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RESUM  

La part de plegar d’un ordidor seccional és una màquina rotativa que 
serveix per enrotllar els fils provinents del tambor de l’ordidor a un corró 
plegador. Aquesta aplicació requereix mantenir la velocitat i la tensió del fil 
constants en tot moment per poder utilitzar els plegadors en els telers de 
producció de teixit. 

Per tenir més versatilitat, s’ha dissenyat la màquina capaç de treballar 
amb diferents amplades útils de plegadors, ja que no tots els telers de producció 
de teixit tenen la mateixa amplada. 

Aquest projecte comprèn els processos de disseny, càlcul i 
dimensionament necessaris per la realització del mateix. 

RESUMEN 

La zona de plegado de un urdidor seccional es una máquina rotativa que 
sirve para enrollar los hilos provenintes del tambor del urdidor a un plegador. 
Esta aplicación requiere mantener la velocidad i la tensión del hilo constantes en 
todo momento para poder utilizar los plegadores en los telares de producción de 
tejidos. 

Para tener màs versatilidad, se ha diseñado la màquina capaz de trabajar 
con diferentes anchos útiles de plegadores, ya que no todos los telares de 
producción de tejidos tienen el mismo ancho. 

Este proyecto contiene los procesos de diseño, cálculo y dimensionado 
necesarios para la realización del mismo. 

ABSTRACT 

The beaming unit is a rotative machine used for winding the yarns coming 
from the warping drum to a beam. This application requires to keep the yarn 
speed and tension constant at any time in order to use the beams at the weaving 
looms. 

To be more versatile, the machine has been designed to be able to work 
with differents working width, because there are differents loom’s width. 

This project includes the proces of calculating, designing and dimensioning 
required to make it possible. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objecte i abast del projecte 
 

L’objecte d’aquest projecte final de carrera és el disseny de la part de 
plegar d’un ordidor seccional, tenint en compte els elements necessaris per 
l’automatització del procés, obtenint una millor qualitat del producte final i 
rendiment de la màquina. També estarà enfocat pensant en un mínim 
manteniment del grup i intentant economitzar el cost de producció del mateix. 

L’abast del projecte es basa tant en la concepció del disseny com en la 
possible execució i producció del mateix, incloent els plànols de disseny i 
fabricació de totes les peces i els càlculs de comprovació pertinents. Per altra 
banda, es dissenyarà la màquina aplicant la normativa tècnica específica actual 
pel compliment de les directives de seguretat que afectin a la màquina en 
qüestió. 

 

1.2. Els ordidors seccionals 
 

Dins la indústria tèxtil, entrem en el grup de màquines per realitzar les 
operacions prèvies al tissatge, on trobem una gran varietat d’ordidors. Per tal de 
poder fabricar teixits en telers mecànics, necessitem enrotllar els fils sobre un 
corró plegador. 

L’ordidor seccional, anomenat també de seccions, de bóta, de faixes o 
escocès, és caracteritzat per un tambor o bóta sobre el qual s’enrotllen unes  
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faixes amb tants fils com bobines té la fileta1 i amb la mateixa separació que han 
de tenir en el teixit. Aquestes faixes són relativament estretes i cal juxtaposar-ne 
les necessàries per obtenir el nombre de fils total de l’ordit. Així doncs, si la fileta 
té 800 posicions (800 bobines de fil) cada faixà com a màxim estarà formada per 
aquests 800 fils, i si el plegador ha de ser de 8000 fils seran necessàries 10 
faixes. Per a evitar que les successives voltes de fil sobreposades de cada faixa 
s’esllavissin lateralment cal donar una forma cònica a un extrem de la bóta. A 
cada volta de bóta la faixa es va desplaçant cap a la part cònica, on recolza per 
un costat, tot remuntant-la. L’altre costat de la faixa resta en forma cònica i 
serveix de suport a la faixa següent. Quan es tenen el nombre de fils necessaris, 
es desenrotllen tots alhora i s’enrotllen en el plegador d’ordit que va al teler, 
operació que és anomenada plegat de l’ordir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ordidor UNI-30 

  

Distingim dues parts clarament definides, el grup d’ordit i el grup de 
plegat. El grup d’ordit és una part mòbil independent, ja que la fileta entrega els 
fils en la mateixa posició i han d’estar enrotllats en el tambor d’ordir conservant 
la conicitat del tambor. En canvi, la part de plegar, és una part fixada al 
paviment per evitar vibracions i moviments, i ha d’estar perfectament alineada 
paral·lelament a la part d’ordir. 

El plegador és una estructura metàl·lica cilíndrica, que es col·loca als telers 
mecànics un cop omplert de fil per procedir al teixit. Estan formats per un 
cilindre allargat central i per dos cilindres laterals de radi superior per limitar la 
zona on enrotllar el fil. La part central del plegador es coneix com a canya i les 
parts laterals es coneixen amb el nom de balones. La canya dels plegadors es pot 
omplir de fil com a màxim fins al diàmetre de la balona. Els diàmetres stàndards2 
de les canyes són d’uns 200 mil·límetres i els de les balones 1 metre. De les 
balones en surten diferents formes d’eix (eixos amb dos pius descentrats) que 
encaixen amb un plat d’arrossegament per tal de transmetre el moviment 
rotacional de la bancada motriu al plegador. 
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Figura 2 - Plegador 

 

La màquina està equipada amb una pua expansible, per a guiar els fils i 
donar-los la separació adient, un paraordits, que l’atura quan el fil es trenca o 
s’acaba, un comptador de longituds, per a omplir igualment tots els plegadors i 
d’altres mecanismes auxiliars. 

L’estudi d’aquest projecte és el disseny de la part independent de plegat, 
centrant-nos en la funcionalitat i en l’aspecte visual general de la màquina. 

Les característiques principals d’un plegador, perquè el teler mecànic 
funcioni correctament són: 

- Nombre de fils 

- Llargada dels fils 

- Tensió dels fils o duresa del plegador 

- Densitat (fils per centímetre) 

- Títol de fil  

Depenent dels fils necessaris per poder fabricar el teixit, es realitzen el 
nombre de faixes que fan falta, per tant utilitzarem una amplada que 
anomenarem útil diferent per cada configuració de plegador. Aquesta amplada 
útil s’obté de dividir el nombre de fils necessaris per la densitat de fil. Les 
amplades útils estàndards dels plegadors van des de 2 metres fins a 4 metres. 
Tot i així no és usual trobar plegadors més amples de 3,60 m i és per això que es 
dissenyarà la màquina per poder produir com a màxim aquesta amplada de 
plegador.  
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CAPÍTOL 2: 

GENERALITATS 

 

2.1. Especificacions bàsiques 
 

Per tal de complir les funcions necessàries, abans de començar amb el 
disseny pròpiament dit, s’han de definir les necessitats bàsiques que la màquina 
haurà de satisfer: 

 

- Les bancades hauran de ser mòbils per tal de poder fer diferents 
amplades de plegadors. 

- La velocitat lineal de plegar es podrà variar depenent del plegador a 
realitzar.  

- La velocitat lineal de plegar haurà de ser constant. 

- La tensió de plegar haurà de ser constant. 

- S’ha de preveure la fàcil càrrega i descàrrega del plegador. 

- S’ha de preveure el pesatge del plegador abans de començar per tarar i 
un cop acabat per saber la quantitat de fil enrotllat. 

- El conjunt de plegar ha d’estar fixat al paviment per evitar moviments i 
vibracions. 

- S’haurà d’incloure un armari elèctric exclusiu per el conjunt de plegar, 
però es connectarà amb l’armari elèctric d’ordir ja que és en aquesta part 
on tenim l’autòmat que controlarà la màquina. 
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- A part del conjunt, estaran disponibles accessoris per a funcions extres 
opcionals: pesatge de fil, descàrrega... 

- Es dissenyarà la màquina de forma parametritzable en funció de l’ample 
útil. 

- L’estructura de la part de plegar ha de ser prou sòlida per suportar el pes 
màxim del plegador sense patir deformacions. 

 

Un cop es tenen aquestes directrius definides, es plantejarà com es 
solucionaran en els apartats de cada conjunt, i ens serviran per tenir clar com 
s’ha de resoldre el disseny. 

 
 

2.2. Normativa aplicable 
 

La seguretat industrial és molt important per evitar accidents laborals. Els 
Estats Membres de la Unió Europea pretenen l’assoliment d’un espai sense 
fronteres que garanteixi la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i 
capitals i, per això, entre altres aspectes s’ha plantejat l’elaboració d’una 
legislació tècnica. 

Les directives d’harmonització tècnica consisteixen el mitjà utilitzat per la 
Comunitat per aconseguir la supressió de les barreres tècniques a la llibertat de 
comerç entre els Estats Membres, ja que tenen com a objectiu harmonitzar 
criteris pel que fa a les exigències tècniques. 

Les Directives publicades a partir de l’any 1983 conegudes com a 
Directives de “Nou Enfocament” defineixen només unes “exigències essencials” o 
requisits mínims molt generals que han de complir els productes i deixen la feina 
d’elaboració de les normes o especificacions tècniques detallades als organismes 
de normalització europeus. A més aquestes directives marquen el procediment 
de certificació a seguir en cada cas i incorporen el marcatge CE.  

Les normes harmonitzades són les que elaboren aquests organismes de 
normalització per mandat de la Comissió d’acord amb les “exigències essencials” 
de la Directiva a la qual pertanyen i la seva funció és donar una solució preferent 
per complir les exigències de les Directives.  

