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ANNEX A 

A.1. TIPUS DE FUSTES 

A.1.1. Introducció 

Els magatzems i botigues especialitzades en fusta venen gran varietat de fustes i derivats 

d’aquesta. Es important saber-les distingir per utilitzar les més adequades en cada moment. 

Existeixen tantes varietats de fusta com tipus d’arbres. No obstant, no totes són adequades 

per treballs de fusteria o ebenisteria; en alguns casos són massa toves, o es deterioren 

amb facilitat. A més a més, es poden utilitzar taulons fabricats amb fibres premsades i 

recoberts de xapa –una fina làmina de fusta massissa– per abaratir el seu cost.  
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A.1.2.  MDF 

També s’anomena DM o tauló de fibra de densitat mitjana. Veure la figura següent Fig. A.1. 

Fabricat a partir de elements bàsics de la fusta premsats en sec. S’utilitza com aglutinant 

un adhesiu de resina sintètica.  

Presenta una estructura uniforme i homogènia i una textura fina que permet que les seves 

dues cares i els seus cantons tinguin un acabat perfecte. Es treballa pràcticament igual que 

la fusta massissa, podent-se fresar i tallar. L’estabilitat dimensional, al contrari del que 

passa amb la fusta massissa, es òptima, però la seva massa específica es molt elevada. 

Constitueix una base excel·lent per les xapes de fusta. Es perfecte per lacar o pintar. 

També es pot envernissar. S’encola (amb cola blanca) fàcilment i sense problemes. Es 

comercialitza en gruixos compresos entre 2,5 mm a 40 mm o més. La mida del tauló sol ser 

de 2440 x 1220 mm. aproximadament. Sol ser de color marró i és un tauló barat. 

Recomanable per construir tot tipus de mobles (funcionals o artístics) en els que la massa 

no suposi cap problema. Son una base òptima per lacar. Excel·lent com tapetes de taules i 

bancs de treball. Es pot  utilitzar com tela per pintar, com base per maquetes, com part 

posterior d’alguns mobles i fons de calaixos en mobles. No és apte per exteriors ni 

condicions humides. 

La seva densitat oscil·la entre els 720 Kg/m3 i els 800 Kg/m3. 

 

Fig. A.1. tauló de MDF en brut 
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Aquests tipus de material pot tallar-se ja lacat, en brut, o revestit. 

Pel MDF en brut la velocitat de tall recomanada és: smvtallsm /80/60 ≥≥  

Pel MDF revestit la velocitat de tall recomanada és: smvtallsm /80/60 ≥≥  

Pel MDF lacat la velocitat de tall recomanada és: smvtallsm /70/50 ≥≥  

Els tipus de serra recomanats per aquest material són les que es mostren en les figures 

Fig. A.2 i Fig. A.3. També pot utilitzar-se la serra que es mostra en la següent figura Fig. 

A.4. El diàmetre més adequat de la serra depèn de la velocitat de gir de l’eix de la serra; de 

manera que s’obtingui la velocitat de tall adequada. 

En les taules s’indica la referència de la serra, el diàmetre en mm el número de dents –Z– i 

el preu de cost en € en negreta.  

 

Fig. A.2. serra recomanada per tallar MDF. [Utillajes BOY, 2004, p.198] 
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Fig. A. 3. serra recomanada per tallar MDF. [Utillajes BOY, 2004, p.199] 

Fig. A.4. serra que pot ser utilitzada per tallar MDF. [Utillajes BOY, 2004, p.198] 
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A.1.3. Aglomerat sense cobrir 

És un tauló fabricat amb petits encenalls de fusta encolats a pressió i sense cap tipus 

d’acabat posterior. Veure la següent figura Fig. A. 5 

Existeixen principalment tres tipus d’aglomerat segons la seva fabricació.  

A.1.3.1. Aglomerat d’una capa. 

En aquest aglomerat els encenalls són de dimensions semblants i estan distribuïdes de 

manera uniforme, resultant una superfície relativament basta, motiu pel qual no admet bé 

cap tipus d’acabat. 

A.1.3.2. Aglomerat de densitat graduada.  

Aquest tipus d’aglomerat té encenalls molt fins en les superfícies i més bastos en el nucli 

seguint una transició uniforme. La seva superfície es més suau i permet algun tipus 

d’acabat. 

A.1.3.3. Aglomerat de tres capes.  

El de tres capes té el nucli format per encenalls disposats entre dues capes exteriors de 

partícules molt fines d’alta densitat i amb alta proporció de resina, el que dóna lloc a una 

superfície molt suau i apte per rebre la major part d’acabats i recobriments. 

L’aglomerat sense cobrir sol ser de color marró clar clapejat i els seus cantons son més 

bastos que la superfície. Com a conseqüència, els seus cantons no admeten be el fresat ni 

el pintat. D’altra banda la seva superfície es pot pintar sense problemes i admet 

perfectament ser xapada o plastificada. Es comercialitza en gruixos de 10, 16, 19 i 30 mm. 

La mida normal es de 2440 x 1220 mm, però alguns gruixos es fabriquen també en 3660 x 

1830 mm. És el tauló més barat. 

Es recomanable per qualsevol funció en la que no quedi vist (parts ocultes de mobiliari, 

tauló sota del matalàs, capçals recoberts...) o per mobiliari provisional o de magatzem.  

En construcció s’utilitza l’aglomerat sense cobrir per la divisió d’interiors, com base de 

cobertes,  muntatge de “stands” en fires, etc. 

No es pot utilitzar en condicions d’humitat (exteriors, banys, etc.) ja que té tendència a 

inflar-se i no es recupera al assecar-se. Per aquestes condicions existeix un tipus 

d’aglomerat al que s’afegeixen productes químics que contraresten la humitat. 
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La velocitat de tall recomanada per l’aglomerat sense cobrir és: smvtallsm /80/60 ≥≥  

Els tipus de serra recomanats per aquest material són els que es mostren en les figures 

Fig. A.6 i Fig. A.7. També pot utilitzar-se la serra de la figura Fig. A.8. El diàmetre més 

adequat de la serra depèn de la velocitat de gir de l’eix de la serra; de manera que 

s’obtingui la velocitat de tall adequada. 

Fig. A. 5. tauló d’aglomerat sense cobrir 
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Fig. A. 6. serra recomanada per tallar aglomerat sense cobrir. [Utillajes BOY, 2004, 

p.199] 

Fig. A. 7. serra recomanada per tallar aglomerat sense cobrir . [Utillajes BOY, 2004, 

p.198] 
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Fig. A.8. serra que també pot utilitzar-se per tallar aglomerat. [Utillajes BOY, 2004, 

p.198] 
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A.1.4. Aglomerat plastificat 

Es un aglomerat de 3 capes que rep en les seves cares un recobriment de melamina (es un 

tipus de plàstic) en colors llisos o de imitació de fustes, granits, etc.  Veure la següent figura 

Fig. A. 9. 

Les imitacions de fusta de la melamina són cada cop més perfectes, actualment s’utilitzen 

per la seva fabricació fotos reals de fustes transformades mitjançant programes 

d’ordenador, i en alguns casos es difícil diferenciar-la d’una fusta envernissada. La 

melamina pot ser llisa, amb acabat porus o catedral, o amb acabat pluja. L’acabat porus o 

catedral  consisteix en gravar suaument la veta de la fusta per que sigui perceptible a la 

vista i al tacte. L’acabat pluja es un gravat de petites ratlles a mode de pluja. El gruix de la 

melamina determina la qualitat del tauló. 

Durant el procés de fabricació es produeix la polimeració de la melamina, introduint  

aquesta en el tauló, proporcionant una adherència perfecte. També a causa de la 

polimeració de la melamina, es provoca que aquesta flueixi en la superfície, proporcionant 

un tancament i un acabat excel·lent. Aquests processos fan que el tauló de melamina 

adquireixi  unes característiques pròpies, que el fan més resistent a l’acció d’agents 

exteriors com el vapor d’aigua, els agents químics, l’erosió, les altes temperatures, etc.  

No admet cap tipus d’acabat i es necessari rematar els cantons vistos amb cinta o motllura. 

Es neteja amb un drap humit i sabó neutre. Es un tauló barat i que es comercialitza en els 

següents gruixos 10, 16, 19 i 30 mm. La mida del tauló és de 2440 x 1220 mm. 

S’utilitza principalment per la construcció de mobles funcionals, econòmics i de molt fàcil 

manteniment. Aquest tipus de material és ideal per fer interiors d’armaris. No suporta 

condicions extremes d’humitat i no és resistent a l’exterior. 
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La velocitat de tall recomanada per l’aglomerat plastificat és: smvtallsm /60/40 ≥≥  

Els tipus de serra recomanats per aquest material són els que es mostren en les figures 

Fig. A.10, Fig. A.11 i Fig. A.12 . El diàmetre més adequat de la serra depèn de la velocitat 

de gir de l’eix de la serra; de manera que s’obtingui la velocitat de tall adequada. 

 

Fig. A. 9. tauló d’aglomerat plastificat 

Fig. A. 10. serra recomanada per tallar aglomerat plastificat. [Utillajes BOY, 2004, 

p.201] 



Escairadora amb serra inclinable i incisor  Pàg. 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A. 11. serra recomanada per tallar aglomerat plastificat. [Utillajes BOY, 

2004, p.203] 

Fig. A.12. serra recomanada per tallar aglomerat plastificat. [Utillajes BOY, 2004, 

p.202] 
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A.1.5. Aglomerat xapat 

Es un aglomerat (de tres capes) al qual se li ha encolat en les seves cares xapa de fusta 

natural. Veure la següent figura Fig. A.13 

Es ven ja polit, per poder-li donar l’acabat directament. Es pot tenyir, envernissar, encerar, 

pintar i lacar. Els cantons vistos s’han de rematar amb cinta o motllura. Es un tauló 

relativament car i el seu preu es molt variable depenent del tipus de fusta utilitzada en la 

xapa. Es comercialitza en els següents gruixos 10, 16, 19 i 30 mm. La mida del tauló és de 

2440 x 1220 mm. 

S’utilitza principalment per fer tot tipus de mobles de qualitat podent-se combinar amb 

llistons o parts de fusta massissa. Els mobles moderns utilitzen aquest tipus de tauló a 

causa de la seva bellesa i estabilitat dimensional. Tampoc suporta molta humitat (depèn de 

l’acabat que se li dona) i no és apte per exteriors. 

 

Fig. A. 13. tauló d’aglomerat xapat 
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La velocitat de tall recomanada per l’aglomerat xapat és: smvtallsm /80/60 ≥≥  

Els tipus de serra recomanats per aquest material són els que es mostren en les figures 

Fig. A.14 i Fig. A.15. També pot utilitzar-se la serra de la figura Fig. A.16. El diàmetre més 

adequat de la serra depèn de la velocitat de gir de l’eix de la serra; de manera que 

s’obtingui la velocitat de tall adequada. 

 

 

 

 

Fig. A. 14. serra recomanada per tallar aglomerat xapat. [Utillajes BOY, 2004, 

p.201] 

Fig. A.15. serra recomanada per tallar MDF. [Utillajes BOY, 2004, p.199]  



Pág. 16  Quadern d’annexes 

 

 

 

 

Fig. A. 16. serra que pot ser utilitzada per tallar aglomerat xapat. [Utillajes BOY, 2004, 

p.202]  
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A.1.6. Tablex 

Es un tauló fabricat a partir de fibres de fusta humides sotmeses a gran pressió i elevada 

temperatura. Per unir les fibres s’utilitzen resines naturals contingudes en les mateixes 

fustes. Veure la següent figura Fig. A. 17 

Té una cara llisa i un altra rugosa i es caracteritza por la seva extremada duresa. El seu 

color es marró fosc i es comercialitza amb un gruix de 3,2 mm. La mida del tauló es de 

2440 x 1220 mm. Existeix també perforat per permetre la ventilació. Es un tauló barat. 

S’utilitza principalment com parts posteriors de mobles i fons de calaixos. També és molt 

utilitzat com base per pintar. També com part posterior de marc de fotos, pòsters i 

trencaclosques.  

 

Fig. A. 17. tauló de tablex 
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La velocitat de tall recomanada pel tablex és: smvtallsm /80/60 ≥≥  

Els tipus de serra recomanats per aquest material són els que es mostren en les figures 

Fig. A.18, Fig. A. 19 i Fig. A. 20. El diàmetre més adequat de la serra depèn de la velocitat 

de gir de l’eix de la serra; de manera que s’obtingui la velocitat de tall adequada. 

 

 

Fig. A. 18. serra recomanada per tallar tablex. [Utillajes BOY, 2004, p.198] 

Fig. A. 19. serra recomanada per tallar tablex. [Utillajes BOY, 2004, p.199] 
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Fig. A. 20. serra que també pot utilitzar-se per tallar tablex. [Utillajes BOY, 2004, 

p.198] 
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A.1.7. Tablex plastificat 

Es un tablex al que se li ha recobert la seva cara llisa amb melamina de colors llisos o de 

imitació de fustes, granits etc.  Veure la següent figura Fig. A. 21. 

Es un complement dels taulons aglomerats plastificats. Es comercialitzen amb un gruix de 

3,2 mm i es un tauló barat encara que més car que el tablex en brut. La mida del tauló és 

de 2440 x 1220 mm. 

S’utilitza principalment com parts posterior de mobles i fons de calaixos a joc amb els 

taulons plastificats. També pot utilitzar-se com a revestiment decoratiu de parets i folrat 

d’armaris encolat directament amb cola de fixació. 

 

Fig. A. 21. tauló de tablex plastificat 
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La velocitat de tall recomanada pel tablex plastificat és: smvtallsm /80/60 ≥≥  

El tipus de serra recomanada per aquest material és la que es mostra en les figures 

següents Fig. A. 22, Fig. A. 23 i Fig. A. 24 i el diàmetre més adequat de la serra depèn de 

la velocitat de gir de l’eix de la serra; de manera que s’obtingui la velocitat de tall adequada. 

