) Unitats Cost [€/any] 
Pont grua 21.040 1 21.040
Aire comprimit 9.000 1 9.000
Aire condicionat 30.050 1 30.050
Fresa de desbast 18.300 1 18.300
Rectificadora plana 36.060 1 36.060
Freses de CNC 72.000 4 288.000
Electroerosió penetració CHARMILLES 72.000 3 216.000
Electroerosió amb fil CHARMILLES 108.180 2 216.360
Torn CNC 33.000 1 33.000
Taladros de peus 4.810 1 4.810
Serra 3.005 1 3.005
Duròmetre UNCETA 7.820 1 7.820
Equip de mesura i inspecció sense contacte       
en 2D amb calculador inclòs 9.620 1 9.620
Taula universal de precisió 275 1 275
Aparells varis de metrologia 18.000 1 18.000
Eines, olis i taladrines 24.000   24.000
Altres    0
Total     935.340

     Taula 10.1 
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Equipament: 

Deixant de banda la maquinària en si, cal considerar altres equips de treball ( Taula 10.2). 

Equipament Preu [€] Cost [€/any] 
Equip de treball dels treballadors 90 1.260 
Mobiliari d’oficina  10.000 10.000 
Mobiliari informàtic 11.000 11.000 
Perifèrics 4.800 4.800 
Llicències informàtiques 9.000 9.000 
Altres 0 0 
Total  36.060 

Taula 10.2 

Transport:  

L’empresa necessita un vehicle per al comercial que al mateix temps pugui servir per a portar 

material, (molt del material usat no ocupa grans espais de volum, com ara les eines que es 

compren, que a més moltes les porta el propi proveïdor). Ha d’ésser un vehicle on es pugui 

carregar els motlles per a servir al client, el volum dels motlles no és significatiu, sí el pes. 

Sabent que l’entrega es farà de motlle en motlle client a client, l’elecció és una furgoneta marca 

Citroen model C15 (veure Taula 10.3). 

Transport Preu (€) Unitats Cost [€/any] 
Furgoneta Citroen C15 12.100 1 12.100 
Total     12.100 

Taula 10.3 

10.1.2. Entrada (Insums) 

A la Taula 10.4 s’ha considerat les següents despeses generals anuals: 

Insums Cost [€] 
Aigua 170
Electricitat 36.886,33
Telèfon 2.500
Gasoil 4.000
Total 43.556,33

Taula 10.4 

Per al càlcul del valor de l’electricitat, s’ha fet el següent estudi: La tarifa elèctrica suposada per 



Motlles per a la injecció de plàstics  Pàg. 81 

 

a ser contractada és la tarifa 3.2. Aquesta tarifa inclou discriminació horària en hores punta i en 

hores vall, així com compensació de la reactiva. 

impostosCerCdhkWhTemeskWTpTotalTarifa ++++⋅= )/(€)/(€   (10.1) 

On Tp és el terme de potència, Te el terme d’energia, Cdh és el complement per discriminació 

horària i Cer és el complement d’energia reactiva. 

Els kW necessaris s’obtenen sumant tots els kW  de totes les màquines i aparells que 

consumeixen electricitat, així com la il·luminació, essent aquest resultat de kW5,153 . No es 

considera tots aquests kW , sinó només un 60%, ja que no totes les màquines i equips estan 

funcionant al mateix temps, per tant els kW necessaris són: kW1.926.05,153 =⋅ . Concloent, 

es contractaran kW100 . 

Càlcul del terme de potència:  

Considerant les tarifes bàsiques per l’any 2003 del real decret  RD 1436/2002, es té: 

)/(€482853,10 meskWTp ⋅=  i sabent que kW fa referència a la potència contractada que és 

de kW100 s’obté: 
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anyTp €71,735.8

30
1250100€482853,10)/(€  

Càlcul del terme d’energia i la discriminació horària:  

Considerant les tarifes bàsiques per l’any 2003 del real decret  RD 1436/2002, es té: 

)/(€047204,0 hkWTe ⋅= . Per a calcular els kW·h es suposa que es consumeixen els 100 kW 

durant totes les hores de funcionament del taller, i se sap que segons la tarifa 3.2, hi ha quatre 

hores que són considerades com hores punta que varien segons si estem a l’estiu o a l’hivern, 

però sempre estan dins de l’horari del taller, i tenen un recàrrec del 40%: 

[ ] ⎥
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anyCdhTe €76,769.20)10004,1000.3(100€047204,0)/(€  

Càlcul del terme d’energia reactiva:  

En la tarifa 3.2 existeix un recàrrec o compensació pel consum de l’energia reactiva.  
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El percentatge a aplicar sobre els dos termes anteriors és Kr que ve donat per: 

)(21
cos

17
2 decimalúnicunambKr −=
ϕ

       (10.2)  

Cal dir que el factor de potència depèn de l’energia enregistrada tant al comptador d’energia 

activa com el de reactiva. Es pren un factor de potència de 0,85, 85,0cos =ϕ . 