Les Directives de “Nou Enfocament” defineixen el Marcatge CE que indicarà 
que el producte compleix els requisits mínims de la Directiva o les directives que 
l’afectin.  La Directiva legal actual és la Directiva 98/37/CE tot i que ha estat 
publicada la Directiva 2006/42/CE però no es pot aplicar fins el 29 de desembre 
del 2009. 

La Directiva classifica les màquines en dos grups: 

Per una banda les “menys perilloses”, per les quals s’exigeix l’auto-
certificació del fabricant. Per altra banda, les que es consideren més perilloses, 
per les quals s’exigeix la intervenció d’un organisme notificat. Els ordidors 
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seccionals (amb les parts de plegat) no estan contemplats en la llista de 
màquines perilloses relacionades en l’Annex IV de la Directiva i per tant hem de 
considerar que està classificada dins del grup de les “menys perilloses”. 

Algunes de les normes generals de seguretat de màquines i que cobreixen 
els riscs que presenta la màquina (i cal tenir presents), són les següents: 

EN 12100-1:2004  

Seguretat de les màquines. Conceptes bàsics, principis generals de 
disseny. Part 1: Terminologia bàsica, metodologia. 

EN 12100-2:2004 

Seguretat de les màquines. Conceptes bàsics, principis generals de 
disseny. Part 2: Principis tècnics i especificacions. 

EN 294:1993 

Seguretat de les màquines. Distàncies de seguretat per impedir que 
s’assoleixin zones perilloses amb els membres superiors. 

EN 349:1994 

Seguretat de les màquines. Distàncies mínimes per a impedir l’esclafament 
de parts del cos. 

EN 547-2:1997 

Seguretat de les màquines. Mesures del cos humà. Part 2: Principis per la 
determinació de les dimensions requerides per les obertures d’accés. 

EN 614-2:2001 

Seguretat de les màquines. Principis de disseny ergonòmic. Part 2: 
Interaccions entre el disseny de les màquines i les tasques de treball. 

EN 811:1997 

Seguretat de les màquines. Distàncies de seguretat per impedir que 
s’assoleixin zones perilloses amb els membres inferiors. 

EN 842:1997 

Seguretat de les màquines. Senyals visuals de perill. Requisits generals, 
disseny i assaigs. 

EN 894-1:1997 

Seguretat de les màquines. Requisits ergonòmics per el disseny de 
dispositius d’informació i comandaments.  

EN 953:1998 

Seguretat de les màquines. Requeriments generals pel disseny i 
construcció de resguards (fixes i mòbils). 

EN 982:1996 

Seguretat de les màquines. Requeriments de seguretat pels sistemes i 
components hidràulics. 
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EN 983:1996 

Seguretat de les màquines. Requeriments de seguretat pels sistemes i 
components pneumàtics. 

EN 999:1999 

Seguritat de les màquines. Posicionament dels dispositius de protecció en 
funció de la velocitat d’aproximació de parts del cos. 

EN 1050:1997 

Seguretat de les màquines. Principis per l’avaluació del risc. 

EN 1837:1999 

Seguretat de les màquines. Enllumenat integral de les màquines. 

 

 

2.3. Dimensions necessàries pel disseny 
 

Les dimensions que utilitzarem per el plegador són: 

Figura 3 – Mides utilitzades d’un plegador 

 

 Pes del plegador: El pes màxim d’un plegador és de 2200 kg, amb 2000 
kg de fil enrotllat i 200 kg del plegador pròpiament dit. 
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2.4. Numeració de plànols 
 

Per tal d’enumerar els plànols d’una forma intuïtiva, s’ha dividit la màquina 
en dues parts, la part d’ordir i la part de plegar, essent la última la que ens 
interessa. 

La màquina l’enumerarem com a 903. Aquest serà el número inicial de tots 
els plànols. A continuació indicarem si pertany a la part d’ordir (01) o bé de 
plegar (02). I finalment quedarà definir el conjunt al qual pertany el plànol. 
S’han definit els codis per cada conjunt. 

L’esquema final té la següent forma: 

- 903 � Ordidor seccional 

- 02 � Part de plegar  

  - 100 � Conjunt xassís 

   - 101,102… � Peces pertanyents al xassís 

    - A,B,C... � Peces relacionades entre sí 

  - 200 � Bancada motriu 

   - 201,202… � Peces pertanyents a la bancada motriu 

  - 300 � Bancada no motriu 

   -301,302… � Peces pertanyents a la bancada no motriu 

  - 400 � Barrera de seguretat 

   - 401,402… �Peces pertanyents a la barrera 

  - 500 � Pesatge 

   - 501,502… � Peces pertanyents al pesatge 

  - 600 �… 

 

Exemple: Per tant, el plànol de la peça nº3 del xassís serà el 903-02-103. 

 

 

2.5. Materials utilitzats 
 

Per tal de fabricar el conjunt de peces descrites als següents capítols 
s’utilitzen bàsicament quatre tipus de materials, dos classes diferents d’acer (F-
111 i F-125), fundició gris d’acer i fundició d’alumini. 

A continuació es presenten les propietats dels acers: 
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Acer  F-111: 

Es tracta d’un acer suau al carboni, comunment empleat en moltes 
aplicacions. L’equivalència d’aquest acer en diferents nomenclatures és: 

UNE:  F-1110 

EU:  1015 

DIN:  C15 (1.0401) 

AFNOR: XC8 

 

 Les seves característiques mecàniques són: 

Tensió de fluència: 

MPaF 280 =σ  

Tensió de ruptura: 

MPaR 440 =σ  

 

Acer  F-125: 

Es tracta d’un acer aleat d’alta resistència, comunment empleat en 
aplicacions que sota sol·licitacions superiors que en el cas de l’acer F-111. En 
aquest projecte s’utilitza per els eixos principals que han de transmetre grans 
potències. 

UNE:  F-1250 

EU:  4135 

DIN:  34CrMo4 (1.7220) 

AFNOR: 35CD4 

 

 Les seves característiques mecàniques són: 

Tensió de fluència: 

MPaF 440 =σ  

Tensió de ruptura: 

MPaR 780 =σ  
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2.6. Mecanitzat i toleràncies generals 
 

El mecanitzat general de les peces per tal d’aconseguir les mides de plànol 
és un mecanitzat amb una rugositat N10. En canvi, els mecanitzats particulars 
per tal d’aconseguir mides amb toleràncies o ajustaments de eixos i forats és un 
mecanitzat amb rugositat N8 (3,2µm). 

En els plànols es senyalen les cares que necessiten de mecanitzat 
particular a partir del signe de mecanitzat. 

Les toleràncies d’eixos i forats són del tipus H/h, per tal de poder obtenir 
un ajustament amb un petit joc, ja que així s’assegura l’entrada dels eixos als 
forats sense tenir un excessiu joc que ens pogués produïr el treball inadecuat 
dels eixos. 

Les toleràncies dels eixos i forats on s’han d’ajustar els diferents coixinets, 
s’obtenen de les toleràncies pròpies del fabricant, essent sempre les desviacions 
positives en el cas dels eixos i negatives en el cas dels forats. D’aquesta manera 
s’assegura que els coixinets maneguen els anells en els forats on van fixats, 
obtenint així el gir solidari del coixinet amb l’eix, per tal de complir la seva 
funció. 

 

2.7. Fabricació dels models de fundició 
 

Es necessiten motlles per poder fabricar les peces provinents de 
fundicions. Totes aquestes peces es fabriquen a partir del modelatge a la sorra. 

Aquest tipus de modelatge es basa en introduïr el model de fusta de la 
peça en una caixa de modelatge i s’omple d’una sorra especial que es compacta 
fortament. Després es retira el model quedant un buit amb la forma de la peça. 
A continuació s’aboca el material fos per uns conductes que s’havien deixat 
preparats anteriorment anomenats bebedors fins a omplir la totalitat del buit 
amb material. 

Un cop el material es refreda i es solidifica, es desfà el motlle de sorra, es 
tallen els bebedors que queden units a la peça, es neteja aquesta i es treuen les 
rebabes. Així ja hi ha la peça a punt de mecanitzar. 

A l’hora de fabricar els models s’ha de tenir en compte que els metalls 
fosos un cop es solidifiquen pateixen una contracció, pel que els models han de 
ser de dimensions superiors a les de la peça, amb la relació depenent del 
material mostrada a la taula 1. 
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Taula 1 – Coeficients de contracció dels metalls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A les peces que no són del tot massises, és a dir, a les quals se’ls ha de 
reproduïr algun forat, s’hi ha d’introduïr a l’interior del motlle de sorra un 
modelat, fet normalment de sorra anomenat mascle. D’aquesta manera, un cop 
el material fos entra dins el motlle de sorra, omple tots els buits menys els 
ocupats per els mascles. Un cop acabada la peça es desfà la sorra del mascle i 
s’extreu de l’orifici. 

Per tal de poder desemotllar els models, s’ha de preveure’n l’escapada. 
Això significa que les cares han de tenir una certa conicitat ja que sinó a l’hora 
de treure el model de fusta de la sorra aquesta perdria la seva forma. 

A més, també es preveu un sobreespessor de la peça per el mecanitzat. 
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CAPÍTOL 3: 

DISSENY DEL XASSIS 

 

El xassís és la part estructural de la màquina, molt important per poder 
complir les necessitats que s’han de satisfer. El xassís ha de subjectar les 
bancades i permetre’n el moviment lineal, i alhora és a aquest que hem de dotar 
d’un sistema per tal de realitzar més fàcilment la càrrega i descàrrega dels 
plegadors a la màquina. 

