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En aquest projecte s’ha realitzat un nou disseny d’un pany 
per a una porta Semiautomàtica d’ascensor. Aquest 
projecte està realitzat per la petició expressa d’una empresa 
que es dedica a la fabricació de portes d’ascensor. El que 
aquesta empresa busca és el desenvolupament d’un nou 
pany per aquest model de porta, amb la particularitat de 
tindre l’accionament frontal. Aquest disseny ha estat 
condicionat pel fet de que es volia obtenir el major nombre 
de peces comuns al pany d’accionament lateral que 
l’empresa ja havia desenvolupat anteriorment per tal 
d’abaratir el desenvolupament del nou pany per aquest 
model de porta d’ascensor. 

1. Introducció 
Actualment existeixen diferents models de portes 
d’ascensor. El motiu de la seva existència és, per una 
banda poder abarcar més mercat i així incrementar les 
vendes del producte que es fabrica, i per altre banda per les 
restriccions  físiques en les que es troba el disseny d’una 
porta d’ascensor. En el cas de realitzar una reforma en una 
finca antiga, l’espai físic que hi ha és molt limitat, i això 
obliga a buscar solucions per adaptar-se a aquest tipus de 
mercat. És per això que l’empresa Fermator ha requerit el 
desenvolupament d’un nou pany per la porta 
Semiautomàtica, ja que al ser accionat frontalment, es pot 
reduir l’espai físic ocupat als costats de la porta. 
 

2. Necessitat de desarrollar un nou producte 
El nou producte a dissenyar, és un pany per a una porta de 
replà del model de Semiautomàtica, instal·lat 
conjuntament amb una porta de cabina plegable. Aquesta 
combinació de models de replà i cabina, és dóna 
normalment, quan estem parlant d’una modernització, és a 
dir que la finca on ha d’anar l’ascensor no és d’obra nova, 
i per tant, el forat que ha de tenir per col·locar la cabina de 
l’ascensor té unes dimensions bastant reduïdes, cosa que 
ens obliga a dissenyar nous productes per tal de poder-los 
instal·lar en aquests tipus de finques. És per això que 
l’empresa Fermator vol desenvolupar un nou pany que, a 
diferència del que tenen actualment, aquest sigui accionat 
frontalment, per tal d’estalviar espai físic en els costats de 
la porta. 
Actualment, l’empresa disposa del pany d’accionament 
lateral, que juntament amb la lleva d’accionament lateral, 
formarien el pany complet per a una instal·lació que 
tingués una porta semiautomàtica en el replà i una porta 
plegable a la cabina. Per tal de poder dissenyar el pany 

d’accionament frontal correctament, s’ha realitzat un 
estudi de com funcionen el conjunt del pany d’accionament 
lateral juntament amb la lleva d’accionament lateral per tal 
de desenclavar la porta de replà i poder així permetre el 
pas cap a la cabina. 
En el cas del pany d’accionament lateral amb la lleva 
frontal, el desenclavament funciona de la següent manera: 
L’operador de la porta plegable fa girar els eixos per tal de 
moure les portes, que a la vegada aquests eixos estan 
connectats a la lleva d’accionament lateral. Quan 
l’operador ha fer girar els eixos 180º, la lleva ja ha 
realitzat la totalitat del seu recorregut. En aquest 
recorregut, la lleva ha accionat la roda del pany, fent 
moure un seguit de bieles i d’articulacions fins que fa 
recular la posició del percutor que trava la porta de replà. 
Per tal de seguir totes les mesures de seguretat, el pany té 
incorporat dos sistemes de seguretat per verificar que quan 
la cabina es comença a moure la porta de replà ha d’estar 
tancada. Aquests sistemes són els sistemes elèctrics, que 
consten d’un contacte elèctric que permet el pas del corrent 
elèctric, i l’altre és un sistema mecànic que fa que el pany 
no deixi donar contacte elèctric si la porta de replà no està 
tancada. Aquest sistema mecànic fa que el pany pugui 
presentar tres posicions. La primera posició seria quan la 
lleva acciona el pany i fa recorre el percutor per poder 
destravar la porta de replà. La segona posició, seria quan la 
lleva de la cabina deixa d’accionar el pany, i per tant el 
percutor torna a enclavar la porta, amb la particularitat de 
que la porta de replà no està tancada i per tant, no es pot 
moure la cabina. I per últim, la última posició seria la de 
repòs, és a dir, que la porta de replà està tancada, i la lleva 
no acciona al pany. 
 

