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1. TÈCNICAS 
 
Per poder explicar el procediment de fabricació d’aquesta màquina ho hem 

dividit en diferents fases: 

 

- Estructura 

- Construcció dels dos dipòsits 

- Xapes exteriors 

- Aïllament dels dipòsits 

- Components de fred  

- Components elèctrics 

 

Dintre de cada fase s’explicarà el procediment d’obtenció de la peça, el 

material de que està fet, els operaris que intervenen en cada una i les 

diferents màquines que podrien intervenir en el seu procediment. 

 

Primer començaríem en la fabricació de l’estructura de la màquina, aquesta 

estructura consta de dues safates, sis angles 20x20x1 i quatre passamans 

de 80x420x10. L’estructura i els angles són d’acer inoxidable 304 2B i pel 

que fa als passamans són de inoxidable. 

Per la fabricació de les dues safates intervenen tres màquines: cisalla, 

encunyadora i doblegadora. La cisalla tallarà les xapes i els angles, 

l’encunyadora faria els diferents forats que porta i la doblegadora farà els 

doblecs que porta per la operació de ajustat. Pel que fa referència als 

passamans, intervé la mateixa màquina, la serra i també hi ha l’operació de 

ajustat. La serra servirà per tallar les diferents peces i l’ajustat serà per 

taladrar, amb la pròpia màquina de taladrar, els diferents forats que porten 

cadascun. Finalment la operació final seria la de soldadura que servirà per 

unir tota l’estructura de la màquina, el tipus de soldadura empleat és la 

soldadura d’àrgon.  

Els operaris que intervenen en aquesta fase seria la d’ajustador i d’oficial de 

soldadura en àrgon. 
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Ara explicarem la construcció dels dos dipòsits de la màquina, els dos 

dipòsits es construeixen de diferents sistemes degut a que no són iguals. 

La construcció del dipòsit 2 (5 litres ), les màquines que intervenen són: la 

premsa hidràulica, la cisalla. La cisalla ens tallarà d’una xapa un disc per a 

continuació poder-lo embotir amb la premsa hidràulica, amb un altre matriu 

però amb la mateixa màquina farem els diferents forats que porta el dipòsit, 

els de fixació, motor, sonda termostàtica i la connexió amb l’altre dipòsit. 
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El material empleat per aquesta fase torna ser un altre cop acer     

inoxidable 304 2B. Un cop ja tinguem el dipòsit fet i el proveïdor del 

evaporador ens l’hagi entregat, llavors començarem l’etapa d’adaptar 

l’evaporador a la superfície inferior del dipòsit. L’evaporador que és de tub 

de coure de diàmetre 10mm anirà cobert amb una cinta adhesiva d’alumini, 

que tindrà la funció de fixar el tub a la base del dipòsit i mantenir la 

temperatura. 

En aquesta fase els operaris que intervenen és un ajustador. 

 

En el dipòsit 1 ( 25 litres ), està format per: un dipòsit que conté el líquid i 

una estructura exterior que servirà per aïllar aquest dipòsit, aquesta 

estructura també serà de forma rodona per facilitar al seu aïllament. 

En els dos casos intervenen una cisalla, encunyadora, enformadora i 

soldadura.  Els dipòsits estaran formats per: un envoltori i un disc que 

servirà com a base. La part de l’envoltori anirà primer a la cisalla on es 

tallarà a la mida que volem i a continuació anirà a la encunyadora que farà 

tota la sèrie de forats que estan indicats i finalment a l’enformadora la qual  

farà la forma rodona del dipòsit, que serà soldat com hem explicat abans. 

Aquests dipòsits porten una feina de muntatge, els dos dipòsits estaran 

posats un dins de l’altre i estaran units per uns tacs de inoxidable amb forats 

passats de M10, que es roscaran a l’estructura. Per evitar pèrdues de líquid 

adaptarem unes juntes.  

 

Pel que fa a les xapes exteriors de l’estructura, tindrem que fabricar quatre; 

una davantera, dos laterals iguals i una de darrera, el material utilitzat serà 

novament l’acer inoxidable 304 2B. Totes les xapes intervenen les mateixes 

màquines: la cisalla i la encunyadora.  
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La xapa davantera la obtindrem primerament de la cisalla a les mides 

corresponents i seguidament a la encunyadora farem els forats dels 

interruptors, el de la cuba i els de fixació.  

