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Resum 

Aquest projecte tracta el disseny d’una màquina d’injecció de poliuretà per a embalatges. 
Aquesta màquina fabrica i expèn bosses amb escuma de poliuretà en fase d’expansió, les 
quals ocupen el volum existent entre el recipient i l’objecte a embalar i absorbeixen els 
cops que pogués rebre l’embalatge. 

En aquest projecte es tracta el disseny mecànic de la màquina, centrant-se en la part de 
formació de bosses. El sistema d’impulsió, format per bombes, mànegues i capçal 
injector són comentats detalladament, però sense entrar del tot en el seu disseny, perquè 
l’existència de components al mercat fa que es puguin triar diferents solucions. No 
obstant, es tria una d’elles atenent a criteris econòmics, constructius, operatius i de 
gamma. 

Primer es realitza un estudi per a determinar la geometria constructiva de cada sistema 
de la màquina, analitzant les diferents possibilitats i justificant la solució adoptada. 
Desprès es fa un disseny de la majoria de les parts de la màquina atenent a criteris 
econòmics, de funcionalitat y de senzillesa constructiva. 

Per últim, es valora econòmicament la fabricació de la màquina en base a ofertes reals de 
proveïdors i s’analitza la seva possible sortida al mercat.     
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Glossari 

Llista d’acrònims: 

Al        Alumini 

CA        Corrent altern 

CC        Corrent continu 

MDI        Difenilmetan diisocianat 

MIP        Màquina d’injecció de poliuretà 

NR        Cautxú 

PA        Poliamida 

PE-HD        Polietilé alta densitat 

POEM        Poliol 

POM        Poliacetal 

PTFE        Politetrafluorur d’etil 

PU        Poliuretà 

PUR        Poliuretà 

TDI        Toluendiisocianat 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

L’escuma de poliuretà (PUR) té moltes variants i aplicacions, des de els aïllaments per a 
la construcció fins als embalatges, passant per les soles de les sabates, els coixins i 
molts tipus d’elements de PUR dur fets per injecció.   

El seu baix cost i la rendibilitat que pot oferir per a la fabricació de grans sèries, així com la 
seva versatilitat, fa que sigui una de les matèries primeres més emprades a diferents 
sectors industrials, així com a la construcció, no només pels aïllaments sinó en altres de 
les seves versions.    
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Fig. 2.1.a. Màquina d’injecció de PUR per aïllaments 
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Els aïllaments i els embalatges d’escuma es formen per la reacció del poliol (POEM) i el 
difenilmetan diisocianat (MDI), encara que es diferencien en els additius, els quals fan, per 
exemple, que l’escuma d’embalatges sigui més flexible. Una altra diferència important és 
la pressió a la cambra de barreja, que és d’uns 7 bar al cas dels embalatges i de prop de 
600 al cas dels aïllaments; això és degut a que l’escuma per a embalatges te un període 
de vida útil molt més baix que la d’aïllaments, per tant, pot tenir una inferior qualitat. La 
qualitat de l’escuma és directament proporcional a l’homogeneïtat de la mida de les cel·les 
d’aire que es formen a dintre, ja que això garanteix unes propietats mecàniques i aïllants 
similars a tots els punts de la massa escumosa. No obstant, l’escuma de PUR per a 
embalatges conté uns additius que li confereixen una elasticitat superior, per tant, més 
capacitat per a absorbir l’energia dels cops.   

 

 

L’escuma de poliuretà destinada a embalatges està associada a una màquina, la qual 
fabrica unes bosses amb escuma acabada d’injectar que posteriorment són introduïdes a 
la capsa per a que, en expandir-se, prenguin la forma de l’objecte a protegir. Les bosses 

són fabricades a partir de bobines de polietilè d’alta densitat (PE-HD) de 20 µm de gruix, 

es fa servir aquest material perquè l’escuma no se li enganxa, facilitant així la separació de 
bossa i escuma per a un posterior reciclatge. 
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Fig. 2.1.b. Procés d’embalatge. 
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Fig. 2.1.c. Seqüència del procés d’embalatge. 

 

Aquest tipus de màquines són emprades principalment per a la distribució d’objectes de 
decoració i instrumentació de laboratori, degut a que, en aquests camps, els objectes a 
embalar són molt delicats i poden tenir una gran varietat de mides i formes. 

Hi ha tres tipus d’aplicació d’escuma de poliuretà per a embalatges: la mostrada en aquest 
projecte,  (foam-in-bag), la venda de bosses amb les components a dintre però en 
compartiments separats i la injecció del PUR directament sobre una làmina de PE-HD 
sense tancar (foam-in-place). 

 

 

Fig. 2.1.d. Procés d’embalatge foam-in-place. 

 

En aquest projecte es dissenya una màquina d’injecció de poliuretà per a embalatges del 
tipus foam-in-bag, en la qual, la injecció d’escuma va associada a la fabricació d’una 
bossa. 
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Fig. 2.1.e.- Conjunt complet (PFC-1000) 

 

2.2. Motivació 

Es evident que estem en una època on el gran avanç que ha existit al món del transport 
(millors infraestructures) i de les comunicacions (Internet) ha tingut una gran influència 
sobre les relacions comercials, reduint distàncies, temps i costos. Això, i el fenomen de 
les deslocalitzacions d’empreses, així com la obertura a nous mercats (sud-est asiàtic) fa 
que el transport de mercaderies hagi cobrat més importància encara de la que ja tenia. 