5,221
85.0
17

2 =−=Kr  

)/(€31,746
100

5,2)76,769.2071,735.8(
100

)()/(€ anyKrCdhTeTpanyCer =⋅+=⋅++=  

Resumint es té que el cost total de la tarifa és de: 

)/(€78,251.3031,74676,769.2071,735.8 anyCerCdhTeTpTarifaCost =++=+++=  

Impostos: 

Ara només cal considerar els impostos: s’aplicarà un tipus del 4,864% sobre la base imponible, 

producte de multiplicar la facturació bàsica i complementària (tarifes bàsiques més discriminació 

horària més energia reactiva) per 1,05113 (llei 66/1997 de 30/12/1997). Al valor obtingut de la 

facturació més impostos, se li aplicarà l’IVA del 16%. 

)/(€78,251.30)( anytossenseimposTarifaCost =  

)/(€55,798.3105113,178,251.30)( anyIVAsenseimpostosambTarifaCost =⋅=  

)/(€33,886.3616,155,798.31)( anyIVAambiimpostosambTarifaCost =⋅=  

10.1.3. Mà d’obra  

El sou dels treballadors depèn de la seva funció dins de l’empresa, i estan estipulats pel conveni 

del sector; els operaris de taller estan dividits en tres categories: operari de 3ª (rectificadora, 

foradat), operari de 2ª (torn), operari de 1ª (centres de mecanitzat CN); la resta d’operaris 

formen part del grup: projectistes, administratius, comercials o gerència. Es consideren 14 

pagues anuals i una retribució a la seguretat social del 31 % del sou. Els operaris han de 

permetre la suficient mobilitat dels llocs de treball dins de l’empresa, ja que hauran de controlar 

vàries màquines d’electroerosió al mateix temps, com estar davant d’un centre de mecanitzat 
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per tant tots els operaris són considerats operaris de 1ª (veure Taula 10.5). 

Tipus [€/any] 
1 treb 

Nº T. Sou brut [€/any] SS [€] 31% Cost 
[€/any] 

Operari de 3ª  0 0 0 0
Operari de 2ª  0 0 0 0
Operari de 1ª 18.000 14 252.000 78.120 330.120
Projectistes 25.200 2 50.400 15.624 66.024
Administratius 14.000 1 14.000 4.340 18.340
Comercials/Ventes/Trans. 26.000 1 26.000 8.060 34.060
Gerència 45.000 1 45.000 13.950 58.950
Total M.O.D      396.144
Total M.O.I.      111.350

     Taula 10.5 

Cal fer esment del significat de cada columna de la taula: 

Tipus Categoria del treballador 
Sou brut [€/any]  Sou brut anual de tots els treballador 
SS[€] 29%  Seguretat Social amb una taxa del 29% 
Nº T.  Nombre de treballadors 
Cost [€]  Despesa de mà d’obra 

10.1.4. Manteniment  

El cost del manteniment de la maquinària, de les eines, del mobiliari i material d’oficina, s’estima 

en un 2% anual de la inversió inicial; es pren el mateix barem pel cost del manteniment del 

transport, mentre que el cost del manteniment de l’edifici s’estima en un 0.5% anual del cost 

estimat de la nau que és d’uns 360.600€ (veure Taula 10.6) 

Manteniment Cost [€]
Maquinària i equipament 28.079
Transport 360
Edifici 1.803
Total  32.045

          Taula 10.6 

10.1.5. Assegurances  

Es necessita assegurar el vehicle de l’empresa a tot risc, doncs l’empresa no pot passar ni un 

sòl dia sense el la furgoneta, ja que diàriament el comercial es mou per fer entregues, per anar 

a veure clients, o simplement per a recollir algun material. També cal contractar una 

assegurança de la maquinària estimada en 1% del cost d’aquesta, i és necessària 

l’assegurança de la nau industrial i la creació d’un pla d’emergència (consultar Taula 10.7). 
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Assegurances Cost [€] 
Transport 850 
Maquinària/Edifici 2.300 
Total 3.150 