 

 

 

 

 

Fig. A. 22. serra recomanada per tallar tablex plastificat. [Utillajes BOY, 2004, p.201] 

Fig. A. 23. serra recomanada per tallar tablex plastificat. [Utillajes BOY, 2004, p.202] 
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Fig. A. 24. serra recomanada per tallar tablex plastificat. [Utillajes BOY, 2004, p.203] 
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A.1.8. Contraxapat 

Existeixen diferents tipus de contraxapats segons els diferents usos i en funció de l’espècie 

de fusta utilitzada, el tipus d’encolat i la qualitat de las xapes. La construcció de tots ells es 

basa en la superposició de plaques o xapes estructurals de fusta alternant el sentit de la 

fibra i enganxades entre sí. Han de ser simètrics respecte la placa o plaques centrals 

(ànima). Aquesta disposició alterna de las fibres (en angle recte) es el que li dona una gran 

estabilitat dimensional, una gran resistència a torçar-se i una no direcció natural de ruptura. 

Existeix també el contraxapat al fil (les fibres de cada xapa van en la mateixa direcció) que 

s’utilitza principalment com a substitut de la fusta massissa en els laterals dels calaixos.  

Veure la següent figura Fig. A. 25 on es mostra un  tauló contraxapat. 

La qualitat d’un contraxapat ve donada por la qualitat de les seves xapes i el tipus d’adhesiu 

utilitzat en la seva fabricació. Existeixen les següents classes de contraxapat: 1.- 

Contraxapat d’interior. Serveix per aplicacions d’interior no estructurals i normalment té una 

cara de més qualitat que l’altre. 2.- Contraxapat d’exterior. N’hi ha per exposició total o 

parcial a l’exterior i serveix per aplicacions no estructurals. 3.- Contraxapat nàutic. Es un 

contraxapat estructural d’alta qualitat amb les dues cares de qualitat fabricat principalment 

per a usos nàutics. 4.- Contraxapat estructural. Està indicat per usos industrials en els que 

la resistència i durabilitat són les característiques primordials. Les cares solen ser de pitjor 

qualitat. 

Es fabrica en gruixos des de 3mm a 20 mm. La mida del tauló és de 2440 x 1220 mm. 

També existeixen contraxapats de 4mm amb una de les seves cares amb xapa de pi, 

sapelli, faig o roure. Actualment aquests taulons s’estan fabricant de MDF xapat per que es 

torcin menys. 

El contraxapat és un tauló molt lleuger i no és molt barat a causa del seu procés de 

fabricació. Els seus principals usos són la fusteria d’interior, parts posteriors de mobles i 

fons de calaixos en mobles de qualitat, marqueteria, maquetes, manualitats, carcasses i 

embalatges. També pot servir pel folrat decoratiu de parets e interiors d’armari. 
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La velocitat de tall recomanada pel taulo de contraxapat és: smvtallsm /80/50 ≥≥  

El tipus de serra recomanada per aquest material és la que es mostra en la figura següent 

Fig. A. 26 i el diàmetre més adequat de la serra depèn de la velocitat de gir de l’eix de la 

serra; de manera que s’obtingui la velocitat de tall adequada. 

 

 

Fig. A. 25. tauló de contraxapat 
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Fig. A. 26. serra recomanada per tallar tauló de contraxapat. [Utillajes BOY, 2004, p.198] 
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A.1.9. Fusta massissa 

Les fustes massisses es poden comprar en forma de taulons –relativament estrets– o ja 

acoplats formant taulons més amples. Hi ha molts tipus de fustes, però es poden classificar 

bàsicament en fustes toves i dures. Veure la següent figura Fig. A. 27. 

Les fustes toves procedeixen bàsicament de coníferes (pi) o d’arbres de creixement ràpid. 

Són les més abundants i barates. 

Les fustes dures procedeixen d’arbres de creixement lent (caoba), això fa que acostumin a 

ser més cares i, a causa de la seva resistència, solen utilitzar-se en la realització de mobles 

de qualitat. 

A.1.9.1. Exemple de fusta tova: Pi massís 

Normalment el tauló massís tant de pi com de qualsevol altre fusta es fabrica allistonat, es 

a dir, encolant llistons entre sí. Això és necessari per obtenir taulons amples i de major 

estabilitat, així com per aconseguir un millor aprofitament del tronc. Un tauló massís d’una 

peça apart de la limitació en amplada tindria tendència a torçar-se a no ser que s’obtingués 

tallant-lo radialment del tronc.  

Existeixen moltes qualitats de tauló massís en funció de la fusta utilitzada i dels defectes 

que tingui. 

El tauló allistonat de pi massís és relativament lleuger i té molta més resistència en la 

direcció de les fibres que en la direcció transversal. Per que tingui bona estabilitat es 

necessari un correcte procés d’assecat. Es pot fresar, tallar i el seu encolat (amb cola 

blanca) no presenta problemes. Es fabrica en varis gruixos (18, 22 i 30 mm entre d’altres) i 

és un tauló relativament car a causa del cost de la matèria primera. La mida normal del 

tauló es de 2400 x 1200 mm. Es de color clar, terrós groguenc i s’enfosqueix relativament 

ràpid al exposar-se a la llum. Encara que es subministra  polit de fàbrica, convé polir-lo amb 

paper de vidre abans del tractament d’acabat, per aconseguir un resultat òptim. Es pot 

tenyir, envernissar, encerar, pintar i lacar. 

Es recomanable per qualsevol tipus de moble de qualitat, encara que s’utilitza molt més per 

mobles rústics on el moviment de la fusta té menys importància. 
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Cada tipus de fusta té algunes propietats específiques, que poden no ser comunes en 

d’altres tipus de fusta.  

Les velocitats de tall recomanades per la fusta massissa són diferents si el tall s’ha de 

realitzar longitudinalment –sentit de les fibres– o transversalment i també influeix si la fusta 

que s’ha de tallar és tova o dura. 

Per talls longitudinals o transversals en fusta massissa tova la velocitat de tall recomanada 

és: smvtallsm /80/60 ≥≥  

Per talls longitudinals o transversals en fusta massissa dura la velocitat de tall recomanada 

és: smvtallsm /80/60 ≥≥  

Per talls longitudinals o transversals en fusta massissa tropical la velocitat de tall 

recomanada és: smvtallsm /70/50 ≥≥  

El tipus de serra recomanada per aquest material és la que es mostra en les figures 

següents Fig. A. 28, Fig. A. 29, Fig. A. 30, Fig. A. 31, Fig. A. 32 i Fig. A. 33 i el diàmetre 

més adequat de la serra depèn de la velocitat de gir de l’eix de la serra; de manera que 

s’obtingui la velocitat de tall adequada. 

Fig. A. 27. tauló de fusta massissa –Iroko en concret–. 
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Fig. A. 28. serra que pot ser utilitzada per tallar fusta massissa. [Utillajes BOY, 2004, 

p.198] 

Fig. A. 29. serra recomanada per tallar fusta massissa. [Utillajes BOY, 2004, p.194] 
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Fig. A. 30. serra recomanada per tallar fusta massissa. [Utillajes BOY, 2004, p.194] 

Fig. A. 31. serra que pot ser utilitzada per tallar fusta massissa. [Utillajes BOY, 

2004, p.195] 
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Fig. A.32. serra que pot ser utilitzada per tallar fusta massissa. [Utillajes BOY, 2004, 

p.195] 

Fig. A. 33. serra que pot ser utilitzada per tallar fusta massissa. [Utillajes BOY, 2004, 

p.198] 
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A.1.10. Xapes 

Les xapes són làmines de fusta molt fines (entre 0,2 i 3 mm) que poden servir per revestir 

altres fustes de menor qualitat com per exemple aglomerats. Això permet obtenir fustes 

d’aspecte luxós a un preu molt més barat que en les fustes massisses i en determinades 

aplicacions posseeixen una qualitat i unes prestacions superiors a aquesta. 

Varies xapes de fustes diferents poden combinar-se per fer motius ornamentals 

(marqueteria). 

 

Les xapes a causa de la seva poca consistència –tenen molt poc gruix– no es poden tallar 

amb l’escairadora. Normalment s’encolen a una fusta base i després es tallen a la mida 

desitjada. 

 

Fig. A. 34. xapa de fusta –wenghè en concret–. 
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ANNEX B 

B.1 Càlcul del motor principal 

El règim de funcionament de la màquina pot ser molt variat, en funció del treball que es 

realitzi.  Es poden tallar un conjunt de peces iguals seguides, es pot necessitar tallar una 

sola peça, aquesta peça pot tenir una dimensió o una altra, etc. A més a més al tractar-se 

d’una màquina amb alimentació manual no se sap l’interval de temps que passa quan s’ha 

acabat de tallar una peça fins que es comença a tallar-ne una altre. 

Es per això que no se sap el cicle de treball concret. Veure diferents opcions de cicles de 

treball en les figures següents Fig.  B. 1 i Fig.  B. 2: 

 

 

Fig.  B. 1 Cicle de treball que es dona al tallar només una peça 

Fig.  B. 2 Cicle de treball que es dona al tallar una sèrie de peces 
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Com que no es coneix el cicle de treball concret es suposarà que la potència nominal del  

motor ha de satisfer la potència absorbida per la serra mentre aquesta està realitzant el tall 

–que es quan es produeix la màxima potència absorbida requerida–. 

Càlcul de la potència requerida en el tall. Aquesta potència es pot expressar de la següent 

manera com s’indica en l’equació Eq. B. 1: 

On:  tallP  és la potència requerida en el tall expressada en W   

  tallF  és la força requerida pel tall expressada en N 

aV  és la velocitat d’alimentació de la peça que s’ha de tallar expressada en 

m/s. Els valors de la velocitat d’alimentació es troben entre 5 i 100 m/min 

[Garcia et al.,2002, p.269]. Aquesta velocitat d’alimentació pot variar en 

funció del diàmetre, del número de dents de la fulla de la serra, del gruix de 

la fusta a tallar, del gruix de tall i de la velocitat de tall. Aquest interval de la 

velocitat d’avenç inclou alimentacions automàtiques. 

Convé recordar que l’alimentació d’aquesta màquina és manual.  Aquest fet 

fa que la velocitat d’alimentació de la màquina tingui molta variabilitat. 

Experimentalment s’extreu que la velocitat d’alimentació varia entre 5 i 20 

m/min. Cal esmentar que velocitats de tall superiors a 20 m/min són 

difícilment assolibles amb alimentacions manuals. 

Veure la següent figura Fig.  B.3, on queda clar la velocitat d’avenç de la màquina, i la 

velocitat de gir de l’eix de la serra. Aquesta màquina escairadora treballa en contraposició –

es a dir el sentit de gir de l’eix de la serra provoca que la velocitat perifèrica de les dents 

tingui sentit contrari  a la velocitat d’alimentació en alguns moments–. 

atalltall VFP ⋅=   (Eq. B. 1) 
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També s’ha de tenir en compte que la velocitat d’avenç, el número de dents,  i la velocitat 

de gir intervenen en la qualitat del material obtingut. Per comparar la qualitat obtinguda 

s’utilitza com a referència l’ample d’encenall K [UTILLAJES BOY, 2004, p.16]. 

A continuació s’indiquen valors de K en la taula B.1, que donen una qualitat apropiada en 

diferents materials. [UTILLAJES BOY, 2004, p.16]. 

 serres circulars 

 Kmin (mm) Kmax (mm) 

fusta longitudinal 0,20 0,50 
fusta transversal 0,10 0,30 
aglomerat 0,05 0,20 
DM (MDF) 0,05 0,10 
DM+melamina 0,03 0,05 

Si per un determinat material, s’obté un valor de k inferior al recomanat en la taula s’està 

obtenint un material amb més qualitat. 

Sabent els valors de K que donen una qualitat apropiada ara es poden relacionar els valors 

de la velocitat de gir de la serra, de la velocitat d’avenç i del número de dents de la serra.  

Paràmetre de qualitat K en funció de diferents materials. Taula B.1 

Va 

n 

Fig.  B.3 Sentit de gir de l’eix principal i sentit de la velocitat d’alimentació 
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En la següent taula B. 2 es mostren les velocitats d’avenç apropiades en funció del 

paràmetre F [UTILLAJES BOY, 2004, p.16].  

F està relacionat amb la velocitat de gir i amb el número de dents de la serra segons 

l’expressió Eq. B. 2. 

On:  n és la velocitat de gir de la serra en rpm. 

  Z és el número de dents de la serra. 

Si els valors buscats de la velocitat d’avenç queden fora de la taula B.1.2, utilitzar la 

següent expressió Eq. B. 3 [UTILLAJES BOY, 2004, p.16]. 

 

K (mm) F (rpm) 
0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 0,2 0,4 0,6 

6000           1,2 2,4 3,6 
8000           1,6 3,2 4,8 
10000           2,0 4,0 6,0 
12000         1,2 2,4 4,8 7,2 
14000         1,4 2,8 5,6 8,4 
16000       1,3 1,6 3,2 6,4 9,6 
18000       1,4 1,8 3,6 7,2 10,8 
20000     1,2 1,6 2,0 4,0 8,0 12,0 
24000     1,4 1,9 2,4 4,8 9,6 14,4 
28000     1,7 2,2 2,8 5,6 11,2 16,8 
32000   1,3 1,9 2,6 3,2 6,4 12,8 19,2 
36000   1,4 2,2 2,9 3,6 7,2 14,4 21,6 
40000 1,2 1,6 2,4 3,2 4,0 8,0 16,0 24,0 
48000 1,4 1,9 2,9 3,8 4,8 9,6 19,2 28,8 
56000 1,8 2,2 3,4 4,5 5,6 11,2 22,4 33,6 
64000 1,9 2,6 3,9 5,1 6,4 12,8 25,6 38,4 
72000 2,2 2,9 4,3 5,8 7,2 14,4 28,8 43,2 
80000 2,4 3,2 4,8 6,4 8,0 16,0 32,0 48,0 

ZnF ⋅=   (Eq. B. 2) 

Velocitat d’avenç expressada en m/min en funció de F i de K. Taula B. 2 

1000

KZn
Va

⋅⋅
=   Eq. B. 3 
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En l’expressió anterior Eq. B. 3, n està expressat en rpm, z és el número de dents i es 

adimensional i K és el gruix d’encenall que s’obté després del tall expressat en mm. 

La força total a aplicar sobre els dents que intervenen en un moment donat sobre la serra 

ve donada per la següent expressió Eq. B. 4 [Garcia et al.,2002, p.51] 

On: Ks és el coeficient que indica la força específica per serrar 1 mm2 de secció i 

s’expressa en N/mm2. Aquest coeficient val aproximadament 4 kp/mm2 en molts 

tipus de fusta i en fusta tractada artificial. [Garcia et al.,2002, p.52]. Cal però tenir en 

compte que algun tipus de fusta pot arribar als 8 Kp/mm2  segons [Garcia et 

al.,2002, p.51]. Es a dir s’utilitza 2
/40 mmNK s ≈ , el pitjor dels casos. 

 va  és el gruix de tall que es produeix en la fusta. Està relacionat amb el gruix de la 

serra. Aquest valor va  està indicat en cada serra i s’expressa en mm. 