En aquest context, les innovacions en els camps de la logística i els embalatges 
(packaging) no només tenen l’avantatge de tenir validesa mundial, a més, estan dintre d’un 
mercat creixent, on els diners que es mouen s’incrementen dia a dia.  
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El gran avantatge des del punt de vista econòmic de l’escuma de poliuretà per a 
embalatges és, com s’ha dit abans, la seva curta vida útil; això, junt a la seva baixa 
qualitat, fa que les empreses del sector hagin vist aquest camp com una bona possibilitat 
de vendre els seus productes (poliol i isocianat), a més, l’adquisició d’un equip d’injecció 
d’escuma per a embalatges pot ser una bona manera de retenir els clients. 

S’ha de tenir en compte que, amb la gran eclosió del mercat asiàtic, els preus de les 
matèries primeres per a la fabricació de PUR s’ha disparat molt, la qual cosa fa que les 
indústries del poliuretà hagin de rentabilitzar les seves inversions obrint-se a mercats on la 
innovació tècnica pot ésser un element de diferenciació de marca. 

La fabricació d’equips per a la injecció de poliuretans per a embalatges pot ésser la sortida 
per a empreses mitjanes que no poden competir en costos amb les indústries asiàtiques 
ni amb gegants com la Bayer.  

 

2.3. Requeriments previs i especificacions. 

La màquina d’injecció d’escuma de poliuretà (MIP) ha d’adaptar-se al seu entorn natural 
d’operació, el qual serà tingut en compte alhora de dissenyar alguns dels mecanismes. 

 

2.3.1. Alimentació. 

Per a poder assolir un bon nombre de vendes, és important que la màquina només 
requereixi una alimentació de 230 V monofàsic, així s’incrementarà el nombre de clients 
potencials. Per tant, es descarta la implementació de cap sistema pneumàtic. 

També es pot optar per la possibilitat de fer una alimentació dual, a on es pugui adaptar la 
màquina de monofàsic a trifàsic amb una senzilla operació.  

 

2.3.2. Transport. 

Fora molt interessant, de cara a la distribució, que la màquina pogués ser transportada en 
un europalet, cosa que farà que les mides en planta no siguin superiors a 800x1200 mm. 
També, encara que no s’hagin inclòs en aquest projecte que, no s’ha d’oblidar, es tracta 
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d’un primer prototip, seria una bona opció posar-hi unes rodes les quals afavoririen molt la 
mobilitat de la màquina. 

2.3.3. Condicions de servei. 

S’ha de tenir en compte, que a moltes naus industrials hi ha un alt grau de partícules de 
pols a l’aire, això fa que s’hagi de reduir al màxim el nombre de mecanismes lubricats i 
evitar que estiguin situats a les parts més externes de la màquina. 

Convé facilitar el canvi de bobina, per tant, la disposició de la bobina a sobre d’un eix 
d’alumini permetrà que un sol operari pugui realitzar la operació sense haver de demanar 
cap ajut. 

La màquina serà utilitzada per personal de baixa qualificació, raó per la qual, els 
comandaments i menús de la màquina hauran de ser de gran simplicitat. 

La posada en marxa de la màquina serà efectuada per un tècnic especialitzat. 

 

2.3.4. Prestacions.  

Tot i que és pràcticament impossible per a un operari fer embalatges tan ràpid, al mercat 
hi ha màquines que anuncien unes prestacions de 16 bosses per minut de 200x500 mm. 
Si es volgués entrar a competir al mercat, s’hauria de garantir un cicle de 3 s per bossa, 
dada bàsica per al dimensionament de motors i bombes. La màquina ha de tenir dues 
opcions diferents, en continu, on es selecciona el nombre de bosses que es vol obtenir; i 
en mode manual, on per cada vegada que es prem un botó, s’obté una bossa. 

La màquina està dissenyada per a fer bosses a partir d’una bobina de doble film de 500 
mm d’ample, no obstant, amb unes lleugeres modificacions al sistema de tall i al de 
suport d ela bobina, es pot adaptar a bobines més estretes fins a 300 mm.  

 

2.3.5. El mercat. 

Actualment hi ha diferents tipus de màquines per a embalatges, algunes amb bosses 
d’aire i d’altres de PUR. Les màquines d’injecció de PUR tenen un preu de venda d’uns 
8000 €, si es vol obtenir un marge d’un 25% de benefici, el cost unitari de producció no 
haurà de passar dels 6000 €. El benefici obtingut per la venda d’una màquina és 
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relativament baix degut a que és la venda del poliol i l’isocianat el tipus de negoci que es 
volen garantir les empreses del sector. 

No obstant, s’ha de tenir en compte que a la realització d’un primer prototip convé 
sobredimensionar una mica els motors i separar completament els diferents sistemes de 
la màquina, encara que això repercuteixi a la necessitat d’instal·lar més actuadors. Encara 
que s’encareixi la màquina, permetrà una realització més adient dels assaigs i una 
avaluació més acurada de les prestacions reals de la màquina.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu el disseny mecànic d’una màquina d’injecció d’escuma 
de poliuretà per a embalatges.  

La màquina te uns corrons que arrosseguen dues làmines de film, als extrems d’un dels 
corrons hi ha unes resistències que solden els costats de les bosses. A més, per la part 
de dalt, hi ha el capçal mesclador, des d’on cau l’escuma, encara en procés de curació, 
dintre de la bossa. Un cop la bossa s’ha emplenat, hi ha un sistema de tall per fil calent 
que separa la bossa de la resta de la bobina y fa les soldadures transversals, superior per 
a la bossa actual plena i inferior per a la bossa futura. 

L’objecte primordial d’aquest projecte és el disseny de la part de la màquina que forma les 
bosses perquè el capçal i les bombes poden ser components de mercat. No obstant, es 
proposa un model de capçal i de grup impulsor que es considera més adient per una 
màquina d’aquest estil atenent a raons econòmiques i d’eficàcia. 