  Taula 10.7 

10.1.6. Matèries primeres  

El cost de les matèries primeres per a realitzar el motlle és el següent (Taula 10.8): 

Matèries primeres Quantitat Preu Descompte Import [€/motlle] 
Placa CG 360x280x32   2 82,63 8 152,04 
Plca D 245x360x56  1 238,33 8 219,26 
Placa D 245x360x76  1 290,74 8 267,48 
Regle 360x70x36 2 31,97 8 58,82 
Placa L 360x170x12 1 34,19 8 31,45 
Placa M 360x170x18 1 37,86 8 34,83 
Casquillo CV 18x75 4 5,6 8 20,61 
Tornillo tok M10x40 4 0,18 8 0,66 
Tornillo tok M10x110 4 0,62 8 2,28 
Expulsor B 2.5x125 64 1,18 20 60,42 
Expulsor B 4x125 25 1,3 20 26,00 
Expulsor B 3x125 8 1,2 10 8,64 
Expulsor B 12x125 4 2,3 10 8,28 
Disc centrador DCO 125 1 9 8 8,28 
Bebedero 1 15,52 8 14,28 
Bloc d'acer 1 101,4 0 101,40 
Coure electrolític       180,00 
Tractament tèrmics 1 21,56 0 21,56 
Tractament tèrmics 1 24,64 0 24,64 
Total       1.240,94 

     Taula 10.8 

10.1.7. Altres  

Aquí s’inclouen altres despeses no considerades fins ara, com és el cas de la despesa de 

publicitat, despesa d’imatge (zona de jardí), entre altres (veure Taula 10.9). 
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Altres Cost [€/any]
Publicitat (web+impremta) 2.000
Imatge 300
Altres (neteja, residus…) 1.800
Total 4.100

   Taula 10.9 

10.1.8. Despeses de constitució i d’establiment 

Es tracta d’una societat limitada laboral i les despeses de constitució i establiment s’estimen en 

3.600€. 

10.1.9. Amortització  

En el càlcul de la depreciació del valor i en l’amortització, s’aplica un % anual de la taxa 

d’amortització sobre els actius fixes tangibles amortitzables tal que fa que en cinc anys tot quedi 

amortitzat (veure Taula 10.10).  

ióamortitzacdPeríodeanysT '][ =     adquisiciódCostCA '[€]=  

T
CAanualióamortitzacdCost ='        (10.3) 

Amortització anual Cost [€/any] 
Màquines i eines 187.068
Equipament 7.212
Constitució i establiment 720
Transport 2.420
Total 197.420

   Taula 10.10 

10.1.10. Inflació  

Es considera una taxa d’inflació anual semblant a l’increment de l’IPC nacional del 3%. 

10.2. Pressupost del cost de producció  

Amb els costos anteriors es pot calcular el cost de producció previst pels propers cinc anys 

d’explotació (consultar Taula 10.11). 
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Cal notar que per al càlcul del cost hora treballada s’ha dividit el cost de producció pel nombre 

d’hores anuals totals del operaris directes; aquest nombre d’hores anuals està establert pel 

conveni del sector en 1760h/any: 

any
h

rtreballado
any
h

rstreballadoanualsHores 24640
1

1760
14 =⋅=     (10.4) 

]/[€19.31
24640

94.768547]/[€ h
anualsHores
producciódeCostshtreballadahoraCost ===  (10.5) 

      PERÍODE ANUAL   

Concepte 1 2 3 4 5 
Hores conveni 1 treballador 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 

Hores treballades (h) 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640
Insums 43.556,33 44.863,02 46.208,91 47.595,18 49.023,03
Materies primeres 1.240,94 1.278,17 1.316,51 1.356,01 1.396,69
M.O.D. 396.144,00 408.028,32 420.269,17 432.877,24 445.863,56

Costs Directes 440.941,27 € 452.891,34 € 466.478,08 € 480.472,42 € 494.886,60 €
M.O.I. 111.350 114.690,5 118.131,215 121.675,1515 125.325,406
Depreciació i amortització 197.420 197.420 197.420 197.420 197.420
Lloguer 14.400 14.832 15.276,96 15.735,27 16.207,33
Manteniment 21.473 22.117,19 22.780,7057 23.464,13 24.168,05
Assegurances 3.150 3.244,5 3.341,835 3.442,09 3.545,35
Altres 4.100 4.223 4.349,69 4.480,18 4.614,59

