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Resum 

Aquest projecte té com a finalitat el disseny i l’estudi de viabilitat d’una unitat de fabricació de 
components per un carret de compra motoritzat. 

Primer es descriuen els carrets de compra convencionals i altres aparells motoritzats 
semblants al carret que es vol fabricar. Es fa una descripció del producte a fabricar i una 
explicació del seu funcionament, com també l’estudi de tots els components que el 
composen, que serveix per entendre els processos de fabricació escollits mes endavant.  

També s’han escollit els materials dels components que compondran el carret de manera 
que compleixin amb els requeriments del producte i a més a més també siguin els més 
adients pel procés de fabricació donat que al disseny fet per la Fundació Cim s’han establert 
els dissenys de totes les peces i els seus requeriments, però no s’han definit els materials. 

Per tal d’estimar els volums de fabricació necessaris s’ha fet un estudi del mercat de carrets 
convencionals, però com que és un producte nou és molt difícil determinar la seva 
acceptació. Els estudis que s’haurien de realitzar per arribar a una correcta estimació de la 
demanda estan fora de l’abast del projecte. Per això tenint en compte el mercat dels carrets 
convencionals s’ha establert com estimació de vendes un percentatge conservador de les  
vendes de carrets convencionals, i es preveu un augment de les vendes al llarg dels 5 anys 
d’horitzó del projecte. 

Al cos del projecte es classifiquen els components en els grups següents: plàstics, tubs, 
mecanitzats i estàndard. Les peces estàndard es compraran a proveïdors i les altres es 
fabricaran en el taller propi, de les que es fa un estudi d’alternatives dels processos de 
fabricació a realitzar i es defineixen els processos, les màquines més escaients en cada cas i 
el nombre de personal directe i indirecte necessari. 

A partir dels processos de fabricació, la maquinaria necessària i tenint en compte el 
diagrama de fluxos de material, es fa una distribució en planta. 

Finalment a l’estudi econòmic s’ha determinat que el projecte és viable tenint en compte les 
estimacions de vendes que s’han fet, i es recomana en cas de materialització del projecte 
que es determini amb mètodes més fiables el volum del mercat. 
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1 Introducció 

L’origen del projecte sorgeix de la idea de dissenyar una unitat de producció dels 
components d’un carret de la compra motoritzat, dissenyat per la Fundació Cim, els tècnics a 
partir d’un carret de compra de quatre rodes, hi han afegit una caixa en l’eix de darrera que 
conté una bateria, un motor, un tren d’engranatges i altres components que donen tracció a 
l’eix de darrere.  

La motivació per realitzar aquest projecte de processos de fabricació respon a la necessitat 
de saber si els components del carret de compra motoritzat podran ser produïts en línia 
d’una manera rendible i saber quins recursos seran necessaris. 

Tot i que l’objectiu del projecte és el disseny del procés de fabricació, al disseny del producte 

fet per la Fundació Cim s’han establert els dissenys de totes les peces, però no n’han fet la 

selecció de materials, aquests són molt importants perquè d’ells depèn el procés de 

fabricació, per tant s’han escollit els materials dels components que compondran el carret de 

manera que acompleixin amb els requeriments del producte i, a més a més, també siguin els 

més adients pel procés de fabricació.  

En primer lloc, donada la innovació d’aquest producte es vol fer un estudi de mercat per 

intentar estimar el nombre de carrets de compra motoritzats que es podrien arribar a 

comercialitzar. 

Al cos del projecte, a partir de les diferents alternatives es buscarà el procés òptim de 

fabricació per a cada peça o per a cada grup de peces, o es decideix el subministrament de 

proveïdors especialitzats. En les peces de fabricació pròpia s’escull la maquinaria on es 

fabricaran les peces i es calcula els temps de cicle de cada fase. A continuació, tenint en 

compte aquests temps, es determinen els recursos tècnics i humans necessaris.  

Amb la necessitat de maquinària i un diagrama de fluxos es tria una distribució de planta que 

minimitzi els recorreguts que permeti treballar amb comoditat sense riscos. L’estudi 

econòmic permetrà saber la rendibilitat del projecte. 

Com apunt final es realitza un petit estudi d’impacte ambiental del projecte amb les principals 

mesures convenients per evitar, reduir o solucionar els efectes negatius sobre el medi. 
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2 Abast del projecte 

A la introducció s’han establert els objectius del projecte, tenint-los en compte, es defineix 
l’abast del projecte amb un quadrat discontinu a la figura 2.1 dins d’un gràfic que mostra tot el 
procés de realització d’un producte. 

 

 

Figura 2.1 Abast del projecte dins del procés de realització d’un producte 
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3 Antecedents 

3.1 Tipus de carrets de la compra convencionals 

Al mercat actual els carrets de la compra no disposen de cap tipus de motor, per tant el 

carret que es vol fabricar ha fer-se un lloc al mercat del carrets de la compra convencionals.  

El carret de la compra és un dispositiu format per una estructura normalment d’alumini amb 

rodes, sobre la qual hi ha fixada una cistella de la compra que serveix per transportar 

objectes diversos. Hi ha molts tipus de carrets de la compra convencionals, aquets poden 

diferir en: el nombre de rodes de que disposen, les diverses possibilitats d’arquitectura, 

materials de l’estructura, si l’estructura és plegable i el disseny de les bosses.  

El millor criteri per classificar els carrets és el nombre de rodes, ja que les rodes condicionen 

l’estructura del carret. Segons aquest criteri els carrets de la compra convencionals es 

classifiquen en: 

• Dues rodes: Carret bàsic que té dues rodes i un suport metàl·lic sobre el que 

s’aguanta. Per poder arrossegar-lo de l’assa l’usuari l’ha d’inclinar-lo i fer que 

s’aguanti  únicament sobre les dues rodes. 

• Quatre rodes: Aquest disposa de quatre rodes i està pensat per portar-lo davant del 

cos empenyent-lo i és convertible a dues rodes per poder pujar escales. L’avantatge 

d’aquest tipus de carret és que solament s’ha de fer força horitzontal per moure’l en 

canvi als de dues rodes el braç estira i alhora suporta un pes.  

• Sis rodes: La seva principal finalitat és pujar escales. Disposa de sis rodes totes 

disposades  sobre un eix giratori. De les tres rodes que hi ha per banda dues es 

dediquen a moure el carro i l’altra solament actua al moment de superar obstacles. 

 

 

 



Pàg. 12  Memòria 

 

Figura 3.1 Tipus de carrets convencionals segons el nombre de rodes 

3.2 Antecedents de carrets motoritzats 

S’ha fet un estudi i s’han trobat algunes patents de carrets elèctrics i altres de carrets 

elèctrics diversos. L’idea de motoritzar un carret de compra no és del tot innovadora, ja que 

hi ha patents anteriors als anys 80,  la dificultat rau en dissenyar un carret atractiu i funcional 

que pugui tenir èxit al mercat i que es pugui fabricar en sèrie de manera rendible. A 

continuació es mostra com a exemple un prototipus de carret de compra elèctric, que no s’ha 

portat a la seva producció en grans sèries. 

El prototipus de carret de la compra motoritzat de la figura 3.2 ha estat dissenyat per 

Esclatec. Aquest s’activa amb un botó de posada en marxa i amb la mateixa inclinació del 

carro aquest es posa en moviment, simplificant d’aquesta manera la seva utilització. El carret 

funciona amb motor elèctric i bateries recarregables de poc pes .  