 

3.2. Abast del projecte 

Inclou una memòria a la qual hi han les descripcions detallades dels diferents sistemes 
mecànics, de l’entorn i una petita descripció del sistema elèctric de la màquina. 

També hi haurà una explicació detallada de les diferents opcions estudiades a l’hora de 
dissenyar cadascun dels sistemes mecànics de la màquina i un raonament pel qual s’ha 
triat una opció per davant d’una altra. 

També hi ha tots els plànols dels diferents conjunts i subconjunts de la màquina, a més de 
plànols de peces per a la seva fabricació. 

S’ha de tenir en compte que es tracta del disseny d’un primer prototip i d’una presèrie de 
20 unitats, per tant, es fan servir peces de fàcil mecanitzat i un disseny modular que 
afavoreixi el muntatge i desmuntatge dels diferents sistemes de la màquina per a realitzar 
els ajusts que calguin en el període d’assaigs. 

Una possible continuació d’aquest projecte 
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3.3. El PUR. 

El poliuretà en totes les seves varietats és el resultat de la reacció espontània i exotèrmica 
entre un poliol i un isocianat. Com s’ha explicat abans hi ha un moltes varietats de 
poliuretà per un ampli ventall d’aplicacions. No obstant es pot classificar en tres grans 
grups, l’escuma rígida, semiflexible i flexible. Dintre d’aquest darrer grup és on es troba 
l’escuma emprada en el camp dels embalatges. 

 

 

Fig. 3.3.a.- Escuma de poliuretà en procés de reacció. 

 

L’escuma de PUR per a embalatges és el resultat de la reacció del poliol (component A, 
bidó vermell), el qual acostuma a ser el component propi de l’empresa, amb el component 
B (bidó blau), MDI (difenilmetan diisocianat) o el TDI (toluendiisocianat), els quals 
acostumen a ser uns components adquirits per via comercial.  
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Fig. 3.3.b.- Isocianats més utilitzats. 1, MDI. 2, TDI  

 

El poliol és una molècula del tipus alcohol, amb grups OH, els quals tenen una gran 
capacitat de reacció amb els grups NCO dels isocianats. És en aquesta reacció on es 
forma el CO2 que provoca la textura espumosa de la barreja. 

Les empreses químiques poden canviar l’estructura de la molécula de poliol, ja sigui del 
seu radical o la quantitat dels seus grups alcohol per buscar un comportament adequat de 
l’escuma en el seu entorn. S’ha de tenir en compte que hi ha un gran número de 
combinacions i comportaments possibles que es poden obtenir amb les diferents 
possibilitats de radicals i grups alcohol que s’afegeixin a la molècula.  

A més, el poliol porta barrejats una gran quantitat i varietat d’additius, per a millorar tant el 
seu comportament com la seva reacció segons ho requereixi la seva aplicació. Aquests 
additius es poden dividir en quatre grans grups: 

- Catalitzadors: els quals poden ser metàl·lics o amínics (amines 2àries i 3àries) 

- Agents bufants: per mitjans físics (derivats halogenats), químics (provocant la 
reacció de l’aigua amb el MDI o TDI) o mecànics (dispersió amb aire sec o N2) 

- Sistemes estabilitzadors: per exemple, basats en silicones surfactants, que són 
els més coneguts. 

- Altres: dintre d’aquest grup hi ha els pigments colorants, antioxidants, plastificants, 
ignifugants, absorbents de radiació ultraviolada, insecticides, càrregues,... 

 

 

 

1 2
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4. Sistemes de la màquina.  

A l’hora de descriure els sistemes de la màquina es centrarà l’estudi en la part mecànica, 
fent una descripció més detallada dels seus diferents subsistemes, mostrant els plànols 
de muntatge i els plànols de fabricació de les peces més importants. En quant al sistema 
elèctric, no és l’objecte d’aquest projecte, però es farà un esquema i una descripció dels 
diferents motors de la màquina. 

També es podrien implementar sistemes pneumàtics al capçal mesclador i al sistema de 
tall, però per les raons d’universalitat de la màquina explicades abans (cap. 2.3.1) s’ha 
cregut que fora més convenient implantar sistemes elèctrics. 

 

4.1. Sistemes mecànics. 

El seu disseny és l’objectiu principal d’aquest projecte i, com s’ha comentat abans, s’ha 
optat per un disseny modular on els diferents sistemes poden ser muntats o modificats 
per separat. El disseny modular te una gran utilitat a l’hora de dissenyar un primer prototip, 
perquè redueix el temps que es triga en muntar i desmuntar un sistema, cosa molt útil a la 
realització dels assaigs.  
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Fig. 4.1. Sistemes mecànics de la màquina. 

 

 

4.1.1. Sistema de suport de la bobina. 

La bobina de film va muntada a sobre d’un eix tubular d’alumini i fixada per dos topalls, 
també d’alumini. Aquest eix es recolza pels seus extrems a sobre d’uns discos de 
poliamida o poliacetal.  

Els topalls van fixats a l’eix mitjançant uns cargols que s’insereixen dintre d’uns forats 
practicats a l’eix. Inicialment, la màquina està preparada per a la instal·lació de bobines de 
500 mm d’ample, no obstant, practicant uns altres forats a l’eix i modificant la posició de 
les resistències que fan les soldadures laterals, es pot adaptar la màquina a bobines més 
estretes amb facilitat. 
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Hi ha altres alternatives a l’hora d’implementar aquest sistema, hi ha màquines que tenen 
la bobina recolzada a sobre de dos corrons, essent més fàcil canviar la bobina, però 
dificultant la tasca del centrat.  