Costs Indirectes 351.893,00 € 356.527,19 € 361.300,41 € 366.216,82 € 348.029,60 €
            

Costs Producció 792.834,27 € 809.418,53 € 827.778,49 € 846.689,24 € 842.916,20 €
            

Cost Hora treballada [€/h] 32,18 € 32,85 € 33,59 € 34,36 € 34,21 €

     Taula 10.11  

  

10.3. Ingressos  

Els ingressos de l’empresa són proporcionals al nombre de motlles a realitzar al llarg de l’any 

(veure Taula 10.12). Es treballen 16 hores diàries, dos torns de 8 hores cada un, 250 dies a 

l’any. Són les màquines les que limiten la capacitat efectiva de treball, essent aquesta de 4000 

hores anuals per cada màquina. Sabent que per realitzar un motlle són, o les tres màquines 



Motlles per a la injecció de plàstics  Pàg. 87 

 

d’electroerosió per penetració, o les quatre freses de control numèric, les que limiten els motlles 

a realitzar. Per tant, cal calcular quina és la quantitat màxima de motlles anuals que l’empresa 

es pot comprometre a fabricar, no oblidant que les màquines d’electroerosió poden treballar les 

24 hores del dia, mentre que les freses de control numèric 16 ,(han de tenir un operari). 

any
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Per tant com a màxim es poden realitzar amb la maquinària actual 171motlles cada any, doncs 

són els centres de mecanitzat de CN els que ho limiten. 

      Taula 10.12 

Per al càlcul del preu hora treballada s’ha considerat el següent criteri: cal incrementar en un 

10% el cost de l’hora treballada, per considerar possibles desviacions en el treball del motlles, 

desviació de les hores que es treballen, imprevistos, nous materials...; fent aquest increment cal 

afegir el benefici sobre aquest valor que serà un benefici del 25%, així doncs: 

]/[€24,4425,1)1,118.32(Pr htreballadahoraeu =⋅⋅=  

10.4. Inversió fixa del projecte  

Per al càlcul de la inversió inicial s’ha tingut en compte els actius tangibles, un fons d’imprevistos 

equivalent al 10% del valor inicial de la inversió. No es tenen en compte els actius intangibles 

tals com el plantejament del projecte o l’administració del projecte, ja que serà el propi propietari 

el que portarà el projecte i la gestió d’aquest i no es vol gravar la inversió facturant per aquest 

concepte (Taula 10.13). 

 

 PERÍODE ANUAL 
 1 2 3 4 5 
Pronòstic de motlles 
a fabricar 150,00 155,00 160,00 165,00 170,00
Pronòstic d'hores 51.036 52.737,2 54.438,4 56.139,6 57.840,8
Preu hora treballada 44,24 43,36 44,35 45,36 45,16
Taxa d'ocupació 87,7 90,6 93,6 96,5 99,4
INGRESSOS 2.257.984,9 2.286.775,0 2.414.085,8 2.546.399,7 2.611.872,1
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CONCEPTE € 
Maquinària i Eines 935.340
Equipament 36.060
Transport 12.100
Constitució i Establiment 3.600
Lloguer 14.400
Primers salaris 72.499,14
Assegurances 3.150
ACTIUS TANGIBLES  1.077.149,14 €  
    
ACTIUS INTANGIBLES                  -   €  
    
IMPREVISTOS     107.714,91 €  
    

INVERSIÓ TOTAL  1.184.864,06 €  

  Taula 10.13 

10.5. Punt d’equilibri  

En aquest apartat es calcula el nombre de motlles que cal fer a l’any per aconseguir que els 

ingressos siguin iguals als costos, punt de benefici zero (veure Taula 10.14). 

0=− TotalsTotals CostosIngresos  ;       (10.6) 

En els costos totals, es consideren els costos fixes que no depenen del nivell de l’activitat, 

(sous, lloguer...), així com els costos variables que sí que depenen del volum de l’activitat, 

(matèries primeres, llum, aigua, telèfon...) 

CVariablesCFixesCostos Totals +=     (10.7) 

 PUNT D'EQUILIBRI 
 Període anual 

  1 2 3 4 5 
Costos Totals 792.834,27 € 809.418,53 € 827.778,49 € 846.689,24 € 842.916,20 € 
Ingressos 792.834,27 € 809.418,53 € 827.778,49 € 846.689,24 € 842.916,20 € 
Preu hora 
treballada 44,24 € 43,36 € 44,35 € 45,36 € 45,16 € 
        
Hores 17.920,00  18.666,67 18.666,67 18.666,67 18.666,67  
        
Nº de motlles 53 55 55 55 55 

     Taula 10.14 
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S’arriba a un equilibri al primer any per un total de 53 motlles, fet que suposa una taxa 

d’ocupació del 74.6%. 