 D és el diàmetre de la serra i s’expressa en mm. 

p és el pas de la serra i s’expressa en mm. 

emig és el valor mig dels gruixos del tall corresponents a les dents que intervenen, 

5

D⋅π
 la part activa del disc i s’expressa en mm. Es el gruix d’encenall que s’obté 

després del tall. Aquest gruix varia en funció de la posició relativa entre l’encenall i la 

serra. 

Es pot expressar el gruix emig segons l’equació Eq. B.5 [Garcia et al.,2002, p.51] 

On e  és el gruix màxim d’encenall expressat en mm. 

 θ  és un coeficient adimensional amb valor inferior a 1. S’utilitzarà 1 per tal de 

sobredimensionar el problema en qüestió. 

migvstall e
p

D
aKF ⋅

⋅

⋅
⋅⋅=

5

π
  Eq. B. 4 

θ⋅= eemig  Eq. B.5 
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També es pot establir la següent relació Eq. B.6 [Garcia et al.,2002, p.51] 

On v és la velocitat de tall expressada en mm/min. 

 aV  és la velocitat d’avenç expressada en m/min. 

Aquesta expressió Eq. B.6 s’obté al combinar l’equació Eq. B. 3, l’equació Eq. B.7, i 

l’expressió Eq. B.8. 

 

Per obtenir l’expressió Eq. B.6 s’ha de substituir l’equació Eq. B.7 en l’equació Eq. B.8 i 

després combinar l’equació resultant amb amb l’equació Eq. B. 3. S’ha de tenir en compte 

que el paràmetre K és equivalent al paràmetre e. Són diferents notacions del mateix 

paràmetre per part de diferents autors.  

En l’equació Eq. B.7, p i D estan expressats en mm. i Z és adimensional.  

En l’expressió Eq. B.8, D està expressat en mm., n en rpm i v en mm/min. 

 

v

V

p

e a⋅= 1000  Eq. B.6 

DZp ⋅=⋅ π   Eq. B.7 

nDv ⋅⋅= π   Eq. B.8 
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Si es substitueixen les expressions Eq. B.5 i Eq. B.6 en l’equació Eq. B.4 s’obté la següent 

relació Eq. B.9. [Garcia et al.,2002, p.51] 

Cal recordar que s’ha adoptat 1=θ , sobredimensionant el problema. 

La velocitat de tall v es pot expressar segons la següent relació Eq. B.8 

 

Substituint aquesta expressió Eq. B.8 en l’equació Eq. B.9 s’obté la relació definitiva Eq. 

B.10 per a calcular la força total que s’ha d’aplicar sobre els dents de la serra que 

intervenen en un moment donat. [Garcia et al.,2002, p.51] 

Si es combinen les expressions Eq. B. 1 i Eq. B.10 i es simplifica s’obté l’expressió de la 

potència necessària en el moment del tall Eq. B.11. Al combinar aquestes expressions cal 

recordar que en l’equació Eq. B. 1 la velocitat d’avenç aV  està expressada en m/s; mentre 

que en l’expressió Eq. B.10 la velocitat d’avenç aV  té unitats de m/min. Al combinar les 

expressions la velocitat d’avenç aV  té unitats de m/min en l’expresssió Eq. B.11. 

 

En les taules següents es mostren càlculs per a diferents possibilitats existents, cal 

destacar que el valor de Ks –resistència al tall que presenta cada fusta– ja representa el 

valor màxim de resistència al tall que es pot donar en el pitjor dels casos. S’ha considerat el 

v

DV
aKF a

vstall

⋅⋅
⋅⋅⋅=
1000

5

π
  Eq. B.9 

nD

DV
aKF a

vstall
⋅⋅

⋅⋅
⋅⋅⋅=

π

π 1000

5
  Eq. B.10 

2

300

1000
avstall V

n
aKP ⋅

⋅
⋅⋅=   Eq. B.11 
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valor Ks = 80 Kp/mm2 i un factor de correcció de 1,5 per majoritzar la potència per tenir en 

compte les pèrdues mecàniques i les imprecisions en els càlculs.  

 

velocitat de tall mínima recomanada pel material 

velocitat de tall màxima recomanada pel material 

amplada mínima d'encenall recomanada pel material 

tipus de serra 
utilitzada 

recomanada per un 
determinat 

material amplada màxima d'encenall recomanada pel material 

diàmetres de tall de les diferents serres 

gruix de tall en les diferents serres 

d
a
d

e
s
 

Nº de dents de les diferents serres 

velocitat mínima de gir de l'eix de la serra 

velocitat màxima de gir de l'eix de la serra 

velocitat raonable de gir de l'eix de la serra 

velocitat mínima d'avenç del material recomanada 

velocitat màxima d'avenç del material recomanada 

velocitat raonable d'avenç del material tenint en compte alimentació manual 

potència de tall necessària 

potència de tall necessària suposant es treballa amb  velocitat mínima d'avenç 

c
à
lc

u
ls

 

potència de tall necessària suposant es treballa amb  velocitat màxima d'avenç 

Potència necessària pel tall del material                                                   Taula B. 3 

vmin (m/s) 70 

vmax (m/s) 100 

Kmin 0,2 

9-935 fusta 
longitudinal 

Kmax 0,5 

diàmetre (mm) 200 250 300 350 400 

gruix en el tall (mm) 3 3,2 3,2 3,5 3,8 
d

a
d

e
s
 

Nº de dents 14 18 20 24 28 

nmin (rpm) 6685 5348 4456 3820 3342 

nmax (rpm) 9549 7639 6366 5457 4775 

n raonable (rpm) 8000 6000 5000 5000 4000 

Va min (m/min) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Va max (m/min) 56,00 54,00 50,00 60,00 56,00 

Va raonable (m/min) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Ptall (W) 60 85 102 112 152 

Ptallvamin (W) 60 85 102 112 152 

c
à
lc

u
ls

 

Ptallvamax (W) 470 622 640 1008 1192 

Potència de tall necessària per a tallar fusta longitudinal  Taula B.4 
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vmin (m/s) 60 
vmax (m/s) 80 

Kmin 0,05 
9-915 aglomerat 

Kmax 0,2 

diàmetre (mm) 200 225 250 300 350 400 450 500 
gruix en el tall (mm) 3 3 3,2 3,2 3,5 3,8 4 4 

d
a
d

e
s
 

Nº de dents 34 34 40 48 54 60 66 72 

nmin (rpm) 5730 5093 4584 3820 3274 2865 2546 2292 

nmax (rpm) 7639 6791 6112 5093 4365 3820 3395 3056 

n raonable (rpm) 7000 6000 5000 4000 4000 3000 3000 3000 

Va min (m/min) 11,90 10,20 10,00 9,60 10,80 9,00 9,90 10,80 

Va max (m/min) 47,60 40,80 40,00 38,40 43,20 36,00 39,60 43,20 

Va raonable (m/min) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Ptall (W) 69 80 102 128 140 203 213 213 

Ptallvamin (W) 24 21 26 29 41 41 52 62 

c
à
lc

u
ls

 

Ptallvamax (W) 388 333 410 472 653 657 836 995 

Potència de tall necessària per a tallar aglomerat                                      Taula B.5 

 

vmin (m/s) 40 

vmax (m/s) 70 

Kmin 0,03 

9-926 planxes 
recobertes de 

melamina 
Kmax 0,05 

diàmetre (mm) 250 250 300 300 350 350 

gruix en el tall (mm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5 3,5 

d
a
d

e
s
 

Nº de dents 60 80 72 96 84 108 

nmin (rpm) 3056 3056 2546 2546 2183 2183 

nmax (rpm) 5348 5348 4456 4456 3820 3820 

n raonable (rpm) 4000 4000 4000 4000 3000 3000 

Va min (m/min) 7,20 9,60 8,64 11,52 7,56 9,72 

Va max (m/min) 12,00 16,00 14,40 19,20 12,60 16,20 

Va raonable (m/min) 9,60 12,80 11,52 15,36 10,08 12,96 

Ptall (W) 29 52 42 75 47 78 

Ptallvamin (W) 17 29 24 42 27 44 

c
à
lc

u
ls

 

Ptallvamax (W) 46 82 66 118 74 122 

Potència de tall necessària per a tallar planxes de melamina  Taula B.6 
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vmin (m/s) 70 

vmax (m/s) 100 

Kmin 0,1 

9-936 fusta 
transversal 

Kmax 0,3 

diàmetre (mm) 250 300 350 400 

gruix en el tall (mm) 3,2 3,2 3,5 3,8 

d
a
d

e
s
 

Nº de dents 24 28 32 36 

nmin (rpm) 5348 4456 3820 3342 

nmax (rpm) 7639 6366 5457 4775 

n raonable (rpm) 6000 5000 5000 4000 

Va min (m/min) 14,40 14,00 16,00 14,40 

Va max (m/min) 43,20 42,00 48,00 43,20 

Va raonable (m/min) 20,00 20,00 20,00 20,00 

Ptall (W) 85 102 112 152 

Ptallvamin (W) 44 50 72 79 

c
à
lc

u
ls

 

Ptallvamax (W) 398 452 645 709 
Potència de tall necessària per a tallar fusta transversal 
Taula B.7 

 

vmin recomanada (m/s) 70 

vmax recomanada (m/s) 100 

Kmin 0,2 
9-913 troncs 

Kmax 0,5 

diàmetre (mm) 350 400 400 450 400 450 700 750 

gruix en el tall (mm) 4,5 4,5 5,2 5,2 6 6 8 8 

d
a
d

e
s
 

Nº de dents 16 18 20 24 34 40 52 52 

nmin (rpm) 3820 3342 3342 2971 3342 2971 1910 1783 

nmax (rpm) 5457 4775 4775 4244 4775 4244 2728 2546 

n raonable (rpm) 5000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 

Va min (m/min) 16,00 14,40 16,00 19,20 20,00 20,00 20,00 20,00 

Va max (m/min) 40,00 36,00 40,00 48,00 68,00 80,00 52,00 52,00 

Va raonable (m/min) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Ptall (W) 144 180 208 208 240 240 640 640 

Ptallvamin (W) 92 93 133 192 240 240 640 640 

c
à
lc

u
ls

 

Ptallvamax (W) 576 583 832 1198 2774 3840 4326 4326 

Potència de tall necessària per a tallar troncs                                         Taula B.8 
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Els valors que apareixen a la taula en fons vermell indiquen que la configuració de diàmetre 

de la serra és inassolible amb l’escairadora que s’ha dissenyat. Aquesta escairadora pot 

treballar amb diàmetres de serra compresos entre 250 mm. i 450 mm. Referir-se a la 

memòria, secció 2.3 –prestacions–  per a més informació. 

Cal recordar també que aquesta escairadora està pensada per treballar i manipular fusta 

comercial partint de taulons.  

Cal ressaltar que en molts casos es pot utilitzar la mateixa velocitat de gir, tot i canviar de 

material. En canvi el tipus de serra si que es més habitual que s’hagi de canviar perquè tot i 

que de vegades el diàmetre pogués coincidir la forma seria molt diferent. 

La importància de poder variar la velocitat de gir en l’eix radica en que de vegades es 

necessita fer talls d’elevada profunditat per fustes de gruix elevat. En aquests casos no es 

pot posar un diàmetre de serra petit ja que l’eix de la serra pot pujar fins un cert límit –l’eix 

ha de quedar per sota de la taula i dels suports del rodament també– per aquest motiu es 

necessita un diàmetre més gran per poder garantir que la serra sortirà més respecte 

l’alçada de treball –el pla delimitat per la taula– i així es podran fer talls de més profunditat. 

Segons la relació de l’equació Eq. B.12 si es manté la mateixa  velocitat de tall –aquesta 

només depèn del tipus de material– al augmentar el diàmetre cal disminuir la velocitat de 

gir. 

Fetes aquestes consideracions es continua amb el càlcul de la potència necessària en el 

motor principal. Una vegada s’ha determinat la potència absorbida necessària en el 

moment del tall –a l’eix de la serra– cal determinar la potència necessària a l’eix del motor 

per poder escollir el motor adequat. 

La potència màxima que es requereix es dóna en els troncs amb un valor de 3840 W. Cal 

comentar que hi ha diferents maneres de treball i molts paràmetres que poden fer variar la 

potència que es requereixi en l’escairadora.  

Al determinar la transmissió de l’eix motor a l’eix receptor –l’eix de la serra– cal tenir en 

compte que es tracta d’una transmissió d’elevada velocitat de gir.  

60

n
Dv ⋅⋅= π   Eq. B.12 
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S’ha d’escollir entre una transmissió per engranatges, una transmissió per cadena i una 

transmissió per corretja. La transmissió per engranatges es més cara i precisa que la 

transmissió per corretja.  Ambdues transmissions suposen molt poques pèrdues de 

potència si estan ben dissenyades. 

Tant la transmissió per engranatges com la transmissió per cadenes són més cares que la 

transmissió per corretja i són encara més cares i complicades si es pretén realitzar diferents 

possibilitats de transmissió per obtenir diferents velocitats de gir a l’eix principal. 

S’escull una transmissió per corretja per la diferència de cost i tampoc es necessita molta 

precisió per aquesta transmissió. Si l’eix de la serra no dóna el número de voltes exacte 

calculat inicialment –el que tocaria tenint en compte el motor, i la transmissió utilitzada– no 

passa absolutament res. Es necessita una relació de transmissió de 3 com a molt. 

S’escull el tipus de corretges que es mostra en l’annex E –quadern de catàlegs– de tipus 

poli-v amb perfil J. 
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B.2 Comprovació dels blocs THK escollits 

Un cop realitzat el predisseny cal comprovar que els blocs comercials que realitzen el 

desplaçament del carro superior aguanten la massa requerida. Referir-se al quadern de 

plànols concretament el grup carro principal –l’annex F– per comprendre aquest càlcul. 

Aquesta comprovació es realitza simplificant molt el conjunt. Si les sol·licitacions són molt 

ajustades als valors límit aconsellats pel fabricant es farà un anàlisi més detallat. Referir-se 

al quadern de catàlegs –annex E– per veure les especificacions dels blocs THK.  

