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En aquest projecte, es realitza la viabilitat de la 
fabricació d’un pany d’accionament frontal per a instal·lar 
en una porta d’ascensor del model Semiautomàtica per un 
fabricant de portes d’ascensor. 
 
Per a la realització d’aquest estudi, s’ha tingut en compte 
el funcionament del pany d’accionament lateral ja existent. 
Alhora de dissenyar el nou producte, l’empresa requeria que 
el nou producte tingués el màxim nombre d’elements comuns 
que el pany d’accionament lateral, cosa que ens ha abaratit 
considerablement la fabricació del nou pany. 
 
A més a més dels diferents elements ja existents en 
l’empresa, també s’ha comparat el nou disseny que es vol 
fer amb altres panys fabricats per la competència directe 
amb aquesta empresa. Això ens ha servit per tindre clar les 
característiques que ha de tenir el disseny del nou pany. 
 
Evidentment, per tal d’assegurar la viabilitat del 
producte, s’han realitzat estudis de tensions per tal de 
verificar la durabilitat del nostre disseny. Per tal de 
poder fer això, primer s’han realitzat càlculs per tal de 
definir les forces a les que està sotmès el pany, i 
seguidament, s’ha realitzat un estudi de tensions pel 
mètode dels elements finits. 
 
Per tal de verificar la viabilitat de la fabricació del nou 
producte, també cal tindre en compte l’aspecte econòmic. 
Per això s’ha realitzat un estudi econòmic indicant els 
diferents costos de fabricació de cadascuna de les peces 
que formen el pany, juntament amb una inversió inicial que 
consistirà en la fabricació de diferents motlles i matrius 
per tal de poder fabricar el nostre producte. 
 
Cal tindre en compte que la fabricació del nou pany 
permetrà a l’empresa la possibilitat de poder abarcar més 
mercat, ja que hi ha moltes instal·lacions en les que les 
dimensions per instal·lar una porta d’ascensor són molt 
limitades, i el nou pany, degut a les seves dimensions de 
funcionament, permet instal·lar l’ascensor en dimensions 
molt limitades. 
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Introducció: Objectius i justificació del projecte. 

 
Els objectius primordials d’aquest projecte són desenvolupar un nou sistema d’accionament per 

al pany de la porta semiautomàtica de replà. Aquest pany es desenvoluparà a petició expressa de 

l’empresa constructora de portes d’ascensor Fermator. 

 

Actualment, l’empresa Fermator ja disposa d’un pany d’accionament lateral, cosa que ens 

servirà per analitzar el seu funcionament. El pany que es vol desenvolupar ha de tenir 

l’accionament frontal per tal de poder reduir l’espai utilitzat i poder accedir d’aquesta manera a 

aquelles instal·lacions en les que l’espai físic de que disposen per col·locar l’ascensor és molt 

reduït. 

 

Per tant, en aquest projecte es demostrarà com és de viable la fabricació i el desenvolupament 

del nou pany per la port d’ascensor semiautomàtica. Aquesta viabilitat es demostrarà tan 

mecànicament, com econòmicament. 
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1.-Memòria. 
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1.1-Antecedents. 

 

Una porta d’ascensor està composada per diferents elements que són els encarregats d’efectuar uns 

moviments determinats per tal de poder obrir o tancar les portes depenent de les necessitats de cada 

ocasió. També s’encarreguen de garantir una seguretat com per exemple evitar que s’obri una porta de 

replà, sense que hi hagi la cabina de l’ascensor suficientment alineada amb el replà, per tal d’evitar 

que ningú pugui caure pel forat on hi circula la cabina. 

 

Per necessitats de fabricació i de muntatge, tots aquests elements estan englobats en diferents conjunts 

i subconjunts per tal de poder establir un ordre coherent de muntatge. 

 

Per tant, podríem diferenciar que en el conjunt superior, que seria la porta d’ascensor amb tots el 

mecanismes possibles per efectuar la seva funció,  hi trobem la porta de replà i la porta de cabina.  

 

Dins de la porta de replà, hi trobem tres grans subconjunts, que serien el marc, el mecanisme i les 

fulles. El subconjunt del marc està format per els dos muntants, el dintell i el conjunt pisadera. En el 

conjunt del mecanisme, és on hi han els elements que fan possible el moviment de la porta, juntament 

amb tots els mecanismes de seguretat. I per últim el subconjunt de les fulles que és on hi ha les fulles 

amb els seus reforços. La quantitat de subconjunts de les fulles pot variar depenent del model de la 

porta que es vol instal·lar. 

 

Pel que fa a la porta de cabina, també esta formada per diferents subconjunts, que són l’operador i el 

marc de cabina. El marc de cabina està format per els muntants, la pisadera i el dintell, igual que en el 

cas del replà.  

 

A les portes de cabina, el marc de cabina, format per els dos muntants, la pisadera i el dintell, els dos 

muntants i el dintell tindrien una funció únicament estètica, ja que no incorporen cap element de 

seguretat, com ara el pany d’emergència o be reforços interns per tal de superar la pressió establerta 

per la normativa. 

 

 En el cas del conjunt de l’operador, està format per tots aquells elements, incloent-hi el motor, que 

faran empènyer  les fulles de replà juntament amb les fulles de la cabina per tal de obrir o tancar les 

portes.  
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1.1.1.-Definició dels diferents models de porta d’ascensors. 

1.1.1.1.-Portes de replà d’obertura central. 

 

Les portes de replà d’obertura central, es caracteritzen pel fet de que l’obertura de les portes es dirigeix 

cap als dos costats de manera simètrica. Existeixen diferents models de portes d’obertura central, ja 

que d’això en dependrà del tipus de projecte que en formi part i del nombre de fulles que tindrà la 

porta. 

 

Les diferents portes que la marca Fermator ofereix als clients s’han diferenciat en projectes, ja que 

tenint les mateixes funcions un projecte o altre, el seu cost i les seves aplicacions són diferents. 

 

En el cas de Fermator, existeixen tres projectes diferents per al model de portes d’obertura central. 

Aquests projectes són: el projecte 50-11, el projecte 40-10 i el projecte Compact.  

 

Els projectes 40-10 i 50-11 són gairebé iguals, tret de la guia que utilitza per a desplaçar les plaques 

porta-rodes per el mecanisme. La diferència està en que per el projecte 40-10, la guia té, com a 

dimensions generals, 40mm d’altura per 10mm d’amplada, mentre que en la guia del projecte 50-11, 

les dimensions són de 50mm d’alçada i 11 d’amplada. És lògic pensar, per tant, que la guia del 

projecte 50-11, és més reforçada que no pas la de 40-10, per aquest motiu, la porta 40-10 té una 

amplada de pas lliure limitada, i és la porta del projecte 50-11 la que s’utilitza per fer una porta amb 

“gran mirilla” o “vidre total”, degut al seu elevat pes.  

 

L’altre projecte que utilitza el model de porta d’obertura central, és el projecte compact. En aquest 

projecte, el model de porta és molt més compacte, ja que tan sols utilitza dues rodes per placa, fet que 

fa reduir de forma considerable les dimensions de les plaques porta-rodes i fa reduir el pes global de la 

porta. Per el cas dels projectes 40-10 i 50-11 hi ha les diferents versions: 

-Porta central de dues fulles. 

-Porta central de quatre fulles. 

-Porta central de sis fulles. 

-Porta central de vuit fulles. 

 

Per el cas del projecte Compact, tan sols s’ofereix un sol model de porta d’obertura central: 

-Porta central de dues fulles. 

 



- 4 - 
 

1.1.1.2.-Portes de replà d’obertura lateral. 

 

Les portes d’obertura lateral, com el seu nom indica, desplacen la porta cap al lateral. En aquest cas, 

també podem disposar dels models 40-10, 50-11 i Compact.  

 

En el cas del model de portes d’obertura lateral, es mantenen les diferències avans esmentades entre 

els projectes 40-10 i 50-11. 

 

Naturalment, aquest model de porta es pot obrir tan cap a una banda com a l’altre, tenint en compte la 

direcció d’obertura de la porta, es podrà dir que és porta telescòpica de mà dreta o bé porta telescòpica 

de mà esquerra. Per tal de no crear confusió en la direcció d’obertura de la porta, s’ha de tenir en 

compte que sempre es mirarà la porta des del replà, ja que si es mirés des de la cabina seria al revés. 

 

Per els projectes 40-10 i 50-11 hi han diferents versions: 

 

-Porta telescòpica d’una fulla. 

-Porta telescòpica de dues fulles. 

-Porta telescòpica de tres fulles. 

-Porta telescòpica de quatre fulles. 

 

Per el cas del projecte Compact només tenim una sola opció: 

 

-Porta telescòpica de dues fulles. 
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1.1.1.3.-Porta de replà semiautomàtica. 

 

Aquest model de porta es caracteritza en que no disposa d’una obertura totalment automàtica, ja que és 

l’usuari de l’ascensor el que ha de realitzar el treball per poder obrir la porta.  

 

Però el motiu per el qual aquesta porta s’anomena semiautomàtica és que, per tal de que la persona 

pugui obrir la porta s’han de complir una sèrie de requisits com ara que la cabina estigui encarada amb 

la porta que es vol obrir, per tal de garantir de que no es pugui obrir la porta i l’usuari pugui relliscar i 

caure al buit.  

 

D’aquesta porta tan sols n’existeix un sol projecte, però per altre banda, les diferents opcions que 

ofereix la casa Fermator per als seus clients es diferencien en que es pot escollir entre una porta sense 

mirilla, una porta amb mirilla, o bé una porta semiautomàtica amb gran mirilla. 

 

En aquest model de porta serà on anirà instal·lat el pany d’accionament frontal que es desenvoluparà 

en aquest projecte. 

 

El fet de que el client vulgui instal·lar  aquesta porta en la seva instal·lació, sovint ve condicionat per 

l’espai físic que es disposa, ja que tan en les portes d’obertura lateral com en les d’obertura central, es 

requereix d’un espai directament proporcional amb el nombre de fulles que té la porta i amb l’amplada 

del Pas Lliure (PL). 

 

1.1.1.4.-Portes de cabina d’obertura central. 

 

Els models de portes de cabina d’obertura central són els mateixos que els models de replà, ja que en 

la majoria dels casos, la decisió del model de porta de cabina va relacionada amb la de replà. Per tant a 

les portes de cabina també hi han els projectes 40-10, 50-11 i el projecte Compact.  

 

Evidentment, les diferents versions en que compten els projectes són les mateixes que en el replà: 

 

Per el cas dels projectes 40-10 i 50-11 hi ha: 

 

-Porta central de dues fulles. 
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-Porta central de quatre fulles. 

-Porta central de sis fulles. 

-Porta central de vuit fulles. 

 

Per el cas del projecte Compact: 

 

-Porta central de dues fulles. 

 

1.1.1.5.-Portes de cabina d’obertura lateral. 

 

Per el cas de les portes de cabina d’obertura lateral també hi han els diferents models que en el cas de 

les portes de replà, és ha dir que hi podrem trobar les portes del projecte 40-10, portes del projecte 50-

11 i portes del projecte Compact. 

 

Per els projectes 40-10 i 50-11 hi trobem les versions: 

 

-Porta telescòpica d’una fulla. 

-Porta telescòpica de dues fulles. 

-Porta telescòpica de tres fulles. 

-Porta telescòpica de quatre fulles. 

 

Per el cas del projecte Compact només tenim una sola opció: 

 

-Porta telescòpica de dues fulles. 

 

1.1.1.6.-Portes de cabina plegables. 

 

Les portes plegables són aquelles portes situades únicament a la cabina, i que s’instal·len sobretot en 

aquelles instal·lacions en les no hi ha espai físic per poder-hi cabre la cabina juntament amb les fulles 

una vegada s’obra la porta. 
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Hi podem trobar dos models de portes de cabina plegables, que són el model estàndard i el model 

porta plegable plana. La diferència entre els dos models de portes plegables és que la porta estàndard 

no que queda totalment plana, mentre que la porta plegable plana, com el seu nom indica queda 

totalment plana, cosa que permet que quedi una cabina més ample. 

 

Les portes de cabina plegables, acostumen a anar relacionades, segons comandes de fabricació, amb 

les portes de replà semiautomàtiques. És per això que els panys de les portes semiautomàtiques tenen 

una mecanisme instal·lat per tal de poder accionar-los amb un operador de la porta plegable.  
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1.2.-Classificació del producte. 

 

Actualment, el món de la construcció ha anat creixent de manera exponencial, i això ha permès que les 

empreses puguin especialitzar-se en un camp determinat dins d’aquest món constructiu. És per això 

que Fermator, s’ha dedicat a la fabricació exclusiva de portes d’ascensor. 

 

Fermator és, actualment, una empresa en ple creixement econòmic obrint fabriques per tot el món per 

tal de poder abarcar les necessitats de mercat de les diferents zones. Els diferents mercats que està 

abarcant l’empresa Fermator són:  

 

 -Europa 

 -Llatino-Amèrica 

 -Asia-Passific 

 -Nort-Amèrica 

 

Dins del gran nombre d’elements que formen una porta d’ascensor, tal i com hem pogut veure 

anteriorment, el desenvolupament del nou pany és una petita part del conjunt total d’elements que han 

de fer possible el funcionament d’una porta d’ascensor. 