Si es compara amb el carret motoritzat dissenyat per la Fundació Cim ( Figura 4.1), aquest 

carret és molt més senzill; solament es modifica la part inferior d’un carret convencional de 

dues rodes on s’inclou una caixa que conté tot el mecanisme. El maneig sembla que és molt 

senzill, tot i que el botó està situat a la part inferior, aquest es pot accionar amb el peu. Com 

ja s’ha comentat abans en un carret de dues rodes s’ha de fer força horitzontal i força 

vertical, doncs el motor substitueix la força horitzontal; però la força vertical l’ha de continuar 

fent la persona. 
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Figura 3.2 Carret compra motoritzat  dissenyat per Esclatec 

3.3 Altres productes semblants 

Encara que els prototipus de carrets de compra motoritzat no hagin triomfat, hi ha altres 
productes semblants que sí que ho han assolit i dels quals actualment hi ha molts fabricants. 
Aquests són: els carrets de golf elèctric i els scooters per a minusvàlids. Donada la 
semblança i el major èxit d’aquests dos al mercat, es creu convenient fer una descripció d’un 
producte de cada tipus i comparar-los amb el carret de compra motoritzat.   

 

3.3.1 Carret de golf elèctric  

El carret de golf elèctric és un producte molt semblant al carret de compra dissenyat per la 
Fundació Cim. A diferència del carret elèctric de la compra aquest producte és més exclusiu i 
està enfocat a un sector petit de la societat de nivell adquisitiu mitjà o alt que són aficionats al 
golf. Pel que fa a característiques tècniques, aquets són de dimensions superiors a un carret 
de la compra amb un xassís més robust per poder suportar pesos superiors i un motor més 
potent. A més a més, donat que la jornada de golf és més llarga que la de compra, la  bateria 
ha de tenir una autonomia superior.   
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Carret golfame BBGGTT--EE    

Tot seguit es mostra un exemple de carret de golf motoritzat: el seu xassís és d’acer niquelat 
i alumini, a la figura 3.3 es poden observar dues fotografies i les seves característiques 
principals són: 

••  Mesures de 1162 x 560 x 1145 mm fins 850 x 560 x 300 mm (plegat)  

••  Motor elèctric de 180W   

••  Bateria de 12V i 28AH, sense manteniment i amb un temps de càrrega de 8-10 h  

••  El pes total és de 20kg amb la bateria inclosa  

••  Disposa de fre d’estacionament  

••  Velocitat màxima de 6 km/h i pot superar desnivells de fins a un  15%.   

••  El preu és de 400€ sense la bossa de la foto  

  

 

Figura 3.3 Fotografia general del carret i fotografia de detall del mànec  

3.3.2 Scooters per a minusvàlids  

Durant els últims anys s’han posat de moda uns scooters per a persones discapacitades, 
persones amb mobilitat reduïda o persones grans, l’avantatge d’aquests scooters és que 
tenen més mobilitat que un cadira de rodes elèctrica i el desavantatge és que no poden ser 
emprades per minusvàlids greus. 
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Aquests scooters són diferents al carret de compra motoritzat perquè aquests permeten el 
transport de l’usuari, per tant la seva utilització pot ser major a un carret de la compra 
motoritzat ja que aquest únicament permeten transportar càrregues. El preu d’aquests tipus 
de scooters de gama mitjana com el que s’ha agafat d’exemple és de 1.000€ 
,aproximadament. 

Litlle gem 3 

A continuació es presenta un exemple de scooter elèctric de tres rodes i que a la figura 3.4 
s’observa muntat i desmuntat, les seves característiques són les següents:  

• Longitud x amplada = 93x50 cm  

• L’alçada del seient és regulable entre 30-42 cm 

• Pes scooter de 39 kg i pes màxim usuari de 113 Kg 

• Pendent màxima superable de 9º 

• Autonomia 18 Km i velocitat màxima de 6 km/h 

• Bateria 12 Amph 

• Preu 950-1050 € 

 

Figura 3.4 Scooter per minusvàlids de tres rodes muntat i desmuntat 
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4 Producte a fabricar  

4.1 Carret compra dissenyat per la Fundació CIM. 

Els tècnics de la Fundació CIM estudiant les diverses alternatives han agafat com a base un 

carret de compra de quatre rodes i l’han remodelat per tal de motoritzar-lo. Per tal 

d’aconseguir-ho han afegit a l’eix de darrere un conjunt que conté un motor, un tren 

epicicloïdal, engranatges i un diferencial. Aquest està protegit per dues carcasses de plàstic. 

Primerament es va estudiar la possibilitat de no muntar-hi un diferencial al conjunt, però es 

va desestimar perquè el carret tenia molt poca maniobrabilitat.  

A la figura 4.1 es pot veure una imatge 3D del carret motoritzat i els seus principals 

subconjunts: mànec, ròtula, unió tubs, safata i caixa motor. Exteriorment és igual a un carret 

convencional, a diferència de la caixa motor que té a l’eix de darrere al que dóna tracció i 

dels botons que hi ha al mànec que permetran el control de la velocitat del carret. 

A l’hora del disseny es va tenir en compte que el carret nou havia de mantenir l’avantatge 

principal dels carrets convencionals actuals que és la lleugeresa. Per aconseguir que el 

carret sigui lleuger s’utilitza l’alumini com a material per a l’estructura i el plàstic per a la major 

part dels components de la caixa motor i dels altres subconjunts.  

Està pensat per ser totalment accionat des de l’assa superior del carret on hi ha instal·lat un 

botó d’encesa pel qual es connectarà o es desconnectarà la bateria, en el cas que la bateria 

estigui desconnectada el carret podrà ser arrossegat com un carret convencional.   

Una altra característica és la possibilitat de regular l’alçada del mànec del carret mitjançant 

dues ròtules, en aquestes hi ha un botons els quals al accionar-los permeten que el mànec 

pugi i baixi per tal de fixar-lo a l’alçada més adient per a la persona. 
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Figura 4.1 Imatge 3D del carret de compra motoritzat  

 

M

 

4.2 Components de plàstic 

A la taula 4.1 es poden observar tots els components del carret que s’ hauran de
material plàstic. Aquests estan classificats segons al conjunt que vagin muntats
s’hi mostra la seva denominació, el material amb el qual s’hauran de fabricar, la 
peces que hi van muntades en un carret i el seu pes en grams. 
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Conjunt Denominació Material Quantitat Pes [g] 

Caixa A v1 ABS 1 193,6 
Caixa B v1 ABS 1 185,5 
Volandera patins PP 1 2,8 
Articulació braç  PP 1 1,2 
Carcassa tapa inclosa PP 1 16,5 
Carcassa tapa inclosa femella PP 1 8,7 
Casquet POM 1 2,1 
Casquet eix POM 4 0,9 
Embragatge cadell amb patins POM 1 .37,4 
Engranatge z64 cadell  POM 1 29,7 
Espiga mascle  PP 1 5,6 
Espiga femella PP 1 4,3 
Fixador cable PP 1 1,2 
Grapa  PP 2 0,4 
Guia cable PP 1 3,5 
Forqueta mòbil PP 1 7,2 
Pati llarg PP 2 4,5 
Suport motor PP 1 8,2 
Tapa casquet eix PP 4 1,7 
Tapa funda cable PP 1 2,3 
Carcassa epicicloïdal PP 1 19,3 
Corona 45 POM 1 7,4 