 

3.1. Disseny de les parts constitutives 
 

El conjunt del xassís està concebut com una biga central biapoiada per els 
seus extrems sobre la qual posteriorment es muntaran les bancades. Es 
permetrà el moviment d’aquesta biga per tal de recollir els plegadors del terra, 
evitant així esforços de l’operari que hi treballi. S’han de dimensionar dues 
bancades fixades al paviment que permetran el gir de la biga principal. Per tal 
d’evitar vibracions en el conjunt, es preveu un altre punt central d’apoio de la 
biga al paviment, ja que tindrà una llargada considerable. 

 

3.1.1. Biga principal (903-02-103) 

 

Es parteix d’un perfil estructural rectangular del proveïdor Protubsa S.A., 
de 300x400x14 mm, per les dimensions que tindrà el conjunt. En el procés de 
disseny s’han previst tres forats a la cara vertical, un de quadrat i dos de 
circulars. Els dos forats circulars es realitzen pensant en l’accés a l’interior de la 
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biga de la mà d’un operari de muntatge de la màquina a fàbrica, per realitzar 
tasques de muntatge més còmodes. El forat quadrat servirà per poder posar una 
peça cilíndrica per fer de punt de gir central de la biga. Aquest forat no està 
centrat a la cara vertical sinó que està al centre del plegador, ja que la bancada 
motriu serà més ample que la no motriu i això ens provoca aquest desplaçament 
cap a l’esquerra. 

A la part superior de la biga es realitzen dos forats rectangulars per tal de 
permetre el moviment d’una cadena portacables per bancada, per tal de fer-hi 
arribar els cables d’alimentació i comunicació des de l’armari elèctric. Aquestes 
cadenes portacables són el model Multiline MP26 del fabricant MURPLASTIK. Es 
seleccionen les cadenes portacables de radi 200 mm. La cadena portacables de la 
bancada motriu es selecciona d’una amplada exterior de 80 mm mentre que la 
cadena portacables de la bancada no motriu té una amplada exterior de 55 mm, 
ja que en aquesta bancada es necessiten menys cables que en la bancada 
motriu.  

Figura 4 – Biga principal del xassís 

 

3.1.2. Tapeta biga plegar (903-02-103B) 

 

Les tapetes de la biga principal són dues planxes de 30 mm d’espessor, de 
forma triangular que es solden als extrems de la biga. Aquestes planxes es 
fabriquen a partir del tall amb làser, així el proveïdor entrega la peça acabada.  

El forat més gran és per passar els cables provinents de l’armari elèctric 
cap a l’interior de la biga. El centre del forat inferior és el punt de gir de la biga 
principal, a partir d’un eix soldat. El forat superior és on es collarà la punta del 
cilindre per tal de permetre el gir al conjunt. 
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Figura 5 – Tapeta biga plegar 

 

3.1.3. Bancada lateral dret  

 

La bancada lateral dret és on està ubicat l’armari elèctric. Aquesta 
bancada està formada per quatre planxes soldades de la següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Bancada lateral dret 

 

L’eix de gir anirà muntat en els dos forats concèntrics de les planxes en 
paral·lel, així repartirà la càrrega en ambdues peces. 
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3.1.4. Bancada lateral esquerre 

 

La bancada lateral esquerre és més estreta que la de l’altre lateral, ja que 
només ha de servir de suport estructural. Està formada per tres planxes 
soldades, i té es orificis necessaris per fixar el cilindre i l’eix de gir. A més, s’ha 
hagut de realitzar un forat per permetre el moviment del cilindre i un altre per 
poder fer arribar a l’interior de la bancada les mànegues hidràuliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Bancada lateral esquerre 

 

3.1.5. Eix de gir (903-02-103A) 

 

Aquesta peça és la que permet girar uns graus el conjunt, per tal de poder 
carregar i descarregar els plegadors de la màquina. Un dels extrems va soldat al 
conjunt de la biga principal mentre que l’altre i un punt central es recolza a les 
bancades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Eix de gir 
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Per tal de facilitar el moviment circular entre l’eix i les bancades es 
seleccionen dos tipus de coixinets rígids de boles. 

S’utilitzen dos coixinets semblants, un de diàmetre interior de 65 mm i 
l’altre de 75 mm. Es seleccionen els coixinets 6213-2RS i 6215-2RS de la casa 
FAG, que suporten càrregues fixes de 25 kN i 34 kN respectivament. El nombre 
2RS significa que aquests coixinets tenen una protecció a cada banda per les 
seves boles, així s’evitarà que hi entri brutícia.  

Aquests coixinets no superen la velocitat màxima cinemàtica ja que 
giraran a molt baixa velocitat. En el plànol de l’eix s’inclouen les toleràncies 
necessàries pel bon muntatge del coixinet a l’eix, extretes del catàleg del 
fabricant incorporat a l’annex II: catàlegs. 

Aquests coixinets són coixinets radials. L’eix no ha d’aguantar esforços 
axials, ja que les bancades laterals es troben fixades a terra. Tot i això s’han 
dissenyat unes tapetes per tal de posicionar el coixinet gran a lloc i evitar 
moviments axials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Detall tapeta coixinet i eix 

 

3.1.6. Conjunt rodadura central 

 

Aquest conjunt és el que suporta la biga en el punt central. Consta d’una 
peça cilíndrica que rodeja part inferior de la biga, essent concèntrica amb l’eix de 
gir. Aquesta peça esta partida per facilitar el muntatge a la biga principal. Es fixa 
a la biga a partir de 6 cargols. 

Per tal d’evitar que aquesta peça rodi directament sobre el paviment, es 
dissenya un conjunt que anirà fixat a terra i on es recolzarà la peça cilíndrica. 
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Figura 10 – Detall cilindre de gir muntat a la biga principal 

 

Es dimensionen quatre eixos amb dos coixinets cadascun, que es 
repartiran per el conjunt de la bancada, tot abraçant el cilindre de gir. Els eixos 
són de 20 mm de diàmetre i es seleccionen els coixinets 6304. Aquests coixinets 
suporten una càrrega estàtica de 7,8 kN. Tal com passava en l’eix de gir, les 
condicions de treball d’aquests coixinets no sobrepassen la velocitat màxima 
permesa. 

Per tal de facilitar el muntatge d’aquest conjunt central, els dos eixos 
superiors estan muntats en dos femelles amb el forat descentrat, que ens servirà 
de femella centradora per tal de regular el contacte dels coixinets de l’eix amb el 
cilindre de gir. 

Els quatre eixos es munten entre dues planxes que compleixen la funció de 
bancada estructural. 

 

 
 

Figura 11 – Conjunt rodadura central 
 

Figura 12 – Bancada estructural amb els 
eixos i femelles centradores 
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3.1.7. Conjunt cilindre gir 

 

Aquest conjunt es troba ubicat a les bancades laterals. Consta d’un cilindre 
hidràulic que estirat manté el conjunt del xassís en la posició normal de treball 
però que quant el vàstac retrocedeix fa que els punts de fixació del cilindre 
s’aproximin fent girar la biga principal i per tant acostant el punt de subjecció del 
plegador al paviment.  

Un cop aquest conjunt està a la posició més baixa, s’introdueix el plegador 
al centre de les bancades, fent que la metxa cilíndrica d’aquest sigui concèntrica 
amb el forat de subjecció del plegador. Un cop el plegador es troba fixat entre les 
dues bancades, es torna el conjunt a la seva posició normal de treball. D’aquesta 
manera el plegador perd el contacte amb el paviment i es pot començar 
l’operació de plegat.  

 El punt de fixació anterior és entre les bancades a partir d’un eix fixat 
entre aquestes. Per tal d’evitar moviments laterals s’han dissenyat un gruix 
cilíndric i un anell de fixació, com es pot veure a la figura 13. 

 El punt de fixació del vàstac és a partir d’un turrió fixat a la tapa de la biga 
principal, essent així aquesta última la que té moviment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Conjunt cilindre gir bancada lateral esquerre 

 

Els cilindres que s’han escollit són els models CNV-100. Les fixacions 
adients són les de DR per una banda i Ròtula CHMR per l’altre.  
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Figura 14 – Conjunt cilindre gir bancada lateral dret 

 

3.1.8. Armari elèctric 

 

Es selecciona l’armari elèctric MKS 1600-800 del fabrican ELDON. A 
l’annex II: Catàlegs es pot veure les mides i característiques d’aquest armari 
elèctric. 

 

3.2. Comprovacions 
 

A l’apartat 1 de l’annex I: Càlculs, es poden veure els càlculs realitzats 
referents al xassis. 

  

3.2.1. Deformacions biga principal 

 

Es calcula la sol·licitació de la biga principal del xassis deguda a la tensió 
del fil a enrotllar, el moment torsor creat per el pes de les bancades i el plegador 
i l’acció mateixa d’aquest pes sobre la biga. Degut a la posició dels recolzaments 
de la biga, s’estudia el comportament d’aquesta en dos trams, cadascun referent 
a una de les bancades mòbils. 

 Com que la biga principal té una longitud considerable, s’accepten fletxes 
estàtiques de deformació fins a 1 cm, ja que aquestes no afectaran al procés de 
plegat. 
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 Pel que fa a les deformacions torsionals no s’accepten valors superiors a 
0,5º de gir, ja que poc gir a la biga principal pot suposar molta vibració al 
plegador. 