Cal considerar la situació límit de treball d’aquests blocs, aquesta es produeix quan el carro 

està al principi abans de tallar o quan el carro està desplaçat al final després d’haver 

realitzat el tall –en aquests casos hi ha gran quantitat de massa en voladís i és quan més 

sol·licitats estan els blocs THK. A més a més aquesta situació es veu agreujada quan s’ha 

de tallar una massa de fusta important i quan aquesta sobresurt respecte l’amplada 

màxima del carro superior –això implica massa en voladís de fusta pel lateral i més 

sol·licitació dels blocs THK– 

Dels 8 blocs THK presents en el grup carro principal, només s’estudia que compleixin els 4 

blocs inferiors ja que aquests són els més sol·licitats. 

Primer es fa un anàlisi segons l’eix en el que es produeix el desplaçament del carro, 

suposant que la suma de forces que actuen es troben tal i com es mostra en les figures 

Fig. B.6 i Fig. B.7. El carro està desplaçat –situació en la que s’ha acabat de tallar una fusta 

llarga i els 4 blocs THK inferiors han de suportar la massa de la fusta i dels elements que 

formen el carro superior–. F1 és la força que han de suportar dos blocs THK i F2 es la força 

que han de suportar els altres dos blocs THK. 

Fig. B. 4 Posició real amb el carro superior desplaçat després del tall. Vista frontal  

Blocs THK 

inferiors 
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Fig. B.6 Esquema de la situació real amb les sol·licitacions que intervenen. 

Fig. B.5 Carro principal. Vista de perfil. 

Blocs THK 
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Es suposa que la massa equivalent del conjunt que han de suportar els 4 blocs THK està 

aplicada al mig de les dues reaccions F3 i F4, d’aquesta manera es pot afirmar que les 

dues reaccions F3 i F4 seran iguals. 

El punt d’aplicació de la massa total sobre els blocs –es a dir la distància Z– depèn de la 

geometria de la fusta a tallar ja que els altres elements que han de suportar els blocs són 

constants i depenen del disseny. 

També s’hauria de tenir en compte que si la fusta a tallar sobresurt tant del carro part 

d’aquesta serà suportada pel carro angular. Això no es té en compte en aquest anàlisi 

simplificat. 

Al suposar-se la distribució de forces segons la figura Fig. B.6 només cal buscar el centre 

de masses –X– de la figura Fig. B.7. 

Fig. B.7 Situació transversal de les sol·licitacions. Amb la presència de la fusta que 

sobresurt respecte el carro. 



Pág. 48  Quadern d’annexes 

 

Massa que es desplaça amb el pis superior: 

Massa (M) de la fusta que s’ha de tallar. Aquesta massa s’obté de l’equació Eq. B. 13 

considerant el cas límit en que s’ha de tallar la fusta que té més massa específica i unes 

dimensions més grans. Això és impossible, però per fer els càlculs es considera així i no es 

sobredimensiona més la càrrega ja que ja queda suficient seguretat a causa de la hipòtesi 

realitzada. 

On: 

M és la massa de fusta màxima que es tallarà utilitzant aquesta escairadora expressada en 

kg. 

ρ és la densitat de la fusta expressada en 3
/ mkg  

V  és el volum expressat en 3
m . S’ha considerat una longitud útil de tall de 3,1 m , una 

amplada de 2,5 m  i un gruix de planxa a tallar de 0,020 m . 

La resta de masses que intervenen en el pis superior són les següents; referir-se al 

quadern de catàlegs –annex E– i a l’annex de plànols –annex F– per comprendre millor 

aquestes masses, també a l’annex C –quadern de memòria econòmica– s’enumeren totes 

les peces que intervenen en la màquina amb la massa de cada peça obtinguda a partir del 

programa de disseny: 

 
Massa del carro superior: 58 kg  
Massa dels 4 travessers: 36 kg  
Massa de les 3 plaques d’unió: 3,6 kg  
Massa de les 6 plaques d’unió: 4,8 kg  
Massa dels 4 carros THK: 4,4 kg  

La suma total d’aquestes masses més la de la fusta dóna: 303,65 kg ≈  2979 N 

Massa que es desplaça amb el pis inferior: 

Massa dels 2 rails THK (la seva longitud és de 2,6 m.):  kg96,2426,28,4 =⋅⋅  
Massa dels 4 carros THK: 4,4 kg  
Massa de la placa intermitja: 20 kg  
Massa dels 4 travessers: 30 kg  

kgV 85,196020,05,21,31270 M =⋅⋅⋅=⋅= ρ  (Eq. B. 13) 
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Massa de les 6 plaques d’unió: 4,8 kg  

La suma total d’aquestes masses dóna una massa total de: 79,76 kg ≈  783 N 

Si es busca la massa equivalent aplicada al centre de masses del grup carro principal, quan 

aquest es troba a final de carrera com es mostra en la figura Fig. B.8, es podran trobar les 

incògnites F1 i F2 –que són les que es donen, en el pitjor dels casos sobre els blocs THK– 

quan el carro es troba desplaçat totalment després de la serra. 

 

 

De l’equació Eq. B. 14 s’obté el centre de masses, punt on s’ha d’aplicar la massa 

equivalent.  

 

mmmdc x 34,1862
7832979

783)13001180(29791700
... =

+

⋅++⋅
=   (Eq. B. 14) 

Fig. B.8 Forces aplicades del pis inferior i del pis superior. 
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La figura equivalent a la que s’ha d’aplicar el sistema d’equacions Eq. B. 15 i Eq.B. 16 per 

trobar les forces incògnites F1 i F2 és la figura Fig. B.9. 

 

 

 

De l’equació Eq. B. 15 s’extreu el valor de F2 i substituint a l’equació Eq.B. 16 es troba el 

valor de F1. 

730266,25237610)( ⋅=⋅⇒=∑ FAM   (Eq. B. 15) 

02137610 =+−⇒=∑ FFF   (Eq.B. 16) 

Fig. B.9 Sistema equivalent amb la força aplicada al centre de masses. 
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Els valors són: 

 
NF 13022 =  
NF 50631 =  

Cal recordar que aquestes reaccions s’havien de repartir en dos blocs THK per tant el bloc 

THK més sol·licitat ha de suportar 2531,5 N valor molt inferior al límit recomanat pel 

fabricant, com es veu a l’annex E –quadern de catàlegs–. Aquest valor límit pel block THK 

HSR30CA es de Nkgf 280282860 ≈ . 

Primer es fa un anàlisi segons l’eix en el que es produeix el desplaçament del carro 

suposant que la suma de forces que actuen es troben tal i com es mostra en les figures 

Fig. B.4 i Fig. B.5. El carro està desplaçat –situació en la que s’ha acabat de tallar una fusta 

llarga i els 4 blocs THK inferiors han de suportar la massa de la fusta i dels elements que 

formen el carro superior–. F1 és la força que han de suportar dos blocs THK i F2 es la força 

que han de suportar els altres dos blocs THK. 

A continuació s’analitza el cas contrari en el que se suposa la disposició de les figures 

següents Fig. B.10 i Fig. B.11 en les que se suposa que el carro està a mig recorregut –ni a 

la fi del recorregut ni al principi–. 

En aquests cas els blocs que treballarien igual serien els dels laterals. 

 

Fig. B.10 Sistema equivalent amb el carro principal a meitat de recorregut. 
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El càlcul de la suma de masses per als diferents pisos ja s’ha realitzat amb anterioritat i 

s’han obtingut els diferents valors N1 =   58 kg. , N2 = 93,76 kg. i N3 = 34,8 kg. 

Per obtenir el centre de masses s’aplica la següent equació Eq. B.17. 

mmmdc z 77,776
8,3476,935885,196

8,3433076,932915822485,1961250
... =

+++

⋅+⋅+⋅+⋅
=   (Eq. B.17) 

Fig. B.11 Esquema de forces equivalent disgregat per pisos. 
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A partir de la figura anterior Fig. B.12 es poden aplicar les següents equacions 

De l’equació Eq. B. 18 s’extreu el valor de F1 i substituint a l’equació Eq. B. 19 es troba el 

valor de F1. Els valors són F1 = 16.384 N i F2 = 20.144 N.  

Cal recordar que aquestes reaccions s’havien de repartir en dos blocs THK per tant el bloc 

THK més sol·licitat ha de suportar 10072,5 N valor inferior al límit recomanat pel fabricant, 

com es veu a l’annex E –quadern de catàlegs–. Aquest valor límit pel block THK HSR30CA 

es de Nkgf 280282860 ≈ . A més a més cal recordar que part d’aquesta càrrega que se 

suposa només suportada pels carros THK, està també suportada pel carro angular. 

92177,40037610)( ⋅=⋅⇒=∑ FAM   (Eq. B. 18) 

02137610 =−+⇒=∑ FFF   (Eq. B. 19) 

Fig. B.12 Esquema de forces equivalent. 
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Cal tenir també en compte, que s’hauria de estudiar el cas en que la màquina carrega una 

fusta desequilibrada cap al carro angular i a més a més el carro es troba a final del 

recorregut. Tot i sumant les sol·licitacions per separat que s’han estudiat no se superen els 

límits establerts pels fabricants. 
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B.3  Càlcul de la corretja de la transmissió principal 

A continuació és realitza el càlcul de la corretja que dóna transmissió del motor principal a 

l’eix principal de la serra. Inicialment s’ha escollit una corretja de perfil J múltiple amb 5 

ranures. Referir-se al quadern de catàlegs –l’annex E–,on es veu el tipus de corretja. 

Aquesta corretja ha de poder realitzar la transmissió entre diferents politges per tal de 

poder obtenir diferents velocitats de gir a l’eix de la serra.  

Per dissenyar la transmissió de l’eix motor convé conèixer les següents dades que 

s’expressen en la següent Taula B. 9. 

 

velocitat de gir del motor (rpm) 2890 
distancia entre eixos vertical (mm) 215 
distancia entre eixos horitzontal (mm) 0 
lliscament funcional (%) 1,5 

A partir d’aquests valors es dimensionen els diàmetres de les politges tenint en compte que 

s’ha d’utilitzar la mateixa corretja per a les diferents relacions de velocitat que es 

requereixen i que les longituds –desenvolupaments– de les corretges són comercials. Les 

longituds de corretja comercials són les que s’indiquen en la pàg. 40 de l’annex E –quadern 

de catàlegs–. Cal també considerar que diàmetres de politja inferiors a 50 mm. dificulten la 

transmissió, ja que la politja queda molt petita i l’eix que ha de donar transmissió a la politja 

també es veuria molt reduït. 

Tenint en compte totes aquestes limitacions, en la següent Taula B.10 es mostren els 

diferents diàmetres de politges i les longituds de corretja que en resulten. 

Amb la distància entre els centres de la politja motora i de la politja conduïda existent la 

longitud de corretja que millor s’adequa als requeriments es la corretja de longitud 711 mm. 

El desenvolupament necessari de disseny ha de ser una mica més petit que el 

desenvolupament real de la corretja ja que sinó, no es podria muntar la corretja. 

Cal tenir en compte que després la corretja es tensa amb un corró tensor. Com es veu en 

la figura següent Fig. B. 13. 

Taula B. 9  Requeriments i dades característiques de les transmissions per corretja. 
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S’escull l’opció 5. El fet que aquestes politges siguin fabricades i per tant, que es pugui 

realitzar el diàmetre desitjat facilita obtenir la velocitat de sortida desitjada.  Cal comentar 

que en aquest tipus de politges el diàmetre exterior coincideix amb el diàmetre primitiu de la 

corretja.  

L’opció 6 es descarta ja que la diferència entre el desenvolupament necessari de la 

corretja, no tensa –706,27 mm.– és  molt semblant al desenvolupament de la corretja real –

711 mm. – i costaria molt muntar la corretja.  

També interessa que totes les configuracions necessitin una longitud necessària de corretja 

semblant, ja que s’utilitzarà la mateixa corretja per totes les  velocitats de sortida desitjades 

a l’eix de la serra.  Això s’aconsegueix fàcilment modificant el diàmetre a voluntat.  

Taula B.10  Diferents opcions de realització de la transmissió amb la longitud mínima de  

 corretja necessària. 
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Es descarten opcions com la 1 o la 2, ja que sobraria molta corretja i seria difícil de tensar 

la corretja, ja que la branca descarregada podria contactar amb la branca carregada de la 

transmissió. 

Les opcions vàlides serien la 3, la 4 i la 5; i s’escull aleatòriament l’opció 5. Ara es 

comprova que la corretja escollida compleixi amb els requeriments de la transmissió.  

El diàmetre de la politja de l’eix motor s’escull a l’atzar i després s’obté el diàmetre de la 

politja de l’eix de la serra i la longitud necessària de la corretja. Després es comprova que 

diàmetres i longitud de la corretja s’adaptin al disseny previst. 

 

 

A continuació es mostra l’esquema de la transmissió per corretja amb els paràmetres més 

importants en les figures  Fig. B.14 i Fig. B.15. 

Fig. B. 13 Posició de les diferents politges i del corró tensor. 
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Fig. B.14 Esquema de la transmissió per corretja amb els paràmetres característics. 
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Fig. B.15 Esquema de la transmissió per corretja amb els paràmetres característics. 
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En la següent taula Taula B.11 s’indiquen els paràmetres característics d’una transmissió 

per corretja. 

 

S’ha considerat una corretja tipus trapezoïdal tot i que la corretja de perfil J no és 

exactament d’aquest tipus funciona de manera semblant. Per això s’utilitza el coeficient de 

frec estàtic corregit i no el coeficient de frec estàtic normal. 

Els valors del mòdul elàstic a la tracció i del mòdul elàstic a la flexió s’obtenen de [Decker, 

2000, pàg. 368]. 

 

Taula B.11  Dades característiques d’una transmissió per corretja. 
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A continuació es realitzen els càlculs de la transmissió per corretja. 

Obtenció del diàmetre de la politja conduïda suposant el diàmetre de la politja conductora a 

partir de l’expressió Eq. B.20.  [Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] 

S’obté la longitud mínima necessària de la corretja aplicant l’equació Eq. B.21 [Fenollosa i 

Martinez, 2002, 97-109]; que té l’angle aaaa expressat en radians. Aquesta és la longitud 

mínima de la corretja i per determinar-la se suposa la transmissió sense el corró tensor i 

essent l’angle aaaa, , , , l’angle descrit per la corretja al passar de la politja motora a la politja 

conduida.     