CAIXA 

Casquet epicicloïdal POM 1 3,9 
Part inferior mànec ABS 1 44,2 
Part superior mànec ABS 1 43,9 MÀNEC 
Polsador ABS 1 11,3 
Botó PP 2 1,9 
Disc dentat POM 2 1,4 
Tapa PP 2 0,7 
Tub de força PP 2 3,7 
Articulació ABS 2 37,2 

RÒTULA 

Articulació B  ABS 2 34,7 
Base ABS 1 122 SAFATA 
Brida tub PP 2 2,8 
Mecanisme de tancament ABS 2 20,4 
Mecanisme de tancament B ABS 2 17,6 
Volandera unió PP 2 0,5 

UNIÓ TUBS 

Tapa clic PP 2 0,7 

Taula 4.1 Components del carret de material plàstic  
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4.2.1 Selecció dels materials plàstics 

Per fer la correcta elecció dels materials plàstics s’ha emprat [1] i els catàlegs de BASF i 
BASSEL. En primer lloc s’ha fet una classificació funcional de les peces plàstiques i a partir 
d’aquesta s’escull un material per a cada família funcional de peces, es dóna alguna 
excepció en que el material de la peça escollit no correspon  amb el que li tocaria de la 
família degut a  alguna raó concreta.  

Les peces plàstiques s’han dividit en tres grups funcionals: 

Peces exteriors 

En aquest grup s’engloben les peces que un cop muntat el producte es poden veure, el 
material escollit és l’ Acrilonitril- butadiè- estirè o “ABS”, perquè és un plàstic rígid que ofereix 
un bon equilibri entre la resistència a la tensió, impacte, abrasió, química, duresa superficial i 
altres propietats.    

Pel que fa a les carcasses de la caixa estaran fetes d’aquest material i protegiran el motor, 
diferencial, bateria i els altres components del conjunt impulsor del carret motoritzat.   

Les articulacions de la ròtula i els mecanisme de tancament també seran d’aquest material, 
perquè tots dos sistemes són unions de tubs i aquestes requereixen unes peces d’un polímer 
amb altes propietats mecàniques com és l’ ABS. 

D’una altra banda les peces del mànec han de ser suficientment rígides per la interacció amb 
els usuaris i s’escull també el ABS.  

L’ABS comercial escollit és el Terluran GP-22 fabricat per BASF. A l’annex B.1 es mostren 
les propietats més importants d’aquest. 

Peces no visible amb fricció important 

Per aquest tipus de peces s’ha escollit  la resina acetàlica coneguda com “acetal” o “POM”, 
és un material dels anomenats autolubricants. Té una gran rigidesa, duresa superficial , baix 
coeficient de fricció , gran resistència al desgast, bona estabilitat dimensional i acabat de 
qualitat. 

Donades les seves propietats és un material especialment indicat per les peces que 
sofreixen fricció o lliscament, com és el cas del disc dentat de la ròtula, dels engranatges i 
dels casquets. 
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El POM comercial escollit és el Ultraform S2320 003 fabricat per BASF. A l’annex B.2 es 
mostren les propietats més importants d’aquest. 

Peces no visibles amb poca fricció 

En aquest cas s’ha triat el polipropilè o “PP” com a plàstic més adient. Té una bona 
resistència a les esquerdes per tensió, bona resistència a l’ impacte per sobre dels 0ºC, baixa 
densitat i baix cost. 

Donat que és el plàstic més lleuger i ofereix un bon equilibri entre propietats tèrmiques, 
químiques i mecàniques, és perfecte per a les peces que es troben a dins del conjunt 
impulsor, però que no requereixen d’unes grans propietats mecàniques 

El PP comercial escollit és l’EP440R fabricat per BASELL. A l’annex B.3 es mostren les 
propietats més importants d’aquest. 

4.3 Estructura d’alumini 

El carret té una estructura d’alumini que té la finalitat de suportar la bossa de la compra i està 
formada per tubs de dos tipus de perfils. A la taula 4.2 podem observar les característiques 
d’aquests. 

 

Denominació Referència Nº 
peces 

Longitud 
generatriu 

[ cm ] 

Nombre de 
angles  Perfil Espessor 

[mm] 

Mànec  TUB-01 1 89 2x90º  Rectangular 
arrodonit 1 

Tub bossa  TUB-02 1 174 2x90º Rectangular 
arrodonit 1 

Tub safata TUB-03 1 92 2x90º Circular 
Ø=22mm 1 

Tub posterior TUB-04 1 62 2x90º + 2x30º Circular 
Ø=22mm 1 

Tub caixa TUB-05 2    38 2x90º x 1x90º Circular 
Ø=22mm 1 

Taula 4.2 Resum dels tubs que composen l’estructura del carret motoritzat  
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A la figura 4.2 es poden observar els diversos tubs que composen l’estructura del carret. El 
mànec serveix per agafar el carret i mitjançant una ròtula aquest està unit al tub bossa. Sobre 
aquest tub hi ha fixada la bossa. Pel que fa els altres tubs de menys longitud estan units en 
una creueta, el tub caixa té la funció d’unir la caixa motor amb la resta de l’estructura a la 
creueta.  
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Els requeriments que ha de tenir l’aliatge escollit pels perfil de l’estructura són: 

• Propietats mecàniques no siguin excel·lents, però que siguin suficients. 

• Resistència a la corrosió i brillantor de la superfície. 

• Fàcil doblegat i possibilitat de ser foradats.  

La majoria de perfils regulars i més en concret els tubs que es troben al mercat pertanyen al 
grup Al-Mg-Si sèrie 6000 segons Aluminium Association. Aquest grup amb percentatges de 
Mg i Si inferiors al 1%, tenen unes propietats de mal·leabilitat, soldabilitat , resistència 
mecànica, resistència a la corrosió i aptitud per anodització que, sense ser cap d’elles 
extraordinària constitueix un compromís molt equilibrat. 

L’aliatge AlMg0,5Si (6063 segons AA) és el material per excel·lència dels perfils extruïts però 
la seva resistència mecànica és moderada, però millor que la del Al99,5E (1050 segons AA). 
L’aliatge AlMg1SiCu (6061 segons AA) i l’aliatge AlSiMgMn (6082 segons la AA) que tendeix 
a substituir-lo, s’utilitzen per peces mecanitzades i forjades de compromís més moderat que 
els duraluminis, però de millor resistència a la corrosió. 

Donat que l’aliatge 6063 és el material per excel·lència del perfils i acompleix tots els 
requeriments s’ha triat pels perfils de l’estructura, en altres aplicacions on els requeriments 
mecànics fossin més alts aquest no serviria. L’aliatge pot tenir dos estats de tractament 
tèrmic: el T4 i el T5, a la taula 4.3 es mostren les característiques mecàniques de l’aliatge als 
dos estats, a l’estat T5 el doblegat és més difícil, perquè els perfils es poden trencar per això 
és més recomanable utilitzar alumini 6063 en estat T4. 

 

 6063 T4 6063 T5 

Carga de ruptura Rm [N/mm2] 160 215 

Límit elàstic Rp [N/mm2] 90 175 

Allargament [A 5,65%] 21 14 

Duresa Brinell 50 60 

Límit de fatiga[N/mm2] 150 150 

Taula 4.3 Aliatges possibles pels perfils d’alumini 
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4.4 Peces mecanitzades 

Al carret hi ha dos tipus de peces mecanitzades; els engranatges i els eixos, a la taula 4.4 es 
pot veure el resum d’aquestes peces. D’engranatges n’hi ha de dos tipus: els engranatges 
cilíndrics de dentat recte (engranatges z26,z10 i engranatge planetari) i l’engranatge cònic de 
dentat recte (engranatge z19). 