 

El desenvolupament del nou pany serà, a priori, per ús intern de la empresa, és a dir, que no es 

dissenyarà pensant en el mercat exterior sinó que s’adaptarà als paràmetres de disseny que tenim a 

l’empresa, per tal de posicionar-lo en un dels models de portes que fabrica Fermator. 

 

El pany d’accionament frontal que es vol desenvolupar, estirà ubicat en un model de porta determinat, 

ja que només es muntarà per el cas de les portes de replà semiautomàtiques combinades amb una porta 

plegable de cabina, ja que la lleva que farà accionar el pany necessitarà els moviments rotatoris dels 

operadors de les portes plegables. 
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1.3.-Necessitat de desarrollar un nou producte. 

 

Actualment, l’empresa disposa, per el model de porta semiautomàtica, del pany d’accionament lateral, 

però això no suposa que l’empresa no estigui necessitada de dissenyar un nou pany, ja que la 

disposició d’un pany d’accionament lateral o d’accionament frontal pot anar condicionada de l’espai 

físic de que es disposi per poder instal·lar l’ascensor.  

 

Aquest problema d’espai per a posicionar-hi l’ascensor és un fet comú per als casos en que el disseny 

de la porta ha de ser per un cas de modernització, és a dir, que el client vol modificar o bé canviar la 

porta d’ascensor en una finca antiga i això ens suposa uns límits d’espai molt determinats.  

 

Un altre motiu important, que l’empresa ha tingut en compte per tal de voler dissenyar un nou pany, és 

el fet d’estar sempre intentant millorar els productes ja existents per tal de que la empresa no es quedi 

estancada i pugui tindre un creixement econòmic i tecnològic en els productes que fabrica. 

 

D’aquesta manera, al dissenyar el nou producte, podrà oferir una gama més amplia de productes i 

conseqüentment  podrà abarcar més mercat i per tant atraure a més clients. 

 

A més a més, tal i com es veurà més endavant, l’empresa ja disposa d’una lleva d’accionament frontal, 

però aquesta lleva va complementada amb un pany d’accionament frontal provinent del mercat 

exterior, i el fet de poder fabricar el nou pany amb el major nombre de peces comuns al pany 

d’accionament lateral, podria abaratir els costos de fabricació de la porta de replà de Semiautomàtica, 

incrementant d’aquesta forma els beneficis nets al fer la venda de la porta. 

 

1.3.1.-Pany de la porta semiautomàtica d’accionament lateral. 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’empresa ofereix als seus clients el pany d’accionament lateral 

per el model de portes semiautomàtiques de replà. Aquest pany consta d’una sèrie d’elements que són 

els que fan possible el correcte funcionament del pany d’accionament lateral. 
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1.3.1.1.- Parts que el composen.   

 

Aquest pany, igual que els altres, està format per un subconjunt posicionat al replà i un altre posicionat 

a la cabina. 

 

1.3.1.1.1.-ELEMENTS POSICIONATS AL REPLÀ. 

 

En el replà, concretament en el muntant de tancament d’una porta semiautomàtica, hi trobem el pany 

d’accionament lateral. Aquest pany, està situat a una altura determinada, que ens vé condicionada per 

l’altura de la cabina, ja que és allí on hi trobarem la lleva que ens farà accionar el pany. A més a més 

del pany, també hi trobem un altre subconjunt anomenat Percutor d’accionament, que està situat a la 

fulla de la porta de replà. 

 

   

Imatge 1.-Pany d’accionament lateral.  Imatge 2.-Percutor d’accionamet. 
 

 

El pany està composat per diferents elements que són: 

 

- Base del pany. 

 

La base del pany és la peça on hi anirà col·locat tot. És una peça fabricada per fundició d’alumini. 

Aquesta peça té uns sortints característics, posicionats d’una manera estratègica per tal de poder 

ensamblar de manera correcte els altres elements que formen el pany.  
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Tal i com es pot observar en la imatge, en la part inferior, hi ha un forat passant que serveix per 

allotjar el casquet i la biela. Al centre de la base, hi trobem els allotjaments dels topes de goma. I per 

últim, en la part superior, hi ha un sobre gruix de la paret de la base, que servirà de recolzament de la 

peça que ens seleccionarà la posició del pany.  

 

La posició dels forats col·locats al lateral serveixen per poder subjectar el pany al muntant de 

tancament de la porta semiautomàtica. El forat que hi ha al centre de la cara lateral del pany servirà per 

poder fer passar el percutror i poder travar la porta de replà quan es requereixi.  

 

Cal tindre present que aquest pany té mà de muntatge, és a dir, que cada pany tan sols es podrà en un 

muntant de tancament d’una porta semiautomàtica d’obertura dreta o bé d’obertura esquerra.  

   

 
Imatge 3.- Base del pany. 

 

- Percutor. 

 

Aquest element, serà l’encarregat de travar la porta de replà. En la part dreta de l’imatge del percutor, 

hi trobem un forat passant que servirà per col·locar l’eix que unirà el percutor amb la biela. El tall 

intern que té , serveix per poder allotjar la biela. Per altre banda, la ranura interna que té serveix per 

poder acoplar la peça que ens seleccionarà la posició del pany. Per el forat intern que travessa la peça 

és on es col·locarà el percutor intern. 
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Imatge 4.- Percutor. 
- Tapa de metraquilat. 

 

La tapa de metraquilat, tal i com el seu nom ens indica, està fabricada de metraquilat, i això ens permet 

visualitzar en tot moment tal com està posicionat el pany.  La tapa té un forat passant a la part inferior 

de la imatge que servirà per a la seva fixació en la base. A la part superior té un doble gruix, que 

alhora del muntatge, anirà col·locat sota de la tapa metàl·lica i servirà per la fixació de la tapa de 

metraquilat. 

 

 

Imatge 5.- Tapa de metraquilat. 
 

- Percutor intern de seguretat. 

 

Aquesta peça està situada dins del percutor. Es fabricarà de PA qualitat 6, i serà la peça que 

s’accionarà al tancar la porta de replà, tal i com s’explica en l’apartat de funcionament. Tal i com es 

pot observar, té una certa inclinació per tal de que no quedi sobresortida del percutor, i una cara plana 

a l’extrem de la peça per tal d’assegurar que l’impacte de l’eix situat a la fulla de replà transmeti la 

força de manera lineal, i així es redueix al màxim el fregament amb les parets del  percutor. 
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Imatge 6.-Percutor intern de seguretat. 
 

 

- Biela. 

 

La biela és una de les peces clau en el funcionament del pany. El motiu d’això és perquè s’acciona de 

forma automàtica per mitjà del diferents elements mecànics que té el pany i també per mitjà de la clau 

d’accionament manual, ja que així la porta també es pot obrir des del replà, en el cas que sigui 

necessari. 

 

Tal i com es pot observar en la següent imatge, la biela té un braç que ens servirà per posar la molla i 

per poder aconseguir un par de força per tal de posicionar el pany en la posició de repòs en el cas que 

la cabina no estigui posicionada amb el replà.   

 

El forat passant que té a l’extrem superior és el que ens unirà el percutor per mitjà de l’eix biela-

percutor. Els reforços situats als laterals de l’eix principal són per allotjar els topes de goma. 

 

 

Imatge 7.- Biela. 
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- Tope de goma. 

 

El tope de goma serà l’encarregat de restringir el recorregut de la biela.  Aquesta peça serà fabricada 

de PA 6, i ens servirà per silenciar el final de carrera de la biela.  

 

 

Imatge 8.- Tope de goma. 
 

- Conjunt de contacte elèctric. 

 

Aquest conjunt el formen tots aquells elements normalitzats per l’empresa que ens asseguraran que els 

requisits bàsics de seguretat es compleixin per tal de que l’ascensor pugui funcionar. 

 

 

Imatge 9.- Conjunt de contacte elèctric. 
 

- Molla. 

 

La molla és l’encarregada d’aplicar la força necessària per tal de poder mantenir el pany en la posició 

de tancament en el cas que la cabina no estigui alineada amb el replà. Les característiques de la molla 

són: 
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Øextern= 9mm 

Øsecció=1.2mm 

Nº d’espires=24 

Material= DIN 17223 

G= 82000 N/mm2 

 

 

Imatge 10.- Molla. 
 

- Eix de la biela-percutor. 

 

Aquest eix serà el que unirà la biela amb el percutor. L’eix es rematxarà després del seu muntatge per 

assegurar que la unió entre la biela i el percutor sigui duradera. 

 

 

Imatge 11.- Eix biela-percutor. 
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- Eix de la molla. 

 

Aquest eix serà qui guiarà a la molla i alhora serà l’encarregat d’empènyer la biela mitjançant la força 

de molla. L’eix es recolzarà per una part a una paret de la base del pany i per l’altre en l’allotjament 

que la biela ja té fet expressament.  

 

 

Imatge 12.-Eix de la molla. 
 

- Peça seleccionadora de posició del pany. 

 

Aquesta peça és d’una importància molt elevada, ja que és l’encarregada de posicionar el pany en tres 

posicions diferents, que s’explicaran en l’apartat 1.3.1.2.- funcionament. Gràcies a la seva geometria, 

aquesta peça es pot recolzar a la base, interferint al moviment del percutor empès per la força de la 

molla, o bé pot estar en una posició en la que deixa que el percutor es mogui lliurement sense 

interrompre el seu recorregut. El seu canvi de posició, s’efectua primer per la col·lisió de la part 

posterior de la peça amb un pin situat estratègicament, que el fa rotar sobre el taladre passant que té al 

centre de la peça fins aconseguir la posició desitjada. Una vegada el percutor ha estat travat per 

aquesta peça, només es podrà tornar a travar amb l’ajut del conjunt accionador.  
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Imatge 13.-Peça seleccionadora de posició. 
 

- Tapa metàl·lica. 

 

La tapa metàlica està fabricada de xapa de 3mm, i consta de dos taladres avellanats passants, per fer 

possible la seva fixació al conjunt del pany, i un altre forat passant que és un embotició. Aquesta 

embotició, està feta amb una matriu, i això ens servirà per fer pressió sobre el casquet i mantindre així 

la biela subjectada al conjunt. A més a més, la tapa metàl·lica també ens servirà per subjectar la tapa 

de metraquilat. 

 

 

Imatge 14.- Tapa metàl·lica. 
 

- Separador base-biela.  

 

El separador de la base amb la biela és una peça que fa dues funcions, que són la de separar la biela de 

la base, per tal de posicionar de manera correcte la biela amb el percutor, per tal que quedin en el 

mateix plà de treball i també per posicionar el percutor alineat amb el subconjunt accionador situat a la 

fulla de replà. 
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L’altre funció que realitza aquesta peça dins del subconjunt del pany és la d’evitar al màxim les 

pèrdues de la força aplicada al pany degut al fregament, i alhora evitar el desgast i el soroll que es 

provocaria amb el fregament de dues peces metàl·liques.  

 

Dins del conjunt del pany d’accionament lateral,  hi trobarem dos separadors base-biela, ja que també 

ens serviran per mantenir la biela pressionada entre la base del pany i la tapa metàl·lica. 

 

 

Imatge 15.-Separador base-biela. 
 

- Roda d’accionament. 

 

Aquesta roda serà qui rebrà l’impacte directe de la lleva situada a la cabina. És per això, que aquesta 

peça, sense ser molt mal·leable, ha d’absorbir les vibracions que es puguin generar degut a l’impacte, 

per lo tant, la roda serà fabricada de plàstic. 

 

La roda tindrà un taladre passant al l’interior de Ø8mm que ens servirà per acoplar l’eix que la 

subjecta. La roda, un cop mundada dins de l’eix, tindrà moviment circular lliure, ja que així podrà 

acompanyar a la lleva des del primer moment en que es produeix el contacte, fins al final del 

recorregut de la lleva. El motiu de que calgui que la roda estigui lliure de restriccions de moviment és 

que el recorregut del braç de la roda és circular, mentre que la lleva fa un recorregut rectilini, i per tant, 

per evitar fregaments, es deixarà la roda lliure. 
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Imatge 16.-Roda d’accionament. 
 

- Braç d’accionament de la roda. 

 

El braç d’accionament de la roda en el pany d’accionament lateral, està fabricat de xapa d’un gruix de 

3mm. Aquest braç, té un disseny concret per tal de que es pugui col·locar l’eix estriat de la biela per 

dins del forat que travessa els dos espessors de la peça, i una vegada estigui ben posicionat, un joc de 

tornillo i femella faran augmentar la pressió exercida sobre l’eix estriat evitant d’aquesta manera que 

hi pugui haver cap lliscament entre les dues parts. 

 

 

Imatge 17.-Braç d’accionament lateral. 
 

-Eix de la roda. 

 

Aquest eix estirà muntat al braç d’accionament de la roda, i com el seu nom ens indica, ens servirà per 

subjectar la roda. La roda anirà col·locada entre les dues ranures que es poden observar a l’imatge. 

L’altre part de l’eix té una rosca de M8 per tal de poder regular la posició de l’eix dins del conjunt del 

pany. 
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Imatge 18.-Eix de la roda. 
 

Tal i com hem dit al començament d’aquest apartat, hi ha un subconjunt situat a la fulla de replà, que 

és el subconjunt accionador. Aquest conjunt és l’encarregat d’accionar el percutor intern del pany, 

d’aquesta manera, ens assegurem que la fulla de replà està tancada. 