Per obtenir la velocitat de la branca descarregada i de la branca carregada s’utilitzen les 

següents expressions Eq. B.22 i Eq. B.23. [Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] 

En les expressions Eq. B.22 i Eq. B.23 wwww1 està expressada en rpm, d1 en mm i s’obté v1 i 

v2 en m/s. 

A partir de l’expressió següent Eq. B.24, [Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] s’obté la força 

centrífuga. S’utilitza la velocitat de la branca carregada i no una interpolació entre la 

2
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velocitat de la branca carregada i la velocitat de la branca descarregada, ja que els dos 

valors són molt semblants.  Si M està en grams, L en mm. i v2 en m/s s’obté la força 

centrifuga en N. 

Per obtenir la força tangencial útil –Ft–, convé aplicar les següents expressions Eq. B.25 i 

Eq. B.26, [Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] on P s’expressa en kW, wwww1 en rpm, d1 en 

mm i s’obté tttt1 en N.m i Ft en N. 

La força de tibat inicial en la corretja es pot expressar com segueix en l’Eq. B.27. [Fenollosa 

i Martinez, 2002, 97-109] 

Els valors de les forces de tracció a cada branca de la transmissió per corretja –F1 i F2– es 

poden determinar utilitzant les següents equacions Eq. B.28 i Eq. B.29. [Fenollosa i 

Martinez, 2002, 97-109] 

Els angles de contacte de la corretja en les politges són paràmetres que depenen del 

diàmetre de les politges, del diàmetre del tensor i de la distància entre els centres de 

politges i del tensor. El valor d’aquests angles de contacte apareix en la Taula B.11 i s’ha 

determinat d’una manera aproximada. 

Per determinar la seguretat al patinament cal obtenir Ftlim que és la força tangencial que 

provocaria lliscament de la corretja respecte la politja i la transmissió no funcionaria 

60
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FcFoF +=1  (Eq. B. 28) 

FtFcFoF ++=2  (Eq. B. 29) 
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correctament. La força tangencial útil ha de tenir un valor inferior per evitar el lliscament. De 

la mateixa manera Folim és la mínima força de tibat inicial que provocaria lliscament. La 

força de tibat inicial ha de trobar-se per sobre d’aquest valor de Folim. Aquests dos valors es 

troben operant les següents expressions Eq. B.30, Eq. B.31 i Eq. B.32. [Fenollosa i 

Martinez, 2002, 97-109] 

 

Folim i Ftlim s’obtenen en N si b2 s’expressa en º i Ft i Fo s’expressen en N. 

Aquesta transmissió és variable, s’obté una velocitat de gir de l’eix de la serra o una altra en 

funció de les politges de l’eix motor i de les politges conduïdes. Per això els valors de forces 

a la corretja i alguns valors geomètrics varien en funció de la configuració i els resultats per 

les diferents configuracions possibles s’expressen en les taules següents Taula B.12, Taula 

B.13 i Taula B.14. Tots els resultats de les taules s’obtenen aplicant les equacions Eq. B.20 

- Eq. B.32.  
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Taula B. 12 Valors de la velocitat perifèrica de l’angle de contacte i de la força centrífuga. 
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Ara que ja s’han calculat les forces que intervenen en la corretja per cada una de les 

diferents configuracions possibles, cal avaluar la possibilitat de patinament. La corretja 

patinaria si la força tangencial útil –Ft– fos superior a Ftlim. 

Per la configuració de 3000 rpm a l’eix de sortida es té un coeficient de seguretat Cs = 4,19 

segons l’equació Eq. B.33. [Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] 

Per la configuració de 6000 rpm a l’eix de sortida es té un Cs = 4,02 segons l’expressió 

anterior Eq. B.33. 

Taula B. 13       Valors de les forces a les branques, de la força de tibat inicial i de la força  

         tangencial útil. 

Taula B. 14       Valors de les forces a les branques sumades, de la força de tibat inicial límit 
 amb i sense coeficient de seguretat, força tangencial útil límit i paràmetre 
mlím. 

Ft

Ft
Cs lim=  (Eq. B. 33) 
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Encara no s’ha comentat, però la velocitat perifèrica límit de la corretja de 50 m/s com es 

mostra en l’annex E –quadern de catàlegs– a la pàg. 40 és inferior a la velocitat que es 

requereix per aquesta aplicació –la velocitat requerida no supera els 18 m/s–. 

Ara cal comprovar la vida a fatiga de la corretja. Les corbes de fatiga de les corretges 

responen a una equació del següent tipus segons [Fenollosa i Martinez, 2001, pàg. 8], Eq. 

B.34. 

Com que es desconeixen els valors de m i c per al tipus de corretja que s’ha utilitzat, es 

suposa que la corretja té una corba de fatiga semblant a les corretges trapezials. S’utilitzen 

m = 8 i  14
105,4 ⋅=c . Aquests paràmetres són segurament diferents als d’una corretja del 

tipus Poli-v, però no s’han pogut aconseguir els valors per una corretja de perfil J amb 5 

ranures. 

A continuació es procedeix al càlcul de les tensions que es donen en la corretja. 

S’analitzarà la configuració de 3000 rpm i la configuració de 6000 rpm. 

Càlcul per la configuració de 3000 rpm. 

Tensió a la branca descarregada segons l’expressió Eq. B.35, [Fenollosa i Martinez, 2002, 

97-109] 

On A, és la secció de la corretja, aquesta secció val 31 mm2. Substituint F1 en N i A en 

mm2., a l’expressió anterior Eq. B.35 s’obté 2
/2568,11 mmN=σ .  

La tensió a la branca carregada s’obté segons l’expressió Eq. B.36, [Fenollosa i Martinez, 

2002, 97-109] 

cn
m =⋅σ   (Eq. B.34) 

A

F1
1 =σ   (Eq. B. 35) 

A

F2
2 =σ   (Eq. B.36) 
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Per la branca carregada s’obté 2
/2331,132 mmN=σ  

La tensió a causa de la flexió a la politja gran, es calcula segons l’expressió Eq. B.37, 

[Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] ,on el paràmetre s és el gruix de la corretja, en aquest 

cas s = 4 mm. com es veu en l’annex de catàlegs en la pàg. 40. 

Substituint els valors de s i d1 en mm. i el valor de Ef en N/mm. a l’expressió anterior s’obté 

una tensió de tracció 2

1 /2472,2 mmNf =σ . El valor de Ef es troba en la Taula B.11. 

La tensió a la politja petita s’obté a partir de la següent equació Eq. B.38, [Fenollosa i 

Martinez, 2002, 97-109]. Substituint els valors s’obté una tensió de tracció 
2

2 /3809,2 mmNf =σ  

Al corró tensor s’obté una tensió de compressió de 2

3 /0769,3 mmNf =σ  a partir de 

l’expressió següent Eq. B.39. [Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] 

A continuació –Fig. B. 16– es representa el diagrama de tensions al llarg de la corretja per 

la configuració de 3000 rpm. 

1
1

d

s
E ff ⋅=σ  (Eq. B.37) 

2
2

d

s
E ff ⋅=σ  (Eq. B.38) 

3
3

d

s
E ff ⋅=σ  (Eq. B. 39) 
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Es realitza la mateixa operació per trobar les diferents tensions que es donen per la 

configuració de 6000 rpm. Com que els diàmetres de la politja conductora i conduïda 

canvien, canvia també les tensions de flexió motivades per les politges. També canvien les 

tensions de tracció motivades per F1 i F2; l’únic valor que es manté igual és el de la tensió 

de compressió causat pel corró tensor, ja que el diàmetre d’aquest es manté igual.  

Càlcul per la configuració de 6000 rpm. 

Aplicant les equacions Eq. B. 035 fins a Eq. B.39 s’obtenen els següents valors de la tensió 

al llarg de la corretja que es representen en el diagrama de tensions següent Fig. B.17. 

Valors:   2

1 /3981,1 mmN=σ  

  2

2 /5868,10 mmN=σ  

  2

1 /7241,1 mmNf =σ  

  2

2 /6363,3 mmNf =σ  

  2

3 /0769,3 mmNf =σ  

Fig. B. 16 Diagrama de tensions al llarg de la corretja per la configuració de 3000 rpm. 

 



Pág. 68  Quadern d’annexes 

 

 

Un cop s’han dibuixat els dos diagrames de tensions al llarg de la corretja per les 

configuracions de 3000 rpm i de 6000 rpm es calcula la vida de la corretja. Les tensions són 

pitjors pel cas de 3000 rpm, i es donen en els punts C i D amb valors de 
2

/6140,15 mmNC =σ  i de 2
/4803,15 mmND =σ . Aquests valors s’obtenen a partir de les 

següents expressions Eq. B.40 i Eq. B.41. [Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] 

El nombre de pics DC nin , que pot arribar a suportar la corretja s’obtenen utilitzant 

l’expressió Eq. B.34 de fallada de la corretja per fatiga que amb els valors substituïts pels 

d’una corretja trapezial és 148
105,4 ⋅=⋅ nσ .  

Tot i que la corretja no sigui trapezial funciona d’una manera molt semblant a les corretges i 

se suposen els valors de fatiga de les corretges trapezials.  

22 fC σσσ +=  (Eq. B. 40) 

12 fD σσσ +=  (Eq. B. 41) 

Fig. B.17 Diagrama de tensions al llarg de la corretja per la configuració de 6000 rpm. 
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S’obtenen els següents valors: 

5
102738,1 ⋅=Cn  pics 

5
103645,1 ⋅=Cn  pics 

El nombre de circulacions de la corretja fins la fallada s’obté aplicant la regla de Miner 

segons l’expressió següent Eq. B.42. [Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] 

S’obté un valor de voltes de n = 65.879. Per obtenir la durada de la corretja en hores –D–  

s’ha d’aplicar l’equació Eq. B.43, [Fenollosa i Martinez, 2002, 97-109] i substituir pels valors 

de la configuració crítica de 3000 rpm. 

S’obté un valor de D = 0,97 hores. Evidentment aquest valor és molt petit i comportaria un 

redisseny de la corretja. Cal tenir en compte però, que les constants c i m de l’equació Eq. 

B.34 s’han obtingut de corretges que no són iguals a les corretges que s’han utilitzat en el 

projecte. 

 

Aquesta corretja ha de tenir valors m i c bastant diferents als utilitzats ja que segons la 

següent figura Fig. B.18 facilitada pel fabricant la corretja es l’adequada per transmetre 

aquesta potència a la velocitat de treball. I en màquines semblants s’han utilitzat corretges 

molt similars. 

1

11
−









+=

DC nn
n  (Eq. B.42) 

3600

1

2

1000 ⋅⋅=
v

L

nD  (Eq. B.43) 



Pág. 70  Quadern d’annexes 

 

 

 

 



Escairadora amb serra inclinable i incisor  Pàg. 71 

 

B.4 Càlcul dels esforços a l’eix principal de la serra 

A continuació es comprova el correcte dimensionat de l’eix principal de la serra. Per 

realitzar aquest càlcul s’han de conèixer les reaccions als rodaments i totes les forces que 

intervenen en l’eix principal. El càlcul per l’eix de l’incisor es faria d’una manera anàloga. 

A continuació es mostra la disposició dels diferents elements en l’eix principal en la figura 

Fig. B.19. 

 

Per poder dimensionar l’eix cal conèixer les forces que s’apliquen a l’eix per part de la serra, 

dels rodaments i de la politja. 

A continuació es mostra una figura Fig. B.20 de l’eix sense els altres elements per conèixer 

la forma exacta de l’eix principal. Per més detalls sobre l’eix principal referir-se al plànol de 

l’eix de codi A-GM-0026. 

Fig. B.19 Transmissió a l’eix principal de la serra 
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A continuació es mostra l’esquema de les forces que intervenen a l’eix principal de la serra. 

Es menysprea la massa de l’eix respecte les forces verticals que intervenen. Veure la 

següent figura Fig. B.21 

 

Fig. B.21 Esquema de forces. Totes les dimensions expressades en mm. 

 

Fig. B.20 Transmissió a l’eix principal de la serra 
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A continuació es detallen les forces, reaccions i principals valors que intervenen en l’eix 

principal. 

Fs: Força realitzada en el tall de la fusta. Es suposa aplicada a l’extrem d’una serra de 

diàmetre 350 mm., i en la direcció i sentit que es mostren en la figura Fig. B.21 

N1: Component segons l’eix “y” de la reacció que es dóna en el primer dels rodaments. 

T1: Component segons l’eix “z” de la reacció que es dóna en el primer dels rodaments. 

N2: Component segons l’eix “y” de la reacció que es dóna en el segon dels rodaments. 

T2: Component segons l’eix “z” de la reacció que es dóna en el segon dels rodaments. 

F1v+F2v: Són les components verticals de les forces que es donen a les branques de la 

corretja –F1 i F2– i aplicar-les en el centre de la politja. Veure les figures Fig. B.14, Fig. 

B.15 i Fig. B.21. 

Γ : és el parell que apareix al desplaçar F1 i F2 de la seva posició original al centre de la 

politja per obtenir F1v i F2v. Veure les figures Fig. B.14, Fig. B.15 i Fig. B.21. 

En la secció anterior –Càlcul de la corretja de la transmissió principal– s’obtenen les forces 

que intervenen en la transmissió per corretja. Com es veu en les figures Fig. B.14 i Fig. 

B.15 per obtenir les components verticals de les forces que actuen a la corretja s’han 

d’aplicar les següents expressions Eq. B. 44, Eq. B.45 i Eq. B.46. 

S’obtenen els següents valors de F1v, de F2v i de Γ  si es substitueixen F1 = 38,96 N, F2 = 

410,23 N,  º67,04 =α  i º25,102 =α  –valors corresponents a la transmissió de 3000 rpm.– 

que es la que genera majors forces a les corretges. Γ  és el parell que es generaria si es 

consideressin F1v i F2v aplicades a l’eix de la serra com es mostra a la figura Fig. B.21. 









⋅−








⋅=Γ

2

2
1

2

2
2

d
vF

d
vF  (Eq. B.46) 

4cos22 α⋅= FvF  (Eq. B.45) 

2
cos11 α⋅= FvF  (Eq. B. 44) 
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F1v = 38,34 N 

F2v = 410,20 N 

N62,15=Γ  

Si s’apliquen les equacions Eq. B.47, Eq. B.48, Eq. B.49, Eq. B.50 i Eq. B.51 d’equilibri en 

l’eix principal es poden determinar les incògnites N1, N2, T1 i T2. 