 

Conjunt Denominació Referència Nº peces Material 

Engranatge z26 ME-01 1 Alumini 6082 
Engranatge planetari ME-02 3 Alumini 6082 

Engranatge z10 ME-03 1 Alumini 6082 
Engranatge z19 ME-04 4 Alumini 6082 

Caixa 

Eix epicicloïdal ME-05 1 Alumini 6082 
Eix unió tubs 1 ME-06 2 Alumini 6082 Unió tubs 
Eix unió tubs 2 ME-07 2 Alumini 6082 

Taula 4.4 Engranatges i eixos mecanitzats del carret 

Els engranatges es troben de la caixa. El planetari i el z10 formen part d’un reductor 
epicicloïdal que és la primera etapa de reducció a la sortida del motor i que amb un petit 
conjunt compacte s’aconsegueix una reducció més gran. El pinyó z26 es troba a la sortida de 
l’epicicloïdal i engrana amb l’engranatge z64 amb cadell de plàstic POM. Els quatre 
engranatges cònics z19 formen part del diferencial.  

L’eix epicicloïdal uneix i transmet la rotació dels engranatges planetaris al pinyó z26. En 
canvi els altres eixos uneixen els tubs. 

4.4.1 Selecció del material per les peces mecanitzades 

Per triar un material pels eixos i engranatges del carret el pes serà el factor més important, 
és doncs aconsellable triar un aliatge lleuger enlloc d’acer que és el material que s’escolliria 
si el pes no fos crític. Dels aliatges lleugers l’alumini és el material més comú per a 
mecanitzar engranatges o altres peces.   

Els engranatges fets d’alumini contribueixen a reduir el pes i la inèrcia, fent que els trens 
d’engranatges siguin de funcionament suau i amb un bon equilibrat.   
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Segons els estudis que s’han fet sobre engranatges d’alumini, s’ha demostrat que amb 
càrregues lleugeres i lubricació adequada poden treballar tal i com queden després del 
mecanitzat durant milions de cicles. 

Pel que fa a l’elecció del aliatge d’alumini els proveïdors d’alumini a l’hora de subministrar 
barres rodones per mecanitzar empren dos aliatges per excel·lència que tenen propietats 
mecàniques similars són el 2011 i el 6082 (segons Aluminium Association).  

Alumini 2011 

• Molt bona fragmentació dels encenalls. 

• Degut al contingut en Cu la resistència a la corrosió és regular en ambients normals i 
s’han d’evitar aplicacions en ambient marí, s’aconsella anoditzat de protecció. 

•  Conté Pb en un màxim de 0,4% segons dicta la normativa europea. 

• Aliatge concebut pel mecanitzat d’alta velocitat de peces tornejades complexes com 
cargols, barres roscades, casquets i volanderes mecanitzades. 

Alumini 6082 

• La fragmentació dels encenalls és regular.  

• La resistència a la corrosió és molt bona en ambient normals i regular en el marí. 

• Té aplicacions en cargols, rebladures i motllos, però les seves aplicacions importants 
estan a les estructures per a vehicles, carpes o pavellons. 

 

 2011 T3 6082 T6 

Carga de ruptura Rm [N/mm2] 365 340 

Límit elàstic Rp [N/mm2] 275 310 

Allargament [A 5,65%] 12 11 

Duresa Brinell 110 95 

Límit de fatiga[N/mm2] 280 210 

Taula 4.5 Propietats mecàniques dels possibles aliatges per a les peces mecanitzades 
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S’ha escollit l’aliatge 6082 T6 per a les peces mecanitzades, tot i que no té una molt bona 
fragmentació dels encenalls la seva resistència a la corrosió és major i no conté Pb, a més 
les propietats mecàniques dels dos aliatges són molt semblants.  

4.5 Components estàndards 

Al carret, a part dels tubs d’alumini, les peces mecanitzades i les peces de plàstic hi ha altres 
components d’unió, elèctrics i electrònics els quals no s’inclouen a les peces de fabricació 
pròpia per raons econòmiques. 

 

Conjunt Denominació 

Cargols M3 
Cargols M4 
Cargols M5 

Bateria 
Entrada carregador 
Placa electrònica 

Cable carrega 
Cables motor 

Molla 
Eix rodes 

Motor elèctric 

Caixa 

Sirga  
Unió tubs Cargols M4 

Ròtula Cargols M5 
Cargols M4 Safata 

Femella rodes davant 
Mànec Cargols M3 

Rodes davanteres 
Rodes darrera Altres 

Bossa 

Taula 4.6 Components que es compraran a proveïdors 
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5 Estudi de mercat 

Es pretén implantar una planta que produeixi els components del carret de la compra 
motoritzat i l’objectiu de l’estudi de mercat és saber la quantitat de carrets de compra 
motoritzats que es podrien vendre, i d’aquesta manera saber quina quantitat de components 
s’han de fabricar. 

L’objectiu seria començar a comercialitzar-lo a Europa on el nivell de vida és major i hi ha 
moltes facilitats per vendre productes als altres països que pertanyen a la unió europea. Si 
passats els primers anys de producció el producte presentes una bona acceptació per part 
dels consumidors s’estudiaria la possibilitat d’exportar-lo a altres països fora del continent 
europeu.  

5.1 Estudi tipus actuals de comprar i transportar la compra 

Per tal d’estimar les vendes del carret de compra motoritzat primerament s’ha de fer un 
anàlisi de les actuals maneres de comprar i transportar la compra i els tipus d’usuari de cada 
mètode de compra, i saber a quins usuaris els pot interessar un carret de la compra 
motoritzat. 

Actualment es pot fer la compra de dues maneres: al supermercat o des d’Internet i en tots 
dos cassos  podem triar si volem que ens transportin la compra fins a casa, a la taula 5.1 es 
pot observar una taula resum del diferents maneres de compra i de transport d’aquesta. 

Les persones que van a comprar supermercat ho fan per poder veure el producte que estan 
comprant, i escullen la manera de transportar la compra segons es puguin desplaçar al 
supermercat: amb cotxe o a peu. Si van a peu al supermercat, depenent si el volum de 
compra que hagin fet és gran necessitaran un carret de compra per transportar-la. És en 
aquest cas on el carret dissenyat per la Fundació Cim té l’objectiu de facilitar el transportar la 
compra fins a la llar. 

Des de fa uns anys la majoria de supermercats han inclòs al servei del consumidor la 
possibilitat de l’entrega a domicili, però acostumen a demanar una compra mínima perquè no 
hi hagi un cost extra a la compra. 
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Els principals supermercats han afegit als seus serveis la possibilitat de comprar des 
d’Internet, combinat amb l’entrega a domicili, s’ obté un servei complert de compra pel qual ja 
no és necessari anar al supermercat a fer la compra. Segons un estudi de Ipso Facto 
Reserch els usuaris d’aquest manera de compra tenen renta alta i estudis superiors. Per tant 
aquesta manera de compra es utilitzat per una petita part de la població. Els inconvenients 
principals que troben són els horaris de distribució i el no poder veure i tocar els productes 
frescos.  

 

Compra Transport Perfil usuari Avantatges Inconvenients 

Al 
supermercat 

Carret 
convencional, 
bosses o cotxe

La majoria 
d’usuaris i de totes 

les edats  

Veus i toques el 
producte. 