 

-Subconjunt accionador. 

 

Aquest subconjunt, tal i com s’ha comentat anteriorment, està situat a la fulla de replà. El subconjunt 

consta de l’eix que farà possible l’accionament del percutor intern, cosa que farà canviar de posició el 

pany, tal i com s’explica a l’apartat de funcionament. 

 

El subconjunt està format per dues petites plaques, que són les que porten els forats roscat, i que 

serviran per poder acollar el conjunt a la fulla. Aquestes plaques no estan fixes, és a dir, que el 

subconjunt permet el moviment relatiu de les plaques per tal de poder tindre una certa tolerància de 

muntatge. 

 

 

Imatge 19.-Subconjunt accionador. 
 



- 21 - 
 

1.3.1.1.2.-Elements posicionats a la cabina. 

 

A la cabina, que en aquest cas serà una cabina d’una porta plegable, hi trobem l’operador, que serà 

l’encarregat d’accionar la nostra lleva per mitjà d’un dels eixos que ens fa girar les portes plegables. 

Instal·lat al operador, hi trobem la lleva retràctil lateral. Aquesta lleva consta d’una sèrie d’elements: 

 

      

Imatge 20.-Lleva lateral oberta.     Imatge 21.-Lleva lateral tancada. 
 
    

-Base de la lleva. 

 

Un dels elements principals és la base de la lleva, que és l’element que ens servirà de suport per el 

conjunt a l’operador i també servirà de base per col·locar-hi la lleva i els altres elements que formen el 

conjunt de la lleva.. La base estirà feta de xapa d’un gruix de 2.5mm, un gruix suficient per tal 

d’aguantar el pes de la lleva i també per suportar l’accionament del pany sense que es deformi. La 

base té uns colissos quadrats per tal de tindre regulació en el muntatge. A més a més, la base també te 

dos taladres que són els que serviran per poder fixar els balancins a la base. 
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Imatge 22.-Base lleva lateral. 
 

-Lleva lateral. 

 

Un altre element que forma el conjunt de la lleva retràctil lateral és la lleva, que serà l’encarregada 

d’accionar el pany, situat al replà. Aquesta lleva, té una zona d’accionament determinada per tal de 

garantir que el pany s’acciona quan la cabina està encarada amb el replà. La lleva també serà fabricada 

amb xapa amb un gruix de 2mm. La lleva porta un eix soldat per tal de poder unir la lleva amb el 

subconjunt accionament de la lleva. 

 

 

Imatge 23.-Lleva lateral. 
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-Subconjunt accionament de la lleva. 

 

Un altre element essencial dins d’aquest subconjunt és el subconjunt d’accionament de la lleva. 

Aquest subconjunt, està format per un cos i dues ròtules, que ens permetrà transformar el moviment 

rotatori de l’eix de l’operador de les potes plegables en el moviment lineal necessari per fer el 

recorregut que la lleva ha de fer per poder accionar el pany. 

 

 

Imatge 24.-Subconjunt accionament de la lleva. 
 

-Balancí. 

 

Per últim, també tenim un balancí, que serà la peça que ens permetrà bascular la lleva mantenint un 

moviment paral·lel. Aquesta peça, està fabricada de poliamida de qualitat 6.6. 

 

 

Imatge 25.-Balancí. 
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-Tornilleria. 

 

Òbviament, també tenim tots els elements de la tornilleria, que per tal d’evitar l’encariment innecessari 

de la lleva, són estàndards. 

 

1.3.1. 2.-Funcionament. 

 

El funcionament dels dos subconjunts és molt senzill. Per tal que es dugui a terme l’accionament del 

pany per mitjà de la lleva cal, tal i com s’ha dit anteriorment, que la cabina estigui alineada amb la 

porta del replà, dins d’uns certs marges de tolerància, que seran els que ens marcaran els límits de la 

zona d’accionament de la lleva vers el pany. 

 

En el moment que el circuit VVVF dóna la senyal al motor de l’operador conforme totes les 

condicions necessàries per tal de poder obrir les portes s’han complert, les fulles de la porta plegable 

comencen a girar, i és llavors que, aprofitant el moviment dels eixos situats al operador, fem girar el 

subconjunt d’accionament de la lleva, que serà l’encarregat de transformar el moviment angular dels 

d’aquest eixos en un moviment lineal per tal de poder desplaçar la lleva. 

 

Quan la lleva ha recorregut tot el seu trajecte, el pany ha estat accionat i s’ha desenclavat el percutor. 

En aquest moment, s’ha deixat la porta del replà lliure per tal de que l’usuari que vulgui obrir-la no 

tingui cap impediment. Una vegada la porta s’ha obert, es requereix d’un sistema per tal que la cabina 

no es pugui moure fins que la porta no torni a la posició inicial. Aquest sistema està format per el 

contacte elèctric, situat al pany i a la fulla de replà, i per el percutor intern, situat dins del percutor.  

 

Per tant, es podria considerar que tenim dos elements de seguretat, que serien els elements elèctrics i 

els elements mecànics. 

 

El contacte elèctric té un funcionament bastant senzill, que consisteix en el simple contacte entre els 

elements elèctrics situats al pany i el pont elèctric situat a la fulla. Una vegada aquests dos elements 

elèctrics estan en contacte, deixen passar el corrent elèctric entre els dos elements i per tant, poden 

donar senyal al circuit VVVF. Però els elements elèctrics del pany també disposen d’un altre contacte 

elèctric. Aquest contacte depèn de l’altre element que forma el sistema de seguretat abans esmentat, el 

percutor intern.  
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Degut a aquest percutor intern, podem trobar el pany en tres posicions diferents: 

 

La primera posició en que el podrem trobar, és accionat per la lleva. Aquesta posició és la que permet 

l’obertura de la porta, i tal com es pot observar en les imatges i en els plànols, en aquesta posició el 

contacte elèctric no dóna senyal. 

 

La segona posició es donaria en el cas que la porta de replà no estigués tancada i la lleva deixés 

d’accionar al pany. En aquesta situació, i degut a la molla, el pany tendiria a tornar a la posició inicial. 

És llavors quan actua el percutor intern, ja que té un sistema determinat per quedar-se travat en el cas 

que no hi hagi la porta de replà.  Aquest percutor s’acciona amb un eix situat a la porta 

semiautomàtica. 

 

La tercera posició seria quan la porta semiautomàtica de replà està tancada i per tant, per mitjà del 

l’eix accionador, posicionat a la porta de replà, s’acciona el percutor intern, desenclava el pany i 

permet el contacte entre els dos elements elèctrics que depenen del percutor intern. 

 

 

   

Imatge 26.-Posició 1  Imatge 27.-Posició 2  Imatge 28.-Posició 3 
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1.4.-Desenvolupament del producte. 

1.4.1.-Concepte del producte. 

 

El nou pany que es vol desenvolupar, haurà de respectar una sèrie de requisits establerts per l’empresa 

i per les necessitats òbvies de muntatge i funcionament del propi pany en qüestió.  

 

El que l’empresa requereix com a paràmetres de disseny del nou pany per la porta Semiautomàtica és 

el màxim aprofitament de les peces ja existents en l’altre model de pany de Semiautomàtica, que tal i 

com s’ha explicat anteriorment, és el pany d’accionament lateral. 

 

Un altre requisit de l’empresa és que, a diferència dels diferents panys que podríem trobar  al mercat, 

el nou pany que es desenvolupés tingués una mida el més reduïda possible i la ubicació dels elements 

elèctrics estigués col·locada a la part inferior d’aquest, per tal de mantenir el posicionament dels 

elements que formen el pany com en el cas del pany d’accionament lateral. 

 

Per altre banda, tenim els requisits bàsics de disseny del producte que ens vénen condicionats per el 

lloc on es muntarà i la posició dels elements que l’accionaran. En el nostre cas, aquest requisits 

vindrien donats per l’amplada del muntant de la porta semiautomàtica, la altura d’aplicació de la lleva 

situada en la cabina i el rang d’accionament que pugui tenir la lleva d’accionament frontal. 

 

Pel que fa als requisits del disseny segons el seu posicionament, s’ha de tenir en compte que el pany 

tindrà el recorregut necessari per tal que la lleva frontal el pugui accionar. 
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1.4.2.-Posicionament. 

 

Cal tenir clar, respecte als paràmetres de disseny que s’han especificat en l’apartat 2.1, les 

característiques que ha de tenir el nostre producte respecte als altes panys que podríem trobar dels 

diferents fabricants. Els panys que s’utilitzaran per fer l’estudi comparatiu seran:ºº 

 

Pany de la casa  Prudhomme: 

 

Característiques. 

 

Les característiques que defineixen el pany frontal de la casa Prudhomme, serien una dimensió total 

del conjunt considerable, la situació dels elements elèctrics de seguretat a la part superior del pany, i la 

utillització del mateix sistema de desenclavament utilitzat amb el subconjunt accionador que utilitza la 

casa Fermator, tal i com s’ha mostrat en l’apartat anterior. 

 

 

Imatge 29.- Pany frontal Prudhomme. 
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Pany de la casa Kronenberg: 

 

Característiques.    

 

Efectivament, tal i com es pot veure en la següent imatge, el pany de la casa Kronenberg té unes 

dimensions més reduïdes que el pany de la casa Prudhomme, per tant, seria un bon exemplar per el 

disseny del nou pany d’accionament frontal. A més, s’ha de tenir en compte que no utilitza cap 

element semblant al subconjunt accionador utilitzat en el pany d’accionament lateral de la casa 

Fermator. Les dimensions d’amplada són favorables. 

 

 

Imatge 30.- Pany frontal Kronenberg. 
 

Pany de la casa Gervall: 

 

Característiques. 

 

El pany Gervall ens suposa un gran inconvenient alhora del muntatge en el marc de tancament de la 

porta Semiautomàtica, ja que les seves dimensions d’alçada total són favorables, però pel que fa a les 

dimensions d’amplada total del conjunt, tindriem interferència amb el muntant. 
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Imatge 31.- Pany frontal Gervall. 
 

Per tant doncs,  tal i com hem vist, el pany frontal que s’ha de dissenyar ha de tenir el posicionament 

dels elements elèctrics situats a la part inferior del pany, l’alçada total del pany ha de ser menor que la 

del pany de la casa Prudhomme, i les dimensions d’amplada han de ser menors que la del pany de la 

casa Gervall. 
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1.4.3.-Plà de Marketing. 

 

Per a aquest producte no farà falta realitzar cap plà de marketing, ja que serà un producte de disseny 

esclusiu per a fabricar per a l’empresa. El motiu d’això és que l’empresa es dedica a la fabricació i 

venda de portes d’ascensor, no a la venda de panys. Per aquest motiu no es realitzarà el plà de 

marketing. 

 

S’ha de tindre en compte però que si que tindrà que estar reflectit en el plà de marketing de la porta 

Semiautomàtica que hi haurà una nova opció per tal de que el client pugui escollir el pany que més bé 

li vagi depenent de les seves restriccions físiques en el muntatge. 
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1.4.4.-Desenvolupament del pany d’accionament frontal per la porta semiautomàtica. 

 

Per el desenvolupament del pany s’ha de tenir en compte que aquest pany s’ha d’accionar de manera 

automàtica, i per tant, per que pugui ser possible aquest fet, hem de tenir dos elements posicionats un a 

la cabina un altre al replà. 

 

En aquest cas, tal i com està disposat en el cas del pany d’accionament lateral, tindrem la lleva frontal 

a la cabina i el pany, juntament amb el subconjunt accionador de la fulla, al replà. 

 

Cal dir que la lleva no és de nou disseny, sinó que l’empresa ja disposava d’una lleva d’accionament 

frontal. Aquesta lleva s’accionava amb els panys d’accionament frontal de les cases Prudhomme i 

Kronemberg. Aquests panys els em pogut veure en la comparació del nostre producte i el de la 

competència directe que s’ha fet en l’apartat 1.4.2.-Posicionament.  

 

1.4.4.1.-Parts que el composen. 

1.4.4.1.1.- ELEMENTS POSICIONATS AL REPLÀ. 

 

 

Imatge 32.-Pany frontal. 
 

Els elements posicionats al replà, són els que formen el subconjunt del pany. Aquests elements els 

podríem agrupar en dos grups:  

 

 -Elements comuns al pany d’accionament lateral. 

 -Elements de nou disseny i d’ús exclusiu per el pany d’accionament frontal. 
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Els elements comuns, tal i com ja s’ha explicat en l’apartat 1.3.1 Pany de la porta semiautomàtica 

d’obertura lateral, són els següents: 

 

-Casquet de la biela 

-Eix rematxat entre biela i percutor 

-Pin de tope recorregut 

-Eix de la molla 

-Molla accionadora 

-Eix de la roda 

-Tapa de metraquilat 

-Tope de carrera 

-Percutor 

-Percutor intern 

-Seleccionador de posició 

-Eix de rotació 

-Roda accionadora 

-Elements elèctrics 

 

Pel que fa als elements de nou disseny, tenim: 

 

- Base del pany  

 

Les característiques dimensionals que ha de tenir la base del pany vénen determinades per el sistema 

de fixació del marc de la porta semiautomàtica i també del fet de poder aprofitar el motlle fet per la 

fabricació de la base del pany d’accionament lateral, per tant, tindrà una geometria en comú amb 

l’altre base: 

 

 -Posició dels elements elèctrics. 