3. Desenvolupament del producte 
Per el desenvolupament del producte, s’han tingut en 
compte els requisits que l’empresa havia establert. Aquests 
requisits són obtenir unes dimensions el més reduïdes 
possibles, la posició dels elements elèctrics a la part 
inferior i el màxim aprofitament de les peces que 
s’utilitzen en el pany d’accionament lateral que l’empresa 
té. 
Evidentment, també s’ha tingut en compte les restriccions 
de muntatge que presenta el pany, que serien l’amplada del 
muntant,  i el punt d’aplicació de la lleva frontal. 
Per tal de poder situar el nou pany entre els diferents 
productes que hi ha al mercat, s’ha realitzat un petit estudi 



comparatiu entre els diferents panys per una porta 
d’ascensor que hi ha al mercat i el pany d’accionament 
frontal que es vol desenvolupar. Els panys a comparar són 
el pany de la casa Prudhomme, el pany de la casa 
Kronenberg, i el de la casa Gervall. 
D’aquest petit estudi comparatiu, es pot arribar a la 
conclusió de que el nou pany que s’ha de desenvolupar 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. 
Una vegada ja hem decidit com ha de ser el nou pany, ja es 
pot començar a desenvolupar cadascuna de les parts que el 
formaran. 
 

 

Fig. 1. Imatge del pany d’accionament frontal. 

 
 Tal i com s’ha dit anteriorment, i per requisits de 
l’empresa, el pany ha de tenir el major nombre de peces 
comunes a les del pany d’accionament lateral. És per això 
que podem classificar les peces del pany d’accionament 
frontal en dos grups, les peces comuns i les peces de nou 
disseny. 
Les peces comuns, són: 
El casquet de la biela, que separa la base de la biela; l’eix 
rematxat, que serveix per unir la biela amb el percutor; el 
pin de tope de recorregut, que és una peça que limita el 
recorregut del percutor intern; l’eix de la molla, la molla 
accionadora, l’eix de la roda, la tapa de metraquilat, el 
tope de carrera, el percutor, el perctor intern, la peça 
seleccionadora de posició, l’eix de rotació, la roda 
accionadora i els elements elèctrics. 
Totes aquestes peces són les que s’han pogut aprofitar per 
al muntatge del nou pany d’accionament frontal.  
La resta de peces, no han pogut ser aprofitades per diverses 
característiques del seu disseny, i s’ha tingut de realitzar 
un nou disseny per a les noves peces. Aquestes peces són: 
 
- La base de pany frontal. Aquesta peça, tot i tenir 
dimensions diferents, s’ha mantingut bona part del disseny 
de la base del pany lateral, ja que bona part dels elements 
comuns han d’anar acoplats a la base. 

- Biela del pany frontal. La biela és la peça que menys 
modificacions ha sofert, és a dir, tan sols se l’hi ha tallat 
un eix que tenia en el pany lateral que provocava 
interferència en l’ensamblatge del pany frontal. Tret 
d’aquest eix, la biela manté el dissseny utilitzat en l’altre 
model de pany. 
- Tapa metàl·lica. A la tapa metàl·lica, se l’hi  ha afegit 
una tall quadrat d’accés a l’interior per poder muntar sense 
problemes el braç d’accionament. 
- Braç d’accionament. El braç d’accionament és una peça 
de nou disseny que ens servirà per fer girar l’eix de la 
palanca. 
- Eix de la palanca. Serà una peça de nou disseny 
encarregada de subjectar l’eix de la palanca i de absorbir el 
par torçor per transmetre’l cap altres parts del pany. 
- Casquets de l’eix de la palanca. Són els encarregats de 
disminuir el fregament que es pugui formar entre la base 
del pany frontal i l’eix de la palanca. En el conjunt pany 
frontal, tenim dos casquets per l’eix de la palanca, ja que 
l’eix té dos diàmetres diferents en els seus extrems. 
- Lleva accionadora. La lleva serà la peça que rebrà la 
força des de l’accionador i la transmetrà cap a la biela.  
- Casquet de la lleva accionadora. Aquest casquet servirà 
per evitar al màxim el fregament que es pugui ocasionar 
entre la lleva accionadora i la base del pany. A més a més, 
també farà la funció de subjectar la lleva a la base amb 
l’ajuda d’un tornillo que va acoplat al casquet. 
-Accionador. L’accionador és una peça que va roscada a 
l’eix de la palanca, i per tant, transforma el par torçor de 
l’eix de la palanca en una força lineal a la lleva 
accionadora. 
 
Tal i com s’ha dit anteriorment, el conjunt total només 
funciona quan es troben correctament alineats la cabina 
amb el replà. És llavors quan la lleva posicionada a la 
cabia acciona el pany posicionat al replà. Tenint en compte 
que el pany d’accionament frontal s’ha desenvolupat per 
tal de que es pogués accionar amb la lleva d’accionament 
frontal que ja disposava l’empresa, el funcionament del 
pany és el següent: 
 

 

Fig. 2. Esquemes representatius de les tres posicions del pany 
d’accionament frontal. 

 
 
 



Definició dels elements representats en la fig.2: 
1.-Molla accionadora. 
2.-Lleva accionadora. 
3.-Biela. 
4.-Contacte elèctric. 
5.-Peça seleccionadora de posició. 
6.-Percutor. 
 