Transport des 
de la botiga a 

casa 

Al 
supermercat 

Servei 
d’entrega a 

domicili 

Qui necessiti fer 
compres grans i 

no disposi de 
cotxe 

És més  
còmode que 

transportar-s’ho 

Has fer una 
gran compra   

en l’establiment

Per Internet 
Servei 

d’entrega a 
domicili 

Usuari jove amb 
coneixements 

d’Internet 

Comprar en 
qualsevol lloc i a 
qualsevol hora 

No veure ni 
tocar el 

producte 

Taula 5.1 Resum dels tipus de compres els seus avantatges i inconvenients. 

Els principals usuaris de la compra per Internet disten del possibles compradors del carret de 
compra motoritzat en dos aspectes: 

• Els usuaris d‘ Internet acostumen a ser persones joves, encara que a mesura que 
passin els anys tothom sabrà utilitzar Internet. 

• Les persones grans futurs compradors del carret de compra són més tradicionals i 
mes reticents a la compra de productes sense veure’ls. 
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Doncs el carret de compra motoritzat estarà adreçat a dos tipus d’usuari : 

• L’usuari del carret de compra convencional, a qui suposa un esforç anar a comprar, 
principalment seran persones grans. 

• L’usuari que utilitza els serveis d’entrega a domicili dels supermercats, perquè li 
suposa massa esforç transportar la compra, però que si tingués un carret que li 
estalviés grans esforços, deixaria d’utilitzar l’entrega domicili. 

5.2 Estimació de la producció  

Fer una estimació del nombre total de carrets motoritzats que es podrien arribar a vendre és 
complicat, perquè és un producte que no actualment no es comercialitza. Però per intentar 
estimar la quota de mercat que es podria aconseguir, es fa un estudi dels carrets de compra 
convencionals que actualment es venen i a partir d’aquestes dades fer una extrapolació a les 
vendes del nou producte. 

Per fer l’estimació de carrets de compra convencionals que es venen es fa la suposició que a 
cada llar hi ha un carret convencional, es pot considerar una bona suposició perquè el carret 
de compra és un objecte bàsic en una llar i té un preu baix. Per trobar un interval de vendes 
anuals de carrets convencionals se suposen tres tipus de duració d’un carret de compra 
convencional 3, 5 i 10 anys, segons el grau de qualitat. 

 

  

Població 
total 

Persones 
per llar 

Nombre 
total de llars

Venda anual 
de carrets 

convencionals 
    (compra 
nou cada 3 

anys) 

Venda anual 
de carrets 

convencionals 
    (compra 
nou cada 5 

anys) 

Venda anual 
de carrets 

convencionals 
       (compra 
nou cada 10 

anys) 

EU          
(25 països) 465.884.120 2,4 194.118.38

3 64.706.128 38.823.677 19.411.838 

Espanya 44.474.631 2,9 15.336.080 5.112.027 3.067.216 1.533.608 

Taula 5.2 Mitjana de persones per llar a Espanya i a la Unió Europea i dos estimació de la 
venda anual de carrets motoritzats  
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Com s’ observa a la taula 5.2 a Europa hi ha una mitjana de 2,4 persones per llar, sobre la 
població total de 466 milions de persones suposen un nombre aproximat de 194 milions de 
llars. Si es considera que els consumidors compren un carret nou entre 3 o 10 anys  la venda 
anual aproximada de carrets està entre 65 i 20 milions respectivament. Però la quota de 
mercat dels carrets més barats és més elevada per tant la duració mitjana es creu que és 
d’uns 5 anys. 

Per aconseguir l’estimació de vendes en l’annex A.2 s’ha aproximat un gràfic de la demanda 
de carrets convencionals. I a partir d’aquest gràfic tenint un preu aproximat del carret 
motoritzat es pot saber quina pot ser la seva demanda.  

Després de realitzar una segona gràfica en l’annex A.2 afegir-hi el punt corresponent al 
carret motoritzat, es comprova que amb preu aproximat que pot tenir el carret motoritzat la 
demanda està molt allunyada de la tendència de la demanda dels convencionals. A més a 
més, a la corba de demanda de carrets convencionals al creuament a l’eix abscisses (preu), 
s’obté un preu màxim al qual ningú compraria un carret convencional i aquest és inferior al 
preu del carret motoritzat.   

Resumint, doncs, amb aquest mètode d’estimació ningú compraria el carret motoritzat, però 
la realitat és que aquest mètode no és correcte, perquè com ja s’ha comentat la demanda de 
carrets motoritzats s’allunya de la tendència dels carrets normals i s’ha de tractar per separat. 

El pròxim pas al projecte real de fabricació seria fer enquestes a usuaris i/o la fabricació i 
venda de petites sèries, com que aquets es creuen fora de l’abast del projecte la solució final 
per a l’estimació serà la consideració d’una quota de mercat dels carrets convencionals. 

Finalment se suposa que la quota de mercat del cinquè any serà del 0,5% de la venda anual 
de carrets convencionals a la Unió Europea suposant una vida mitjana de 5 anys, aquest 
percentatge suposa unes 200.000 unitats aproximadament, a les que s’arribaran partint de 
50.000 unitats en el primer any. 

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Venda anual 
de carrets 

motoritzats 
50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 

Taula 5.3 Estimació de les vendes de carrets motoritzats  
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6 Procés de fabricació  

Des del punt de vista de l’enginyeria en primer lloc es parteix de la possibilitat de fabricar 

totes les peces al taller propi, en aquest apartat del projecte s’avaluarà si la fabricació de les 

peces ha de ser pròpia o subcontractada. 

En determinades peces estàndard com els rodaments, motors o cargols la possibilitat de 

fabricació pròpia és gairebé nul·la degut a l’existència d’empreses dedicades exclusivament 

a aquestes. En canvi, les peces que són de disseny exclusiu pel carret, s’hauran d’estudiar 

les diverses alternatives i comprovar la viabilitat de la fabricació al taller propi. 

L’ estructura principal  dels carrets de compra convencionals i el motoritzat és la mateixa: un 

xassís d’alumini complementat amb components de plàstic, una bossa de tela i unes rodes, 

solament es distingeixen al conjunt que hi ha a l’eix de darrere. Per tant el procés de 

fabricació dels components serà el mateix que el d’un carret convencional, a diferència dels 

que són únics. 

Per estudiar els processos de fabricació s’han classificat les peces en quatre grups: 

• Peces de plàstic 

• Tubs d’alumini 

• Peces mecanitzades 

• Components estàndards  

Els tres primers grups seran els components que es fabricaran a l’unitat de producció pròpia, 

els components estàndards definits en l’apartat 4.5 s’encarregarà la seva producció a 

proveïdors especialitzats. 

Als següents punts s’anomenaran les alternatives de fabricació per cadascun dels grups de 

peces, escollint la més adient. 
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6.1 Fabricació de les peces de plàstic 

Una gran part dels components del conjunt són de material plàstic de formes i mides 

diferents. Les tècniques més comunes de fabricació de peces de plàstiques són: la injecció, 

l’extrusió i el termoconformat.  

Els mètodes d’extrusió i termoconformat no serveixen per fabricar les peces de plàstic del 
carret; ja que el primer s’utilitza principalment per fabricar perfils i la segona tècnica s’utilitza 
per  fabricar peces de petit espessor. 