Una altra possibilitat molt interessant seria posar la bobina més baixa i a un costat de la 
màquina, aconseguint una millor relació d’alçades des del punt de vista ergonòmic.  No 
obstant aquesta nova disposició provocaria un desequilibri de masses que hauria d’ésser 
tingut en compte a l’hora de dissenyar el peu de la màquina. 

 

 

 

Fig. 4.1.1.- Sistema de suport de la bobina (PFC-BB-1000) 

 

Les rulines de suport de l’eix han de ser construïdes en poliacetal (POM) o poliamida (PA) 
i fan una mica de fre per a la bobina. S’ha de tenir en compte que la bobina te una inèrcia 
molt gran, per aquesta raó, si no tingués una mica de fricció, seria molt fàcil que es 
desbobinès més film del estrictament necessari per a la formació de la bossa. 

La substitució de la bobina es realitza traient des de dalt el tall de film sobrant de la bobina 
esgotada. Després, es treu l’eix amb la bobina esgotada i, per un costat, es treu el topall i 
la bobina. S’introdueix la bobina nova i es torna a fixar a l’eix. Un cop s’ha muntat l’eix a 
sobre de les rulines, es passen els dos films per darrera dels corrons deflectors (veure 
Fig. 2.1.d) i s’introdueixen a dintre dels corrons d’arrossegament. Un cop el film està 
introduït, es selecciona l’opció de fer bosses de prova i, si estan ben fabricades, ja es pot 
procedir a fer bosses escumades.     

Topalls 

Eix bobina 

Rulines de suport 
de l’eix 
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4.1.2. Sistema d’arrossegament de film. 

El sistema d’arrossegament de film està composat per dos corrons, un motoritzat i un 
altre boig que roda degut al fregament existent entre les seves superfícies. El corró 
motoritzat va actuat mitjançant una transmissió de corretja, tot i que al mercat hi ha 
corrons amb el motor dintre, el seu preu unitari és pràcticament el doble del sistema aquí 
emprat. Quan més gran sigui la sèrie, més rentable pot sortir l’opció del corró amb el 
motor a dintre. En aquest cas s’ha optat per un motoreductor de corrent continu de 100 W 
de potència. 

El corró boig pot ser retirat per a efectuar l’operació de canvi de bobina i ha de tenir quatre 
ranures a on s’introdueixen les resistències per a les soldadures laterals, així com un 
espai al mig, per on s’introdueix el PUR que cau des del capçal a dintre de la bossa.  Fa 
força contra l’altre corró mitjançant una molla i el seu propi pes. 

 Aquest corró gira actuat pel contacte que tenen els seus extrems amb els extrems del 
corró de cautxú, per a garantir un bon contacte, és important que les molles facin una 
força suficient per que el corró boig no llisqui. Per a que es pugui moure, els extrems dels 
dos blocs que formen el corró boig, hauran de sobresortir uns 20 mm per cada costat del 
film.  

Aquest corró pot moure’s al llarg del seu eix juntament amb els blocs de les soldadures 
laterals, per, així, poder adaptar la màquina per a fer bosses més estretes.  
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Fig. 4.1.2.- Sistema d’arrossegament de film (PFC-TR-1000) 

 

El corró motoritzat està format per un nucli d’alumini recobert amb un elastòmer, en 
aquest cas,  cautxú (NR), mentre que les dues parts de corró boig en contacte amb el film 
són d’alumini.  

Aquest tipus de corrons s’acostumen a fabricar recobrint el nucli d’alumini de cautxú i 
soldant-los per temperatura. Després, es torneja tota la peça per aconseguir un gruix 
correcte del conjunt. 

 

4.1.3. Sistema d’impulsió de components. 

El sistema d’impulsió de components és el conjunt d’elements necessaris per a portar els 
dos components del PUR des dels bidons fins al capçal mesclador. Evidentment, els 
components han d’ésser conduïts fins al capçal per separat, pel que tindrem dos 
subconjunts pràcticament anàlegs. Cadascuna d’aquestes branques consta d’un conjunt 
impulsor, format per una canya per on puja el fluid, una bomba d’engranatges del tipus 
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gerotor amb filtre inclòs a la part inferior de la canya i un motor asíncron a la part de sobre 
de la canya que actua sobre la bomba. 

Els dos components de l’escuma de poliuretà són bastant problemàtics a l’hora de 
dissenyar el sistema d’impulsió. El poliol té un comportament bàsic (pH=11-12), raó per la 
qual, s’hauran de fer servir mànegues de Teflon (PTFE) i emprar acer inoxidable o alumini 
en totes les peces que estiguin en contacte amb ell.  

En el cas de l’isocianat, té tendència a cristal·litzar amb la humitat, per això acostuma a 
ressecar les juntes dels circuits, la millor solució passa per posar juntes de Viton (NR, 
cautxú) i substituir-les a cada revisió.  De fet, la solució adequada per a no tenir problemes 
amb l’isocianat sería la de posar a l’entrada d’aire del bidó una bombona de nitrogen 
pressuritzat o un deshumidificador d’aire, però l’experiència amb aquest tipus de màquina 
demostra que els clients tendeixen a deixar entrar l’aire humit al bidó de l’isocianat. 
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Fig. 4.1.3.a.- Sistema d’impulsió de components (SIM-2000) 

 

Les bombes gerotor només poden donar 20 bar de pressió degut al seu cabal de fuites, 
això permet que les bombes puguin funcionar en continu pressuritzant els circuits només 
amb el fet de tenir la màquina preparada per fer bosses. Aquest comportament simplifica 
molt el control de la màquina, degut  a que no hi ha cap necessitat de mesurar la pressió 
dels circuits, perquè aquesta està limitada per la mateixa bomba.  