En el moment que  la lleva comença a obrir-se degut als 
moviments rotatoris de l’operador, es troba la roda 
accionadora del pany i l’empeny fins arribar al final del 
seu recorregut. Quan ha arribat al final, ja ha accionat al 
braç d’accionament, i aquest ha fet girar l’eix de la 
palanca. Quan aquest eix gira, fa que l’accionador empenyi 
la lleva accionadora, fent-la girar i accionant la biela. 
Llavors la biela mou el percutor. De la mateixa forma que 
en el pany d’accionament lateral existeixen tres posicions 
diferents, en el pany frontal també es poden trobar les 
mateixes posicions, ja que aquestes posicions depenen de 
les peces que són comuns per als dos panys.  

4. Disseny del producte 
Per tal d’assegurar un bon funcionament del nou producte, 
s’ha realitzat un AMFE (Analisi Modal Fallos i Efectes) 
del producte. Aquest AMFE ens serveix per anticipants als 
diversos problemes que pot presentar el nou producte i 
poder realitzar accions preventives per tal de poder 
solucionar-los abans de fabricar les peces de nou disseny. 
De l’AMFE realitzat, podem resumir les diferents accions 
realitzades: 
-Verificació de recorregut suficient del percutor accionat 
per el nou braç d’accionament i per els elements de nou 
disseny. 
-Introducció de toleràncies dimensionals al plànols de les 
peces amb més probabilitat de fallar. 
-Determinació del material correcte per evitar fregaments 
entres les diferents peces que formen el conjunt segons les 
especificacions tècniques de cada material. 
-Realització de controls de fabricació per verificar la 
correcte fabricació de les peces vers els plànols indicats. 

5. Característiques tècniques 
Les diferents peces que constitueixen el pany frontal estan 
sotmeses a unes forces determinades. Això ens obliga a 
dissenyar les peces amb la certesa de que podran suportar 
l’esforç al que estan sotmeses. 
Per tal de poder justificar el disseny del nou pany, les peces 
de nou disseny estiran sotmeses a un estudi de tensions de 
von Misses i de deformacions nodals, per tal de verificar 
que la peça no trenca ni es deforma de manera important. 
A continuació, es mostra un exemple d’un estudi de 
tensions per el mètode de von Misses realitzat a la lleva 
accionadora: 
 

 

Fig. 3. Imatge de l’estudi de tensions de la lleva accionadora. 

 
Tal i com es pot observar en la Fig. 3, la lleva presenta una 
sèrie de colors i tonalitats, que ens indiquen a quina tensió 
està sotmesa la peça, i on està situada. D’aquesta forma 
podem saber quina és la secció de peça on està situat el 
punt crític. Per tal de saber el valor numèric d’aquesta 
tensió, el programa ens ofereix una escala de colors per tal 
de poder diferenciar fàcilment els diferents valors de 
tensió. 
Aquest estudi ha estat realitzat per un mòdul informàtic de  
càlcul per elements finits que disposa el programa de 
disseny SolidWorks. 

6. Pressupost 
Tot projecte ha de tenir un pressupost, ja que així es pot 
veure la viabilitat econòmica de la realització del producte 
estudiat. En el nostre cas, es realitza l’estudi tenint en 
compte que un gran nombre de costos relacionats amb la 
fabricació de motlles i matrius ja han estat amortitzats en 
la fabricació del pany d’accionament lateral. Vet aquí una 
de les raons principals de l’empresa en volgué unificar al 
màxim les peces utilitzades en els dos models de pany. 
Per tant, alhora de fer càlculs, tindríem que fer una 
inversió aproximadament de 83.500€. Per altre banda, el 
cost únicament de la fabricació de les peces que formen el 
pany seria de 42.52€, per tant, si es vol tindre un benefici 
del 5%, es calcula un preu de venda de 59.32€ sense contar 
amb l’amortització; i un preu de venda de 61€ 
aproximadament tenint en compte el cost d’una 
amortització de l’inversió realitzada en una quantitat de 
peces venudes per valor de 50.000 unitats. 

7. Conclusions 
En aquest projecte, es pot veure la viabilitat tant mecànica 
com econòmica de la realització del pany d’accionament 
frontal per a una porta semiautomàtica de replà.  
La fiabilitat mecànica ha esta provada en l’apartat de 
característiques tècniques, on al realitzar l’estudi de 
tensions i de deformacions, es pot comprovar que el nou 
pany 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 disposa, i en el qual la seva inversió ja ha 
estat amortitzada. 
A més a més, amb la fabricació d’un nou pany per la porta 
d’ascensor semiautomàtica, l’empresa podrà abarcar més 
mercat ja que les dimensions totals del pany fan que aquest 
tipus de porta sigui més accessible en aquelles finques 
d’obra no nova en les que les dimensions del forat on ha 
d’anar l’ascensor siguin reduïdes i per tant estan obligades 
a instal·lar una porta de dimensions inferiors a les altres 
portes automàtiques.  
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