La injecció de plàstic és la única tècnica que permet fabricar totes les peces de plàstic del 
carret, en aquesta tècnica el material plastificat flueix a través d’unes boques que 
comuniquen amb un motllo als quals es refreda, adquireix la forma definitiva i s’extreu la 
peça. La diversitat de motllos que es poden fabricar, permetrà que es puguin injectar totes 
les peces del carret motoritzat. 

La fabricació per injecció de plàstic és la tècnica més àmpliament utilitzada dins de la 
conformació de plàstics, el 60 % de les màquines de conformat de plàstic són d’injecció. En l’ 
emmotllament per injecció el material plàstic, en estat líquid i homogeni, es injectat en un 
motllo i transcorregut un temps per a que es refredi i solidifiqui, s’obre el motllo i s’en extreu 
la peça.  

Característiques destacables a la injecció de plàstic: 

• La peça s’obté en una sola etapa i no precisa d’operacions d’acabat perquè la 
superfície queda neta, llisa i amb la tolerància dimensional adequada. 

• El procés de fabricació i extracció de les peces es pot automatitzar fàcilment i amb un 
ritme de producció major. 

• Es poden obtenir geometries molt complicades que serien impossibles per altres 
tècniques. 

• Els colors poden ser translúcids, sòlids, metàl·lics, perlats, fosforescents, fluorescents 
o de diversos colors. 

• Gran versatilitat que amb el disseny escalonat permet des de processos de prototips 
ràpids fins a alts nivells de producció i baix cost amb la possibilitat de automatitzar el 
procés segons convingui. 
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6.1.1 Disseny motllos per la injecció de plàstic 

Per poder injectar les peces s’han de fabricar els motllos, entenent per motllo que són les 
dues o més plaques metàl·liques a les que s’hi ha mecanitzat la forma de la figura que en 
sòlid se li vol donar al material fos. Els motllos constaran de les següents parts:    

• Sistema de plats 

• Canals de colada 

• Cavitats 

• Sistema de refrigeració 

• Sistema d’expulsió de la peça 

En aquest projecte es planteja el disseny d’una nova planta i el disseny dels motllos no està 
lligat a unes màquines existents, doncs el disseny del motllos s’ha realitzat juntament amb la 
selecció de màquines d’injecció. 

Per mirar de decidir quins motllos fabricar i quines màquines escollir s’ha fet la taula 6.1 amb 
totes les peces,  el seu pes i la seva àrea projectada. Com es pot veure a la taula  les peces 
tenen pesos i àrees projectades molt diferents, per tant no es podran injectar a la mateixa 
màquina per varis motius: 

♦ Utilitzant la mateixa màquina per fabricar totes les peces s’està dimensionant pel cas 
més desfavorable amb més necessitat de força de tancament i pes per injecció.  

♦ Com s’explica en l’apartat següent si s’injecta per davall del 20% de la capacitat 
d’injecció de la màquina es perd el control amb petites variacions. 

Però tampoc s’ha d’optar per comprar molts tipus de màquines diferents, perquè d’aquesta 
manera es perdria flexibilitat. El criteri és doncs dissenyar els motllos amb el mínim de grups 
per guanyar flexibilitat, però que garanteixin un correcte dimensionament amb les màquines 
adients per cada grup de peces.   

La complexitat del disseny del motllo vindrà donada per la complexitat de les peces que es 
vulguin injectar, de la quantitat que se’n vulgui injectar en un sol cicle , del sistema d’expulsió 
i altres factors. El disseny específic de tots els motllos no entra dins del projecte, però al 
present coneixent els diferents tipus de motllo es fa un disseny conceptual indicant les 
principals característiques: tipus de colada i nombre cavitats. 
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 Canals de colada 

Els canals de colada són els encarregats de portar el plàstic a les cavitats, pels materials 
termoplàstics hi pot haver dos tipus de colada:  

 Colada freda: els canals es troben als plats del motllo i la seva temperatura correspon 
a la del motllo, i quan la peça es refreda, es solidifiquen amb ella els canals de 
distribució, i les peces resultants estan unides als canals.   

 Colada calenta: els canals es mantenen calents mentre dura el refredament de la 
peça. I per tant, el material es troba en estat líquid en aquests i es pot aprofitar pel 
cicle següent. Els canals de distribució estan calents per un sistema elèctric que 
permet una injecció sense colada, amb peces acabades sense la necessitat de 
separar-les de la colada i al mateix temps presenten menys pèrdua de pressió. 

La inversió és més elevada als motllos de colada calenta, però el consum en matèria primera 
és menor i el temps de cicle és menor. S’aconsella el seu ús a la injecció de sèries grans, i 
en productes grans ja que els canals de colada han de ser de major diàmetre. A continuació, 
es defineixen els tipus de colada pels dos grups de peces de plàstic. 

Pels motllos del present projecte s’ha optat pels canals de distribució calents a les peces del 
grup 1, ja que es tracten de peces grans en les que els canals són de gran diàmetre i gran 
longitud i es preveu que suposaran un estalvi en consum de material superior al increment 
del cost dels motllos. 

Pels motllos del grup 2 s’ha escollit motllos de colada freda ja que el cost dels motllos serà 
menor i el consum de material dels canals de colada no és tant elevat. 

Els motllos amb més d’una cavitat han d’estar equilibrats. I per tal que el sistema de canals 
sigui equilibrat el material fos ha de fluir en totes les cavitat al mateix temps i pressió. A la 
figura 6.1 es mostren varis esquemes de sistemes de canals equilibrats de motllos. 

 

Figura 6.1 Exemples de disposicions equilibrades de les cavitats d’un motllo   
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Nombre cavitats 

El nombre de cavitats dels motllos definirà els grups de motllos, ja que al incrementar el 
nombre de cavitats augmenta la força de tancament necessària de la màquina d’injecció i el 
pes per injecció necessari de la unitat d’injecció. 

Per definir els grups de peces, s’han observat les peces del carret i s’ha comprovat que les 
peces exteriors són grans que les altres i es parteix d’una classificació de les peces en dos 
grups:     

Grup 1 

Les peces del conjunt de dimensions més grans són: les dues parts de la caixa i la safata 
inferior. Si en aquestes peces es volgués fer motllos de més d’una cavitat, aquests serien 
molt grans i no es podria aprofitar les màquines per injectar les altres peces, que són molt 
més petites que aquestes tres, per tant s’ha pres la decisió de fer motllos d’una sola cavitat 
per aquestes tres peces. 

En aquest primer grup de peces en que tenim aquestes tres peces grans, s’hi ha col·locat les 
peces de mida mitjana que augmentant el nombre de cavitats s’aprofitin les dimensions del 
motllos. Totes aquestes formen el grup de peces exteriors del carret i per a les quals s’ha 
triat el ABS com a material.   

Finalment queda un grup 1 amb deu peces, tres amb una cavitat i les altres amb quatre o 
més cavitats. Se sap que amb les tres peces es consumirà la major part del temps d’injecció 
de les màquines, però es guanya amb flexibilitat. 

Grup 2 

Les 28 peces restants s’observa que són de mesures i pesos molt petits, si s’utilitza el mateix 
 mètode que al grup anterior de fer motllos d’una cavitat per a les peces més grans es veu 
que les màquines necessàries són molt petites. Per tant encara hi hagi peces que siguin les 
més grans del grup s’ha de començar amb motllos de més d’una cavitat. 

