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la producció de volanderes 
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1 – Objectius inicials 

El present projecte tracta del disseny d’una premsa pneumàtica amb la finalitat de produir 

volanderes. 

Els objectius principals del projecte són els següents: 

1. Partint de les característiques de les volanderes que volem fabricar (volanderes de 

llautó amb diàmetre exterior de 9 mm i diàmetre interior de 4,3 mm), calcular la 

força necessària per realitzar-ne el premsat. 

2. Disseny d’un mètode de producció (premsat) 

3. Càlcul dels elements necessaris (punxons, matrius, cilindre pneumàtic, planxa 

superior, etc.) per al premsat. 

4. Disseny òptim de l’estructura de la màquina i estampes (material i dimensions).  

5. Disseny d’un mètode d’automatizació de la producció.  

6. Desenvolupament d’esquemes elèctrics i pneumàtics mitjançant els quals 

funcionarà la màquina. 

7. Optimització dels recursos (per abaratir el producte) 

8. Càlcul del pressupost de la premsa i corresponent amortització, obtenint els 

beneficis que tindrem al primer any. 

9. Realització de la documentació necessària. 

Aquests objectius eren els que l’enginyer es plantejava al començar del projecte. Aquests 

s’han procurat d’assolir amb el màxim de cura possible i després de molts càlculs i 

esborranys realitzats s’ha adoptat la solució que veiem a continuació. 
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2 – Solució adoptada 

La solució que s’ha adoptat en cadascun dels objectius anteriors, són les següents: 

1. El càlcul de la força necessària s’ha obtingut mitjançant els coneixements adquirits 

a l’assignatura “Tecnologia Mecànica”. Bàsicament, he partit de l’equació: 

F = S · e · σ · K 

2. Per a produïr les volanderes l’enginyer ha optat bàsicament per una premsa de 

petites dimensions amb un alimentador de xapa que automatitza el procés, 

realitzant 4 volanderes per premsat.  

3. Per a obtenir les dimensions dels punxons i les matrius i calcular les 

característiques mínimes del cilindre, s’han utilitzat les equacions següents: 

 

 

 

 

4. Per al disseny de la màquina s’ha procurat reduïr-ne al màxim les dimensions per 

optimitzar-ne el cost. El material utilitzat bàsicament ha estat la fundició, excepte 

per a la planxa superior, els punxons i les matrius. Podem veure les dimensions de 

la màquina al final d’aquest document.  

5. L’automatització de la màquina s’ha decidit realitzar mitjançant un alimentador de 

xapa, i rodillos, distribuïts uniformement. 

6. Pel funcionament de la màquina s’ha realitzat un esquema elèctric i pneumàtic el 

màxim de senzill per reduir costos. 

7. Per a la fabricació de la premsa s’ha utilitzat materials, sistemes i dissenys, que ens 

produïssin el mínim cost. 

8. Per calcular el pressupost,  s’ha sumat cadascun dels preus de tots els productes. 

Per realitzar el càlcul de l’amortització i benefici final s’ha calculat primerament el 

cost de la matèria prima, posteriorment la producció anual, i altres costos inclosos. 

Posteriorment s’ha calculat els guanys anuals que tindrem i finalment realitzant una 

simple resta obtenim el benefici. 

9. La redacció de la documentació necessària ha estat simple ja que únicament ha 

estat exposar els resultats obtinguts.  

 

 

 

Punxonat         Dp = Dm – J 
Tall contorn     Dm = Dp + J 

Característiques del cilindre 
F / S = P                        Obtenim Dint 
Longitud de carrera       Espai necessari per treballar 
l’operari 
Velocitat de l’èmbol      taules 
Consum d’aire               Gràfic 
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3. Resultats Obtinguts  

Els resultats que s’han  obtingut després de la realització de tots els càlculs i esbossos 

necessaris ha estat el següent: 

1. Força necessària per al premsat:   F = 48.134 N  

2. Producció per premsat automàtic 

3. Característiques dels elements necessaris: 

Element Característiques 

Punxó Petit D = 4,3 mm       L = 80 mm 

Punxó Gran D = 8,95 mm     L = 80 mm 

Matriu Petita Dint = 4.35 mm      L = 30 mm  

Matriu Gran Dint = 9 mm           L = 30 mm 

Cilindre Dint = 250 mm         

Carrera = 320 mm 

F2cilindres = 58.872 N 

Longitud d’amortigació = 60 mm 

Velocitat de l’èmbol = 240 mm /sg 

Consum d’aire = 3,44 [ l / cm de carrera  

 

4. Podem veure el disseny de la màquina al final d’aquest document. 

5. L’automatització de la màquina es realitza bàsicament mitjançant un alimentador 

de xapa Rolfeed 60 amb motor pas a pas incorporat 

6. Els esquemes elèctrics i pneumàtics estan detallats als plànols del PFC. 

8. Pressupost de la premsa = 16.299,36 euros 

Temps d’amortització = 1 any 

Beneficis Obtinguts a final d’any = 4.365,42 euros 

9. La redacció d’aquest projecte la podem trobar al PFC. 

 

Així aquest resum queda acotat completament. Per a més informació sobre la màquina en 

qüestió poden consultar el projecte final de carrera, on podran trobar tot el disseny i els 

càlculs i el desenvolupament, més detallats i ben explicats.  
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