 -Posició dels forats per la fixació del pany al marc de la porta. 

 -Posició dels forats per la fixació de la tapa de metraquilat. 

 -Amplada total de la base. 

 -Posició dels elements per el moviment del percutor. 
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Imatge 33.-Base del pany frontal. 
 

-Biela del pany frontal. 

 

La biela del pany frontal té les mateixes dimensions que la biela del pany d’accionament frontal, però 

se li ha tallat una part de l’eix que servia per allotjar el braç d’accionament de la roda. Totes les altres 

dimensions seguiran sent les mateixes. 

 

 

Imatge 34.-Biela del pany frontal. 
 

- Tapa metàl·lica. 

 

Les dimensions de la tapa metàl·lica vénen restringides per les dimensions de la base.  

El material és de xapa metàl·lica, amb un gruix de 3mm. La tapa té un tall cuadrat, que ens servirà per 

poder allotjar el braç d’accionament i poder arribar als elements situats a l’interior del pany. Els dos 

taladres que hi ha als extrems de la tapa, són uns forats avellanats, per tal de poder allotjar el cap dels 
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tornillos utilitzats per a la subjecció de la tapa i així evitem que sobresurtin de la tapa. Aquesta peça 

també presenta una embotició, feta per tal de poder subjectar el casquet que hi ha col·locat a sobre de 

la biela. 

 

 

Imatge 35.-Tapa metàl·lica. 
 

- Braç d’accionament. 

 

El braç d’accionament ha de complir una sèrie de requisits més específics, ja que és una peça que està 

sotmesa a una certa pressió. Aquesta peça es fabricarà amb una xapa de 3 mm de gruix. Tal i com es 

pot veure en els plànols, consta de tres taladres. Dos dels taladres són roscats, i ens serviran per fixar 

l’eix de subjecció de la roda d’accionament. D’aquests dos forats roscats, tan sols s’usarà un alhora, ja 

que l’altre serveix per donar una certa regulació i permetre absorbir les toleràncies de muntatge de la 

porta. L’altre taladre, situat a l’altre extrem, servirà per fixar el braç a l’eix de la palanca. 

 

 

Imatge 36.-Braç d’accionament. 
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- Eix de palanca. 

 

L’eix de la palanca serà de Ø 10, mecanitzat per una banda per tal de donar-li una rosca de M8 per 

poder subjectar el braç d’accionament. 

 

En un dels seus extrems, l’eix presenta un taladre roscat de M4, que serà on hi anirà muntat 

l’accionador de la lleva. El material de l’eix serà d’acer EN10083-1 C25E. 

 

 

Imatge 37.-Eix de la palanca. 
 

- Casquets de l’eix de la palanca. 

 

Els casquets de fricció han de ser d’un material que permeti una bona fricció entre dos materials 

metàl·lics que en aquest cas serà la base del pany i l’eix de la palanca. Degut als dos diàmetres que té 

l’eix de la palanca, tenim dos casquets de fricció entre la base del pany i l’eix.  

 

    

Imatge 38.- Casquet eix esquerra.    Imatge 39.-Casquet eix dreta. 
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El diàmetre exterior dels dos casquets serà el mateix, mentre que els diàmetre intern variarà en funció 

del diàmetre de l’eix, ja que l’eix té un extrem roscat de M8 mentre que l’altre extrem té un diàmetre 

de 10mm. Per tots dos casos, el material de que estan fets aquests casquets és de PA 6. 

 

-Lleva accionadora. 

 

La lleva accionadora, serà l’encarregada d’empènyer la biela per tal de poder accionar el pany de la 

mateixa forma que en el cas del pany d’accionament lateral. 

 

Aquesta peça està fabricada de Poliamida 6. La lleva té un taladre passant al centre d’aquesta que ens 

servirà per col·locar-hi el casquet. Aquest taladre serà el centre de rotació de la peça. La lleva serà 

impulsada per l’accionador, que degut al recorregut circular de la lleva, estirà acoplat en el colís 

circular. Les parets d’accionament amb la biela, s’han reforçat amb un increment de la superfície de 

contacte juntament amb uns nervis per tal d’assegurar la seva resistència.   

 

 

Imatge 40.-Lleva accionadora. 
 

-Casquet de la lleva accionadora. 

 

El casquet de la lleva accionadora és el que va acoplat a la lleva, i que alhora servirà per fixar la lleva a 

la base del pany. Per això, el casquet té un taladre passant de Ø6mm amb un avellanat per poder 

allotjar el cap del tornillo. El casquet està fabricat de Poliamida qualitat 6, i té un diàmetre exterior de 

12mm, amb una tolerància dimensional de valor h6. 
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Imatge 41.-Casquet de la lleva d’accionament. 
 

- Accionador. 

 

L’accionador és la peça que ens transforma el moviment circular de l’eix de la palanca, en el 

moviment circular que necessitem, tenint en compte que el moviment circular ha de ser sobre la lleva 

accionadora. 

 

L’accionador, té un dels seus extrems acabat en forma d’esfera, ja que d’aquesta manera la peça es pot 

acoplar sense problemes entre els dos moviments circulars que es produeixen, un moviment sobre 

l’eix de la palanca i un altre sobre la lleva accionadora. Aquesta peça també té una forma hexagonal 

per tal de poder ser apretada mitjançant una eina convencional, facilitant així el seu muntatge. A l’altre 

extrem de la peça tenim l’eix roscat amb M4 per tal de poder-lo muntar a l’eix de la palanca tal i com 

s’ha comentat anteriorment. 

 

 

Imatge 42.-Accionador. 
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L’altre element que està posicionat al replà, és el subconjunt accionador situat a la fulla. 

Aquest subconjunt serà el mateix que l’utilitzat en el cas de l’instal·lació del pany 

d’accionament lateral. 

 

 
Imatge 43.-Subconjunt accionador. 
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1.4.4.1.2.- ELEMENTS POSICIONATS A LA CABINA. 

 

Els elements que estan posicionats a la cabina, formen la lleva d’accionament frontal. Tots aquests 

elements ja existeixen i per tant només s’explicaran per tindre clar com s’accionarà el nou pany 

d’accionament frontal.  

 

     

Imatge 44.- Lleva frontal tancada.    Imatge 45.- Lleva frontal oberta. 
 
 

 

-Base de la lleva. 

 

La base de la lleva, serà la peça encarregada de la fixació del conjunt de la lleva frontal a l’operador de 

la porta plegable. La base és simètrica perquè així es parteix des d’un mateix desplegat, i llavors, 

alhora de plegar la peça s’aconsegueix la base per muntar-la en una porta de mà dreta o bé una porta 

de mà esquerra. 
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Imatge 46.- Base lleva frontal. 
 

-Biela superior. 

 

La biela superior serà qui rebrà la força necessària des del subconjunt biela, i la transmetrà a la lleva 

per mitjà del quadrilàter articulat que el formen la lleva, la biela inferior, la base i la biela superior. 

 

Aquesta biela, té tres taladres passants, que alhora del muntatge de la lleva ens serviran per articular la 

lleva, en el cas del forat situat a l’extrem superior de la imatge següent. Pel que fa als altres dos forats, 

el de l’extrem oposat de la peça ens servirà  per articular la base i el que queda relativament al mig, 

ens servirà per posar-hi el subconjunt biela. 

 

 

Imatge 47.- Biela superior. 
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-Biela inferior. 

 

La biela inferior serà l’altre peça que ens farà possible la formació d’un quadrilàter articulat i per tant, 

assegurarem un moviment de la lleva en paral·lel a la base. D’aquesta forma aconseguim que la força 

que s’aplica a la lleva sigui totalment en horitzontal. 

 

 

Imatge 48.-Biela inferior. 
 

 

 

-Eix biela-lleva frontal. 

 

L’eix que uneix la biela amb la lleva, tindrà una longitud condicionada per l’amplada de la lleva. L’eix 

té unes ranures als seus extrems que serviran per allotjar els anells de seguretat per tal d’evitar que 

l’eix es pugui desmuntar  del conjunt total. 

 

 

Imatge 49.-Eix biela-lleva frontal. 
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-Eix biela-base. 

 

Per contra, l’eix que unirà la biela amb la base tindrà una longitud més curta, tot i que es conservarà el 

mateix diàmetre que el de l’eix de la biela-lleva frontal. L’eix té unes ranures als seus extrems que 

serviran per allotjar els anells de seguretat col·locats per evitar el desplaçament dels casquets i del 

propi eix respecte el conjunt total. 

 

 

Imatge 50.-Eix biela-base. 
 

-Separador. 

 

El separador, no és més que una peça metàl·lica que ens fa la funció de separar el subconjunt palanca 

d’accionament de la base, per tal de facilitar el muntatge dels diferents components. 

 

 

Imatge 51.- Separador. 
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-Subconjunt palanca d’accionament. 

 

El subconjunt palanca d’accionament està format per la palanca, un casquet autolubricant i un 

acoblador del casquet a la palanca. 

 

La palanca està fabricada de xapa d’un gruix de 3mm, amb tres forats passants. Un dels forats és per 

fixar-lo a la base de la lleva. Aquest forat és el que està situat a la part inferior de la peça. L’altre forat 

serveix per col·locar-hi el subconjunt biela, i l’últim és per col·locar-hi el subconjunt d’accionament de 

la lleva, que és el forat situat a l’extrem superior de la peça. 

 

 

Imatge 52.- Subconjunt palanca accionament. 
 

 

 

 

 

-Subconjunt accionament lleva. 

 

Aquest subconjunt és comú amb la lleva d’accionament frontal, ja que és una peça que es va dissenyar 

per adaptar-se a l’operador de les portes plegables. 
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Imatge 53.-Subconjunt  accionament de lleva. 
 

 

-Subconjunt biela. 

 

Aquest subconjunt és l’encarregat de transmetre la força des de la palanca d’accionament fins a la 

biela superior de la lleva. Per tal d’absorbir les toleràncies de fabricació i de muntatge, el subconjunt 

disposa d’un sistema de regulació que ens permetrà regular la situació inicial i final de la lleva per tal 

de poder adaptar la lleva amb el pany i assegurar així el seu correcte funcionament. 

 

 

Imatge 54.-Subconjunt biela. 
 

 

-Eix palanca d’accionament. 

 

Aquest eix és el que anirà muntat  entre la base de la lleva el casquet autolubricant del subconjunt de la 

palanca d’accionament. 
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L’eix té una part roscada, per poder-hi roscar la femella per la seva subjecció en el conjunt. Per l’altre 

part, té la forma d’un tornillo Allen per poder-lo subjectar en el moment en que s’apreta la femella. 

 

En aquest eix, s’hi muntarà una anella de seguretat per la subjecció del casquet autolubricant, i aquesta 

anella anirà col·locada a la ranura situada a l’extrem de la peça. 

 

 

Imatge 55.-Eix palanca d’accionament. 
 

 

 

-Passador. 

 

El passador és la peça que va col·locada entre la biela superior i el subconjunt biela. El passador 

serveix per unir les dues parts deixant la tolerància adequada per evitar fregaments entre les dues parts 

i poder així rotar lliurement. 

 

En el passador també hi van col·locades dues anelles de seguretat per el seu muntatge. Aquestes 

anelles van situades en les ranures que el passador presenta en els seus extrems. 
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Imatge 56.-Passador. 
 

-Casquet . 

 

Per tal d’evitar al màxim els fregaments entre dues peces metàl·liques de poc gruix, s’ha incorporat 

uns casquets de fricció. Aquests casquets van col·locats a la base i a la lleva, que ja tindran els taladres 

amb diàmetre adequat per tal de que el diàmetre extern més petit, es pugui allotjar sense cap problema. 

De manera que per el forat interior hi aniran els eixos que subjecten la biela amb la base i els que 

subjecten la biela amb la lleva. 

 

 

Imatge 57.-Casquet. 
 

-Lleva frontal. 

 

La lleva frontal és l’encarregada de transmetre la força que s’ha transmès a través del conjunt de la 

lleva frontal cap al pany de replà. La lleva és simètrica, cosa que ens facilita molt el muntatge, ja que 

així qualsevol manera possible de muntatge de la lleva al conjunt lleva frontal seria correcte i ens 

asseguraríem el seu funcionament. 
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Tal i  com es pot veure en l’imatge, la lleva té una pestanya en cada un dels seus extrems que té una 

certa inclinació. Aquesta inclinació serveix per evitar que el pany, més concretament la roda 

d’accionament del pany, es pugui enganxar amb la lleva i no deixaria que la cabina pogués circular 

lliurement. 

 

Imatge 58.-Lleva frontal. 
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1.4.4.2.- Funcionament. 

 

El funcionament del pany d’accionament frontal és gairebé el mateix que el funcionament del pany 

d’accionament lateral. 

 

El pany  resta en posició tancada, és a dir que la fulla de replà està travada per el percutor del pany. En 

el moment que la cabina es troba situada davant d’una porta de replà, el motor situat a la cabina 

acciona el conjunt d’engranatges de que disposa l’operador i fa girar els eixos situats als extrems de 

l’operador de la porta plegable. Llavors aquest eixos, que tenen acoplats els suports on aniran 

col·locats els subconjunts d’accionament de la lleva, giren i creen un moviment lineal sobre els 

subconjunts accionadors de les lleves, que aquests empenyen a una biela que és l’encarregada de 

canviar de direcció el moviment per tal de poder obtenir el moviment desitjat per la lleva. 