Primerament es va treballar amb la suposició de 8 o més cavitats per totes les peces, però 
es va observar que en algunes peces com: l’embragatge, engranatge o carcassa epicicloïdal, 
el pes de 8 cavitats és superior al que poden injectar les unitats d’injecció disponibles per a 
les màquines per aquest grup, per tant hi havia dues alternatives: 
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 Reduir el nombre de cavitats, perquè les peces continuessin al mateix grup 

 Continuar amb 8 o més cavitats i canviar-les de grup. 

Si es canviaven al grup 1 incrementava el nombre de màquines d’injecció necessàries en 
cinquè any i finalment s’ha optat per reduir les cavitats a 4 i mantenir-les al mateix grup. 

Taula disseny motllos 

A la taula 6.1 a partir de les característiques de les peces i el nombre de cavitats s’ha calculat 
la força de tancament i la capacitat d’injecció que requereixen els motllos, a continuació 
s’expliquen els càlculs de les característiques dels motllos i a l’apartat 6.1.3 s’explica com 
s’ha calculat la força de tancament.  

El diàmetre dels canals de colada depèn de molts factors: volum peça, flux peça, longitud 
canals i temps de cicle, però amb un diàmetre màxim entre 8-10 mm per tal de prevenir un 
temps de cicle massa llarg. De manera general els diàmetres han de tenir més o menys el 
mateix espessor que la peça, s’ha considerat segons es diu en [3] que el diàmetre dels 
canals ha de ser 1,5 mm superior a l’amplada màxima de la peça.  

Per a les peces del grup 1 no es mostren les amplades màximes, ja que al ser motllos de 
colada calenta els canals no influiran al càlcul de la força de tancament. Per a les peces del 
grup 2 s’ha considerat un diàmetre màxim de canal de 8 mm, per tant l’amplada màxima 
considerada és de 6,5.  

L’àrea total projectada de les peces més la dels canals és calcula amb l’equació 6.1, a la que 
se suma l’àrea projectada de totes les cavitats amb la dels canals de 15 cm de longitud. 

El pes de les peces més el dels canals s’obté de l’equació 6.2, a la que se suma el pes de 
les peces i el de tots els canals suposats de secció circular. 

   

Amplada màxima [mm], espessor màxim de la peça. 

Area peça [cm2] , és l’àrea projectada de la peça.   

Area peces+canals [cm2] =Nºcavitats*Area peça[cm2]+Nºcavitats*15[cm]*(Amplada màxima[cm]+0,15) (Eq. 6.1) 

2]
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡+=+

2
0,15[cm màxima Amplada*15[cm]* 

cm
g 2,8*cavitatsNºpeça[g] Pes*cavitatsNº[g] canals peces  Pes 3

 (Eq. 6.2) 
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Denominació Polímer 
Pes 
peça 
[g] 

Amplada 
màxima 

[mm] 

Nº de 
cavitats

Àrea 
peça 
[cm2] 

Àrea 
peces + 
canals 
[cm2] 

Pes 
peces + 
canals 

[g] 

Força 
tanca 
[KN] 

Grup 1        
Caixa A v1 ABS 193,6 - 1 756 756 193,6 2797
Caixa B v1 ABS 185,5 - 1 756 756 185,5 2797
Base ABS 122 - 1 732 732 122 2708
Articulació ABS 37,2 - 8 85 680 297,6 2516
Articulació B ABS 34,7 - 8 85 680 277,6 2516
Part inferior mànec ABS 44,2 - 4 112 448 176,8 1658
Part superior mànec ABS 43,9 - 4 112 448 175,6 1658
Mecanisme de 
tancament ABS 20,4 - 8 56 448 163,2 1658

Mecanisme de 
tancament B ABS 17,6 - 8 56 448 140,8 1658

Polsador ABS 11,3 - 16 20 320 180,8 1184
Grup 2        
Tub de força PP 2,5 5 16 7,6 277,6 112,07 666
Embragatge cadell 
amb patins POM 37,4 6,5 4 24 144,0 176,89 662

Engranatge z64 cadell  POM 29,7 6,5 4 24 144,0 146,09 662
Brida tub PP 2,8 5,5 16 4,6 241,6 128,39 580
Volandera patins PP 2,2 3 16 8,3 240,8 69,74 578
Botó PP 1,9 5 16 4,5 228,0 102,47 547
Casquet eix POM 0,9 6,4 8 2,4 114,0 60,43 524
Casquet POM 2,1 2 16 1,5 108,0 54,50 497
Forqueta mòbil PP 7,2 6,5 8 12 192,0 112,19 461
Guia cable PP 3,5 2,5 8 16 176,0 41,65 422
Casquet epicicloïdal POM 3,9 3 8 4,6 90,8 48,47 418
Suport motor PP 8,2 6,5 4 31,5 174,0 60,09 418
Tapa clic PP 0,7 2,5 16 4,6 169,6 38,49 407
Tapa PP 0,7 2,5 16 4,5 168,0 38,49 403
Carcassa tapa inclosa PP 16,5 2,9 8 14 164,8 148,51 396
Disc dentat POM 1,4 5 4 11,2 83,8 23,62 385
Fixador cable PP 1,2 6,5 8 7,3 154,4 64,19 371
Corona 45 POM 7,4 3 8 3,3 80,4 76,47 370
Carcassa tapa inclosa 
femella PP 8,7 2,9 8 11,6 145,6 86,11 349

Tapa funda cable PP 2,3 1,5 16 4,5 144,0 52,15 346
Articulació braç  PP 1,2 2,5 16 3 144,0 46,49 346
Tapa casquet eix PP 1,7 6,5 8 4 128,0 68,19 307
Volandera unió PP 0,5 2,5 16 1,6 121,6 35,29 292
Espiga femella PP 4,3 6,5 8 3 120,0 88,99 288
Espiga mascle  PP 5,6 6,5 8 2,3 114,4 99,39 275
Pati llarg PP 4,5 6,5 8 1,5 108,0 90,59 259
Carcassa epicicloïdal PP 19,3 4,5 4 16,7 102,8 92,55 247
Grapa  PP 0,4 1,5 16 1,2 91,2 21,75 219

Taula 6.1 Propietats dels motllos i càlcul de la força de tancament. 
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6.1.2 Paràmetres per la selecció de les màquines i les unitats d’injecció 

L’elecció de les màquines d’injecció serà molt important per la rendibilitat del projecte i s’ha 
de fer amb molta cura. L’objectiu serà comprar les màquines que permetin garantir la qualitat 
requerida a més de produir amb el mínim cost possible. Per aconseguir una elecció correcta 
s’haurà de tenir en compte: 

 Què es vol fabricar ? 

 Amb quins materials es vol fabricar ? 

 Quina quantitat anual es produirà ? 

 Quins motllos s’han d’utilitzar ? 

Les respostes a les preguntes anteriors determinaran les següents característiques de la 
màquina d’injecció: 

o Força de tancament 

 
o Distància entre columnes 

• Mida del cargol 

• Pes per injecció 

• Pressió d’injecció 

Els fabricants disposen de diverses unitats d’inje
primers paràmetres serveixen per triar les m
paràmetres següents serveixen per seleccionar l

Com ja s’ha vist en l’apartat anterior el disseny
selecció de màquines d’injecció, sinó que han re
d’aquesta manera s’han creat dos grups de m
màquines i que permeten guanyar en flexibilitat. 

Per tant en aquest apartat se seleccionen les m
requeriments necessaris de força de tancamen
unitats d’injecció que amb una mida de cargol n
pressió necessàries. 