 Els resultats obtinguts són els següents: 

 

Fletxa màxima:  mmfMAX 86,7=  

Deformació Torsional màxima:  º32,0=MAXθ  

 

3.2.2.   Pressió necessària als cilindres 

 

Els cilindres hidràulics necessiten pressió donada per la motobomba 
hidràulica per poder realitzar el gir del conjunt de descàrrega. Per tal de calcular 
la pressió necessària s’ha partit del pes del conjunt carregat amb un plegador. 

S’obté el següent valor: 

 

Pressió necessària per cilindre: 200 kp/cm2 

 

 

3.3. Relació de plànols 
 

La relació dels plànols de fabricació del conjunt del xassís (100) és la següent: 

 

Plànols de conjunt: 

 

903-02-100 Conjunt xassís plegar 

903-02-100B Conjunt suport rodadura 

903-02-100C Conjunt moviment lineal bancades 

 

 

Peces: 

 

903-02-101 Bancada interior lateral dret 

903-02-101A Base bancada lateral dret 

903-02-102  Bancada exterior lateral dret 

903-02-103  Biga principal xassís plegar 
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903-02-103A Eix gir descàrrega 

903-02-103B Tapeta biga plegar 

903-02-104  Suport armari elèctric 

903-02-105   Eix cilindre descàrrega 

903-02-106  Separador interior cilindre descàrrega 

903-02-106A Separador exterior cilindre descàrrega 

903-02-107A Tapeta rodament 6215-2RS 

903-02-107B Tapeta rodament 6215-2RS 

903-02-108  Bancada interior lateral esquerra 

903-02-108A Base bancada lateral esquerra 

903-02-108B Tope descàrrega 

903-02-109  Bancada exterior lateral esquerra 

903-02-110  Base rodadura central 

903-02-110A Turrió cilindre descàrrega 

903-02-110B Volandera turrió cilindre descàrrega 

903-02-110C Femella eix rodadura central 

903-02-111  Lateral suport central biga 

903-02-112  Eix inferior suport central 

903-02-112A Eix superior suport central 

903-02-112B Separació central rodadura 

903-02-113  Eix superior 

903-02-113A Separador exterior superior rodadura 

903-02-114  Femella excèntrica ajustament 

903-02-115  Conjunt rodadura 

903-02-115A Part superior rodadura biga 

903-02-115B Part inferior rodadura biga 

903-02-116  Husillo mobiment bancades 

903-02-116A Famella centrador husillo 

903-02-116B Contrafamella husillo 

903-02-117  Suport reductor 

903-02-118  Centrador coixinet 
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CAPÍTOL 4: 

DISSENY BANCADA 

MOTRIU 

La bancada motriu és el conjunt de la màquina que proporciona el 
moviment rotacional al plegador. Ha de ser mòbil per poder abarcar les diferents 
amplades dels plegadors i s’ha de preveure la protecció de les transmissions per 
tal d’evitar zones perilloses per l’operari. 

 

4.1. Conjunt motriu 
 

El conjunt motriu està format per el motor, el reductor, i les transmissions 
entre aquests. S’ha de tenir en compte que com a especificacions bàsiques són 
necessàries dues marxes per poder obtenir més tensió del fil o realitzar l’operació 
a més velocitat. El control de la velocitat angular del motor es realitzarà 
mitjançant un variador de freqüència electrònic. 

  

4.1.1. Selecció del motor 

 

El procés de plegat és una aplicació de potència constant, ja s’ha de 
mantenir la velocitat lineal del fil i la tensió. Per tal d’aconseguir-ho, a mesura 
que va avançant el procés, hem de disminuir la velocitat angular del plegador ja 
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que el diàmetre d’enrotllat va augmentant, i alhora s’ha d’aplicar un parell cada 
cop més elevat ja que al haver de mantenir la tensió constant al fil aquest es va 
separant de l’eix central del plegador. 

 

En el plegador tenim una relació de diàmetre màxim - diàmetre mínim de 
1:5, ja que la canya té un diàmetre de 200 mm i les balones de 1000 mm. Amb 
aquesta relació s’obté que es necessita un motor que proporcioni una zona de 
potència constant de 1:5.  

Els motors de corrent alterna estàndards tenen una relació de potència 
constant de 1:3, per tant la solució adoptada és el sobredimensionament de la 
potència útil del motor per tal de poder treballar per sota de la potència útil i 
poder obtenir d’aquesta forma la relació necessària. 

La potència necessària del motor es troba a partir del parell a aplicar al 
plegador i la velocitat angular del plegador al final del procés de plegar: 

 NmdTM 25005,05000 =⋅=⋅=  (1) 
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 A partir d’aquesta potència (3), es selecciona el motor MAC Ql 160 L de 
30,7 KW, ja que com podem veure en la figura 15 treballant a uns 17 KW tenim 
un rang de potència constant superior a 1:5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Corba de potència del motor MAC QI 160 L de 30,7 KW 

 

Per tant, en el moment d’inici de plegar, el motor portarà una velocitat de 
2250 rpm i anirà disminuint en proporció al diàmetre omplert de fil fins a una 
velocitat de 450 rpm al final del procés. 
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 La línea vermella de la figura 15 representa el rang màxim de potència 
sobre el qual treballem. Podem desplaçar aquesta línea cap avall o cap a la 
diagonal esquerra per treballar en diferents condicions. Així doncs, desplaçant la 
línea cap avall obtenim la mateixa velocitat però amb menys tensió i desplaçant-
la en diagonal obtenim menys velocitat mantenint la tensió, tal i com es mostra a 
la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Moviments possibles de la línea de potència constant 

 

A la figura 17 es pot veure el parell que pot transmetre el motor depenent 
de les voltes a què treballa. 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Corba de parell del motor 
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4.1.2. Selecció de transmissions 

 

Per tal de poder realitzar l’operació de plegat amb diferents tipus de fils es 
projecten dues transmissions per poder treballar a molta velocitat i poca tensió o 
a molta tensió i poca velocitat. 

Una de les transmissions és amb relació de reducció 1:2, per tal de doblar 
el parell. A l’annex I càlculs es calcula el tamany de les politges dentades per tal 
de poder realitzar la transmissió de parell amb seguretat, a partir del de la guia 
de càlcul del fabricant MEGARUBBER, obtenint els següents valors: 

Politja conductora vel 1:2 � 29 dents 

Politja conduïda vel 1:2  � 58 dents 

No és necessari l’aplicació de cap factor de seguretat extra ja que amb la 
guia de càlcul del fabricant es sobredimensiona la potència a transmetre.  

L’altre transmissió és en relació 1:1 i serveix per traslladar el moviment 
des del motor fins a l’entrada del reductor. A l’annex I càlculs es calcula el 
tamany de les politges dentades. En aquest cas la potència màxima transmissible 
és molt superior a la necessària, ja que s’han escollit les politges de 48 dents per 
poder tenir la mateixa llargada de corretges en ambdues transmissions. 

Politja conductora vel 1:1  � 48 dents 

Politja conduïda vel 1:1   � 48 dents 

 

4.1.3. Selecció del reductor 

 

Per tal de multiplicar el parell aplicat al plegador i fer baixar la velocitat 
angular del motor és necessari l’ús d’un reductor. El tipus de reductor que es 
necessita és un reductor tàndem de la casa Pujol Muntalà.  

S’obté la relació de reducció a partir de la velocitat de sortida del motor i 
la velocitat necessària a la sortida del reductor essent: 

 rpm4501 =ω   (4) 

 rpm69,632 =ω    (5) 
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 Per tant es selecciona un reductor sèrie TH de 2 etapes amb la relació de 
reducció més pròxima a l’obtinguda (6), reducció teòrica 7,1 amb una relació real 
de 7,12. 

 A l’annex I càlculs es troben els càlculs de comprovació de la selecció del 
reductor. Tots aquests càlculs s’han realitzat partint del cas més desfavorable, el 
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final del procés de plegat, ja que és quan s’ha de transmetre més parell a baixa 
velocitat.  

 Amb la determinació del parell d’arrancada del motor es veu que la 
selecció és correcta ja que compleix la condició del fabricant (7).  
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Per determinar si es necessita un sistema de refrigeració, es realitzen els 
càlculs seguint les instruccions del fabricant, obtenint que amb les condicions de 
treball de la màquina no és necessari cap sistema de refrigeració. 

 

4.2. Disseny de les parts constitutives 
 

El conjunt de la bancada motriu s’ha dissenyat a partir d’una estructura 
que conté en el seu interior el motor i els mecanismes necessaris per poder 
transmetre el moviment correctament. 

 

4.2.1. Conjunt traba principal 

 

La traba principal es tracta d’un perfil rectangular sobre el qual es munta 
el motor i el reductor. És la unió de la bancada motriu amb la biga principal del 
xassís, dotant a la primera del moviment lineal necessari per poder treballar amb 
les diferents amplades útils de plegadors.  

Per tal de dur a terme aquest moviment lineal s’han escollit dues guies 
amb dos patins cadascuna. D’aquesta manera, es collen els 4 patins a la traba de 
la bancada motriu i les guies a la biga principal del xassís i es limita el moviment 
mitjançant un final carrera a cada extrem de la guia superior. 
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Figura 18 – Detall unió bancada motriu amb la biga principal 

 

A la part frontal de la traba principal s’han projectat dos forats en forma 
d’el·lipse per tal de facilitar l’accés de l’operari muntador a l’interior de la traba. 
S’ha hagut de dissenyar un queixal per tal de que les corretges de la transmissió 
no freguessin amb la traba, cosa que provocaria un desgast no desitjat de les 
corretges, i alhora ens permeti col·locar el reductor més a prop del motor. 