 

 

Les xapes laterals es fan de la mateixa manera, les dues xapes portaran 

forats de fixació i a més tota una sèrie de traus, que la seva funció serà la 

de ventilació de les mateixes màquines de refrigeració, sobretot la del 

compressor i el condensador. 

 

 



 36

Finalment la xapa de darrera es tallarà a la cisalla a les mides 

corresponents seguidament a la encunyadora per poder fer els forats que li 

toquin ja siguin els de fixació com els traus de ventilació. 

 

 

La següent fase serà la de col·locar l’aïllament, l’aïllament que hem triat és 

el poliol + isocianat. El procés per col·locar l’aïllant és mitjançant la colada, 

que consisteix en colar la barreja líquida dels dos components , amb una 

reactivitat ajustada per aquest procés, en les dues cavitats que nosaltres 

volem aïllar. En poc temps, la barreja s’expandeix, i omple la cavitat i 

s’endureix. 

Les característiques per les quals hem agafat aquest material és la alta 

capacitat d’aïllament tèrmic que té aquesta espuma, cosa que no té cap 

altre aïllant. Aquesta característica especial es degut a la baixa conductivitat 

tèrmica que té. L’altre característica important és l’absorbiment de les 

petites gotes d’aigua que pot generar l’evaporador, això es pot donar per 

dos sistemes: per difusió o per la condensació del vapor, això està influït per 

la seva densitat i les dimensions, en tot cas segons les normes el contingut 

d’humitat no supera el 5% en volum. 
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Un cop ja tinguem totes aquestes fases fetes, comencem amb l’acoblament 

de les diferents parts, primer agafaríem els dos dipòsits ja aïllats 

respectivament i els acollem amb l’estructura de la màquina, cal recordar 

que tan l’entrada com la sortida del evaporador han de quedar al descobert. 

Podem connectar els dos dipòsits amb un tub de goma de 25mm de 

diàmetre. 

 

Pel que fa a la part elèctrica cal dir que necessitarem in tècnic elèctric, 

aquesta persona ens haurà d’instal·lar a part de tot el cablejat, els pilots, els 

botons, el interruptor general i ens haurà de programar el PLC, segons 

l’esquema indicat: 
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El motor reductor del dipòsit 2 s’ha de fixar en el passamà de l’estructura i el 

motor petit del dipòsit 1 no fa falta, d’aquests motors surt els propis eixos 

que són els que transmeten la rotació a las pales batidores. Cal explicar que 

la pala de dalt no està centrada amb el dipòsit ja que no ens interessa que 

el moviment del líquid sigui tota l’estona igual, i colocant-lo descentrat 

provoca unes turbulències que servirà per poder agitar-lo millor. 

A cada dipòsit hi ha connectat una sonda termostatica segons s’indica en el 

dibuix de sota: 

 

 

A més porta una junta tòrica al voltant de la funda perquè el dipòsit no perdi. 

Això va acollat amb una femella a l’altre banda del dipòsit. 
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En el dipòsit 2 un cop montat tot això, hi ha una altre fase que consta en 

muntar les tapes, l’aixeta i el recollidor de líquids. 

Primer fixaríem el dipòsit 2, que ja el tenim al seu lloc, amb la xapa 

davantera mitjançant un marc rodó per la part exterior i els cargols que 

farien de fixació entre la xapa davantera i el dipòsit. Els forats de fixació 

estaran per la part interior i no es veuran. 

Aquest marc també portaria uns forats per la part exterior, que no tenen res 

que veure amb els anteriors i serveixen per poder fixar la tapa exterior, feta 

de metacrilat, amb la seva aixeta. Això ho faríem amb uns espàrrecs i 

roscats amb uns poms de plàstic que faciliten la seva extracció en cas de 

neteja.  

El recollidor va colocat a la part de sota l’aixeta i la seva missió es recollir tot 

el granissat que pugui caure, aquest recollidor es pot treure per facilitar la 

seva neteja. 

Un cop ja tenim tot això fet, la instal·lació de la màquina de fred serà la 

següent: aquí necessitaríem un tècnic especialista de fred ja que la 

instal·lació dels compressors, condensadors, electrovàlvules, etc... 

Necessitem fer una sèrie de comprovacions per poder veure si estan 

correctament per la seva posta en marxa. 