Aquestes bombes tenen a més el gran avantatge de no tenir vàlvules, la presència de 
vàlvules no és recomanable per a la impulsió de l’isocianat perquè, si ha reaccionat amb 
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la humitat de l’aire, forma uns cristalls que tenen tendència a ressecar les juntes i espatllar 
els mecanismes d’actuació i tancament de les vàlvules.   

 

 

 

Fig. 4.1.3.b.- Corbes característiques de les bombes en funció del seu tipus, centrifugues 
o de desplaçament positiu (volumètriques) 

 

Com la viscositat del poliol (520 mPas) es molt superior a la de l’isocianat (135 mPas) a 
temperatura ambient (20º C), s’afegeix una vàlvula de descàrrega a la canya del poliol, així 
s’igualen les pressions dels dos circuits fent funcionar les bombes en continu, simplificant 
molt el control de la màquina. De fet, les dues bombes han de garantir una pressió de 7 
bar a dintre del capçal.  La qualitat de l’escuma millora al augmentar la pressió dels 
components a la cambra de barreja. 
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Per a aconseguir una bona barreja, s’ha de reduir la viscositat dels components, 
especialment del poliol, per això, han d’entrar al capçal a una temperatura de uns 60ºC. 
Els components s’escalfen mitjançant unes resistències que van instal·lades a dintre de 
les mànegues, en contacte directe amb els fluids per a maximitzar l’intercanvi de calor. 
Com aquestes resistències no poden aportar més de 350 W/m, les mànegues hauran de 
tenir més de 6 m per a escalfar prou el fluid. Una altra alternativa per a escalfar els fluids, 
seria la d’instal·lar una calderins pressuritzats al costat del capçal, on es realitzaria 
l’aportació de calor mitjançant una resistència de cartutx, aquesta solució te un avantatge 
estètic perquè les mànegues poden tenir una longitud adequada, però els calderins 
ocupen un espai a dintre de la màquina que pot dificultar l’accés a la bobina, important a 
l’hora de realitzar el canvi de bobina. 

Les mànegues són de PTFE per tres motius: no reacciona amb cap dels dos 
components, la pèrdua lineal de càrrega es minimitza i aïlla molt bé tant tèrmicament com 
elèctrica.  
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Fig. 4.1.3.c.- Sistema d’impulsió de components dintre bidó de poliol (POEM) 

 

Hi ha altres tipus de bombes i de sistemes per impulsar els fluids cap al capçal, però les 
bombes d’engranatges tenen l’avantatge de poder ser introduïdes a dintre del bidó, cosa 
que afavoreix l’entrada del fluid a la bomba i millora el comportament d’aquesta. A més, 
l’absència de vàlvules és bàsica quan es vol impulsar fluids d’aquesta naturalesa. 

Es fan servir bombes gerotor d’engranatges interns, la raó per a la instal·lació de bombes 
d’aquest tipus es troba a la seva geometria compacta i al seu flux poc polsant, dintre de 
les bombes volumètriques, són les que tenen un flux més continu. 
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Fig. 4.1.3.d.- Esquema de funcionament de les bombes gerotor 

 

Un altre gran avantatge d’aquest tipus de bombes es troba en que són molt utilitzades 
com a bombes d’oli per a l’automoció i el seu cost és molt més reduït que el de qualsevol 
altra bomba que es pogués fer servir en aquest cas. 

 

4.1.4. Sistema de soldadures laterals. 

Les soldadures dels laterals de les bosses es fan per duplicat, per assegurar que el 
producte no pot escapar. El sistema consta de quatre resistències planes de NiCrom 
80/20 de secció 2x0.2mm, aquestes resistències van muntades a sobre d’unes peces de 
PTFE (Teflon), les quals queden inserides a dintre d’un dels corrons. La posició 
d’aquestes resistències pot ésser modificat en cas que es vulgui preparar la màquina per 
a bobines d’amplades diferents. A més, les resistències van recobertes d’una capa de 
teixit de vidre enteflonat per a evitar que la bossa es quedi enganxada. 

Les resistències van introduïdes per dintre d’una barra i recolzades a sobre de l’eix del 
corró boig, aquesta disposició permet retirar les resistències amb facilitat en el moment 
que es vulgui realitzar el canvi de bobina. En cas de voler desmuntar el sistema l’operació 
a realitzar és molt senzilla, només s’ha de treure una de les femelles que subjecten la 
barra pels seus extrems, retirar la barra per un dels cantons de la planxa lateral i deixar 
que els dispositius de soldadura surtin pel costat de la barra que no te femella. 
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Fig. 4.1.4. Sistema de soldadures laterals (PFC-SL-1000) 

 

Aquest sistema ha d’anar associat a un control de temperatura bastant acurat per evitar 
que les làmines de film es cremin quan el sistema d’arrossegament de film estigui en 
repòs. 

Aquest control de temperatura, a més hauria de deixar una petita part del lateral sense 
soldar, a la zona superior de la bossa. La raó per a deixar aquest forats està a la 
necessitat d’expulsar els gasos calents generats a dintre del procés de reacció entre el 
poliol i l’isocianat, el qual, com s’ha dit abans, és exotèrmic. 

  

4.1.5. Sistema de tall. 

El sistema de tall està composat per dos bandes diferenciades, el basculant tallador i la 
sofridera. El basculant tallador es mogut per dos elecroimans i conté un fil resistent de 
NiCrom 80/20 de 3 mm de diàmetre. Aquest fil resistent també ha d’anar recobert de teixit 
de vidre enteflonat, encara que, per a grans sèries, es pot trobar al mercat resistències 
enteflonades, les quals optimitzen el comportament tèrmic de la resistència. La 
resistència va aïllada elèctricament i tèrmica de la resta del basculant mitjançant una 
escuma de silicona, a més ha de tenir uns tensors als seus extrems que compensin la 
dilatació, la qual pot arribar a ser d’un 5% de la longitud inicial. 

