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C.2 Introducció 

 

En aquest annex es mostraran les evolucions en el procés de disseny del contenidor de 

brossa selectiva. Inicialment es va partir de la idea de fraccionar el contenidor reservant un 

espai per als usuaris de cadira de rodes i per tant apareixia un deflector que tindria gran 

importància per la seva funcionalitat i la seva versatilitat a la vegada de separa es espais i 

de facilitar la sortida de la brossa en el moment de la descàrrega.  En aquest annex es 

mostrarà també la evolució de la bústia frontal i com afectarà aquesta a l’hora de deixar la 

bossa per  als diferents potencials usuaris. 
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C.3 Les diferents opcions 

C.3.1 Opció I 

Fig C.1 i C.2: Contenidor amb deflector mòbil (1) per gravetat amb un eix de gir proper a la 

paret de càrrega del contenidor. El deflector ocupa tota l’amplada del contenidor i no toca al 

terra del contenidor. Disposa d’una entrada tipus bústia (2), que no sobresurt de la vertical 

del pedal. El contenidor disposa d’uns topalls limitadors (3) de cursa del deflector adossats 

als laterals. 

Avantatges:  

 Manté l´estètica del contenidor ja que la tapa de la bústia està pintada 

del mateix color que la tapa del contenidor. 

 La brossa no surt per la bústia quan el contenidor està ple. 

 El deflector assegura la separació de la brossa que ve de cadascuna 

de les boques. 

 Pot ser utilitzat per gent gran o per persones que tenen dificultat per 

accedir a la boca superior. 

 La bústia dona rigidesa al contenidor en la zona en la que s’ha practicat 

el forat d’accés. 

 

Desavantatges: 

 Quan l’acumulació de les deixalles interiors arriba al nivell de la boca 

inferior ja no se’n poden dipositar més (per aquesta boca). 

 Cal assegurar la posició del deflector correcta tant en el procés de rentat 

com en el de descàrrega. 

 Possible encallament del deflector amb residus que pot provocar danys 

en el contenidor i en els capçals de rentat. 

 Puja el pes del contenidor buit. 

 Distribució no homogènia dels residus. 

 Pot ser usat per la majoria dels usuaris (no discapacitats) ja que els hi 

pot suposar menys esforç que la boca superior. 
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Fig C.1 i C.2 

C.3.2 Opció II 

Fig C.3 i C.4: Contenidor amb el deflector igual que en la opció I però que disposa d’una 

entrada tipus cartró-envàs (1) (adaptable a cada cas) a la part superior de la bústia i al 

frontal hi ha el símbol de discapacitat (2) 

 

.  

 

 

                                                              Fig C.3  

Vàlides les A/D de la opció I 

 

 

Fig C.4 
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C.3.3 Opció III 

Figures C.5 i C.6: Contenidor amb deflector mòbil (2) per gravetat amb un eix de gir (1) fix a 

la paret de càrrega del contenidor amb uns topalls limitadors (3) i una “rampa” que 

distribueix els residus per evitar l’acumulació en “triangle”. 

Avantatges:  

 Manté l´estètica del contenidor ja que la tapa de la bústia està pintada 

del mateix color que la tapa del contenidor. 

 La brossa no surt per la bústia quan el contenidor està ple. 

 El deflector assegura la separació de la brossa que prové de 

cadascuna de les boques. 

 Pot ser utilitzat per gent gran o per persones que tenen dificultat per 

accedir a la boca superior. 

 Distribució més homogènia dels residus. La bústia dona rigidesa al 

contenidor en la zona en la que s’ha practicat el forat d’accés. 

 La bústia dona rigidesa al contenidor en la zona en la que s’ha practicat 

el forat d’accés. 

 

Desavantatges: 

 Quan les deixalles arriben al nivell de la boca inferior ja no se’n poden 

dipositar més. 

 Cal assegurar la posició del deflector correcta tant en el procés de rentat 

com en el de descàrrega. 

 Possible encallament del deflector amb residus que pot provocar danys 

en el contenidor i en els capçals de rentat. 