De l’equació Eq. B.48 coneixent el parell s’obté directament el valor de Fs. Aquest valor de 

Fs s’obté considerant un radi de serra de 175 mm. Coneixent Fs es pot obtenir T2 aplicant 

l’equació Eq. B.47. Després es substitueixen els valors de T2 i Fs a l’expressió Eq. B.49 per 

obtenir el valor de T1. 

De l’equació Eq. B.51 s’obté directament el valor de la reacció N1. Un cop determinat es 

substitueix aquest valor de N1 a l’expressió Eq. B.50 i s’obté la última incògnita que és N2. 

A continuació per tal de sobredimensionar el problema,  s’aplica un factor de 1,5 a totes les 

forces aplicades a l’eix i s’obté el següent resultat. 

N2’ = 1,5 x N2 = 832 N 

N1’ = 1,5 x N1 = 160 N 

T1’ = 1,5 x T1 = 155 N 

T2’ = 1,5 x T2 = 21 N 

3002470)( ⋅=⋅⇒=Σ TFsBM y  (Eq. B.47) 

175,00 ⋅=Γ⇒=Σ FsM x  (Eq. B.48) 

120 TTFsFz =+⇒=Σ  (Eq. B.49) 

22110 NvFvFNFy =++⇒=Σ  (Eq. B.50) 

71)21(30010)( ⋅+=⋅⇒=Σ vFvFNCM z  (Eq. B.51) 
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Γ ’ = 1,5 x Γ  = 24 N.m 

Fs’ = 1,5 x Fs = 134 N 

F1v’+F2v’ = 1,5 x (F1+F2) = 673 N 

Un cop s’han determinat totes les forces que intervenen en l’eix principal de la serra es 

dibuixen els diagrames d’esforços. Veure les següents figures Fig. B.22, Fig. B.23, Fig. 

B.24, Fig. B.25 i Fig. B.26. 

 

 

Fig. B.22 Diagrama d’esforços tallants en la direcció y en N. 
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Fig. B.23 Diagrama de moments flectors segons l’eix z en N.m. 

 

Fig. B.24 Diagrama d’esforços tallants segons l’eix z en N. 
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Fig. B.25 Diagrama de moments flectors segons l’eix y en N.m. 

 

Fig. B.26 Diagrama de moments torsors segons l’eix x en N.m. 

 



Pág. 78  Quadern d’annexes 

 

A continuació es busca quina es la secció més crítica de l’eix principal de la serra.  Cal 

recordar els valors dels esforços tallants i dels moments. 

Esforç tallant segons l’eix y: màxim en la secció C i D amb valor Ty  = 673 N 

Moment flector segons l’eix z: màxim en la secció C amb valor Mz = 48 N.m 

Esforç tallant segons l’eix z: màxim en la secció A i B amb valor Tz = 134 N 

Moment flector segons l’eix y: màxim en la secció B amb valor My = 6 N.m 

Moment torsor segons l’eix x: igual en totes les seccions amb valor Mx = 24 N.m 

La secció més conflictiva és la C ja que els valors dels esforços tallants i dels moments 

flectors són més importants que en la secció B, l’altra secció crítica. 

En la secció C intervé un esforç tallant Ty de 673 N, un altre esforç tallant de Tz de 21 N, 

un moment flector Mz de 48 N.m i un moment torsor Mx de 24 N.m.  

A continuació en la figura Fig. B.27 es mostren els punts compresos dins de la secció C –la 

crítica– que a causa de tensions de tracció – compressió o bé tensions tallants són els 

crítics. 

 

Fig. B.27 Representació dels punts sotmesos a tensions màximes en la secció crítica C. 
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Els punts 1 i 3 de la secció són punts de tensió màxima de compressió i de tensió màxima 

de tracció respectivament. Es a dir que són punts de tensió normal màxima. A més a més 

aquests punts estan també afectats per la tensió tallant τ  provocada pel moment torsor i 

per la tensió tallant provocada per l’esforç Tz. El fet que la xzτ  provocada per l’esforç tallant 

i la τ  provocada pel moment torsor es sumin en el punt 1 i es restin en el punt 3, això fa 

que el punt crític sigui el punt 1. 

En canvi el punt 2, és el punt de tensió tallant màxima, ja que en el punt 2 es sumen la 

component de tensió tallant corresponent a les tensions tallants xyτ , xzτ  i la component de 

tensió tallant corresponent a la tensió provocada per la torsió τ . En el punt 4 aquestes 

components es resten, per tant es clarament més desfavorable el punt 2 que el punt 4. Cal 

recordar que com que aquests punts no es troben segons l’eix horitzontal els punts 2 i 4 

tenen tensions de tracció, compressió respectivament, molt petites que es menysprearan ja 

que ja s’han calculat amb anterioritat els punts de tensions de tracció – compressió i ara el 

que es vol es calcular els punts de tallants màxims.  

Cal destacar que les tensions tallants no tenen la direcció de l’eix y, això succeeix ja que en 

aquesta secció de l’eix es donen esforços tallants en la direcció de l’eix y i en la direcció de 

l’eix z, tot i que són clarament predominants els de la direcció de l’eix z. 

A continuació es realitza la comprovació pel punt 1 i després es realitza la comprovació pel 

punt 2. Normalment solen ser més importants les tensions de tracció - compressió que les 

tallants. 

Càlcul del punt 1:   

S’han d’aplicar les següents equacions Eq. B.52, Eq. B.53, Eq. B.54, Eq. B.55 per obtenir 

les tensions τ  i σ , [Roure, Marimón, Bonnin, 1999, p. 101, p.107] i [Roure, 1999a, p. 13] 

 

3

16

2 D

MD

I

M x

o

x

⋅

⋅
=⋅=

π
τ  (Eq. B.52) 
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On Iz moment d’inèrcia respecte de l’eix z d’una secció respecte el seu centre i Io moment 

d’inèrcia polar d’una secció respecte el seu centre. 

Si es substitueixen Mz, Mx, Tz i D pel seu valor s’obté τ  i σ . 

Mz = 48 N.m 

Mx = 24 N.m 

Tz = 21 N 

D = 40 mm. 

S’obté:  σ = 7,64 MPa 

  τ  = 1,91 MPa 

  TALLANTSτ  = 0,022 MPa 

Es realitza la comprovació aplicant el criteri de Von Mises i aplicant el criteri de tensió tallant 

màxima.  

Aplicant el criteri de Von Mises segons l’equació Eq. B.56 per combinar els esforços tallants 

i de tensió normal s’obté: 

64

4
D

I z ⋅= π  (Eq. B.54) 

32

4
D

Io ⋅= π  (Eq. B.55) 
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( ) admTALLANTSeq σττσσ ≤+⋅+=
22

3  (Eq. B.56) 
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Substituint els valors de σ  i τ  en l’expressió anterior s’obté un valor de eqσ  = 8,34 MPa.  

Aplicant el criteri de tensió tallant màxima segons l’equació Eq. B.58, s’obté la eqσ : 

Substituint els valors de σ  i τ  en l’expressió anterior s’obté un valor de eqσ =8,56 MPa. 

Els dos valors de eqσ  obtinguts –tant pel criteri de Von Mises com pel criteri de tensió 

tallant màxima– són clarament inferiors al valor admissible pel material utilitzat en la 

realització de l’eix de la serra principal. Per la realització de l’eix s’ha utilitzat acer St 52-3 

que segons NIEMMAN, Tratado teórico práctico de elementos de máquinas, pag 117 té un 

valor de admσ  comprès entre MPaadm 510=σ  i MPaadm 610=σ . 

Ara cal comprovar el punt 2 sotmès a tensions tallants màximes. La tensió tallant causada 

per l’esforç tallant té dos components un motivat per Ty i l’altre motivat per Tz. Cal primer 

sumar aquests dos components abans de sumar la tensió tallant causada pel moment 

torsor. 

Com que les components tenen direccions diferents s’ha de realitzar la suma vectorialment. 

Només ens interessa el mòdul però, ja que la tensió tallant motivada pel moment torsor es 

igual en tots els punts de la perifèria de la secció circular i sempre de direcció tangent al 

cercle descrit; per tant la suma entre la tensió tallant motivada pels esforços Ty i Tz i la 

tensió tallant motivada pel moment torsor si que es pot realitzar directament ja que les dues 

tensions tindran la mateixa direcció. 

Suma de tensions motivades per Ty i Tz segons l’expressió Eq. B.59, [Roure, 1999b, p16] : 

Substituint els valors de Ty = 673 N, de Tz = 21 N i de D = 0,040 m. en l’expressió anterior 

s’obté la tensió tallant motivada pels esforços tallants:  TALLANTSE.τ  = 0,71MPa. 

( ) admTALLANTSeq σττσσ ≤+⋅+=
22

4  (Eq. B.58) 
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Si ara es suma aquesta tensió tallant amb la causada pel moment torsor segons l’equació 

següent Eq. B.60: 

A continuació es substitueix en l’expressió anterior el valor de Mx = 24 N.m i el de D = 0,040 

m. s’obté el valor total de tensions tallants τ = 2,62 MPa. 

S’ha de tenir en compte, també que el punt 2, també està sotmès a tensions normals pel fet 

de no trobar-se en l’eix z. Aquestes tensions són molt petites ja que el punt 2 es troba molt 

pròxim a l’eix z i el màxim de tensions normals es dona a l’exterior de la secció i no en l’eix. 

De totes maneres es calcula per comprovar si són petites respecte les tensions tallants. 

Primer cal obtenir la distància y en la que es troba el punt 2. Per trobar aquesta distància 

s’utilitzen les components d’esforços tallants segons l’expressió Eq. B.61. [Roure, Marimón, 

Bonnin, 1999, p. 101, p.107] 

S’obté un valor de 4
1024,6

−⋅=y m 

Per obtenir la tensió normal en un punt qualsevol de la secció s’utilitza la següent equació 

Eq. B.62. [Roure, Marimón, Bonnin, 1999, p. 101, p.107] 

Substituint els valors s’obté un valor 24,0=σ  MPa, aquest valor es bastant inferior al valor 

de tensions tallants i es menysprea, ja que com s’ha comentat amb anterioritat es volen 

calcular les tensions tallants i les tensions de tracció – compressió ja s’han tingut en compte 

amb anterioritat. 

Ara es comprova que aquesta tensió sigui inferior a la tensió màxima admissible pel 

material. 
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Segons el criteri de Von Mises admadm στ ⋅= 58,0  mentre que segons el criteri de tensió 

tallant màxima admadm στ ⋅= 5,0 . S’aplica el més restrictiu dels dos, que es en aquest cas és 

el de tensió tallant màxima MPaadmadm 2555105,05,0 =⋅=⋅= στ . Aquest valor es 

clarament superior a la tensió màxima que es produeix en l’eix per tant el diàmetre de l’eix i 

el material escollit  d’aquest són correctes. 
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B.5 Càlcul d’un rodament 

Òbviament en el projecte acurat s’haurien de calcular tots els rodaments o almenys els més 

sol·licitats de cada parella si es que aquests treballen per parella. Aquí només es realitzarà 

el càlcul d’un sol rodament per no carregar excessivament el text amb fórmules repetitives. 

El rodament escollit pel càlcul es un dels dos rodaments de l’eix principal de la serra. 

Aquest eix gira a menys velocitat que l’eix de l’incisor, però l’eix de l’incisor no exerceix cap 

força relacionada amb el tall de la fusta en moltes ocasions –només treballa en algun tipus 

de material– i a més a més quan treballa ho fa realitzant un tall d’una profunditat molt 

inferior que el tall que realitza la serra.  

Es creu que el rodament que pot fallar abans és el que pertany a l’eix de la serra. A 

continuació es procedeix a realitzar el càlcul del rodament. 

En la secció anterior “càlcul dels esforços a l’eix principal de la serra” s’avaluen les forces 

que intervenen en l’eix principal de la serra i s’obtenen les reaccions als rodaments. Referir-

se a la figura Fig. B.21 on es veu la distribució de les forces aplicades a l’eix de la serra. 

Els valors que s’han obtingut en la secció anterior són els següents: 

N1 = 120 N; 

T1 = 121 N; 

N2 = 624 N; 

T2 = 17 N; 

Aquestes són les quatre reaccions que es donen en els rodaments, en la secció anterior es 

sobredimensionen aquestes reaccions aplicant un coeficient de 1,5.  

El rodament més crític és el segon que està sotmès a N2 = 624N i a T2 = 17 N. Es calcula 

la vida d’aquest rodament crític menyspreant la massa de l’eix ja que aquesta es bastant 

inferior als esforços que intervenen. 

Es desconeixen les condicions de servei de la màquina. Aquesta màquina és molt versàtil i 

pot treballar a diferent velocitat de gir i sotmesa a càrregues de més o menys intensitat. Es 

suposa que la màquina funciona en les condicions de l’apartat anterior.  Aquests valors de 

partida ja són els que es donen en condicions crítiques de servei a potència màxima, per 

tant només es sobredimensionen les reaccions aplicant un factor de 1,5, tot i que es 

desconegui amb exactitud el tipus de sol·licitació a que estan sotmesos els rodaments. 
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N2’ = 1,5 x N2 = 936 N 

T2’ = 1,5 x T2 = 26 N 

Es sumen vectorialment aquestes dues components utilitzant l’expressió Eq. B.63 per tal de 

trobar la component radial que actua sobre el rodament. 

S’obté la component radial que actua sobre el rodament, que val N = 936,36 N 

Ara es calcula la força estàtica equivalent que actua sobre el rodament 2, com que no 

actua cap força axial, la força estàtica equivalent –Po–  és la força radial. 

A l’annex de catàlegs –pàg. 26– s’indica que els rodaments d’aquesta sèrie aguanten una 

càrrega de 32.500 N durant 6
10 cicles. Tot i que el rodament que consta en la llista de 

materials es tipus UCLP208 de la casa “ASAHI”, d’aquest no s’ha trobat el valor de càrrega 

dinàmica C per 106 cicles, es per això que s’ha utilitzat el valor C que consta en el 

rodament equivalent d’una altra marca “INA”. El model equivalent es PASEY40. 

Posteriorment es comprova que el rodament va molt sobrat i la possible diferència entre 

models no afectaria. 