 

Una vegada la lleva es comença a moure, troba a la roda d’accionament del pany. Aquesta roda 

acciona una sèrie de bieles i de lleves fins arribar al final del moviment lineal del percutor. Ens trobem 

en la posició 1. Quan el percutor s’enretira, deixant la porta de replà lliure, la peça seleccionadora de 

posició del pany gira degut a la col·lisió amb un eix, i la deixa en posició per tal que el pany es quedi 

travat si es dóna el cas de que el pany deixés de rebre la força de la lleva i, per mitjà de la molla, el 

pany quedaria travat abans de donar contacte elèctric i per tant, no es podria moure l’ascensor, evitant 

així que cap usuari de l’ascensor pugui prendre mal. És llavors quan estaríem parlant de la posició 2. 

 

Quan ens trobem en la situació en que el pany s’ha accionat per mitjà de la lleva, la porta de replà, per 

tant quedaria lliure, i l’usuari de l’ascensor pot entrar o bé sortir sense problemes. Una vegada hem 

passat aquests passos, la porta de replà es tanca, i per tant, el subconjunt situat a la fulla de replà està 

posicionat al lloc idoni per tal de que, quan l’ascensor s’activi, i la lleva deixa d’accionar la força 

sobre el pany, el pany torna a la posició inicial gràcies a la molla. Quan el percutor està sortint del 

pany per travar la porta, el percutor intern rep l’impacte del subconjunt accionador de la fulla, i llavors 

evita que la peça seleccionadora de posició travi el recorregut total que ha de fer el percutor. Una 

vegada el percutor ha realitzat tot el seu recorregut, es dóna el cas de que hi ha contacte elèctric des del 

pany i també des de la fulla de replà. Estem a la posició 3. 

 

A continuació, es representen les tres posicions del pany frontal esmentades anteriorment. 
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Imatge 59.-Posició 1.   Imatge 60.-Posició 2.  Imatge 61.-Posició 3. 
  
 

Dins de l’apartat de plànols, es poden trobar plànols de verificació de funcionament, amb un estudi 

comparatiu del moviment que ha de fer el pany segons el recorregut de la lleva frontal. A més a més, 

també hi ha el plànol de posicionament del pany frontal en una porta de replà del model de 

Semiautomàtica. 
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1.5.-Disseny de producte. 

1.5.1.-AMFE. 

 

Els AMFE (Anàlisis Modal de Fallos i Efectes) són una eina d’anàlisis per a la prevenció, identificació 

i avaluació dels possibles fallos i efectes que poden aparèixer en un producte o procés. 

 

Les característiques principals dels AMFE’s són: 

 

- Caràcter preventiu: 

 El fet d’anticipar-se a la ocurrència del fallo en els productes o processos permet actuar amb 

caràcter preventiu davant dels possibles problemes. 

 

-Sistematització: 

 Els passos estructurats que es segueixen per la realització de l’AMFE, ens assegura, 

pràcticament, que totes les possibles causes de fallo han estat considerades. 

 

-Guia en la priorització: 

 La metodologia dels AMFE permet prioritzar les accions necessàries per poder-se anticipar als 

problemes donant criteris per resoldre conflictes en accions amb efectes contraposats. 
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1.5.1.1.-AMFE de producte del pany d’accionament frontal. 

 

Nom del sistema: Pany d’accionament frontal per una porta d’ascensor semiautomàtica.    Responsable: Matas Castellvi, Jordi 

Nom del subsistema: Pany d’accionament frontal.        Data: 10/05/07 

Nom de  la 

peça 

Funció de la 

peça 

Mode de 

fallo 

potencial 

Efecte 

potencial del 

fallo 

∇ 
Causa potencial 

del fallo 

Controls 

actuals 

O
cu
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èn

ci
a 

G
ra

ve
ta

t 

D
et

ec
ci

ó 

N.P.R. 
Acció i estat 

recomanats 

Area/Enginyer 

responsable de la 

acció correctiva 

Acció empresa 

O
cu

rr
èn

ci
a 

G
ra

ve
ta

t 

D
et

ec
ci

ó 

N.P.R. 

Pany 

d’accionament 

frontal. 

Desenclavar 

la porta de 

replà. 

Recorregut 

del 

percutor 

insuficient. 

La porta de 

replà queda 

travada. 

1.1 
Posició de la 

lleva incorrecte. 
Cap 6 8 8 384 

Verificar la 

posició correcte 

de la lleva 

d’accionament 

respecte la base 

del pany. 

Departament 

d’Oficina Tècnica. 

Estudi de 

posicionament. 
2 8 8 128 

            
Departament de 

qualitat. 

Control de fabricació de 

la base del pany. 
4 8 3 96 

    1.2 

Posició del braç 

d’acccionament 

incorrecte. 

Cap 6 7 6 252 

Verificar la 

col·locació del 

braç en el 

muntatge final 

Empresa 

instal·ladora. 

Verificar el 

funcionament del 

conjunt total després del 

muntatge. 

2 7 5 70 

   
 

 
              

  
No retorn 

del pany 

El percutor 

queda obert i la 

porta no queda 

travada. 

2.1 Fregament. Cap 7 9 8 504 

Verificar 

característiques 

dels materials 

Departament 

d’Oficina Tècnica. 

Determinar el material 

més adequat.  
1 9 8 72 
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Nom de  la 

peça 

Funció de la 

peça 

Mode de fallo 

potencial 

Efecte 

potencial del 

fallo 

∇ 

Causa 

potencial del 

fallo 

Controls 

actuals 

O
cu

rr
èn

ci
a 

G
ra

ve
ta

t 

D
et

ec
ci

ó 

N.P.R. 
Acció i estat 

recomanats 

Area/Enginyer 

responsable de la 

acció correctiva 

Acció empresa 

O
cu

rr
èn

ci
a 

G
ra

ve
ta

t 

D
et

ec
ci

ó 

N.P.R. 

Base 

Suport tots 

els elements 

del pany. 

Posició dels 

forats de 

fixació 

incorrectes. 

Impossible 

muntar el 

conjunt 

1.1 

Insatisfacció del 

client per la 

demora de la 

seva comanda 

Cap 5 6 7 210 

Realització d’un 

control mètric de 

les primeres 

mostres del 

motlle. 

Departament de 

qualitat. 

Control de fabricació 

de la base del pany. 
2 6 3 36 

                  

Tapa 

metàl·lica 

Subjectar tapa 

de 

metraquilat i 

la biela. 

Dimensions 

de l’embotició 

incorrectes. 

La biela no 

quedaria ben 

fixada i es 

podria 

desmuntar el 

pany. 

2.1 
Embotició mal 

fabricada. 
Cap 6 6 7 252 

Realització d’un 

control de la peça 

acabada i 

toleràncies 

dimensionals. 

Departament de 

qualitat. 

Departament 

d’Oficina Tècnica. 

Control de fabricació 

de la tapa metàl·lica. 
3 6 3 54 

  

Posicionament 

dels forats 

avellanats 

errònia 

Impossibilitat 

de muntatge 

 

2.2 
La biela no es 

podria subjectar 
Cap 6 6 7 252 

Realització d’un 

control de la peça 

acabada. 

Departament de 

qualitat. 

Control de fabricació 

de la tapa metàl·lica. 
3 6 3 54 

                  

Eix de la 

palanca 

Allotjar 

l’accionador 

Mal 

posicionament 

de 

l’accionador 

Impossible 

transmetre el 

moviment. 

3.1 
El pany no 

funcionaria. 
Cap 6 8 7 336 

Afegir toleràncies 

dimensionals al 

plànol. 

Departament 

d’Oficina Tècnica. 
Modificació del plànol. 2 8 3 48 

                  

Accionador 

Empènyer la 

lleva 

accionadora. 

Rotura de la 

peça. 

Impossible 

transmetre el 

moviment. 

4.1 
El pany no 

funcionaria. 
Cap 5 8 7 280 

Verificar les 

propietats 

físiques del 

material. 

Departament 

d’Oficina Tècnica. 

Verificar la durabilitat 

del material. 
3 8 6 144 

                  

Lleva 

d’accionament. 

Rebre la força 

de 

l’accionador. 

Allotjament de 

l’accionador 

mal posicionat.

Impossible 

transmetre el 

moviment. 

5.1 

No es podria 

trasmetre la 

força cap a la 

biela. 

Cap 5 7 6 210 

Afegir toleràncies 

dimensionals al 

plànol. 

Departament 

d’Oficina Tècnica. 
Modificació del plànol. 2 7 6 84 
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Nom de  la 

peça 

Funció de la 

peça 

Mode de fallo 

potencial 

Efecte 

potencial del 

fallo 

∇ 

Causa 

potencial del 

fallo 

Controls 

actuals 

O
cu

rr
èn

ci
a 

G
ra

ve
ta

t 
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ec
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ó 

N.P.R. 
Acció i estat 

recomanats 

Area/Enginyer 

responsable de 

la acció 

correctiva 

Acció empresa 

O
cu

rr
èn

ci
a 

G
ra

ve
ta

t 

D
et

ec
ci

ó 

N.P.R. 

Lleva 

d’accionament. 

Accionar la 

biela. 

Deformació de 

la lleva 

Accionament 

parcial o nul de 

la biela 

5.2 

Recorregut 

parcial del 

percutor 

accionat per la 

biela. 

Cap 6 7 6 252 

Verificar l’estabilitat 

de la lleva en aquest 

cas. 

Departament 

d’Oficina 

Tècnica 

S’hi afegeixen uns 

nervis per reforçar la 

peça. 

3 7 5 105 

                  

Casquet lleva 

accionadora. 

Evitar el 

fregament. 

Material 

inadequat 

Increment del 

fregament. 
6.1 

El pany es 

queda travat. 
Cap 6 8 7 336 

Verificar 

característiques 

físiques del material. 

Departament 

d’Oficina 

Tècnica 

Verificar el material 

adequat. 
2 8 3 48 

                  

Biela 
Accionar el 

percutor. 

Sortir de la 

seva posició 

d’accionament. 

Desmuntar el 

pany. 
7.1 

Dimensió de 

l’eix de 

recolzament 

insuficient. 

Cap 4 6 7 168 
Afegir tolerància 

dimensional. 

Departament 

d’Oficina 

Tècnica 

Modificació del plànol. 2 6 7 84 

                  

Braç 

d’accionament. 

Accionar 

l’eix de la 

palanca. 

Distància  de 

entrecentres 

incorrecte 

Recorregut 

insuficient per 

desenclavar el 

percutor. 

8.1 

La porta no 

queda ben 

destravada. 

Cap 5 8 7 280 

Realitzar estudi per 

un bon 

desenclavament. 

Departament 

d’Oficina 

Tècnica 

Incorporació de dos 

forats roscats per poder 

col·locar-hi l’eix de la 

roda. 

2 8 4 64 

                  

Casquet eix 

d’accionament. 

Evitar el 

fregament. 

Increment del 

fregament 

La lleva no pot 

girar 
9.1 

L’eix es queda 

travat. 
Cap 6 8 7 336 

Verificar 

característiques 

físiques del material. 

Departament 

d’Oficina 

Tècnica 

Verificar el material 

adequat. 
2 8 3 48 
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1.6.-Característiques tècniques del pany d’accionament frontal. 

 
El pany, tal i com s’ha comentat en l’apartat de la memòria, consta d’un seguit de peces que 

juntes fan possible el moviment correcte d’aquest. Per tal de verificar que el pany complirà les 

seves funcions un nombre de vegades determinat, es realitza un estudi dimensional de 

cadascuna de les peces de nou disseny en el pany d’accionament frontal. Aquest estudi es 

realitzarà amb el mòdul de càlcul dimensional per elements finits del software informàtic 

SolidWorks. 

 

Base del pany frontal. 

 

La base del pany, tal i com ja s’ha dit, deriva directament de la base del pany d’accionament 

lateral, per lo tant, es mantindran les característiques utilitzades per l’aplicació del pany lateral. 

 

Tot i així, es farà un estudi dimensional per tal de verificar que la base del pany aguanta 

perfectament el pes i l’esforç rebut des de la lleva frontal. L’esforç total que haurà de suportar 

en direcció vertical, és a dir el pes total del conjunt, és del valor de 1.23 Kg, que és equivalent a 

12.1 N. A més a més, també ha de suportar l’esforç rebut de la lleva frontal. Aquesta força té un 

valor de 7.95 N. La força que rep el pany des de la lleva d’accionament frontal, es pot 

considerar que serà igual a la que la molla farà per tal de poder col·locar el pany en la posició 3 

una vegada la lleva no accioni el pany. Aquest valor es calcula més endavant. 

 

Per tal de que el programa ens dongui un resultat sobre aquestes forces, cal primer determinar 

quines són les cares que es mantindran fixes, és a dir, quines cares són les que tindran de 

suportar aquestes dues cargues i on s’aplicaran aquestes cargues. També cal especificar el tipus 

de material per tal de poder realitzar l’estudi. 