 Puja el pes del contenidor buit. 

 Disminueix volum. 

 Més difícil neteja. 

 Reducció del volum disponible per al compartiment frontal 

(discapacitats). 

 Pot ser usat per la majoria dels usuaris (no discapacitats) ja que els hi 

pot suposar menys esforç que la boca superior. 
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Fig C.5 

 

 

 

Fig C.6 
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C.3.4 Opció IV 

Figures C.7 i C.8: Contenidor amb deflector corbat (1) accionat per gravetat que millora 

l’apilament no desitjat dels residus. Aconseguint un ompliment més homogeni del 

contenidor. A part la forma del deflector permet un allotjament òptim quan està en posició de 

descàrrega. Disposa d’una sèrie de topalls (2) que aturem la carrera descendent del 

deflector. Disposa a més d’un dispositiu (3) a mode de cilindre que distribueix la brossa a 

banda i banda de la boca inferior d’entrada.   

Possibilitat d’afegir un cable d’acer per tal de forçar l’obertura del deflector. 

Avantatges:  

 Manté l´estètica del contenidor ja que la tapa de la bústia està pintada 

del mateix color que la tapa del contenidor. 

 La brossa no surt per la bústia quan el contenidor està ple. 

 El deflector assegura la separació de la brossa que ve de cadascuna 

de les boques. 

 Pot ser utilitzat per gent gran o per persones que tenen dificultat per 

accedir a la boca superior. 

 Distribució homogènia dels residus. 

 Millor acoblament del deflector quan es descarrega el contenidor. 

 La bústia dona rigidesa al contenidor en la zona en la que s’ha practicat 

el forat d’accés. 

Desavantatges: 

 Quan les deixalles arriben al nivell de la boca inferior ja no se’n poden 

dipositar més. 

 Cal assegurar la posició del deflector correcta tant en el procés de rentat 

com en el de descàrrega. 

 Possible encallament del deflector amb residus que pot provocar danys 

en el contenidor i en els capçals de rentat. 

 Puja el pes del contenidor buit. 

 Reducció del volum disponible per al compartiment frontal 

(discapacitats). 

 Pot ser usat per la majoria dels usuaris (no discapacitats) ja que els hi 

pot suposar menys esforç que la boca superior. 

 Encariment del contenidor. Més complex. 

 Difícil neteja del deflector. 
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Fig C.7 i C.8 

C.3.5 Opció V 

Figures C.9 i C.10: Contenidor dotat d’un deflector telescòpic (1), ajudat per sengles guies 

laterals (2) que guien el seu moviment de recollida i forcen al deflector a plegar-se sempre 

de la mateixa manera i a la mateixa velocitat. Per ajudar a aquest últim punt disposa d’un 

cable d’acer (3) tensat  que uneix el punt central del pont amb el deflector. Aquest cable pot 

anar conduït per dintre de la guia lateral. 

 

Avantatges:  

 El cable assegura la posició del deflector quan el contenidor està sent 

netejat 

 Manté l´estètica del contenidor ja que la tapa de la bústia estar pintada 

del mateix color que la tapa del contenidor. 

 La brossa no surt per la bústia quan el contenidor està ple. 

 El deflector assegura la separació de la brossa que prové de 

cadascuna de les boques. 

 Pot ser utilitzat per gent gran o per persones que tenen dificultat per 

accedir a la boca superior. 

 Distribució homogènia dels residus. 

 Millor acoblament del deflector quan es descarrega el contenidor. 

 Millor descàrrega. 
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 Assegura el moviment del deflector minimitzant l’encallament i 

assegurant-ne la posició final. 

 La bústia dona rigidesa al contenidor en la zona en la que s’ha practicat 

el forat d’accés. 

 

Desavantatges:  

 Augmenta el nombre de dispositius a l’interior del contenidor. Cosa que 

fa que es puguin embrutar i/o trencar (cables) 

 Quan les deixalles arriben al nivell de la boca inferior ja no se’n poden 

dipositar més. 

 Puja el pes del contenidor buit. 