10.6. Compte de resultats  

El compte de resultats que es presenta a continuació està desglossat en les taules Taula 10.15 i 

Taula 10.16. Les despeses generals són les despeses d’administració i de vendes, valorades 

amb 1% del costos de producció. 

El propietari ha decidit un repartiment del 20% dels beneficis per a completar així el seu sou 

anual i tenir un incentiu extra, però aquest percentatge podrà variar en funció de l’evolució de 

l’empresa. 

Es tracta d’una societat limitada i per la seva facturació li correspon un impost de societats d’un 

35%. 

 

 PERÍODE ANUAL 
 1 2 3 
Motlles facturats 150 155 160 
 + Ingressos per vendes     2.257.984,92 €      2.286.775,01 €      2.414.085,87 €  
 - Costs de producció        792.834,27 €         809.418,53 €         827.778,49 €  
 = Utilitat marginal     1.465.150,65 €      1.477.356,48 €      1.586.307,39 €  
 - Costs generals            7.928,34 €             8.094,19 €             8.277,78 €  
 = Utilitat bruta     1.457.222,31 €      1.469.262,30 €      1.578.029,60 €  
 - Impost de societats 35%        510.027,81 €         514.241,80 €         552.310,36 €  
 - Reserva obligatoria societat 
           10%          94.719,45 €           95.502,05 €         102.571,92 €  
 - Benefici a repartir 20%        189.438,90 €         191.004,10 €         205.143,85 €  
 = Utilitat neta        663.036,15 €         668.514,35 €         718.003,47 €  
 + Depreciació i amortizació        197.420,00 €         197.420,00 €         197.420,00 €  

 = Flux net efectiu        465.616,15 €         471.094,35 €         520.583,47 €  

     Taula 10.15 
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 PERÍODE ANUAL 
 4 5 
Motlles facturats 165 170 
 + Ingressos per vendes     2.546.399,75 €      2.611.872,17 €  
 - Costs de producció        846.689,24 €         842.916,20 €  
 = Utilitat marginal     1.699.710,51 €      1.768.955,97 €  
 - Costs generals            8.466,89 €             8.429,16 €  
 = Utilitat bruta     1.691.243,61 €      1.760.526,81 €  
 - Impost de societats 35%        591.935,27 €         616.184,38 €  
 - Reserva obligatoria societat 10%        109.930,83 €         114.434,24 €  
 - Benefici a repartir 20%        219.861,67 €         228.868,49 €  
 = Utilitat neta        769.515,84 €         801.039,70 €  
 + Depreciació i amortizació        197.420,00 €         197.420,00 €  

 = Flux net efectiu        572.095,84 €         603.619,70 €  

    Taula 10.16 

10.7. Finançament  

El finançament és mixt, part del capital és aportat pel propietari (684.864 €), i la resta es 

demana com a préstec a una entitat bancària. El tipus de préstec acordat, exposat a la Taula 

10.17, és un préstec mitjançant una renda (pagament de quotes constants), on la anualitat es 

calcula amb la fórmula a sota indicada (10.8): 

1)1(
)1(
−+

+⋅
⋅= n

n

o i
iiCA  on EATi ..= ; CapitalCo =     (10.8) 

Capital T.A.E. Periodes Termini Amortitzatiu TOTAL 
     500.000,00 €  5% 5              115.487,40 €       577.437,00 €  

     Taula 10.17 

10.8. VAN i TIR 

S’ha considerat una TMAR (Taxa mínima acceptable de rendiment) del 10%. Un 3% equivalent 

a l’estimació de la inflació i un 7% de percentatge que premia el risc. És una TMAR prou 

ambiciosa si tenim en compte que el propietari no busca només un benefici empresarial, sinó 

que també té assignat un sou anual. 

El VAN que s’obté els cinc primers anys és positiu de valor 346.640,99€ i la TIR d’un 20%. 
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Havent pres com a CF del període zero el valor de la inversió fixa. Taules 10.18 i 10.19. 