  

Les cares que restaran fixes són les que tenen els forats roscats situats a un dels laterals de la 

base,  i són els que ens serviran per fixar el pany en el muntant de tancament de la porta 

Semiautomàtica. Per altre banda, les cares on s’aplicaran les forces abans esmentades són: 

 

La cara superior de la base, ja que en el seu centre de gravetat no es pot aplicar la força degut a 

les limitacions del programa de càlcul, es suposarà el cas més desfavorable per tal de realitzar 

l’estudi amb un cert factor de seguretat. Es suposa la part superior la més desfavorable, ja que és 

la que queda més allunyada dels punts de fixació i a més a més, és la cara que està més aprop de 

l’altre punt d’aplicació de les forces que reb la base del pany.  



- 55 - 
 

 

Les altres cares d’aplicació són els dos allotjaments de l’eix de la palanca. Aquesta força que 

rebran serà, tal i com s’ha dit anteriorment de 7.95N. Aquesta força és la resultant que ha de fer 

la palanca degut al contraesforç que provoca la molla, i per tant, la força que ha de fer la lleva 

frontal no ha de superar aquest valor. 

 

Aplicarem els valors anunciats al programa de càlcul d’elements finits i obtindrem els següents 

resultats: 

 

Material utilitzat: Fundició d’alumini, aleació 1060 

Cares de fixació: Els dos taladres avellanats. 

Cares d’aplicació de forces: Els dos semicercles d’allotjament de l’eix de la palanca i la cara 

superior de la base. 

 

Primerament, analitzarem el desplaçament nodal que ha sofert la peça a estudiar. 

 

 

Imatge 62.- Deformació base del pany frontal. 
  

Com es pot observar en la imatge, el desplaçament màxim que es produeix és del valor de 

1.973·10-1 mm, per lo tant, ho podem considerar vàlid ja que no afectarà al seu funcionament 

dins del conjunt total del pany. 

 

Pel que fa a l’estudi de tensions, es realitzarà un anàlisi de tensions de von Misses: 
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Imatge 63.-Distribució de tensions Von Misses de la base del pany frontal. 
 

En aquest anàlisis de tensions, podem observar que el límit elàstic que té el material és de 

2.57·107 N/mm2, i que el punt de la peça que té la tensió més elevada és de 1.718·107 N/mm2, 

per tant, podem assegurar que la base el pany aguantarà les forces a la que està sotmès. 

 

 
Biela del pany frontal. 

 

La biela del pany frontal, pel fet de ser igual que la del pany lateral, exceptuant que en el cas del 

seu posicionament en el pany frontal es realitza un tall a l’eix que serveix per col·locar la 

palanca d’accionament lateral, no es realitzarà cap estudi dimensional, ja es parteix del 

coneixement experimental per part de l’empresa de que la biela suporta perfectament l’esforç de 

la molla.  

 

Tapa metàl·lica. 

 

Per a la realització de la tapa metàl·lica del pany, es realitzarà amb una xapa de 3mm per tal 

d’assegurar que l’embotició es pugui realitzar fàcilment, per necessitats de fabricació, i que 

també pugui suportar els casquets de la biela del pany frontal, i els casquets de l’eix de la 

palanca. 

 

Material utilitzat: Acer EN10111 DD11. 

Cares de fixació: Els dos taladres avellanats. 

Cares d’aplicació de forces: L’embotició i la cara que toca amb els casquets de l’eix de les 

palanques. 
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Força aplicada: La força aplicada seria igual, en el cas més desfavorable, al pes de biela i de 

l’eix de la palanca juntament amb la palanca, l’eix de la roda i la roda. Aquest valor és igual a: 

 

Pes de la biela: 0.1 Kg 

Pes de l’eix de la palanca: 0.03 Kg. 

Pes de la palanca: 0.06 Kg 

Pes de l’eix de la roda: 0.02 Kg 

Pes de la roda: 0.025 Kg 

 

Pes total a suportar: 0.235Kg. = 2.3N  

 

Òbviament, la força que ha de suportar és molt baixa, però es realitzarà amb xapa de 3mm per 

facilitar la fabricació de l’embotició. 

 

 

Imatge 64.-Deformació de la tapa metàl·lica. 
 

Per tant, tal i com es pot veure en l’imatge anterior, la zona que pateix més deformació és a 

l’extrem on més lluny estan els taladres de fixació. Però com que el valor més gran a que està 

disposada aquesta peça és a una deformació de 1.44·10-3 mm, i aquest és un valor inapreciable, 

podem assegurar que aquesta peça realitzarà correctament les funcions per a que ha estat 

dissenyada.  

 

Per altre banda, ens falta verificar que la peça podrà suportar l’esforç al que està sotmès i que no 

es trencarà. Això ho podrem comprovar amb l’estudi de tensions de Von Misses. 
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Imatge 65.- Distribució de tensions Von Misses de la tapa metàl·lica. 
 

Un cop realitzat l’estudi podem verificar que, tot i tenint una tensió màxima en el punt més 

crític de la peça, no arriba a sobrepassar el límit elàstic del material: El punt més crític de la 

peça té un valor de 5.396·105 N/mm2, mentre que el límit elàstic és igual a 5.5153108 N/mm2. 

 

Molla de retorn del pany. 

 

La molla de retorn, ha de ser capaç de poder col·locar el pany en la posició 3, és a dir, amb el 

percutor travant la porta de replà. Per tal de realitzar aquesta comprovació, es parteix de la molla 

que tenim en el cas del pany lateral. Per aquest cas, la molla té les següents dimensions: 

 

Øextern= 9mm 

Øsecció=1.2mm 

Nº d’espires=24 

Material= DIN 17223 

G= 82000 N/mm2 

 

Amb aquestes característiques, podem trobar per tant que la constant (K) de la molla té el 

següent valor. 

 

ND
dG

K
ext

ció

··8
· 4

sec=
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mmKg
mm
Kg

mm

mm
mm
Kg

K /1239.0
139968

53.17350
24·)9·(8

)2.1·(34.8367
3

4
2

===  

 

Aquest és el valor de la constant que té la molla que hi ha posicionada en el pany d’accionament 

lateral, i que també utilitzarem per al pany d’accionament frontal. 

 

Tenint en compte que la fórmula que defineix a una molla d’esforç lineal és igual a: 

XKF ·=  

, ens faltaria definir el valor de X, que seria igual el recorregut que fa la molla. En aquest cas, 

aquest recorregut seria, segons diseny, de 83mm menys 45.5mm en la posició de treball. Aquest 

valor seria de 37.5mm. Per tant ara ja podem trobar la força que fa la molla per tal de poder 

dimensionar el pany correctament. Si: 

 

K= 0.1239 Kg / mm  

X=37.5mm 

NKgmm
mm
KgF 53.456462.45.37·1239.0 ===

 

 

 

Lleva accionadora. 

 

La lleva accionadora serà fabricada de Poliamida 6. Aquesta peça, ha de ser capaç de suportar 

l’esforç d’empènyer la biela mitjançant l’aplicació de la força des de l’eix accionador. 

 

Per tal de realitzar l’estudi dimensional de la lleva, tindrem en compte que el fregament que hi 

pot haver entre la biela i la base es considera nul, ja que el casquet que subjecta la lleva ja li 

permet tindre espai i això permet que el fregament entre la lleva i la base sigui molt baix. Pel 

que fa el fregament entre la lleva i el casquet de la lleva es considera nul ja que és entre dues 

superfícies de Poliamida del tipus 6. 

 

El cas que s’estudiarà serà en el moment en que el subconjunt de la lleva frontal està accionant 

el pany, i per tant, la molla aplicarà la seva força màxima que pot realitzar, ja que està totalment 

comprimida. En aquest cas, considerem que la part que es queda fixa de la lleva accionadora 
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sigui el colís curvilini que té per allotjar l’eix accionador, i el taladre central. Per tant, la cara 

que rebria l’impacte de la força provinent de la molla seria la que té contacte amb la biela. 

 

Per tal de determinar el valor de la força que es transmet al colís curvilini que té la lleva, es farà 

un càlcul cinemàtic, el qual es resoldrà mitjançant el mètode de les potències virtuals: 

 

 

 

Tal i com mostra l’esquema de forces, la força que reb la lleva té una inclinació de α=69º 

respecte l’eix horitxontal. Aquesta força genera una velocitat virtual, que se li suposarà un valor 

de 1m/s, que el seu sentit serà normal a un eix imaginari el qual tindrà la distància mínima al 

seu Centre Instantani de Rotació (CIR). Això ens dóna com a resultat, un angle de 72º entre el 

vector de la Força i la Velocitat. Per altre banda, si analitzem el punt A, que és on volem saber 

el valor de la força, tenim una velocitat virtual. En aquest cas, tenint en compte que la velocitat 

en el punt A ha de ser perpendicular al seu Centre Instantani de Rotació, deduïm que la força 

realitzada en A és vertical. 

 

Utilitzant el mètode de les potències virtuals: 

 

∑ = 0·cos· σii VF  

σσ ·cos··cos· 1111 AABB VFVF =  

 

La força FB1, és igual a la força de la molla, és a dir, 45.53N. 

La velocitat VB1, és igual a 1m/s. 

La força FA1 és el valor que estem buscant. 

La Velocitat VA1 la podem trobar mitjançant les següents fórmules: 
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RWV ·=  

 

On: 

V= Velocitat lineal d’un punt. (m/s) 

W= Velocitat angular d’una barra o element. (Rad/s) 

R= Distància que hi ha entre el centre de rotació i el punt d’estudi. (m) 

 

Per tant, si coneixem la velocitat lineal del punt B, que és igual a 1m/s, podem trobar la velocitat 

angular de la peça: 

 

Si  VB=1m/s 

 R= 0.046m 

sRadW /73.21
046.0
1

==
 

 

Per tant, coneixent el valor de la velocitat angular de la barra, i fent servir la mateixa equació, 

podem trobar la velocitat lineal al punt A, ja que sabem que la distància que hi ha entre el punt 

A i el seu centre de rotació és de 0.014m. 

 

smVA /3.0014.0·73.211 ==  

 

Una vegada ja tenim els valors dels paràmetres de la fórmula de les potències virtuals, ja podem 

trobar el valor de FA1. 

º0·cos/3.0·º72·cos/1·53.45 1 smFsmN A=  

NFA 89.46
3.0

º72·cos53.45
1 ==

 

 

Material utilitzat: PA tipo 6 

Cara de fixació:  El colís curvilini que té la lleva per allotjar l’eix accionador. 

Cara d’aplicació de la força: Cara que està en contacte amb la biela. 

Força aplicada: 46.89N 
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Imatge 66.- Deformació de la lleva accionadora. 
 

Per tant, en aquest estudi realitzat, es pot observar que la deformació màxima a que està 

exposada la lleva accionadora és e 5.545·10-1 mm. Aquesta deformació que té la peça no ens 

implica cap impediment en el correcte funcionament del pany, i per tant, es considera la peça 

vàlida per suportar aquetes càrregues. 

 

També és necessari veure que la peça no es trenqui, per tant també es realitzarà un estudi de 

tensions, és a dir, un estudi de Von Misses: 

 

 

Imatge 67.- Distribució de tensions de la lleva accionadora. 
 

En aquest gràfic es pot comprovar que, en el punt més crític la peça, suporta una tensió de 

1.07·107 N/mm2. Tenint en compte que el límit elàstic d’aquest material és de 1.036·108 
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N/mm2, podem assegurar que la peça no es trencarà i que per tant compleix amb les necessitats 

mecàniques establertes. 

 

Braç d’accionament. 

 

El braç d’accionament ha de ser capaç de suportar la força que la molla ha transmès.És la força 

que fa que l’eix de la palanca no pugui girar, i per tant la palanca queda travada. El valor de la 

força és el valor resultant de l’esforç que la lleva transmet a l’accionador, i té un valor de 

determinat:  

 

 

 

Tal i com mostra el diagrama del cos lliure de l’eix de la palanca i de l’accionador, amb la força 

que l’accionador reb de la lleva accionadora, que té un valor de 46.89N, i la distància en la que 

es troba el punt d’aplicació de la força i el centre de rotació de l’eix de la palanca, es pot trobar 

el moment torçor que es genera: 

 

mNmNdFM ·6236.00133.0·89.46· ===  

 

Amb aquest valor del moment torsor, i amb la mateixa fórmula es pot trobar la força que s’ha de 

fer a la palanca per tal de poder igualar el moment torsor  calculat: 
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Per tant, tal i com mostra el gràfic, podem treure que: 

 

N
m
mN

d
MF 95.7

07845.0
·6236.0

===
 

 

I per tant la força que haurà de soportar el braç de la palanca és de 7.95N. Les dades que hem 

d’introduïr al programa de càlcul per elements finits són: 

 

Material utilitzat: Acer EN10111 DD11. 

Cares de fixació: Taladre no roscat. 

Cares d’aplicació de la força: Un dels taladres roscats, el més situat a l’extrem de la peça. 

Força aplicada: 7.95N 

 

Per realitzar aquest estudi dimensional, es té en compte que el fregament entre els eixos 

metàl·lics i els casquets és pràcticament inexistent. A més a més, es realitzarà el posicionament 

de la força en el taladre roscat que es troba a més distància de l’eix de rotació, per tal de 

verificar la seva durabilitat en el cas més desfavorable. 
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Imatge 68.- Deformacions del braç d'accionament. 
 

Per tant, el desplaçament més gran que es produeix a la peça és, segons l’estudi de 2.095·10-2 

mm. Aquest desplaçament, el podem considerar menyspreable, ja que és inapreciable a simple 

vista i no ens farà variar el funcionament del conjunt. 