Sabent aquestes dades es pot aplicar la següent expressió Eq. B.64 per obtenir el nombre 

de cicles del rodament abans de la fallada. [Fenollosa i Martinez, 1999, p.4] 

On:  C: és la capacitat de carrega dinàmica expressada en N, que causa la fallada del 

rodament després de 6
10 cicles i que depèn de cada rodament. En aquest cas C = 

32.500 N 

 p: és un coeficient que depèn del tipus de rodaments i val 3 pels rodaments de 

boles i 10/3 pels rodaments de corrons. 

 L1: Es el nombre de cicles fins a la fallada del rodament per una determinada 

càrrega. En aquest cas L1 és 6
10 cicles per tal de poder utilitzar C = càrrega 

dinàmica del rodament. 

22
'2'2 TNN +=  (Eq. B.63) 

21 LPoLC
pp ⋅=⋅  (Eq. B.64) 
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 Po: Es la força que es produeix en el rodament expressada en N. 

L2: Es el nombre de cicles fins a la fallada del rodament amb la càrrega aplicada Po. 

Substituint tots els valors en l’expressió Eq. B.64 s’obté un valor de 10
1018,42 ⋅=L cicles. 

Si es passa aquest valor a hores mitjançant la següent expressió Eq. B.65 

Aquest valor de 116.150 hores és un valor suficient ja que s’ha calculat a la força màxima i 

a la velocitat de gir màxima de disseny. De fet aquest valor suposa pràcticament vida 

infinita, per tant s’accepta aquest rodament. 

 

 

h
h

rev
rev 150.116

min60

1

.6000

min1
.1018,4

10 =⋅⋅⋅  (Eq. B.65) 
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ANNEX C 

C.1 Cost dels components 

A continuació es mostra la Taula C. 1 en la que s’indiquen tots els elements fabricats i 

comercials que formen part de la màquina escairadora. S’ha dividit la màquina en seccions. 

Per cada element s’indica: 

• Referència de la peça –ref. peça–: Aquesta referència, és el número amb el que 

s’identifica la peça en el plànol de conjunt corresponent. Les peces que tenen un 

caràcter alfabètic darrere del número formen part de la peça anterior, però aquesta 

peça està formada per vàries “subpeces” soldades i el material base de totes les 

subpeces no es pot indicar en la mateixa fila.  

• Descripció de la peça: La descripció de la peça identifica la peça.  

• Número de plànol: Identifica el plànol en el que la peça està dibuixada sola per a la 

seva fabricació. Aquest només existeix en peces fabricades. 

• Quantitat –Qtat. –: Indica el número de peces que intervenen en la màquina. En el 

grup de proteccions les peces amb “*” la quantitat que apareix esta doblada ja que 

aquesta peça s’ha de substituir per una de semblant al inclinar la serra. Es per això 

que existeixen dues versions de protecció de serra semblants una més ample que 

l’altre. Referir-se a la memòria on s’explica, en l’apartat 7, el canvi que s’ha de 

realitzar en les proteccions. 

• Comercial: Indica mitjançant una “C” o una “F” si la peça és comercial o fabricada. 

Hi ha peces que tot i tenir una “C” tenen número de plànol, això passa ja que 

aquesta peça és comercial i s’ha de modificar en un taller –per exemple un perfil 

d’alumini Norcan que es ven en una determinada longitud comercialment i s’ha de 

tallar a una longitud necessitada per obtenir el número de plànol de la peça 

concreta–. 

• Referència comercial –Ref. comercial–: Es la referència amb la que una 

determinada marca codifica al producte utilitzat. Només s’utilitza per a productes 

comercials. Alguns elements comercials molt estandarditzats tipus cargols, 

passadors, femelles i similars s’indica la referència o codificació DIN estàndard 

sense referir-se a cap codificació concreta de marca. 
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• Marca: Es la casa comercial que fabrica el model desitjat. No s’indica en elements 

comercials estandarditzats tipus cargols, passadors i similars que es poden obtenir 

en qualsevol ferreteria. 

• Material: S’indica el material utilitzat per realitzar la peça; si aquesta es comercial 

s’indica comercial. 

• Acabat: Només s’utilitza per peces fabricades i indica si aquestes han de ser 

pintades o tractades després del mecanitzat. Normalment el tractament es realitza 

per embellir les peces i no per motius funcionals. 

• Densitat: Indica la densitat amb la que el programa de disseny ha calculat la massa 

de la peça. 

• Massa: Indica la massa de la peça. Per les peces compostes –aquelles peces 

fabricades soldades– la massa s’indica per la peça sencera en l’apartat 

corresponent i les “subpeces” obtenen massa nul·la ja que aquesta ja s’ha comptat 

per la peça general. 

• Massa total: Indica la massa total tenint en compte el número de peces que 

intervenen en la màquina. 

• Material base 1: S’utilitza per les peces fabricades. Indica de quin material base s’ha 

de partir –abans de la mecanització posterior– per obtenir la peça desitjada. Serveix 

per realitzar una estimació posterior del preu i per saber si la peça serà fàcil o difícil 

d’obtenir. Després es mostra en la Taula C.2 una estimació del preu del material 

base. 

• Dimensió material base 1: Indica quina quantitat de material base s’ha de tallar per 

obtenir posteriorment la peça. Pot expressar-se en m o en m2, en funció de si el 

material base és una xapa –m2– o un barra –m–. 

• Quantitat del material base 1 –Qtat. material base 1–: Indica el número de materials 

base tallats a la dimensió corresponent, que es necessiten per obtenir la peça 

concreta. Aquest valor és 1, excepte en peces soldades on es pot necessitar més 

d’un material base tallat a la dimensió correcta per obtenir la peça desitjada. 

• Preu material base1: Indica l’estimació del preu que s’ha realitzat pel material base 

expressat en quantitat de m o m2. La peça concreta segurament no necessitarà la 

quantitat exacta de un m o un m2. Els preus del materials base s’indiquen en una 

Taula C.2 posterior. 
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• Material base 2: Només s’utilitza per peces fabricades soldades amb dos materials 

base diferents. Indica el mateix que el material base 1 però per al material base 2. 

• Dimensió material base 2: Només s’utilitza per peces fabricades soldades amb dos 

materials base diferents. Indica el mateix que dimensió material base 1 però per a 

dimensió material base 2.   

• Quantitat del material base 2 –Qtat. material base 2–: Només s’utilitza per peces 

fabricades soldades amb dos materials base diferents. Indica el mateix que 

quantitat material base 2 però per a quantitat material base 2. 

• Preu material base 2: Només s’utilitza per peces fabricades soldades amb dos 

materials base diferents. Indica el mateix que preu material base 1 però per a preu 

material base 2. 

• Temps fresa –t. fresa–. Indica el temps estimat de mecanització mitjançant fresa 

necessari per a la fabricació de la peça. Aquest temps és el mateix per realitzar una 

peça o per realitzar-ne moltes però després al calcular el preu de la peça és te en 

compte un temps de preparació diferent per realitzar una peça que per realitzar-ne 

moltes. 

• Temps torn –t. torn–. Indica el temps estimat de mecanització mitjançant torn 

necessari per a la fabricació de la peça. Aquest temps és el mateix per realitzar una 

peça o per realitzar-ne moltes però després al calcular el preu de la peça és te en 

compte un temps de preparació diferent per realitzar una peça que per realitzar-ne 

moltes. 

• Temps soldar –t. soldar–. Indica el temps estimat en el procés de soldadura 

necessari per a la fabricació de la peça. Aquest temps és el mateix per realitzar una 

peça o per realitzar-ne moltes però després al calcular el preu de la peça és te en 

compte un temps de preparació diferent per realitzar una peça que per realitzar-ne 

moltes. 

• Temps altres –t. altres–. Indica el temps estimat de mecanització per realitzar forats 

passants, forats roscats i d’altres al fabricar la peça. Aquest temps és el mateix per 

realitzar una peça o per realitzar-ne moltes però després al calcular el preu de la 

peça és te en compte un temps de preparació diferent per realitzar una peça que 

per realitzar-ne moltes. 

• Preu total moltes unitats: Indica el preu per realitzar una peça tenint en compte que 

se n’hauran de realitzar moltes. Es comptabilitza el preu del material base 
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incrementat amb un cert percentatge, més el preu de les diferents mecanitzacions 

amb els diferents temps de preparació de màquina. En aquest cas com que se 

suposa que es realitzaran vàries peces el temps de preparació de màquina es baix. 

En la Taula C. 3 s’indica el preu horari per les diferents mecanitzacions. 

• Preu total una unitat: Aquest és el preu que s’utilitzarà per estimar el cost de la 

màquina prototipus inicial. Es comptabilitza el mateix preu del material base 

incrementat amb un percentatge igual que en el cas anterior, més el preu de les 

diferents mecanitzacions, però ara el temps de preparació de màquina és més 

elevat ja que només es fabricarà una sola peça. 

• Preu total: Es el “preu total moltes unitats” multiplicat pel número de peces que 

intervenen en la màquina. 

• Temps muntatge secció: Al final de cada secció s’indica el temps estimat per 

muntar una secció. 

• Preu muntatge secció: Es el cost estimat per muntar la secció a partir del temps 

necessari i el cost de muntatge. 

• Preu total secció: Es el cost estimat total de peces fabricades i comercials més el 

cost de muntatge.  

El cost de peces fabricades s’ha realitzat segons l’experiència de dos anys de 

disseny de peces mecanitzades i amb comparació i consulta amb tallers 

especialitzats de mecanització de peces. Les peces mecanitzades amb tractament 

se’ls hi ha augmentat un cost en funció del tractament. El cost d’elements 

comercials s’ha estimat o s’ha consultat a la marca corresponent.  En el cost 

d’elements comercials s’ha aplicat un descompte que s’obtindria per l’elevat ús 

d’aquests elements. 

Per realitzar la valoració del cost de fabricació s’ha dividit la màquina en els 

següents subconjunts: 

- secció carro principal: referir-se al plànol de conjunt A-CP 

- secció carro angular: referir-se al plànol de conjunt A-CA 

- secció grup proteccions: referir-se al plànol de conjunt A-GP 

- secció grup motor: referir-se al plànol de conjunt A-GM 

- secció bancada: referir-se al plànol de conjunt A-BA 

- secció general: aquestes són peces d’unió de grups a la bancada 

- secció  guia desplaçament lateral: referir-se al plànol de conjunt A-GD 

- secció taula: referir-se al plànol de conjunt A-GT 
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- secció components electrònics + pneumàtics 
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En la pròxima Taula C. 2 es mostren alguns dels materials base existents que s’utilitzen 

alhora de realitzar les peces fabricades. Els materials base utilitzats són els següents: 

• Barra angular –A–: S’indiquen les mides dels dos costats de l’angle i el gruix 

d’aquest. El cost està indicat en €/m. 

• Barra roscada –B.R.–: S’indica el diàmetre exterior de la barra roscada, el mètric 

corresponent. En aquest cas la barra roscada utilitzada, està roscada en pas mètric. 

El cost està indicat en €/m. 

• Perfil C –C–: S’indica la longitud dels dos trams horitzontals, la longitud del tram que 

uneix els dos trams horitzontals i el gruix de la secció. El cost està indicat en €/m. 

• Barra hexagonal –Hex. –: S’indica la distància entre dues cares paral·leles de 

l’hexàgon. El cost està indicat en €/m. 

• Barra rectangular –P.C.–: S’indiquen els dos costats del rectangle. El cost està 

expressat en €/m. 

• Quadrat: S’indica la dimensió del costat. El cost està en €/m. 

• Rodó: S’indica el diàmetre del rodó. El cost està en €/m. 

• Tub rectangular –T–: S’indiquen els dos costats del quadrat i el gruix. El cost està 

en €/m. 

• Tub circular –Tub d–: S’indica el diàmetre exterior del tub i el gruix. El cost està en 

€/m. 

• Xapa: S’indica el gruix de la xapa. El cost està en €/m2. 
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A continuació es mostra una Taula C. 3 amb el cost segons el diferent tipus de 

mecanització realitzat en la peça. 

 

Amb aquestes dades es calculen el cost dels components fabricats i comercials i el cost de 

muntatge en el projecte inicial –prototipus– i el cost de la màquina que es fabricarà en 

sèrie. Aquests valors es mostren en les taules següents Taula C. 4 i Taula C. 5. 

 

 

Cost expressat en €/h segons el tipus de mecanització. Taula C.3 

Cost dels elements fabricats i comercials i cost de muntatge per seccions en €. Taula C. 4 

Cost dels elements fabricats i comercials i cost de muntatge per seccions en €. Taula C. 5 
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C.2 Cost de disseny 

A continuació s’indica el cost de disseny del prototipus tant en l’apartat elèctric com en 

l’apartat mecànic, el cost de redisseny elèctric i mecànic un cop fet el prototipus i 

realitzades les millores pertinents. També es comptabilitzen unes hores de ajustos de 

mecànic en el taller que són les que provenen del redisseny, ja que les hores de muntatge 

de cada secció ja s’han comptabilitzat al calcular el preu dels elements. 

Una màquina d’aquest estil per ser fabricada en sèrie, encara que es tracti d’una sèrie curta 

requereix del disseny inicial d’un prototipus, del muntatge i realització d’ajustos i proves de 

funcionament en taller. Un cop el prototipus funciona correctament es realitzen les millores 

de disseny pertinents per la nova màquina que es fabricarà posteriorment en sèrie. 

Convé també vendre el prototipus a un preu menor amb la funció d’abaratir el cost, i amb la 

funció de realitzar un “feedback” amb el client per tal d’introduir les millores necessàries en 

la fabricació de la màquina en sèrie. 

Per calcular els preus de disseny s’han estimat les dades de la següent Taula C.6: 

 

 

Utilitzant aquests valors i l’estimació d’hores requerides pel disseny i la realització de les 

millores pertinents s’obté la següent Taula C.7 

Facturació d’hores pels serveis dels diferents professionals Taula C.6 
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Amb aquests valors s’obté el preu total de cost del prototipus que s’indica a continuació 

Taula C.8 

 

Costs de disseny i millores en el prototipus Taula C.7 

Cost total del prototipus Taula C.8 
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C.3 Viabilitat del projecte 

L’empresa es dedicaria a la fabricació, muntatge i venta de màquines escairadores.  

A continuació s’enumeren els principals costs de l’empresa: 

• Cost dels elements de la màquina en sèrie i cost de muntatge.  