En el conjunt de la traba principal s’han dissenyat dues plataformes 
paral·leles, tal com es pot veure a la figura 18; la superior per aguantar i fixar el 
motor i la inferior per aguantar i fixar el reductor. Aquestes planxes es fabriquen 
a partir del tall en làser, així arriben al muntatge com a peces acabades i es fixen 
a la traba principal mitjançant soldadures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Conjunt traba principal 
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4.2.2. Conjunt estructural 

 

El conjunt estructural està format a partir de 4 peces de fundició d’alumini. 
El disseny d’aquestes peces s’ha realitzat seguint la tendència de disseny de la 
sèrie UNI de Comsa Comercial, una empresa catalana dedicada a la fabricació 
d’ordidors seccionals.  

Les dues parts laterals s’uneixen a la traba principal mitjançant cargols 
M16. Entre les quatre peces es preveu una placa de comandaments amb els 
controls necessaris per tal de poder controlar els paràmetres del programa 
informàtic de la màquina. 

En el lateral dret s’ha projectat un forat quadrat, tal i com es pot veure a 
la figura 19, per la sortida de la part posterior del motor, ja que aquest és molt 
llarg i així s’augmenta la refrigeració agafant aire ambient. 

Per tal de poder fixar el reductor correctament, es realitza un forat circular 
en els dos laterals per tal de fer-hi passar un rodó que ens servirà de fixació 
superior del reductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Conjunt estructural bancada motriu 

 

En el lateral esquerre, es pot apreciar el forat circular per on sortirà l’eix 
que transmetrà el moviment al plegador. També s’ha dissenyat un altre forat 
circular de diàmetre major, per facilitar el muntatge del conjunt de transmissió, 
podent-lo muntar a fora de la bancada i entrar-lo al final. A més, aquest forat 
ens servirà per poder treure les corretges dentades sense haver de desmuntar 
tot el conjunt, en cas de qualsevol avería. 



Ferran Mataró  

 - 38 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Vista des del lateral esquerre 

 

Per últim, també és en aquest lateral on es troba un dels punts de fixació 
de la barrera de seguretat, i l’entrada de cables a partir de la cadena portacables 
anteriorment mencionada. 

 Com que aquestes peces són d’una gran embargadura, només s’hauran de 
mecanitzar les zones on s’han de fer els forats. És per això que en aquestes 
zones es deixa un excés de material per poder planejar les cares i que així els 
elements que s’hi ha de fixar tinguin un bon contacte. 

 

4.2.3. Conjunt de transmissió  

 

Aquest conjunt transmet el moviment de sortida del motor a un eix 
mitjançant un acoblament elàstic. A l’annex I càlculs es troba el procés de 
selecció a partir del parell i la velocitat a transmetre. Es selecciona l’acoplament 
elàstic sèrie 001 tamany 65 del fabricant ROTEX. 

 

Una part de l’acoblament elàstic s’allarga per poder-hi muntar el conjunt 
de les dues politges amb els pertinents embragues. Per tal de donar estabilitat a 
l’eix es dissenya un recolzament a cada punta de l’eix. Aquests recolzaments es 
serviran d’un coixinet cadascun per facilitar el gir de l’eix. Un dels coixinets es 
manegarà al lateral esquerre del conjunt estructural abans descrit (6308-2RS; 
màx 42,5KN i 5000 rpm), i per l’altre (6020-2RS; màx 60KN i 9500 rpm) es 
crearà una peça que uneixi l’eix amb el reductor i la traba principal de la 
bancada, fet que donarà molta consistència al conjunt.   
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Figura 22 – Motor i eix de transmissió 

 

Per poder tenir una politja treballant en tracció i l’altre rodant boja és 
necessari utilitzar un sistema d’embragatge electromagnètic. Es projecta cada 
politja conductora calculada a l’apartat 4.1.2 amb un dispositiu d’embragatge 
independent. En estar accionat un dels dos embragatges l’altre ha de romandre 
desembragat, per deixar girar la politja boja. Per tal de aconseguir això, els 
embragatges estan partits per la meitat, estant una part unida solidàriament 
amb l’eix mitjançant una claveta i l’altre unida a la politja mitjançant cargols. En 
el moment que l’embragatge actua, s’uneixen les dues parts i es transmet la 
tracció. Si l’embragatge es manté sense actuar les dues parts estan separades i 
només gira la part solidària amb l’eix. 

Es selecciona el tipus d’embragatge ECD del fabricant EIDE. Es tracta d’un 
embragatge electromagnètic de corona dentada, el que garantitza un acoplament 
positiu i una desconexió ràpida, sense retencions ni retards de resposta. 

L’accionament dels embragatges es realitza mitjançant un anell col·lector 
de tensió normalitzada de 24V de corrent contínua. Els porta-escombretes es 
subjecten en un eix que va des d’ d’un lateral de la bancada motriu fins al frontal 
del motor. 

Per facilitar el gir boig de les politges quant es troben desembragades, 
s’acoblen amb l’eix mitjançant els coixinets 6011-2RS, que suporten càrregues 
dinàmiques de 28,5 KN i velocitat màxima de 18000 rpm, valors molt superiors 
als necessaris. Es dissenyen les tapetes de les politges per evitar que les 
corretges s’escapin de la seva posició de treball correcte. També s’han dissenyat 
uns gruixos per poder separar les politges, i s’ha previst fer les regates per fixar 
els embragatges mitjançant anells elàstics. 
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Figura 23 – Detall secció conjunt transmissió 

 

4.2.4. Conjunt politges entrada reductor. 

 

El conjunt de les politges de l’entrada del reductor giren solidàriament, i 
només treballa la politja de la transmissió embragada a la sortida del motor. 
Cada politja es fabricarà independentment per facilitar el procés de dentat. La 
unió entre politges es realitza a partir d’una entalla i es fixen amb l’ajuda d’un 
anell elàstic.  

Per poder transmetre la potència de les politges a l’eix d’entrada del 
reductor també s’utilitza una claveta. Aquesta no es calcularà ja que vé 
dimensionada de fàbrica. 

El conjunt de les politges es fixa axialment a partir d’un acoplament BIKON 
4000 de 50x30. Aquest acoplament suporta una càrrega axial de 7200 daNm i ja 
que la fixació axial és purament de seguretat aquest valor és més que suficient. 
Al mateix temps, aquest acoplament suporta un moment torsor de 180 daNm. 
Aquest valor sumat a la potència que pot transmetre l’entalla de l’eix, ens 
assegura la transmissió correcte de la potència. 
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Figura 24 – Detall conjunt de politges 

  

4.2.5. Conjunt suport reductor 

 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, el reductor tàndem es recolza a la 
traba principal i per la par superior està fixat amb un rodó d’acer que travessa la 
bancada de banda a banda, mostrat a la figura 23. 

El rodó està fixat a la bancada per una banda amb un acoplament BIKON 
4000 de 35x60 mm i per l’altra li sobresurt una metxa per fixar la barrera de 
seguretat. Aquest acoplament és bàsicament per tal d’evitar que l’eix tingui 
moviments. Aquest acoplament aguanta un parell de 72 daNm i una força axial 
de 7200 daN, valors més que suficients per la solicitació de l’eix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Suport superior del reductor 
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4.2.6. Conjunt sortida del reductor 

 

Els eixos de sortida estàndards del reductor Pujol Muntalà no satisfeien les 
necessitats de la màquina, és per això que es demana el reductor sense eix de 
sortida. Les dimensions de l’eix buit es troben a la figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Dimensions de l’eix buit del reductor 

 

Es dissenya un eix massís de llargada des d’una banda del reductor fins a 
fora de l’estructura de la bancada. Es fixa l’eix amb un anell per la part posterior 
del reductor, i es dissenya una dolla per recolzar l’eix al lateral esquerra de 
l’estructura, tal i com es mostra a les figures 25 i 26. En la punta de l’eix que 
estarà en contacte amb el plegador s’hi realitza un forat cilíndric per tal de 
poder-hi recolzar la metxa del plegador. 

 

Figura 27 – Detall dolla 
 

Figura 28 – Posició i fixació de l’eix 
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Per facilitar el gir de l’eix es selecciona el coixinet 6018-2RS, situat entre 
l’eix i la dolla, que suporta una velocitat de 11000 rpm i una càrrega dinàmica de 
58,5 KN, valor molt per sobre de les necessitats. 

 

4.2.7. Plat d’arrossegament (903-02-210) 

 

La transmissió del parell i la velocitat de l’eix de sortida al plegador, es 
realitza amb un plat d’arrossegament. Aquest és d’un diàmetre superior al de 
l’eix, i amb dos forats roscats que contenen uns cilindres que encaixen amb la 
forma del plegador per poder transmetre la potència. 

El plat d’arrossegament està fixat radialment per una claveta i axialment 
per un cargol. S’ha previst evitar el roçament entre la dolla i el plat amb l’ajuda 
d’un coixinet de boles axial, el 51124, que pot arribar a 2000 rpm i suporta un 
càrrega cinemàtica de 90 KN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Detall plat d’arrossegament i coixinet axial 

 

4.3. Comprovacions 
 

A l’annex I: Càlculs es troben els càlculs referents a la bancada no motriu. 
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4.3.1. Comprovació reductor 

 

El tamany del reductor seleccionat és el mes petit, TH 18, ja que pot 
transmetre una potència de 72KW a 450 rpm, i es necessita una potència de 
17KW a 450 rpm. 