Un cop ja tinguem fixats tan el compressor com el condensador amb la 

safata inferior, amb un tub de coure de 10mm de diàmetre fem les següents 

connexions, mitjançant soldadura de plata: les sortides dels evaporadors 

s’uneixen mitjançant una T i van a parar a l’entrada del compressor, la 

sortida del compressor va a l’entrada del condensador, la sortida del 

condensador va l’entrada d’un filtre o deshidratador que la seva sortida 

sortiran dos tubs mitjançant una altre T cap a l’entrada de les 

electrovàlvules i de les sortides de les electrovàlvules surten a cadascuna 

un capil·lar que està a l’entrada del evaporador, aquest capil·lar té 1mm de 

diàmetre interior i això provoca una expansió molt gran que és el que 

interessa. 
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2. ADMINISTRATIVAS 
 
Jo Sr. Miquel Fernández Zaragoza com Enginyer Tècnic Industrial dono la 

garantia de: 

 

- La part elèctrica queda garantitzada per un període de sis mesos a 

partir de la data de compra. 

- Els defectes de fabricació de la part mecànica, sempre que siguin 

constatats pels nostres serveis tècnics, queden garantitzats per un 

període d’un any a partir de la data de compra. 

- Els components del grup de fred, queden garantitzats per un període 

de sis mesos. 

- Els danys o avaries produïts per causes catastròfiques, 

climatològiques, caigudes, cops o l’ús incorrecte per part del usuari, 

així com lla alimentació equivocada per fonts energètiques, no 

queden incloses en la garantia. 

- La garantia no cobreix pilots, tapes de metacrilat, ni peces amb danys 

produïts per desgast natural ni el manteniment del aparell. 

 

 

Finalment cal recordar que aquesta màquina compleix totes les normatives 

vigents segons el Ministeri de Indústria i Energia de Espanya, que són les 

següents: 

 

- ITC MIE AP9 “Instrucció Tècnica Complementaria Referent a 

Recipients Frigorífics”. 

- UNE 23 727 

- UNE 92 120 Part 1 “Productos de aislamiento térmico para 

construcción. Espuma de poliuretano producida in situ” 

- UNE 92 120 Part 2 “ Especificaciones para el producto instalado”. 
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3. TAULA DE COMPONENTS 
 
En aquesta taula hi han els principals components de la màquina: 

 

Components Unitats Descripció 
Compressor 1 NE6170Z Refrigerat per R-134a 

Condensador 1 CCB82IG Cabdal 275m/h 
Electrovàlvula 2 3/8 de pas d'acció directa 
Evaporador D1 1 V-DS-4-1'10 
Evaporador D2 1 V-DS-4-1'50 
Tub de Coure 1 metre 8x10mm longitud 1metre 

Tes 1/4" 2 Coure 
Deshidratador 1 WSL 163 3/8 de pas 

PLC 1 SIMATIC S/-200 amb CPU 212  
Motor Reductor D1 1 Potència de sortida 0,28W Consum de 2,6W
Motor Reductor D2 1 Potència de sortida 88,32W Consum de 90W

Cable Clavija 1   
Interruptor General 1   

Pilots 2   
Interruptors 2   

Pales Agitadores 2 Inoxidable 
Remaches 200 3'2x6 inoxidable 

Cargols 200 DIN 84 5x6 
Junta 2 OR 15x1'5 
Junta 2 OR 20'3x2'4 
Junta 1 OR 290x5 

Espàrrecs 200 M6 Inoxidable 
Pom Tapa 6 Metacrilat 
Femelles 200   
Arandeles 200 Vulkollan 

Angles 6 1 Xapa Inoxidable 304 2B 2000x1000x1 
Safates 2 1 Xapa Inoxidable 304 2B 2000x1000x1 

Passamans 4 Inoxidable 304 2B 2000x1000x1 
Termostats 2   

Tapa de metacrilat 1   
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4. CARACTERÍSTICAS TÈCNICAS 
 

- Dimensions de la màquina: 

- Amplada = 420mm 

- Profunditat = 680mm 

- Alçada = 880mm 

 

- Capacitat del dipòsit superior = 25 litres 

- Capacitat del dipòsit inferior = 5 litres 

- Corrent = 220 volts 

- Motor dipòsit superior = 0’7W 

- Motor dipòsit inferior = 90W 

- Gas Refrigerant = R-134a 

 