• Cost del transport de la màquina a casa del client. El realitzar vendes per tota la 

península i països fronterers com França o Portugal fa que s’hagi de tenir en 

compte el cost del transport. 

• Servei de posada a punt de la màquina. Aquest tipus de màquina requereix que 

l’empresa es responsabilitzi de la posada a punt de la màquina. Durant 4 o 5 hores 

aproximadament s’han de realitzar els ajusts necessaris en la màquina a casa del 

client i ensenyar el funcionament correcte de la màquina al client. 

• Cost en fires i publicitat. La màquina s’ha d’exposar en fires del sector per tal de 

realitzar publicitat i atraure possibles clients. També s’han de realitzar catàlegs 

informatius de les característiques de la màquina. 

• Cost d’instal·lacions i lloguer de local. El fet de preveure vendre quasi 140 màquines 

en un any, implica que el local ha de ser prou gran com per encabir-hi unes 10 

màquines alhora –ja que la venta no serà homogènia–. A més a més, el local ha de 

tenir un espai per les oficines. 

• Cost en assegurances de màquines. Entre d’altres assegurances s’ha d’assegurar 

el transport de les màquines per evitar pèrdues per danys en el transport. 

• Cost en personal i varis. Per complir les previsions de vendes i tenint en compte que 

aquestes màquines es munten en aproximadament 30 hores cal que l’empresa 

disposi de 3 mecànics al taller per muntar les màquines. Es necessiten també un 

enginyer electrònic, un enginyer mecànic, un delineant, dos enginyers tècnics –per 

realitzar la posada a punt a casa del client i per estudiar millores en noves 

generacions de màquines–, un gestor, dos comercials i un administratiu. 

• Cost en impostos. 

• Influència del cost del projecte inicial. El preu de venda de les màquines ha 

d’incloure la influència del cost del projecte en una màquina. 



Pág. 142  Quadern d’annexes 

 

• Amortitzacions. Aquestes màquines són màquines d’una vida relativament llarga. 

Poden estar funcionant a casa del client 10 anys sense problemes; però això no 

implica que per tal que la màquina sigui competitiva s’hagi de canviar o renovar 

cada cinc anys.  

Es realitza l’estudi econòmic de fabricació de les màquines escairadores considerant un 

període d’anàlisi de 5 anys. S’ha dividit l’anàlisi en 5 períodes d’un any per cada període. A 

continuació es mostren les previsions de vendes d’escairadores per període Taula C.9. Les 

vendes totals nacionals, internacionals i a França i Portugal són les dades de vendes 

d’escairadores actuals facilitades per l’empresa Altendorf. 

 

Previsió de vendes. Taula C.9 
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En la pròxima taula Taula C.10 es realitza un càlcul del preu de venda al públic aproximat 

que ha de tenir la màquina utilitzant el càlcul del VAN, del TIR i del període de retorn. 

El preu de venda al públic adequat per aquesta màquina escairadora és de 33000 €/unitat. 

Aquest és un preu una mica inferior al preu de l’escairadora que es mostra en la memòria 

Altendorf F-45 Elmo que es ven a 34000 €. L’escairadora Martins és encara una mica més 

cara es ven 34500 €. Després existeixen moltes marques que venen escairadores a preus 

que oscil·len entre els  24000 € i 30000 €, però s’ha de tenir en compte que aquestes 

escairadores moltes d’elles tenen moltes regulacions manuals i també disposen de menys 

regulacions pel que fa al tall.  

El preu de venda és semblant al dels models complets de les escairadores Altfendorf i 

Martins que són les dues marques de referència al mercat. 

El projecte és viable ja que s’obté un VAN elevat i un període de retorn bastant baix d’una 

mica més d’un any.  

L’únic inconvenient del projecte és la dimensió de la inversió que és de 168754€, valor que 

prové de sumar el preu de realització del prototipus i costs inicials derivats. 
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ANNEX D 

D.1 Normativa sobre la concentració de pols en l’aire 

Directiva 1999/38/CE sobre el polvo de madera en los talleres de transformación de la 

madera 

Esta Directiva establece que la concentración del polvo de la madera en el aire debe ser 

menor de 5 mg/m3, si bien esta cifra no quiere decir nada porque no hay un método de 

medida común del polvo a nivel europeo. Esta Directiva deberá ser traspuesta a nuestra 

legislación antes del 2003, se publicó en el DOCE del 1.6.1999, páginas L138/66 a 69.. 

 

En la directiva se menciona como fuente bibliográfica para las maderas de frondosas, la 

publicación: Volumen 62 de las monografías sobre evaluación de los riesgos 

carcinogénicos para las personas, “Serrines y formaldehído” (Wood Dust and 

Formaldehyde), publicado por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, 

Lyon 1995  

 

Como información adicional se incluyen, las fases para la mejora de un circuito de 

extracción de polvo son las siguientes: 

1.- Identificar los puestos de trabajo más contaminantes por el polvo. Observar la 

naturaleza del polvo (si procede de madera maciza, tableros de partículas o de fibras, etc), 

el proceso por el que se crea el polvo (aserrado, cepillado, lijado) y la calidad de la 

captación. 

2.-Mejorar la captación. Se ha de colocar el captador situado lo más cerca posible del punto 

donde se emiten las partículas de serrín y polvo, la aspiración debe hacerse en el sentido 

de la eyección del polvo. 

3.- Disponer de una aspiración que asegure una captación eficaz que procure una 

velocidad del aire para el transporte del serrín y polvo hasta el silo. La velocidad que podría 

recomendarse sería de 20 - 25 m/s. Para ello se aconseja que las tuberías sean lo más 

cortas posibles, que cuando las máquinas están paradas se pueden cerrar los registros de 

ellas, que los ventiladores están bien dimensionados y que los filtros se limpien 

regularmente. 

 

4.- Se debe evitar reciclar el aire, sólo cuando por razones de ahorro de energía debe 

hacerse, hay que asegurarse que es puro (menos de 0,2 mgr/m3), sólo hacerlo en el 
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invierno, asegurar un aporte de aire nuevo de 60 m3/hm y por persona en el taller, instalar 

un corta-fuegos en el circuito que limite los riesgos de explosión ligados a las atmósferas 

pulverulentas. 

 

Cuando hay puestos de trabajo difíciles de mejorar se aconseja aislarlos del resto de la 

nave (caso del lijado con lijadoras portátiles) y proteger a la persona con equipos 

individuales (mascarillas etc). Conviene limpiar los puestos de trabajo para que no se 

acumule polvo en el suelo, máquinas y los alrededores. 
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D.2 Normativa sobre la seguretat en màquines 

relacionades amb la fusta 

Directiva 98/37/CEE sobre seguridad de las máquinas 

Esta directiva afecta a las máquinas que se utilizar en el procesamiento de la madera. 

Incluye los siguientes capítulos: 

1.- Ámbito de aplicación, comercialización y libre circulación. 

2.- Procedimientos de evaluación de la conformidad. 

3.- Marcado “CE”. 

4.- Disposiciones finales. 

Y anexos: 

I.- Requisitos esenciales de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación de las 

máquinas y de los componentes de seguridad. (punto 2.2. máquinas portátiles que se 

lleven y/o guíen manualmente; punto 2.3 máquinas para trabajar la madera y materiales 

similares) 

II.- Relativo al marcado CE 

III.- Marcado “CE” de conformidad. 

IV.- Tipos de máquinas y de componentes de seguridad para los que deberá aplicarse el 

procedimiento contemplado en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 8 (entre otras 

están incluidas las sierras 

V.- Declaración “CE” de conformidad. 

VI.- Examen “CE” de tipo 

VII.- Criterios mínimos que los Estados Miembro deberán tener en cuenta para la 

notificación de los organismos. 
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D.3 Normativa europea al voltant de la fusta 

Directivas Europeas 

INTRODUCCIÓN A LAS DIRECTIVAS EUROPEAS RELATIVAS A LA MADERA 

 

Las disposiciones de la Comunidad Europea están constituidas por Reglamentos, 

Directivas, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes. 

Los Reglamentos son normas de aplicación general en todo el territorio de la Comunidad 

Europea y obligatorias en todos sus elementos. Tienen aplicabilidad directa y efecto, y 

cualquier particular puede reclamar directamente su cumplimiento ante los tribunales 

nacionales. 

 

Las Directivas son normas de aplicación general, sin que ningún Estado Miembro pueda 

eludir su cumplimiento. A diferencia de los Reglamentos no son obligatorias en todos sus 

elementos, lo que significa que los Estados Miembros están obligados a cumplir sus fines 

pero tienen libertad para elaborar su legislación interna de desarrollo. En principio, salvo 

excepciones, no tienen aplicabilidad ni efecto directos frente a los particulares. 

 

La Decisión es una norma obligatoria en todos sus elementos para los destinatarios, sin 

embargo su ámbito de aplicación es particular por lo que está dirigida a uno, dos o varios 

Estados o a una o varias empresas. 

Las Recomendaciones y Dictámenes no son normas jurídicas ya que no son obligatorias. 

Todos los documentos anteriores se publican en el DOCE, Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas, y en el Boletín de las Comunidades Europeas. 

Listado de algunas Directivas Europeas que afectan a los productos fabricados por la 

industria de la madera y el mueble: 

- Directiva 76/769/CEE + 89/678/CEE + 91/173/CEE (Limita la comercialización y el 

uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos”. Incluye: 

Pentaclorofenol.) 

- Directiva 77/93/CEE + 92/98/CEE relativa a “las medidas de protección contra la 

introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o 

productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad”. 
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- Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción. 

- Directiva 91/689/EEC “Residuos peligrosos”. 

- Directiva 94/62/CE relativa a los Envases y Residuos de Envase. 

- Directiva 96/61/CE relativa a la Prevención y al Control Integrados de la 

Contaminación (IPPC). 

- Directiva 98/8/EC relativa a la comercialización de biocidas 

- Directiva 98/37/CEE sobre Seguridad de las Máquinas. 

- Directiva 1999/13/CE relativa a la limitación de las emisiones de compuestos 

orgánicos debidas al uso de disolventes orgánicos volátiles en determinadas 

actividades industriales (VOC). 

- Directiva 1999/38/CE sobre el Polvo de la madera. 

- Directiva 2001/90/CE (reemplaza a la 94/60) - ..... que limita la comercialización y el 

uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, introduce algunas 

restricciones a la comercialización y uso de la creosota. 

- Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad (afecta a los 

residuos de madera). 

- Directiva 2001/90/CE (reemplaza a la 94/60) de 26 de octubre de 2001 “ que limita 

la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos 

(creosota)” 

- Directiva 2003/2/CE de 6 de enero de 2003 que limita la comercialización y uso del 

arsénico. 

- Reglamento de Ecogestión y Ecoauditoría “Reglamento EMAS” (Eco Management 

Audit Scheme) relativo a cuestiones medio ambientales. 

 

Para más información: 

www.boe.es 

www.boe.es/enlaces 

www.euro.eu.int (Documentos oficiales / Eur -lex) 
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D.4 Normativa de seguretat en màquines en general 

DIRECTIVA 98/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 junio de 

1998 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre 

máquinas 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (1), 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (2), 

(1) Considerando que la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa 

a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (3) ha sido 

modificada en diversas ocasiones y de forma sustancial; que conviene, en aras de una 

mayor claridad y racionalidad, proceder a la codificación de dicha Directiva; 

(2) Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el 

que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada; 

(3) Considerando que el sector de las máquinas es una parte importante del sector de la 

mecánica y uno de los núcleos industriales de la economía de la Comunidad; 

(4) Considerando que el coste social debido al importante número de accidentes 

provocados directamente por la utilización de máquinas puede reducirse integrando la 

seguridad en las fases de diseño y fabricación de las máquinas y con una instalación y un 

mantenimiento correctos; 

(5) Considerando que corresponde a los Estados miembros garantizar en su territorio la 

seguridad y la salud de las personas y, en su caso, de los animales domésticos y de los 

bienes y, en particular, la seguridad y la salud de los trabajadores especialmente ante los 

riesgos derivados de la utilización de máquinas; 

 (…) 

Aquesta normativa és molt llarga i es pot trobar completa al següent enllaç. 
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http://www.mtas.es/INSHT/legislation/doc2080.htm#punto1 
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ANNEX E 

E.1 Sistemes lineals THK 
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E.2 Codificador de posició “encoder” 
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E.3 Peu Pitko 
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E.4 Perfils i accessoris d’alumini 
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E.5 Suports de rodament 
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E.6 Ròtula 
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E.7 Rodaments axials 
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E.8 Dispositiu de seguretat Schmersal 
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E.9 Dispositiu de seguretat. Control de posició. 
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 E.10 Tensor de corretja SPANN-BOX 
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E.11 Tensor de cadena i corretja Rosta 
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E.12 Corretja “Poli-V” 
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E.13 Corretja dentada 
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E.14 Normativa DIN cargols i varis 
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E.15 Normativa DIN passadors 
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E.16 Normativa DIN 6885 
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E.17 Poms i elements de fixació. 
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E.18 Terminal d’operari. 

 

El terminal operador MAC proporciona un nuevo concepto de flexibilidad en la visualización de datos. La pantalla de 
diálogo se visualiza rápidamente y puede adaptarse a las necesidades del usuario. En muchas ocasiones estos 
terminales de operador son capaces de remplazar consolas de control enteras. 
 
Estos operadores permiten variar los datos de procesos fácilmente permitiendo personalizar las aplicaciones al 
gusto del usuario. Las unidades MAC series son perfectamente compatibles con toda la gama de controladores 
MELSEC. 
 
MAC E series – Características generales  

• Terminales basados en LCD de texto y/o gráficos  

• Interface por medio de teclas externas junto la pantalla Y/o táctiles, según modelos. Algunos incluyen LED’s 
adicionales en teclas  

• Posibilidades de conexión a redes como Profibus DP y ETHERNET, a partir de la E300  

• Mediante el protocolo TCP/IP se puede enviar datos a través de Internet, o enviar e-mails programados a una 
dirección IP (a partir de E300)  

• Versiones de altas prestaciones que incluyen pantallas a todo color y conexión a Módem. 

Entre estas características se incluyen textos definibles por el usuario, control de parámetros y edición de datos, 

direccionamiento de alarmas, recetas y operaciones de menú. Para programar la unidad directamente puede hacerse 

fácilmente des del software E-designer compatible con cualquier PC con entorno Windows®. 
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