No es necessita cap sistema de refrigeració ja que la potència utilitzada és 
molt inferior a la potència màxima sense refrigeració. 

 

4.3.2. Comprovació venciment inèrcia 

 

Un cop seleccionat el motor i el reductor i dimensionat el conjunt, és 
necessari comprovar el venciment de la inèrcia del conjunt. S’obtenen els 
següents valors: 

 

Moment resistent: 2500 Nm 

Moment forces de fregament: 67,43 Nm 

Moment inèrcia: 60,5 Nm 

Moment total del motor: 2627,63 Nm 

Potència: 17528,3 Nm 

 

Com que el motor ens dona una potència màxima de 30,1 KW és 
perfectament capaç de superar el parell necessari. 

 

4.3.3. Resistència eix 903-02-216 

 

Un cop es té l’eix 903-02-216 dimensionat, es calcula el factor de 
seguretat a partir de la sol·licitació de l’eix. S’obté el següent valor referent a la 
secció crítica: 

 

Factor de seguretat: 3,46 

 

4.3.4. Selecció embragatges 

 

A partir del parell màxim a transmetre del motor a les politges, aplicant un 
factor de seguretat de 2, es selecciona la mida del dispositiu d’embragatge 
necessàri, obtenint el següent valor: 
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Tamany seleccionat: ECD_80 

Parell a transmetre: 800 Nm 

Parell màxim: 1200 Nm 

 

4.3.5. Dimensionament entalles 

 

La secció de les entalles ve donada per el diàmetre de l’eix. Aquests valors 
es troven a la taula 9 de l’annex I: Càlculs. 

A partir dels valors de les seccions i el parell a transmetre per l’eix, es 
calculen les llargades de les clàvies. Les llargades seleccionades són les 
següents: 

 

Eix eix transmissió del motor (903-02-216), amb factor de seguretat de 2: 

Llargada entalla: 30 mm 

 

Eix sortida del reductor (903-02-205), amb factor de seguretat de 2: 

Llargada entalla reductor: 60 mm 

Llargada entalla plat arrossegament: 60 mm 

Configuració:  1 entalla plat arrossegament: 80 mm 

2 entalles zona reductor: 45 mm 

 

Entalles entre politges, amb factor de seguretat de 2: 

Llargada entalla: 45 mm 

 

4.3.6. Resistència eix 903-02-205 

 

Un cop es té l’eix 903-02-205 dimensionat, es calcula el factor de 
seguretat a partir de la sol·licitació de l’eix. S’obté el següent valor, referent a la 
secció crítica: 

 

Factor de seguretat: 1,48 
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4.3.7. Càlcul acoblament elàstic ROTEX 

 

Es selecciona l’acoblament elàstic de transmissió de potència entre el 
motor i l’eix de les politges. Es calcula a partir del moment a transmetre amb un 
factor de seguretat de 1,5: 

 

Tamany seleccionat: ROTEX 65 Shore A (92) 

Parell a transmetre: 600 Nm 

Parell màxim: 625 Nm 

 

4.3.8. Càlcul cilindres d’arrossegament 

 

Es calcula el factor de seguretat dels cilindres d’arrossegament. Aquests 
transmeten la potència entre el conjunt de la bancada motriu i el plegador. El 
factor de seguretat s’obté a partir de la resistència del material i el parell a 
transmetre. 

 

Factor de seguretat: 4,5 

 

4.4. Relació de plànols 
 

La relació dels plànols de fabricació del conjunt de la bancada motriu (200) 
és la següent: 

 

Plànols de conjunt: 

903-02-200 Conjunt bancada motriu 

903-02-200A Conjunt traba principal 

 

 Plànols de peces: 

903-02-201 Bancada morriu esquerra plegar 

903-02-201A Bancada motriu dreta plegar 

903-02-202  Unió superior bancada motriu 

903-02-203  Unió frontal bancada motriu 

903-02-204  Traba principal bancada motriu 
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903-02-204A Tapa lateral traba principal 

903-02-204B Tapa lateral traba principal 

903-02-204C Suport eix motor 

903-02-204C1 Base suport eix motor 

903-02-204C2 Base suport eix motor 

903-02-205  Eix plat d’arrossegament 

903-02-206  Coixinet guia barra roscada 

903-02-208  Anell tope 

903-02-209  Eix subjecció superior reductor 

903-02-210  Plat d’arrossegament 

903-02-211  Pletina suport superior esquerre reductor 

903-02-212  Pletina suport superior dreta reductor 

903-02-213  Tapa suport eix motor 

903-02-214  Politja transmissió reductor 

903-02-215  Politja transmissió reductor 

903-02-216  Eix transmissió motor 

903-02-217  Politja transmissió motor 

903-02-218  Cilindre anclatge embragatge 

903-02-219  Politja transmissió motor 

903-02-220  Eix guia escombretes embragatge Eide 

903-02-221  Suport tensor corretges 

903-02-222  Suport tensor corretges 

903-02-223  Turrió tensor 

903-02-224  Dolla roscada moviment lateral 

903-02-225  Carrilla tensor 

903-02-226  Cilindre arrossegament plegador 

903-02-227  Suport superior reductor 

903-02-228  Separador embragatges 

903-02-229  Separador embragatges 

903-02-230  Tapeta politja motor 

903-02-231  Cilindre anclatge embragatge 

903-02-232  Tapeta politja motor costat embragatge 

903-02-233  Anell separador politges 

903-02-234  Tapeta politja transmissió motor 

903-02-235  Tapeta politja costat embragatge 

903-02-236  Suport escombretes embragatge 
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CAPÍTOL 5: 

DISSENY BANCADA NO 

MOTRIU 

La bancada no motriu és el conjunt de la màquina que subjecta el plegador 
per un dels seus costats. Ha de ser mòbil per poder abarcar les diferents 
amplades dels plegadors mantenint un centre concret. 

 

5.1. Disseny de les parts constitutives 
 

Visualment no hi ha gran diferència entre la bancada motriu i la bancada 
no motriu, excepte en la seva amplada, ja que aquesta última no té gaires 
elements al seu interior sinó que realitza una funció més estructural. 

 

5.1.1. Traba principal 

 

La traba principal es dimensiona a partir d’un perfil rectangular com en el 
cas de la bancada no motriu. Com que la bancada no motriu també ha de ser 
mòbil, es realitzen els forats a la cara posterior per poder-hi fixar els patins. 
Tanmateix s’inclouen les guies i els finals carrera de la biga principal del xassís 
també a la banda de la bancada no motriu. 
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A la part superior de la traba es projecta un forat rectangular per tal de 
que els operaris muntadors tinguin accés a l’interior de la peça per tal de 
realitzar operacions de muntatge amb més comoditat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Traba principal de la bancada no motriu 

 

Els quatre forats de la cara frontal de la traba són per fixar un cilindre 
pneumàtic que servirà per moure el conjunt de pesatge dels plegadors, tal i com 
es veu al capítol 7; Disseny pesatge plegadors. 

 

5.1.2. Conjunt estructural 

 

El disseny del conjunt estructural segueix la línea de l’estructura de la 
bancada motriu. En aquest cas, el lateral esquerre només hi ha un forat per 
poder fer passar un rodó de banda a banda, per augmentar la consistència del 
conjunt i alhora permetrà fixar la barrera a la bancada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Lateral esquerre de la bancada no motriu 
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El lateral dret, manté el forat per poder passar el rodó abans mencionat. 
Aquest, com en el cas de la bancada motriu es fixa axialment a partir d’un 
acoplament BIKON 4000 de 35x60 mm. Aquest acoplament aguanta un parell de 
72 daNm i una força axial de 7200 daN, valors més que suficients per fixar el 
rodó. 

També manté el forat per fixar la barrera i s’ha projectat un altre forat 
mantenint el centre de l’eix de sortida del reductor per poder-hi fixar els 
components que subjectaran la metxa del plegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Lateral dret de la bancada no motriu 

 

5.1.3. Conjunt suport plegador 

 

Per tal d’aguantar l’extrem esquerre del plegador, es dissenya una dolla 
que encaixa en el forat de la bancada no motriu. En el seu interior s’hi ubica un 
coixinet 6212-2RS per facilitar el gir del plegador. Aquest coixinet pot treballar 
fins a 14000 rpm i suporta una càrrega dinàmica de 52 KN. A l’interior del 
coixinet es troba un tub cilíndric per poder-hi ficar la metxa del plegador a 
l’interior i que giri solidàriament amb aquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferran Mataró  

 - 52 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Conjunt suport plegador 

5.1.4. Moviment lineal de les bancades 

 

El moviment lineal de les bancades s’aconsegueix amb un mecanisme de 
cargol. Es basa en una barra roscada que gira gràcies al moviment d’un 
motoreductor. 

 

 

Figura 34 – Detall mecanisme de cargol pel moviment de les bancades 
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Es fixa una dolla roscada tant a la bancada motriu com a la no motriu, així 
quant l’eix roscat giri desplaçarà linealment la bancada. Com que l’espai a 
recórrer és més gran que l’amplada de les bancades, l’eix les travessarà per la 
part inferior. Quant les bancades estiguin el màxim d’obertes l’eix sobresortirà 
per l’altra banda, però quant les bancades estiguin realitzant un plegador més 
petit, la punta de l’eix estarà a dins de la bancada. És per això que a la banda 
interior de les bancades s’ha dissenyat una dolla guia per mantenir l’eix a la seva 
posició, tal i com es pot veure a la figura 33. 