Resistències NiCrom 
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Fig. 4.1.5.a. Sistema de tall (PFC-ST-1000) 

   

El basculant del sistema de tall va actuat per dos electroimans de 20 mm de cursa amb 
molla de retorn. Aquests electroimans reben el senyal del control cada vegada que es vol 
tallar una bossa. Amb la màquina en repòs, el sistema de tall queda obert. 
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Fig. 4.1.5.b. Sistema de soldadura per resistència. 1 resistència (vermell), 2 làmina de 
PTFE (blau), 3 elastòmer 

 

La resistència va alimentada sempre a la mateixa tensió en funcionament en continu, en 
canvi, en mode bossa a bossa, la resistència es comença a escalfar mentre baixa la 
bossa i la tensió es talla un cop ha realitzat el tall.  

 

 

1 2 

3 
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Fig. 4.1.5.c. Basculant del sistema de tall (PFC-ST-1120) 

 

4.2. Capçal mesclador. 

El disseny i fabricació del capçal mesclador no forma part d’aquest projecte degut a dues 
raons: la primera és que la seva complexitat i polivalència fa que pugui ser tema per a un 
projecte diferent i la segona és l’existència de capçals mescladors al mercat (p. ex. 
Gusmer, Graco) que poden ser utilitzats per màquines del estil foam-in-place o per 
màquines per a aïllaments.  No obstant, de cares a una millor comprensió del 
funcionament del sistema, es realitzarà una breu descripció de com podria ser un capçal 
mesclador per a escuma de poliuretà. 
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Fig. 4.2.a. Pistoles d’injecció de poliuretà comercials 

 

Aquest capçal ha de tenir tres entrades de producte, dues a la mateixa alçada pels 
components A i B de l’escuma de PUR i una més a dalt de dissolvent, el qual evitarà que 
les restes d’escuma taponin el capçal un cop s’ha deixat d’injectar. 

El capçal més adient per a una màquina d’aquest estil hauria de tenir un pistó interior, el 
qual tindria tres posicions: 

- Posició 1: el pistó està a baix de tot i el capçal està tancat i no injecta. 

- Posició 2: el pistó puja i obre els orificis corresponents al poliol i l’isocianat, deixant 
que es formi la barreja. 

- Posició 3: el pistó puja encara més, obrint l’entrada de dissolvent com a pas previ 
abans de tancar de nou el capçal. El moviment de baixada que realitzarà el pistó 
serveix tant per tancar el capçal com per empènyer les restes d’escuma 
barrejades amb dissolvent cap a l’exterior.  
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Fig. 4.2.b. Esquema del funcionament d’un capçal mesclador. 

 

A l’hora de realitzar el disseny del capçal mesclador, s’ha de tenir en compte que els 
orificis per on entren les components mai no poden estar enfrontats perquè es podrien 
taponar al reaccionar els productes a dintre d’un d’ells. Per tant, hi ha dues possibilitats, 
posar les entrades de poliol i isocianat enfrontades però en plànols paral·lels, o posar-les a 
90º una de l’altre. 
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Fig. 4.2.c. Geometries d’entrada dels productes. Barreja en flux hel·licoidal. 1. Entrades 
enfrontades. 2. Entrades a 90º 

 

Un capçal mesclador d’aquest tipus actuat per un motor pas a pas és la solució més 
econòmica. Com s’ha comentat abans, hi ha també la possibilitat de la instal·lació d’un 
capçal pneumàtic, però s’ha descartat per motius tant econòmics com de universalitat de 
la màquina. 
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Fig. 4.2.d. Exemple de capçal amb les entrades a 90º. Accionament pneumàtic 

 

Cal notar que el dipòsit de dissolvent anirà situat a sobre del capçal i no porta cap bomba, 
el dissolvent s’introdueix a dintre de la cambra de barreja ajudat per la gravetat.  

És molt important respectar el conveni de colors que es fa servir per aquests productes, 
el blau per l’isocianat i el vermell pel poliol. No respectar aquest conveni pot provocar una 
escumació a dintre d’un dels conjunts del sistema d’impulsió o del capçal, la qual cosa 
provocaria una obturació immediata de la màquina.  

   

4.3. Sistema elèctric. 

4.3.1. Esquema elèctric. 

En aquesta màquina hi ha només dos motors que depenguin del control electrònic, això 
es degut a que els motors asíncrons de les bombes funcionen en continu pressuritzant 
les mànegues sempre que s’engega la màquina. Per tant, el control de la màquina es 
redueix a un control de temperatura per a les resistències de les soldadures laterals i per 
les mànegues, el control del motor CC del corró, el control del motor pas a pas del capçal 
i l’aplicació de tensió als electroimans del sistema de tall cada vegada que s’ha de tallar 
una bossa. També s’ha d’instal·lar un sensor de final de bobina. 
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Per la naturalesa dels diferents sistemes no es necessària la instal·lació de cap final de 
cursa, cosa que s’ha tingut en compte de cares a reduir en part els cost del control 
electrònic i de la seva programació. 

 Esquema del sistema elèctric: 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure en aquest esquema, el fet d’engegar la màquina ja fa que el sistema 
d’impulsió de components es prepari per a injectar, es a dir s’escalfa i es pressuritza i 
romandrà disponible fins a que s’apagui la màquina. 

Un dels punts forts dels assaigs estarà a l’ajust del control de temperatura de les 
resistències de les soldadures laterals, degut a la diferència de temperatura del film quan 
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arriba en moviment en comparació a quan resta quiet mentre la màquina està aturada o 
està emplenant la bossa. 