 

Ara bé, també cal tindre en compte si aquest material pot arribar-se a trencar o no. Per poder-ho 

verificar, es farà l’estudi de tensió de Von Misses. 

 

 

Imatge 69.- Distribució de tensions del braç d'accionament. 
 

En aquest gràfic, es pot verificar que, encara que el seu punt crític tingui que suportar un esforç 

de 8.66·106 N/mm2, la palanca no es trencarà ja que el seu límit elàstic té un valor de 5.515·108 

N/mm2. 
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Eix de la palanca. 

 

A diferència de les peces analitzades anteriorment, aquesta ha de suportar un par torçor. Aquest 

par torçor és el que s’ha calculat anteriorment, dins de l’apartat del braç de la palanca, i que té 

un valor de 0.6236N·m., i per aquest cas, es considera el punt d’aplicació de la força la zona que 

rep el par torçor des de la palanca, i la cara fixa la que acopla l’accionador que acciona a la 

lleva. En aquest cas, com que el programa informàtic Cosmo express no és capaç de calcular les 

tensions i les deformacions que es produeixen en una peça al aplicar un par torçor, es calcularà 

mitjançant càlculs numèrics per al cas de la secció més crítica que presenta la peça. Per el aquest 

cas particular que estem estudiant, la secció més crítica que presenta la peça és on hi va col·locat 

el braç de la palanca. 

 

 

 

Per tant, tenint en compte el material de que es fabricarà l’eix de la palanca, podem trobar el seu 

límit elàstic, i podrem saber si el disseny de l’eix és l’adequat tenint en compte els esforços 

mecànics a que està sotmès. 

El material de que es farà l’eix serà d’Acer AISI 1020, amb les següents propietats mecàniques: 

 

• DENSITAT → 7860 Kg / m3. 

• MÒDUL YOUNG → 207 GPa. 

• COEFICIENT DILATACIÓ → 11,7 º C -1 · 10-6. 

• CONDUCTIVITAT TÈRMICA → 52 W / m · º C. 

• CALOR ESPECIFIC → 500 J / Kg · º K. 

• MÒDUL TALLANT → 8 · 109 N / m2. 

• RESISTÈNCIA FLUÈNCIA → 295 ( MPa ). 

• COEFICIENT POISSON → 0,3. 



- 67 - 
 

 

 

Per tant, amb aquestes dades, i amb la fórmula: 

W
M

=σ  

, on  

σ = Tensió màxima admissible. 

M= Moment torçor 

W=Moment d’inèrcia de l’eix 

 

Sabent que el moment d’inèrcia per el cas d’una secció circular és igual a: 

16
· 3dW π

=  

Podem calcular el diàmetre  mínim que ha de tenir l’eix per tal de poder suportar el moment 

esmentat: 

16
·14.3
·6.623207 3d
mmNMPa =  

3·14.3
16··6.623207

d
mmNMPa =  

16··6.623·14.3·207 3 mmNdMPa =  

mm
MPa

mmNd 48.2
14.3·207
16··6.623

3 ==  

 

Tenint en compte que el diàmetre de l’eix és de 10mm en la part més ample i de 8mm en la part 

on s’acopla braç d’accionament, podem verificar que l’eix no es trencarà al rebre el moment 

torçor. 
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Casquets de l’eix de la palanca. 

 

Els casquets han de ser capaços de permetre un fregament baix entre l’eix de la palanca i la part 

interna dels casquets. Per tal d’assegurar un bon fregament, el material que seran fabricats serà 

de Poliamida 6. 

 

En aquest cas, el fet de que es pugui deformar la peça no ens implica directament, ja que aquesta 

peça va acoplada dins dels allotjaments que té la base del pany, i a més a més la peça rep pressió 

des de la tapa del pany. Per altre banda, tenim que dins dels casquets hi trobem l’eix de la 

palanca, cosa que impediria que la deformació sigui molt gran. 

 

Per aquest motiu, cal tindre en compte les toleràncies de fabricació per tal de que la peça no 

quedi molt comprimida i s’augmenti així el seu fregament  perjudicant d’aquesta manera el 

funcionament general del pany. 

 

Casquet lleva accionadora. 

 

El casquet de la lleva accionadora, igual que els casquets de l’eix de la palanca, ha de complir el 

requisit d’establir un baix fregament entre la lleva accionadora i ell mateix. Per tal d’aconseguir 

el mínim fregament entre les dues parts, es casquet es fabricarà de Poliamida tipo 6. 

 

Evidentment, el casquet també està sotmès a una tensió. Aquesta tensió serà la que farà el 

tornillo al fixar la lleva a la base del pany.  Com que aquesta tensió pot variar en funció de la 

força que s’hi apliqui, es farà l’estudi amb una força estimada d’un valor relativament elevat. 

 

Per tant, per realitzar l’estudi, utilitzarem els següents paràmetres: 

 

Material: PA tipo 6 

Cargues: 250 N 

Restriccions:  la cara que fa contacte amb la base del pany. 

Cara d’aplicació: Taladre avellanat on va allotjat el tornillo. 
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Imatge 70.- Deformació del casquet lleva accionadora. 
 

Llavors, amb una força de 250N de compressió, tenim una deformació de 1.647·10-2 mm, cosa 

que no ens implica negativament, ja que aquesta reducció de la peça no ens afecta de manera 

important a augmentar el fregament entre la lleva i el casquet. 

 

Pel que fa a l’estudi de tensions, 

 

 

Imatge 71.- Distribució de tensions del casquet de la lleva accionadora. 
 

Tal i com es pot observar, si estimen una força de compressió de 250N, el casquet té un esforç 

màxim a suportar de 5.609·106 N/mm2, un valor baix respecte al seu límit elàstic que és de 

1.036·108 N/mm2. Per tant, ens assegurem que la peça no es trencarà. 
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Accionador. 

 

L’eix accionador, estirà fabricat del material Acer EN 10083-1 C25E. La força que ha de 

suportar la peça ha de ser igual a la força que fa la molla. Més concretament, per tal de realitzar 

l’estudi dimensional a l’accionador, s’ha de tenir en compte que: 

 

Material: Acer EN 10083-1 C25E 

Carga: 46.89N 

Cara fixa: Eix roscat. 

Cara d’aplicació de la força: Esfera. 

 

 

Imatge 72.- Deformació de l'accionador. 
 

Tal i com es pot veure en l’imatge anterior, l’accionador té una deformació que en el seu 

desplaçament màxim, es deforma 5.403·10-3mm. Òbviament, aquesta deformació és totalment 

acceptable per tal que la peça realitzi la seva funció. 

 

Per altre banda, pel que fa a l’estudi de tensions de Von Misses, 
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Imatge 73.- Distribució de tensions de l'accionador. 
 

La peça presenta un punt crític amb una tensió de 8.39·107 N/mm2, per lo tant, tenint en compte 

que el límit elàstic és de 3.516·108 N/mm2, podem verificar que la peça no es trencarà i que per 

tant, el seu disseny és correcte per tal de que pugui resistir als esforços esmentats. 
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2.-Plec de condicions. 
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2.1.-Normativa a aplicar. 

 

La normativa que hem d’aplicar en aquest cas és la que fa referència a la instal·lació i muntatge 

d’ascensors: 

-UNE-EN 81-1 i la UNE-EN 81-2 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE 

LOS ASCENSORES. 

 

La norma UNE-EN 81-1 fa referència a la primera part de la norma, i està dedicat als ascensors 

elèctrics. Per altre banda, la norma UNE-EN 81-2, fa referència a la segona part, que és per el 

cas d’ascensors hidràulics. 

 

Com que la normativa d’ascensors és molt extensa, tan sols s’inclouran els apartats que fan 

referència directa en aquest projecte en concret. Més concretament, ens referirem a l’apartat 7 

PUERTAS DE PISO.  Aquest apartat està inclòs dins dels annexes.  

 

En el cas de l’apartat 7 PUERTAS DE PISO, tenen el mateix reglament tan si l’ascensor és 

elèctric com si ho és hidràulic, ja que això al replà no l’hi efecte. 

  

Altres normes a aplicar són les que fan referència als materials utilitzats. 

-EN 10111 DD11 

BANDAS Y CHAPAS LAMINADAS EN CALIENTE EN CONTINUO DE ACERO 

BAJO EN CARBONO PARA CONFORMADO EN FRIO. 

-EN 10130 DC01-AM-0  

PRODUCTOS LAMINADOS EN FRIO DE ACERO BAJO EN CARBONO PARA 

EMBUTICIÓN O CONFORMACIÓN EN FRIO. 

-EN 10083-C25E  

ACEROS PARA TEMPLE Y REVENIDO. CONDICIONES TÉCNICAS DE 

SUMINISTRO DE ACEROS ESPECIALES. 

-EN 10025-1 S255JR 

PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO, PARA 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE USO GENERAL. 

 

-UNE-EN ISO 1874-1:2001 
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PLASTICOS. MATERIALES DE POLIAMIDA (PA) PARA MOLDEO Y 

EXRUSIÓN. DESIGNACIÓN. 

-UNE 53979:2001 

 PLÁSTICOS. POLI (CLORUO DE VINILO) (PVC). CARACTERÍSTICAS 

-UNE 38213 : 1993 

 ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO PARA MOLDEO. 

-UNE –EN 13601 : 2003 

COBRE Y ALEACIONES DE COBRE. BARRAS Y ALAMBRES DE COBRE PARA 

USOS ELÉCTRICOS. 

-UNE 37152 :1986 

ALEACIONES DE Cu-Zn. ALAMBRES PLANOS. MEDIDAS, TOLERANCIAS, 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE 

SUMINISTRO. 
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2.3.-Anexes. 

 

A continuació, es presenta l’apartat 7 de la normativa UNE-EN 81-1 i la UNE-EN 81-2, ja que 

fa referència a les portes de replà, que és on anirà instal·lat el pany. 
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3.-Pressupost. 
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En el pressupost, es detallarà els costos de fabricació de cadascuna de les diferents peces que 

composen el conjunt del pany d’accionament frontal.  

 
 

 

 
 
 
 
 
  

Compra Inversió (€) 

Refª Descripció €/u Nº 
Pces. Total (€) Motlles Matrius Útils Calibres 

001 Base pany frontal   1,00 0,0000 21.000       
002 Biela 0,5000 1,00 0,5000         
003 Casquet base-biela 0,4000 2,00 0,8000         
004 Eix rematxat 0,1200 1,00 0,1200         
005 Passador tope 0,0500 1,00 0,0500         
006 Pin 0,0500 1,00 0,0500         
007 Eix de la molla 0,3500 1,00 0,3500         
008 Molla accionadora 0,2500 1,00 0,2500         
009 Eix de la roda 0,3000 1,00 0,3000         
010 Eix de la palanca 0,3000 1,00 0,3000         
011 Accionador 0,2500 1,00 0,2500         
012 Lleva accionadora   1,00 0,0000 25.000       
013 Braç d'accionament 0,1200 1,00 0,1200         
014 Casquet lleva acc. 0,4000 1,00 0,4000         
015 Tapa metàl·lica   1,00 0,0000   12.000     
016 Tapa metraquilat 0,1500 1,00 0,1500         
017 Casquet eix de palanca 0,3000 1,00 0,3000         
018 Casquet eix de palanca 0,3000 1,00 0,3000         
019 Tope de carrera 0,1500 2,00 0,3000         
020 Percutor 0,8000 1,00 0,8000         
021 Percutor intern 0,5500 1,00 0,5500         
022 Seleccionador posició 0,2000 1,00 0,2000         
023 Eix de rotació 0,1000 1,00 0,1000         
024 Roda accionadora 0,4000 1,00 0,4000         
025 Contacte elèctric 0,1200 1,00 0,1200         
026 Contacte elèctric 0,1200 1,00 0,1200         
027 Rampa contacte elec. 0,1000 1,00 0,1000         
028 Braç contacte elèctric 0,2500 1,00 0,2500         
029 Contacte metàl·lic 0,1500 1,00 0,1500         
030 Pletina de conexió 0,0800 5,00 0,4000         
031 Pletina de conexió 0,0800 2,00 0,1600         
032 Perno conexió elèctrica 0,1300 2,00 0,2600         
033 Contacte elèctric 0,1500 2,00 0,3000         
034 Molla contacte electric 0,2500 2,00 0,5000         
035 Allotjament molla 0,3400 2,00 0,6800         
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Compra Inversió (€) 
Refª Descripció €/u Nº Pces. Total (€) Motlles Matrius Útils Calibres 
036 Arandela cautxo 0,0200 1,00 0,0200         
037 Molla contacte electric 0,0800 1,00 0,0800         
038 Tope molla 0,3200 1,00 0,3200         
039 Arandela DIN 125 M8 0,0500 1,00 0,0500         
040 Arandela DIN 6798 D4 0,0500 5,00 0,2500         
041 Tornillo DIN 84 M4x6 0,0800 10,00 0,8000         
042 Cargol DIN 934 M8 0,0700 2,00 0,1400         
043 Tornillo DIN965 M6x10 0,0650 2,00 0,1300         
044 Cargol DIN 6923 M8 0,0450 1,00 0,0450         
045 Tornillo ISO 2009 M6x8 0,0600 1,00 0,0600         
046 Arandela DIN 6799 M5 0,0150 3,00 0,0450         