 

Figura 35 – Secció de la bancada no motriu amb la dolla roscada a l’esquerra i la dolla 
guia a la dreta 

 

5.2. Relació de plànols 
La relació dels plànols de fabricació del conjunt de la bancada no motriu (300) és 
la següent: 

 

Plànols de conjunt: 

 903-02-300  Conjunt bancada no motriu 

 

 Plànols de peces: 

903-02-301  Bancada no motriu esquerra plegar 

903-02-301A Bancada no motriu dreta plegar 

903-02-302  Unió superior bancada no motriu 

903-02-303  Unió frontal bancada no motriu 

903-02-304  Traba principal bancada no motriu 

903-02-305  Eix subjecció superior 

903-02-306  Fixador giratori 

903-02-206  Coixinet guia barra roscada desplaçament 

903-02-224  Dolla roscada moviment lateral 
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CAPÍTOL 6: 

DISSENY BARRERA DE 

SEGURETAT 

La seguretat és cada cop més important en el món industrial, ja que 
alguns accidents no només poden produir pèrdues materials sinó de vides 
humanes. És per això que s’ha previst el disseny d’una barrera de seguretat que 
en tot moment impedeixi accedir a les zones més perilloses de la màquina 

 

6.1. Disseny de les parts constitutives 
 

Com que les bancades són mòbils per poder abarcar diferents amplades 
útils de plegadors, la barrera ha de ser extensible per poder protegir tot el rang.  

 

6.1.1. Conjunt de pujada i baixada. 

 

El moviment de pujada i baixada es realitza a partir del moviment lineal 
d’un cilindre, desplaçant la punta d’un braç de palanca aconseguint així pujar i 
baixar el conjunt de la barrera. Aquest cilindre és un cilindre CNV-40 amb una 
carrera de 150 mm i subjecció S2R Ròtula. 

La part frontal de la barrera està provista de plaques de protecció de 
metraquilat, per tal de crear una barrera física davant del plegador. El moviment 
de pujada i baixada ha de mantenir aquestes plaques en tot moment en posició 
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vertical. Per aconseguir-ho, el braç de la barrera és doble, tenint cadascun un 
punt de gir diferent, i quedant paral·lels en tot moment, tal i com es mostra en 
les figures 34 i 35. 

 

 

Figura 36 – Barrera en la posició inferior 

 

 

Figura 37 – Barrera en la posició superior 

 

El conjunt dels braços i el cilindre es fixen al lateral de la bancada 
mitjançant una planxa subjectada per dos punts. Un dels punts coincideix amb el 
punt inferior del cilindre, utilitzant el turrió de fixació inferior d’aquest per fixar la 
planxa. L’altre punt coincideix amb la metxa del rodó de subjecció del reductor. 

 

6.1.2. Conjunt lateral de protecció 

 

El conjunt lateral de protecció està format per un perfil en forma de U i 
una pantalla de metracrilat. Aquest conjunt està fixat als braços de la barrera 
mitjançant dos planxes en forma d’angle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Conjunt lateral de protecció 
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Per evitar que un cop la barrera es comenci a plegar les pantalles de 
metracrilat xoquin evitant així aquest moviment, s’utilitza un gruix d’alumini que 
en el cas de la bancada no motriu es col·loca entre la planxa en angle i el 
metracrilat i en el cas de la bancada motriu es col·loca entre el metracrilat i la U. 
D’aquesta manera les Us queden alineades i les pantalles de metracrilat ja no 
coincideixen, tal com es mostra a la figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Detall de la posició dels gruixos d’alumini per evitar el contacte de les 
pantalles 

 

En l’interior del perfil en U es fixen dos patins que serviran per realitzar el 
moviment de la tercera part de la barrera. 

Aquest conjunt queda col·locat en un punt que protegeix de les zones 
perilloses però alhora permet tenir un accés total a les plaques de 
comandaments de les bancades.  

 

6.1.3. Conjunt central de protecció 

 

 El conjunt central de protecció es basa en un perfil en U que en el seu 
interior conté una guia, que muntada en els patins dels laterals manté el 
conjunt a la seva posició i permet el moviment extensible de la barrera. 

 El perfil en U central és major que els perfils laterals, per poder contenir 
aquests en el seu interior. Tot i això és necessari un passamà d’acer col·locat 
entre la guia i el perfil per tal de que el sistema funcioni correctament. 

 A la part frontal del perfil en U s’hi col·loca una altre pantalla de 
metracrilat. 
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Les llargades de les pantalles de metracrilat estan calculades 
geomètricament per tal de que mai pugui quedar un espai desprotegit que 
pogués donar peu a alguna situació de risc. 

 

Figura 40 – Conjunt general de la barrera de seguretat 

 

A les puntes de la guia, es colla un cargol amb la cabota sortida per fer de 
punt màxim d’obertura, assegurant així que els patins no puguin escapar de la 
guia. D’altra banda, al centre de la guia també de deixa un cargol amb la cabota 
sortida per mantenir la part central més o menys centrada, ja que al moure’s 
una bancada si el patí toca aquesta cabota arrastrarà el conjunt central en la 
direcció del moviment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 – Detall de la secció lateral del conjunt 
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6.2. Comprovacions 
 

6.2.1. Càlcul patins moviment lineal 

 

Es dimensionen els patins tenint en compte la llargada de la barrera, i el 
moment flector que exerceix aquesta sobre 2 dels patins. S’obtenen els següents 
valors: 

 

Tamany seleccionat: HGH 15 CA 

Moment flector barrera: 97,5 Nm 

Moment flector màxim: 150 Nm 

 

6.2.2. Pressió necessària als cilindres 

A partir del moment que la força pes del conjunt que la barrera realitza 
sobre el braç de palanca, es calcula la força dels cilindres per poder moure el 
conjunt. S’obté el següent valor: 

 

Pressió necessària: 72,7 kp/cm2 

 

6.2.3. Selecció motobomba hidràulica 

 

Es selecciona una motobomba hidràulica capaç de donar 214,2 kp/cm2. El 
conjunt té dues electrovàlvules per control·lar les parelles de cilindres 
independentment. Són cilindres de simple efecte ja que tant la descàrrega del 
plegador com la barrera baixaran per gravetat. 

 

Model seleccionat: Roquet 3MBD 
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6.3. Relació de plànols 
La relació dels plànols de fabricació del conjunt del de la barrera de seguretat 
(400) és la següent: 

 

Plànols de conjunt: 

 903-02-400  Conjunt barrera de seguretat plegar 

 903-02-400A Conjunt palanques barrera seguretat plegar 

 903-02-400B Conjunt braç superior barrera 

903-02-400C Conjunt braç inferior barrera 

903-02-400D Conjunt central barrera de seguretat 

 

 Plànols de peces: 

 903-02-401  Placa base 

 903-02-401A Gruix superior placa base 

 903-02-401B Gruix inferior placa base 

 903-02-402  Braç superior barrera seguretat 

 903-02-402A Casquillo braç superior 

 903-02-403  Braç inferior barrera seguretat 

 903-02-403A Casquillo braç inferior 

 903-02-404  Eix articulació 

 903-02-405  Turrió suport barrera   

 903-02-406  Eix fixació inferior cilindre 

 903-02-407  Escaire 

 903-02-408  Separador proteccions barrera seguretat 

 903-02-409A Perfil subjecció esquerra 

 903-02-409B Perfil subjecció dreta 

 903-02-410  Suport patins 

 903-02-411  Perfil forntal barrera seguretat 

 903-02-412  Suport guia 

 903-02-413  Protecció frontal barrera seguretat 

 903-02-414A Protecció lateral dret 

 903-02-414B Protecció lateral esquerre 

 903-02-415  Eix fixació cilindre superior 
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CAPÍTOL 7:DISSENY 

PESATGE DE 

PLEGADORS 

El pesatge de plegadors és un procés que es realitza en moltes fàbriques, 
per tal de saber la quantitat de fil enrotllat en el plegador. Una manera de fer-ho 
és pesar el plegador un cop acabat en una bàscula exterior a la màquina. Tot i 
això, amb l’ajuda de dos sensors de càrrega podem facilitar molt aquest procés a 
l’operari, integrant-lo en el mateix procés de plegat. 

 

 

7.1. Disseny de les parts constitutives 
 

El pesatge de fil es realitza a partir de dues palanques que surten de 
l’interior de les bancades mòbils, accionades per un cilindre pneumàtic. Per tal 
d’obtenir la massa del fil enrotllat al plegador, un cop carregat aquest s’ha de 
realitzar un primer pesatge per tal de tarar el pes del plegador, així amb el 
pesatge del plegador acabat es pot descontar la tara. 

 

7.1.1. Palanques de pesatge 

 

Les palanques de pesatge estan fabricades a partir d’una planxa d’acer 
tallada amb làser. 
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Les palanques giren sobre el mateix eix del plegador respecte al seu forat 
superior, ja que estan col·locades en les dolles descrites als apartats  4.2.5 i 
5.1.3. Per facilitar el gir de la palanca es selecciona un casquillo “glacier”. Aquest 
tipus de coixinet està dissenyat per treballar sense lubricació. Tenen una vida de 
treball de 7000 hores. Tenint en compte que aquests coixinets treballaran quatre 
quarts de volta per plegador, es consideren les 7000 hores de treballl com a vida 
infinita dels coixinets. Es selecciona el casquillo MB13550DU. 