Com a sistemes de diagnosi es consideren les sondes de temperatura que han de 
mesurar la temperatura dels fluids a les mànegues, unes altres sondes de temperatura a 
les resistències laterals de soldadura i, per últim un detector que indiqui el final de la 
bobina, de manera que el control pugui avisar l’usuari de la necessitat immediata de la 
substitució de la bobina. 

Un dels assaigs més importants va relacionat amb el comportament de la màquina a 
diferents temperatures, perquè les viscositats dels fluids han de ser similars si es vol 
aconseguir una bona barreja. 

 

4.3.2. Comandaments de la màquina. 

Totes les interaccions entre l’usuari i la màquina es fan mitjançant un dispositiu de control 
situat a la part de davant de la màquina.  

Hi ha diferents opcions de configuració que es poden seleccionar mitjançant la tecla 
OPTION, unes poden ser modificades per l’usuari i unes altres requereixen una 
contrasenya, això vol dir que només poden ésser modificades per un tècnic especialitzat. 
Això vol dir que poden afectar molt seriosament al rendiment de la màquina. 

La informació per al usuari es mostrada a través d’una pantalla de cristall líquid situada a 
sobre del quadre de control, a on hi ha totes les tecles. De cares a una comercialització 
internacional de la màquina el quadre de control estaria fet en anglès i constaria d’un teclat 
amb nombres del zero al nou i dues fletxes de cursor, per a completar els comandaments 
hi ha diferents tecles de funcions i LED’s de detecció del sistema. 

Uns comandaments possibles per a una màquina d’aquestes característiques tindria el 
següent aspecte: 
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Fig. 4.3.2. Exemple de comandaments per la màquina 

 

Tecles: 

• RUN (Acció): La tecla RUN activa un nou cicle de bosses. Només està activada si 

el LED READY està il·luminat i amb film present. 

• CLEAR (Aturada): La tecla CLEAR te dues funcions. Pressionar-la durant una 

seqüència de cicle continu fa que aquesta s’aborti. Si no hi ha un cicle en progrés, 
la tecla CLEAR es fa servir per a fabricar una bossa buida, cosa molt útil per 
controlar les soldadures laterals i el sistema de tall. 

• MODIFY/ENTER (Modificar/Introduir): La tecla MODIFY/ENTER es fa servir per 

ajustar o modificar qualsevol dels paràmetres programables de la màquina. Per 
exemple, en el menú OPTION (Opció), es fan servir les tecles de cursor per a 
seleccionar el paràmetre, llavors es polsa MODIFY. Després d’introduir un nou 
valor, s’apreta ENTER per a guadar-lo. 

• DIRECT (Directe): La tecla DIRECT fa que la màquina actuï en el mode 

programable de bossa simple. Polsant la tecla RUN genera una bossa de la 
llargada mostrada a la pantalla i l’emplena. Per a canviar, es polsa la tecla 



Disseny de màquina per a la formació i emplenat de bosses amb PUR per a embalatges Pág.  41  
 

 

MODIFY/ENTER. Després, s’entra la nova mida de bossa i el percentatge 
d’emplenat fent servir el teclat numèric. Si és correcte, es polsa la tecla 
MODIFY/ENTER per a guardar els nous valors. 

• PRESELECT (Pre-selecció): El mode PRESELECT permet programar 100 

mides i emplenats diferents de bossa que es poden formar amb una sola polsada 
a la tecla RUN. És útil si hi ha un nombre repetitiu de bosses i emplenats. 

• SEQUENCE (Seqüència): El mode SEQUENCE permet activar un cicle de mides 

i emplenats de bosses cada vegada que es polsa la tecla RUN. Es poden 
programar més de 5 mides i emplenats diferents de bossa. Per programar, polsar 
la tecla MODIFY/ENTER seguida de la mida de bossa i el percentatge d’emplenat. 

• < > (Cursors): Els cursors tenen dues funcions. En el mode OPTION (Opció), els 

cursors permeten desplaçar-se pels diferents paràmetres o introduir els valors 
gràficament. “<” baixa i “>” puja per la pantalla de la consola. 

• OPTIONS (Opcions): La tecla OPTIONS situa la màquina dintre del mode 

d’opcions on hi ha diferents paràmetres programables. Es fan servir els cursors 
per a moure’s a la pantalla i visualitzar els diferents paràmetres programables. 
Determinats paràmetres només poden ésser modificats per un tècnic especialitzat 
mitjançant una codi d’accés.   

LED’s: 

• GUN OPEN (Capçal obert): S’il·lumina quan el capçal està actiu i dispensant 

escuma. 

• READY (Preparat): El llum avisa quan el sistema està preparat per dispensar 

escuma. 

• ADD SOLVENT (Afegir dissolvent): Aquest indicador alerta quan el dipòsit de 

dissolvent està buit. El sistema no iniciarà la fabricació de cap bossa en cas de 
que no hi hagi dissolvent per netejar el capçal. 

• POWER ON (Alimentació): S’il·lumina en el moment que la màquina el troba 

connectada a la xarxa d’alimentació elèctrica. 
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4.3.3. Formes d’operació. 

La màquina d’injecció de PUR té tres maneres de funcionar, directe, preselecció i 
seqüència. 

• Directe: El mode directe permet un gran nombre de llargades i emplenats de 

bossa. Un cop es polsa la tecla RUN, una bossa (amb la llargada i l’emplenat 
mostrats a la pantalla) es fabricada. Per canviar la llargada o l’emplenat de la 
bossa, s’ha de polsar la tecla MODIFY seguida d’una nova mida i percentatge, 
després ENTER per a guardar els valors. Polsar la tecla RUN més d’una vegada 
seguida implica la fabricació de tantes bosses seguides com polsades efectuades. 