 Reducció del volum disponible per al compartiment frontal 

(discapacitats). 

 Pot ser usat per la majoria dels usuaris (no discapacitats) ja que els hi 

pot suposar menys esforç que la boca superior. 

 Encariment del contenidor. Més complex. 

 

 

 

Fig C.9 i C.10 
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C.3.6 Opció VI 

Figura C.11: Disseny de deflector per gravetat similar al de la  figura C.3. Amb la boca 

d’entrada inferior amb forma de bústia amb la mida de forat adient per l’entrada de 

paper/envasos. El forat d’entrada a la bústia tindria una disposició de difícil accés per a la 

resta d’usuaris per tal de forçar l’ús de les obertures superiors. 

 

Avantatges:  

 El cable assegura la posició del deflector quan el contenidor està sent 

netejat 

 Manté l´estètica del contenidor ja que la tapa de la bústia estar pintada 

del mateix color que la tapa del contenidor. 

 El deflector assegura la separació de la brossa que prové de 

cadascuna de les boques. 

 Pot ser utilitzat per gent gran o per persones que tenen dificultat per 

accedir a la boca superior. 

 Distribució homogènia dels residus. 

 Millor acoblament del deflector quan es descarrega el contenidor. 

 Assegura el moviment del deflector minimitzant l’encallament i 

assegurant-ne la posició final. 

 Augmenta l’esforç que han de fer els no discapacitats per tal 

d’assegurar que l’espai reservat és usat correctament. 

 La bústia dona rigidesa al contenidor en la zona en la que s’ha practicat 

el forat d’accés. 

 

Desavantatges:  

 Augmenta el nombre de dispositius a l’interior del contenidor. Cosa que 

fa que es puguin embrutar i/o trencar (cables) 

 Quan les deixalles arriben al nivell de la boca inferior ja no se’n poden 

dipositar més. 

 Puja el pes del contenidor buit. 

 Reducció del volum disponible per al compartiment frontal 

(discapacitats). 

 Encariment del contenidor. Més complex. 

 La brossa pot sortir pel forat de la bústia. 
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Fig C.11 

C.3.7 Opció VII 

Figura C.12: La opció seleccionada finalment es el deflector corbat (1) accionat per gravetat 

que millora l’apilament dels residus. Aconseguint un ompliment més homogeni del 

contenidor. A part la forma del deflector permet un allotjament òptim quan està en posició de 

descàrrega. Disposa d’una sèrie de topalls (2) que aturen la carrera descendent del 

deflector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. C.12 
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Si aquesta fos la opció seleccionada final es realitzaria un estudi del disseny del deflector 

per a complir amb les especificacions següents: 

 

• Adaptar-se a la tapa quan es plegui per a maximitzar la sortida de la brossa. 

• Facilitar la correcta distribució de la brossa per tot el contenidor evitant que la brossa 

pugi pel deflector fins a la boca d’entrada superior. 

• Forma per a facilitar el moviment i minimitzar el risc que el deflector es quedi falcat 

amb la brossa. 

• Forma per a permetre la entrada dels capçals rotatoris de neteja. 

• Estar foradat per a deixar passar l’aigua, que surt del capçal rotatori, per rentar 

correctament tot el contenidor. 

 

 

 

 

Fig. C.13 Fig. C.14 
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C.4 Aspectes concrets d’evolució 

C.4.1 Contenidor amb millores a les obertures d’entrada 

 

• Obertura superior amb els “filaments” creuats en diagonal per minimitzar la pèrdua 

d’anells a l’interior del contenidor. 

 

• Obertura inferior adaptada amb una única fila de “filaments” en disposició vertical per 

a minimitzar la pèrdua d’anells a l’interior del contenidor. 

 

• Millora proposada en la tapa metàl·lica superior consistent en donar-li una certa 

curvatura per tal de que pugui canalitzar l’aigua i permeti l’evacuació d’aigües pels 

extrems i no pels laterals. Evitant així l’entrada d’aigua dins del contenidor. 

 

 

 

 

 

 