A la part inferior de la palanca hi ha un forat roscat per poder-hi fixar el 
sensor de càrrega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Palanca de pesatge 

El forat central és el punt de fixació del cilindre, que servirà per donar el 
moviment a la palanca. 

 

7.1.2. Cilindre d’accionament pneumàtic 

 

El cilindre neumàtic uneix la traba principal de cada bancada amb la 
palanca de pesatge. És un cilindre neumàtic METALWORK model ISO 6431 VDMA  
amb un dàmetre de vàstac de 63 mm. Es necessiten les fixacions mascle (mod. 
B) i famella (mod. BA) i una ròtula (mod. GA-M) . Per poder fixar el cilindre a la 
traba principal es projecten sobre aquesta quatre forats a la cara frontal. 

El subministrament de l’aire comprimit es realitza des de la part d’ordit de 
la màquina ja que és allà on s’ubicarà la central pneumàtica. 

Com que a la bancada motriu hi ha el reductor i el motor, s’ha de col·locar 
el cilindre més a prop del lateral, cosa que obliga a realitzar un trau a la cara 
inferior del lateral (903-02-201) ja que sinó la palanca no es podria desplegar. 
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7.1.3. Cèl·lula de càrrega 

 

Es selecciona la cèlula de càrrega UTILCELL mod. 650 2000kg. Aquest 
dispositiu pot llegir el pes tant a tracció com a compressió, essent aquest ultim 
cas el que ens interessa. Té una càrrega de servei màxima de 3000 kg, i una 
càrrega màxima de 4000 kg, amb divisions mínimes de 200g. A l’annex II: 
Catàlegs es poden veure les dimensions i característiques d’aquesta cèl·lula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Conjunt de  pesatge del plegador dins la bancada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Conjunt pesatge del plegador en la posició de treball 
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Per tal de realitzar el pesatge, es deixaran els cilindres hidràulics de la 
descàrrega sense pressió així el conjunt del xassís girarà i les palanques es 
recolzaran sobre el paviment i es podrà fer una lectura de la massa del fil. 

 

7.2. Relació de plànols 
La relació dels plànols de fabricació del conjunt del conjunt de pesatge de 
plegadors (500) és la següent: 

 

Plànols de conjunt: 

 Contingut al conjunt 903-02-200 i 903-02-300 

 

 Plànols de peces: 

903-02-501 Palanca pesatge plegador 

903-02-501B Palanca pesatge plegador 

903-02-502 Suport sensor càrrega 

903-02-503 Unió cilindre a palanca costat motriu 

903-02-503B Unió cilindre a palanca costat no motriu 

903-02-504  Suport palanca pesatge bancada motriu 

903-02-505  Suport palanca pesatge bancada no motriu 

903-02-506  Anell fixació palanca pesatge 



 Disseny de la part de plegat d’un ordidor seccional 

 -65- 

 

CAPÍTOL 8: 

MANTENIMENT 

El manteniment preventiu és molt important en el món industrial ja que 
portant-lo a terme es pot allargar considerablement la vida dels equips 
industrials i obtenir un millor funcionament dels mateixos. A continuació es 
presenten els punts on caldrà realitzar el manteniment i les accions que s’hauràn 
de dur a terme. 

 

8.1. Parts on realitzar el manteniment 
 

8.1.1. Conjunt xassis 

 

El manteniment a realitzar del conjunt del xassis amb periodicitat 2 mesos 
és el següent: 

- Neteja i greixatge dels coixinets de la descàrrega 

- Neteja i greixatge dels coixinets de la rodadura central 

- Comprovació funcionament bombetes semàfor 

- Comprovació nivell oli a la central hidràulica 

- Comprovació funcionament de les electrovàlvules central hidràulica 

- Comprovació funcionament cilindres descàrrega plegador 
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8.1.2. Bancada motriu 

  

El manteniment a realitzar del conjunt de la bancada motriu amb 
periodicitat 2 mesos és el següent: 

- Greixatge patins moviment lateral bancades 

- Comprovació estat de les corretges 

- Comprovació funcionament dispositius embragatges 

- Comprovació acoblament elàstic rotex 

- Neteja i greixatge coixinets conjunt sortida motor 

- Apretament cargols bikon entrada reductor 

- Neteja i comprovació coixinets conjunt plat d’arrestrament 

- Apretament de cargols d’unió de les bancades estructurals 

- Apretament cargols anells fixació 

- Apretament cargols fixació reductor 

- Apretament cargols suport eix motor 

 

El manteniment a realitzar del conjunt de la bancada motriu després de les 
primeres 500 hores de funcionament és el següent: 

- Canvi de la totalitat de l’oli sintètic del reductor 

 

El manteniment a realitzar del conjunt de la bancada motriu després de les 
primeres 12000 hores de funcionament és el següent: 

- Canvi de la totalitat de l’oli sintètic del reductor 

 

8.1.3. Bancada no motriu 

  

El manteniment a realitzar del conjunt de la bancada no motriu amb 
periodicitat 2 mesos és el següent: 

- Greixatge patins moviment lateral bancades 

- Neteja i comprovació coixinet gir plegador 

- Apretament de cargols d’unió de les bancades estructurals 
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8.1.4. Moviment lateral bancades 

 

El manteniment a realitzar del conjunt de moviment lateral de les 
bancades amb periodicitat 2 mesos és el següent: 

- Greixatge husillo 

- Comprovació funcionament motor-reductor  

- Neteja i greixatge coixinets motor-reductor 

 

8.1.5. Barrera de seguretat 

 

El manteniment a realitzar del conjunt de la barrera de seguretat amb 
periodicitat 2 mesos és el següent: 

- Greixatge patins moviment lateral 

- Comprovació funcionament cilindres barrera seguretat 

- Comprovació posició anells elàstics fixació 

 

8.1.6. Pestage plegadors 

 

El manteniment a realitzar del conjunt de pesatge de plegadors amb 
periodicitat 2 mesos és el següent: 

- Comprovació funcionament cilindre pneumàtic 

- Comprovació contacte entre cèl·lula de càrrega i paviment 

- Comprovació lectura cèl·lula de càrrega 

- Apretament cargols anells fixació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferran Mataró  

 - 68 - 



 Disseny de la part de plegat d’un ordidor seccional 

 -69- 

 

CAPÍTOL 9: 

VIBRACIONS 

L’estudi de vibracions és molt important per tal de que la màquina pugui 
realitzar l’operació de plegat de manera correcte. És per això que s’han de 
realitzar una sèrie d’operacions per tal de garantir que les vibracions no 
influeixen en el procés de la màquina. 

 

 

9.1. Mètode a seguir 
 

La part de la màquina on es localitzen la major part de les causes de les 
vibracions és al conjunt de la bancada motriu. D’aquest, els elements que poden 
produïr més vibracions són els que giren a altes velocitats, com és el cas del 
conjunt de sortida del motor. 

El conjunt de sortida del reductor, en canvi, com que gira a baixes 
velocitats produïrà poques vibracions al conjunt. 

Els plegadors no s’han d’equilibrar ja que les empreses que els fabriquen 
ja els equilibren. A més també giren a menys velocitat que el conjunt de sortida 
del motor. 
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9.1.1. Equilibrat conjunt sortida motor 

 

Un conjunt crític és el conjunt de sortida del motor, ja que és el conjunt 
que gira a més rpm. Per evitar vibracions, s’equilibra tot el conjunt a partir de 
l’extracció de material a l’eix.  

 

9.1.2. Equilibrat conjunt entrada reductor 

 

El conjunt de les politges d’entrada del reductor poden girar a la mateixa 
velocitat que el conjunt de sortida del motor. És per això que aquestes dues 
politges també s’equilibren. A més, aquestes politges conten amb un desequilibri 
produït per la clàvia ja que es troba només en un punt de la circumferència i té 
una densitat diferent que el material de les politges. 

Aquest equilibrat es realitza mitjançant l’addicció de material a les 
politges.  

 

9.1.3. Comprovació de les vibracions produïdes per la màquina 

 

Un cop la màquina està fabricada i treballa juntament amb la part d’ordit, 
s’han de comprovar les vibracions entre bancades. Per tal de poder-ho fer es 
necessita un aparell de lectura de vibracions amb dos acceleròmetres. 

Es col·loca un acceleròmetre a cada bancada i s’obtenen els valors de 
velocitat, acceleració i variació de la vibració. 

Si aquests valors són massa elevats per el correcte funcionament de la 
màquina, amb l’ajuda de l’aparell s’analitzarà el conjunt causant de les vibracions 
per poder buscar una solució. 
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CAPÍTOL 10: 

CONCLUSIONS 

Un cop realitzada la totalitat del projecte, s’arriben a les següents 
conclusions: 

 

- S’ha aconseguit millorar les proteccions de les zones perilloses de la 
màquina amb l’aplicació de la barrera de seguretat amb pantalles 
transparents, així l’operari pot control·lar l’operació sense tenir-hi gens 
d’accés. 

 

- El conjunt total de peces s’ha minimitzat, facilitant el muntatge a 
fàbrica dels conjunts. 

 

- S’ha aconseguit parametritzar la màquina per a diferents amplades 
útils minimitzant el nombre de peces que depenen d’aquest factor, 
obtenint així un major nombre d’elements estàndards. 

 

- S’ha simplificat el muntatge de la màquina, ja que gairebé tots els 
conjunts es poden muntar per separat, unint-los en la part final de 
muntatge. 
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