Total import de compres 11,5700 46.000 12.000 0 0 
Taula 1.-Costos de compres 

 

Taula 2.-Costos de procés intern 
 

 
 
 

Procés Intern Inversió (€) 

Fase Descripción €/h Seg" Total 
(€) 

Lay-
out Matrices Útiles Calibres 

200.001 Injecció base pany 12,795 5,0 0,0178         
200.002 Roscar forats del pany 12,000 120,0 0,4000         
200.003 Tallar eix biela 12,000 5,0 0,0167         
200.004 Mecanitzar casquet 003 12,000 90,0 0,3000         
200.005 Rematxar eix al muntar 12,000 2,5 0,0083         
200.006 Tallar passador tope 12,000 1,5 0,0050         
200.007 Tallar pin 12,000 1,5 0,0050         
200.008 Mecanitzar eix molla 12,000 120,0 0,4000         
200.009 Mecanitzar eix roda 12,000 145,0 0,4833         
200.010 Mecanitzar eix palanca 12,000 240,0 0,8000         
200.011 Mecanitzar accionador 12,000 200,0 0,6667         
200.012 Injecció lleva accio. 12,947 5,0 0,0180         
200.013 Punxonar braç accion. 12,000 100,0 0,3333         
200.014 Roscar braç accionamet 12,000 200,0 0,6667         
200.015 Mecanitzar casquet 014 12,000 90,0 0,3000         
200.016 Embotir tapa metàl·lica 12,455 5,0 0,0173         
200.017 Mecanitzar tapa metàl. 12,000 40,0 0,1333         
200.018 Mecanitzar casquet 017 12,000 90,0 0,3000         
200.019 Mecanitzar casquet 018 12,000 90,0 0,3000         
200.020 Mecanitzar percutor 12,000 1.800,0 6,0000         
200.021 Mecanitzar percutor int 12,000 930,0 3,1000         
200.022 Tallar eix rotació 12,000 1,2 0,0040         
200.023 Mecanitzar roda accio. 12,000 140,0 0,4667         
200.024 Mecanitzar tope molla 12,000 60,0 0,2000         
200.025 Muntatge conjunt 12,000 4.500,0 15,0000 8.000   2.500   
200.026 Control final 12,000 5,0 0,0167 6.000     9000 

                  
Total import procés intern (€) 29,9581 14.000 0 2.500 9000 

Total Costos Directes 41,5281 € Total Inversió 83.500 € 
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El total dels costos directes prové de la suma entre l’import dels costos directes de la compra 

dels elements que formen el conjunt i els costos directes provinents de la mecanització o 

fabricació dels mateixos elements. El valor total de la inversió és la suma de l’apartat d’inversió 

que hi ha en les dues taules mostrades anteriorment. 

 

Tal i com es pot observar, tan sols hem de tindre en compte una inversió en matrius de 12.000 € 

per la fabricació de la tapa metàl·lica i una inversió en motlles de 46.000 € per a la creació de 

motlles per a la base del pany i per a la lleva accionadora. 

 

En les altres peces que es fabriquen per injecció no es tindrà en compte el cost dels motlles ja 

que són peces comuns al pany d’accionament lateral i els motlles ja estan amortitzats. 

 

Si s’observa la taula 2, ens podem adonar de que la columna de €/h té sempre el mateix valor 

exceptuant en els casos de la base del pany, de la tapa metàl·lica i de la lleva accionadora. Això 

és perquè dins d’aquest preu hi està inclòs el cost de la fabricació de les màquines amb una 

amortització de 5 anys, tal i com ho mostra la taula següent. 

 

 
Cost 

Màquina Amortit.Anys Hores/any 
€/h 

operari Cost €/h 

Motlle base 21.000 5 5.280 12 12,795 

Motlle lleva acc. 25.000 5 5.280 12 12,947 

Matriu tapa 12.000 5 5.280 12 12,455 
 
La fórmula utilitzada per extreure el cost que val fabricar la peça a l’hora contant l’amortització 

de l’inversió feta per fabricar els estris de fabricació és: 

 

Operari
màquina horaCost

anyhoresAnys
C

hCost /
)/·(

/€ +=
 

 

Les hores a l’any s’han contat tenint en compte de que a la fabrica hi ha 3 torns de treball, per lo 

tant, si es considera que la jornada de treball és de 1760 hores a l’any, ho multipliquem per 3 

torns i obtindrem el valor de 5280 hores/any. 

 

Tal com ens mostra la taula següent, hem de tenir en compte una amortització de la inversió 

realitzada en una quantitat de 50.000 peces. 
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Total Costos Directes 41,5287 Total Inversió 83.500 

Costos Fixos 35,0% 14,5351 Nº Peces a Vendre 50.000 
Transport 2,9% 1,1865     
Benefici 5,0% 2,0764     

Amortizació(Inv/amort) €/u 1,6700     
Preu de Venda Estimada (Sense Amort.) 59,3267 €    
Preu de Venda Estimada (Amb Amort.) 60,9967 €    
         

Sense costos d'Amortizació Amb costos d'Amortizació 
Costos Variables o Directes 70,0% Costos Variables o Directes 68,1% 

Costos Fixos 24,5% Costos Fixos 26,6% 
Costos Transport 2,0% Costos Transport 1,9% 

Benefici 3,5% Benefici 3,4% 
Total Preu de Venda 100% Total Preu de Venda 100% 

 
 

Aquesta amortizació serà igual al resultat de dividir el valor total de la inversió entre el nombre 

de peces en les que s’hi haurà de repartir el cost de la inversió. Aquest valor és de 1.67 € per 

cada pany d’accionament frontal. 

 

Estudi del benefici per a quantitats varies sense amortització: 

 

A continuació es realitza el càlcul del punt d’equilibri per aquest producte tenint en compte que 

ha de suportar uns costos fixes per valor del 24.5% del preu total de venda. 

 
 

Quantitat peces venudes 0 12.500 25.000 37.500 50.000 Unitats 
C.Fixos 726.753 726.753 726.753 726.753 726.753 

C.Variables 0 519.109 1.038.218 1.557.327 2.076.436 

C.Variables+fixos 726.753 1.245.862 1.764.971 2.284.079 2.803.188 

Ingressos 0 741.584 1.483.169 2.224.753 2.966.337 

Benefici -726.753  -504.277  -281.802  -59.327  163.149  

€ 
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PUNT D'EQUILIBRI

0
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000

0 12.500 25.000 37.500 50.000
QUANTITAT DE PECES

€

C.Fixos
C.Variables+fixos
Ingressos

Io

 
 
 

Qo= 40.833 unitats 
Io= 2.422.509 € 

  
Qo=  Quantitat de peces a vendre  per a aconseguir igualar els costos amb els ingressos. 

Io=  Punt d’igualtat entre costos i ingressos. 

 

 

A continuació es realitzarà l’estudi del benefici per a quantitats varies amb amortització: 

 

En aquest estudi es realitzarà el càlcul del punt d’equilibri per aquest producte tenint en compte 

que ha de suportar uns costos fixos del 26.6 % del preu total de la venta. 

 

 
 

Quantitat peces venudes 0 12.500 25.000 37.500 50.000 Unitats 
C.Fixos + Amortització 810.253 810.253 810.253 810.253 810.253 

C.Variables 0 519.109 1.038.218 1.557.327 2.076.436 

C.Variables+fixos 810.253 1.329.362 1.848.471 2.367.579 2.886.688 

Ingressos 0 762.459 1.524.919 2.287.378 3.049.837 

Benefici -810.253  -566.902  -323.552  -80.202  163.149  

€ 
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PUNT D'EQUILIBRI
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Qo= 41.620 unitats 
Io= 2.538.664 € 

 
Qo=  Quantitat de peces a vendre  per a aconseguir igualar els costos amb els ingressos. 

Io=  Punt d’igualtat entre costos i ingressos. 

 

Cal tenir en compte que a tot aquesta taula de valors li faltaria el cost que ha suposat el seu 

disseny i desenvolupament. Tenint en compte que el seu disseny ha suposat un total de 300 

hores, i que el cost dels treballadors de l’oficina tècnica de l’empresa suposa un cost de 18 

€/hora, : 

 

€5400€18·300)/·(º ===
hora

horeshoraCosthoresNCost Disseny
 

 

Cal tindre clar però que aquest cost l’empresa no el considera com un cost de fabricació, sinó 

que el considera com a gastos interns de l’empresa, i per tant no s’incrementarà aquest valor a 

les taules anteriors. 
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A continuació, es realitzaran els càlculs necessaris per tal de saber quants diners s’haurien de 

pagar de la tresoria de l’empresa en el cas de que aquest projecte fracassés o bé estigués en 

retràs.  

La fórmula utilitzada és la següent 

1)1(
··)1(
−+

+
= n

n

i
CiiM

 

On: 

M= Mensualitat 

i= Interès mensual 

n= Nº de mesos per pagar 

C= Capitat total per pagar = 83.500€ 

I= Interès anual = 5% 

N=Nº d’anys =10 

A= Anualitat 

 

Tenint en  compte que: 

%0042.0
12
%5

12
===

Ii
 

mesosNn 12012·1012· ===  

886
1)0042.01(

500.83·0042.0·)0042.01(
120

120

=
−+

+
=M

 

 

Dades de partida 

M = 886 €/mes 

A = 10.628 €/any 

N = 10 anys 

n = 120 mesos 

I = 5,0% %anual 

i = 0,0042 %mensual 

C = 83.500 € 

 

Per tant, l’empresa haurà de pagar un total de 886 €/mes durant 10 anys en el cas de que el 

projecte fracassés. 
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4.-Plànols. 
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4.1.- Plànols de fabricació del pany frontal. Conjunt i especejament. 

 

Pany d’accionament frontal ...................................................................................................... 000 

Base del pany frontal ................................................................................................................ 001 

Biela .......................................................................................................................................... 002 

Casquet ..................................................................................................................................... 003 

Eix rematxat .............................................................................................................................. 004 

Passador tope ............................................................................................................................ 005 

Pin ............................................................................................................................................. 006 

Eix de la molla .......................................................................................................................... 007 

Molla accionadora .................................................................................................................... 008 

Eix de la roda ............................................................................................................................ 009 

Eix de la palanca ....................................................................................................................... 010 

Accionador ............................................................................................................................... 011 

Lleva accionadora ..................................................................................................................... 012 

Braç d’accionament .................................................................................................................. 013 

Casquet de la lleva d’accionament ........................................................................................... 014 

Tapa metàl·lica ......................................................................................................................... 015 

Tapa de metraquilat .................................................................................................................. 016 

Casquet eix de la palanca ......................................................................................................... 017 

Casquet eix de la palanca ......................................................................................................... 018 

Tope de carrera ......................................................................................................................... 019 

Percutor ..................................................................................................................................... 020 

Percutor intern .......................................................................................................................... 021 

Seleccionador de posició .......................................................................................................... 022 

Eix de rotació ............................................................................................................................ 023 

Roda accionadora ..................................................................................................................... 024 

Contacte elèctric ....................................................................................................................... 025 

Contacte elèctric ....................................................................................................................... 026 

Rampa contacte elèctric ............................................................................................................ 027 

Braç contacte elèctric ............................................................................................................... 028 

Contacte metàl·lic ..................................................................................................................... 029 

Pletina de connexió ................................................................................................................... 030 
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Pletina de connexió ................................................................................................................... 031 

Perno de connexió elèctrica ...................................................................................................... 032 

Contacte elèctric ....................................................................................................................... 033 

Molla contacte elèctric ............................................................................................................. 034 

Allotjament molla contacte ....................................................................................................... 035 

Arandela de cautxo ................................................................................................................... 036 

Molla contacte elèctric ............................................................................................................. 037 

Tope molla ................................................................................................................................ 038 
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4.2.- Plànols de funcionament. 

 

Esquema del funcionament pany frontal – subconjunt accionador ...........................................101 

Situació del pany d’accionament frontal en el muntant de la porta semiautomàtica de replà 

................................................................................................................................................... 102 

Recorregut màxim de la lleva frontal ....................................................................................... 103 

 

 

 



Conclusions i perspectives. 

 

Com a conclusions finals del projecte, podríem dir que s’ha pogut veure la viabilitat tant 

mecànica com econòmica de la realització del pany d’accionament frontal per una porta 

semiautomàtica de replà. 

 

La fiabilitat mecànica ha estat provada en l’apartat de les característiques tècniques, on al 

realitzar l’estudi de tensions i de deformacions, es pot comprovar que el nou producte suportarà 

sense cap problema els esforços als que està sotmès. 

 

Per altre banda, la fiabilitat econòmica queda demostrada en l’apartat del pressupost, al tindre 

l’avantatge de que bona part de les peces que formen el pany són comuns amb les peces que 

formen el pany d’accionament lateral que l’empresa ja disposava, i per tant, ja han estat 

amortitzats. 

 

A més a més, amb la fabricació d’un nou pany, l’empresa podrà abarcar més mercat, ja que les 

dimensions totals del pany fan que aquest tipo de porta sigui més accessible en aquelles finques 

d’obra no nova en les que les dimensions del forat per ubicar l’ascensor són molt reduïdes, i per 

tant l’empresa està obligada a instal·lar una porta de dimensions inferior als altres models de 

portes d’ascensor. 
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