• Pre-selecció: Aquest mode pot guardar diferents bosses predefinides que poden 

ésser assignats a qualsevol de les deu tecles numèriques. És útil quan es 
prèviament coneix la mida i l’emplenat adient per a un determinat producte. Per a 
programar s’ha de seleccionar la tecla PRESELECT seguida d’un nombre (del 0 al 
99). Llavors amb MODIFY s’introdueix una nova mida i percentatge d’emplenat 
seguida de ENTER per a guardar els valors. Quan el nombre és seleccionat en el 
mode preselecció aquest tipus de bossa en particular es fabricada. 

• Seqüència: És un mode útil per a un gran nombre de bosses de la mateixa mida, 

per a programar una seqüència, s’ha de seleccionar un nombre (de bosses), 
seguit de la tecla MODIFY. Es mostren cinc tipus diferents de bosses, dels quals 
s’ha de seleccionar el tipus desitjat, seguit de la tecla ENTER  per a guardar. 
Després s’ha de polsar la tecla RUN per generar aquesta seqüència de bosses.   
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5. Manteniment. 

Aquest tipus de màquina ha de ser revisada anualment per un tècnic especialitzat parant 
atenció als següents sistemes: 

- Sistema de suport de la bobina: rulines de poliamida. 

- Sistema d’arrossegament del film: transmissió del corró motoritzat, politges i 
corretja. 

- Sistema de soldadures laterals: peces de PTFE que suporten les resistències i 
recobriment de teixit de vidre enteflonat. 

- Sistema de tall: rulines de PTFE, molles del tensor i recobriment de teixit de vidre 
enteflonat. 

- Sistema d’impulsió de components: filtre, juntes de Viton, bombes i vàlvula de 
descàrrega. 

En el cas del sistema d’impulsió de components, la substitució de les juntes de Viton ha 
de ser efectuada a cada revisió. A més, s’haurà de realitzar una revisió i substitució en 
cas de necessitat dels filtres de les bombes. 

La vida útil d’una màquina d’aquestes característiques és de 5 anys 
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6. Conclusions 

Com s’ha comentat abans, aquest projecte ha estat realitzat amb la intenció de construir 
un primer prototip de la màquina i, posteriorment, una petita presèrie de 20 unitats. Això fa 
que la prioritat a l’hora de fer el disseny ha estat la realització de conjunts de baix cost i de 
fabricació senzilla. En un primer prototip es busca comprovar el fucionament de tots els 
sistemes de la màquina, primer per separat i després amb una programació conjunta, en 
aquest aspecte, el disseny modular té un avantatge afegit. 

La conclusió més important que es pot extreure d’aquest projecte és la conveniència de 
fugir de la instal·lació de sistemes pneumàtics, els quals encareixen molt la màquina. En 
aquest cas, s’ha demostrat que existeixen altres opcions vàlides per a la implementació 
dels diferents sistemes de la màquina.  

Els passos següents que s’han de realitzar en el cas de que es vulgui començar una 
fabricació en sèries més grans  serien tres: 

- Implementar un sistema mecànic que associï el moviment dels corrons amb el 
sistema de tall amb el qual es poden eliminar els electroimans, a més d’abaratir el 
control. 

- Modificar la posició de la bobina per a millorar l’ergonomia de la màquina. 

- Reduir al màxim la mida del capçal per comprimir la màquina, cosa que permet un 
estalvi de polietilè. 

- Triar un proveïdor de corrons motoritzats que permeti no haver d’implementar la 
transmissió de corretja pel sistema d’arrossegament del film. 

- Realitzar un disseny integrat a on les xapes laterals i el xassís fossin tot un de 
manera que el cost de fabricació i de muntatge de l’equip quedarien molt reduïts. 

A més, mentre que el prototip i la presèrie haurien de portar una carcassa de xapa, de 
cares a sèries més grans, a partir de 500 unitats, començaria a ser més rentable la 
fabricació de carcasses per injecció de plàstic.  Un terme mitjà pot ésser la fabricació de 
carcasses termoconformades, les quals poden ser rentables a partir de 100 unitats.  

De cares al disseny d’una sèrie, queda el dubte entre si fer un disseny modular o un 
disseny integrat. El disseny modular, es a dir, semblant al que es mostra en aquest 
prototip funcional, permet simplificar el muntatge i arribar amb més facilitat a les parts de 
la màquina susceptibles d’ésser reparades o canviades per una de nova. A més, permet 
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la creació de gammes adaptables a necessitats diferents mitjançant la combinació dels 
diferents mòduls. En canvi, de cares al disseny d’un únic tipus de màquina, el disseny  
integrat permet un estalvi en costos respecte del disseny modular.  

També convindria contemplar la possibilitat de dissenyar una màquina portàtil d’injecció de 
PUR del tipus foam-in-place, la qual faria servir bombones pressuritzades dels 
components. Aquesta màquina podria emplenar bosses prefabricades soldades per tres 
costats i on l’operari només hauria de soldar la part de dalt un cop hi hagués injectat 
l’escuma. 
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Suport informàtic. 

Tots els documents de text dels que consta aquest projecte han estat realitzat amb el 
programa MS Word de Microsoft. Per a la realització de les taules corresponents a la 
memòria econòmica s’ha emprat el MS Excel. 

Les il·lustracions s’han dissenyat amb els següents programes: els dibuixos en 3D s’han 
fet amb el Pro-Engineer 2001 de PTC a la seva versió educacional; els esquemes 2D 
s’han realitzat amb AutoCad 2000 de Autodesk, Inc. i amb RhinoCeros 2.0 de Robert 
McNeel & Associated.  

Els plànols s’han dibuixat amb Pro-Engineer 2001 versió educacional, però l’acabat final i 
la impressió s’han realitzat amb AutoCad 2000. 
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