Període 0 1 2 3 4 5 
CF (Cash Flow) -1.184.864,1 350.128,75 355.606,95 405.096,07 456.608,45 488.132,30

      Taula 10.18 

Taxa de descompte (TMAR) 10%
VAN (€)   346.640,99 €  
TIR 20% 

 Taula 10.19 

Aquests resultats varien en funció de la TMAR que s’estimi i del repartiment de beneficis anual 

que decideix el propietari. 

10.9. Període de retorn (Payback)  

Per a calcular el payback cal realitzar el moviment de fons acumulat, considerant el valor del 

cash flow de l’any zero com el valor de la inversió (veure Taula 10.20) 

 

MOVIMENT DE FONS ACUMULAT  (HORITZÓ) 
0 1 2 3 4 5 

-1.184.864,06 -834.735,30 -479.128,36 -74.032,29 382.576,16 870.708,46 

    Taula 10.20 

Payback 3,2 anys 

A la taula dels moviments de fons acumulat (Taula 10.20), queda evidenciat que el payback 

està entre el tercer i el quart any. Realitzant els càlculs interpoladors, es té un payback de 3.2 

anys, és un període de retorn molt acceptable. 
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10.10. Resultats econòmics 

Si es compleixen les previsions de facturació anuals i amb les especificacions estimades ja s’ha 

vist que es recupera la inversió i s’obtenen beneficis a partir del tercer any. 

Tenint en compte que la inversió inicial del propietari és de 684.864€ i que el VAN per als 5 

primers anys és de 346.641€ aproximadament, la rendibilitat que s’obté en aquest període, és 

superior al 50 %. 

A part de la rendibilitat que s’obté s’ha de destacar que el propietari rebrà anualment 4.500 € en 

concepte de salari més un 20% dels beneficis així acordat ja anteriorment. 
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Conclusions 

Referent a la fabricació del motlle: 

• El procés de fabricació elegit és el més adequat, usant la tecnologia citada del mercat 

actual. 

• Els temps de fabricació calculats són temps que no difereixen gaire dels temps reals 

comprovats en un taller de motlles de característiques similars a l’estudiat. 

• El cost del preu hora-taller obtingut és un cost similar al cost existent en el mercat actual 

del sector del motlles i matrius per a un taller especialitzat, on el que es vol és mantenir 

els clients oferint un bon servei de disseny, de fabricació i sobretot de respostes a retocs 

i modificacions posteriors. 

• El cost del motlle està a la banda alta del mercat actual. Les empreses estaran 

disposades a pagar aquest cost sabent que sempre es vetllarà per oferir millores en el 

disseny proposat, solucions per evitar problemes d’injecció i que tindran una resposta 

ràpida en qualsevol imprevist. Si no és així les empreses estudiaran altres ofertes que 

en principi poden resultar més atractives econòmicament parlant, però que poden 

acabar esdevenint una mala inversió per ser motlles de menys qualitat o de vida més 

curta. 

Pel que fa referència a l’estudi de la creació d’una empresa per realitzar aquests motlles, cal dir: 

• Observant els resultats econòmics obtinguts, es pot concloure que la creació d’una 

empresa per part de l’INCAT és econòmicament viable sota les condicions pactades, 

referent al nombre d’unitats a fabricar durant els 5 primers anys i al preu de venta 

estipulat. 

Recomanacions: 

• Cal seguir el mercat dia a dia per estar segurs de les necessitats dels clients; en aquest 

cas, les necessitats dels clients són prou evidents, ja que són els propis injectors els que 

creen l’empresa i per tant saben les necessitats del mercat. 

• Saber invertir i estar al dia en maquinària punta, per obtenir motlles d’alta qualitat i 

precisió i poder-los fabricar amb gran rapidesa. 
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• Estudiar totes les opcions de com abaratir costos: recerca d’eines que tinguin una vida 

més llarga, invertir en noves tecnologies informàtiques per a una millor comunicació 

disseny-programació-màquina, i fins i tot estudiar l’opció de canviar d’empresa elèctrica i 

de tipus de tarifa segons el consum. 

• Aconseguir un bon clima de treball dins de l’empresa és de vital importància per a un 

bon funcionament i un alt rendiment. Cal marcar la jerarquia adequada, però ha d’existir 

molta comunicació entre els treballadors, especialment entre els operaris de màquines i 

els programadors i dissenyadors. Cal evitar caure en els tràmits lents deguts a 

burocràcia, ja que aquesta no és imprescindible en una empresa d’aquestes 

característiques i cal agilitzar al màxim les decisions a prendre. 
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