 

Màquina d’injecció
 
Unitat d’injecció
cció per cada màquina. D’una banda els dos 
àquines d’injecció. D’altra banda els tres 
a unitat d’injecció necessària.  

 del motllos no ha estat independent de la 
alitzat simultàniament i de manera iterativa, i 
otllos, que impliquen dos tipus diferents de 

àquines d’injecció que acompleixin amb els 
t i mida dels motllos, i es seleccionen les 

ecessària acompleixin el pes per injecció i la 
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6.1.3 Selecció de les màquines d’injecció 

Força de tancament 

És la força que té la màquina per oposar-se a la que fa el plàstic quan omple el motllo i 
tendeix a separar els plats del motllo. Aquest paràmetre és el més important, perquè 
determinarà la mida de la màquina. La força mínima necessària per perquè no s’obri el motllo 
i es generi rebava ve  determinada per l’àrea projectada de la peça, el nombre de cavitats i la 
pressió interior del motllo.   

F tancament mínima (KN) = Superfície projectada · Pressió interior del motllo ·Nombre de cavitats (Eq. 6.3) 

Per poder calcular la força de tancament a partir de la fórmula anterior s’ha de mesurar la 
pressió interior del motllo real, però aquesta difícilment es mesura a la pràctica. A la realitat i 
també al projecte per escollir una màquina d’injecció no interessa ajustar al màxim la força de 
tancament al motllos que pensem utilitzar en aquesta, perquè potser que en un temps hi hagi 
modificacions en algun motllo o s’hagi d’injectar en aquesta màquina un motllo nou. 

Un mètode aproximat és utilitzar unes constants que al multiplicar-les per l’àrea 
projectada en cm2 s’obté la força de tancament necessària. Aquestes constants són 
diferents segons: els materials, l’espessor de la peça i la longitud dels fluxos. Els valors 
de les constants utilitzades pels càlculs de les forces de tancament són les següents: 

• ABS 3,7 kN/cm2  

• POM 4,6 kN/cm2  

• PP  2,4 kN/cm2  

Amb les constants anteriors i amb l’equació 6.4 s’han calculat les forces de tancament per 
a totes les peces a la taula 6.1. 

F tancament mínima (KN) = Àrea peces + canals [cm2] · Constant [KN/cm2]    (Eq. 6.4) 

Després d’haver calculat totes les forces de tancament per a tots els motllos, tenint en 
compte les àrees projectades de les peces més la dels canals i el nombre de cavitats de 
cada motllo, les forces de tancament màximes dels motllos i de les màquines triades són 
les mostrades a la taula 6.2. 
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F tancament màxima motllo 

[KN] 
F tancament màquina 

[KN] 

Grup 1 2.797 3.200 

Grup 2 666 1.000 

Taula 6.2 Selecció de la força de tancament  

Distància entre columnes 

Aquest paràmetre està determinat per la mida dels motllos, s’han triat les màquines amb 
la llum entre columnes necessària pels motllos de cada grup. 

 

  

Llum entre columnes   
 [mm x mm] 

Mida dels plats         
[mm x mm] 

Grup 1 470x470 637x637 

Grup 2 720x720 1040x1040 

Taula 6.3 Característiques dels plats de les màquines d’injecció 

6.1.4 Selecció de les unitats d’injecció 

Un cop triada les màquines d’injecció s’ha d’escollir la unitat d’injecció més adient per injectar 
totes les peces de cada grup. 

Mida del cargol 

Les característiques de la unitat d’injecció venen donades per la mida del cargol i la selecció 
del diàmetre d’aquest ha de fer-se de tal manera que acompleixi amb les necessitats de: 

- Pes per injecció 

- Pressió d’injecció 
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Si s’augmenta el diàmetre del cargol augmenta el pes per injecció, però quan el diàmetre és 
molt gran la pressió pot ser insuficient, ja que aquesta disminueix quan s’augmenta la mida 
del cargol. 

Per triar la unitat d’injecció serà més fàcil utilitzar el pes per injecció que la pressió, ja que els 
pesos de les peces són fàcils de mesurar. 

Pes per injecció 

Correspon al pes màxim que es pot injectar una màquina i equival al volum d’injecció 
multiplicat per la densitat del material fos. Aquest valor es dóna normalment en gr. de PS  
que fos té una densitat de 0,9 gr/cm3 . Per aquesta raó el pes per injecció donat en gr. de PS 
és un 10% menor que el volum d’injecció.  

El volum d’injecció equival a l’àrea interna del cilindre (que es calcula a partir del diàmetre del 
cargol “D”) pel desplaçament màxim del cargol a la injecció, que normalment equival a 4D o 
5D. 

Al calcular el pes a injectar s’ha de tenir amb compte: 

- Quan ens apropem a la capacitat màxima d’injecció, hi ha una gran diferència de temps 
entre el material que ha entrat al principi i el que entra al final, el que pot generar 
problemes de falta de homogeneïtat o degradació de una part de la resina. 

- Per contra si la peça té menys del 20% del pes per injecció de la màquina es perd 
capacitat de control, ja que un petit desplaçament pot causat una gran variació a la peça. 

Al contrari d’algunes màquines on es dóna solament en pes per injecció en gr. de PS, al cas 
dels catàlegs de les màquines d’injecció escollides, es donen unes taules amb el pes per 
injecció per a tots els materials i solament s’ha de comprovar aquestes dades amb els pesos 
màxims de cada grup. 

 

  

Peça pes 

màxim ABS[g] 
Capacitat  

màquina ABS[g] 
Peça pes 

màxim POM[g] 
Capacitat  

màquina POM[g]
Peça pes 

màxim PP[g] 
 Capacitat 
màquina PP[g] 

Grup 1 297,6 488 - - - - 

Grup 2 - - 176,89 287 148,51 185 

Taula 6.4 Selecció del pesos per injecció 
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Pressió d’injecció  

La pressió és la resistència a fluir, i mentre més resistència s’oposi al flux, per exemple amb 
parets i canals prims, major serà la pressió requerida. La pressió està relacionada amb el 
diàmetre del cargol: si s’injecten articles de paret gruixuda, el més recomanable és tenir un 
cargol de major diàmetre, perquè es requereixen alts pesos a injectar i pressions baixes. En 
canvi per a articles de parets primes és més indicat un cargol de menor diàmetre. 

Com que les parets de les peces del carret no són molt primes i les pressions no han de ser 
especialment altes, les pressions de les màquines triades seran suficients. 

 

6.1.5 Sistemes de manipulació de les peces 

Un cop que ja s’han definit el motllos i les màquines on s’injectaran s’ha d’establir el mètode 
pel qual es manipularan les peces obtingudes.  

Un cop s’ha refredat la peça es produirà l’obertura del motllo i s’expulsarà la peça mitjançant 
el sistema d’expulsors. La manipulació de la peça es podrà realitzar de dues maneres: 

 Descarrega automàtica amb un robot  

 Caiguda lliure de la peça  

Al grup 1 les peces són més grans i la caiguda lliure causaria danys a les peces i s’ha optat 
per instal·lar-hi uns robots a les màquines d’injecció, els quals hauran de retirar les peces 
acabades del motllo i dipositar-les en una cinta transportadora. Els robots són ideals per 
recollir i dipositar les peces de manera acurada i per tant ofereixen més seguretat que 
l’expulsió per caiguda. El robot seleccionat és el MULTILIF 720 que correspon a la màquina 
Arburg 720S. 

En canvi al grup 2 les peces són molt més petites i la caiguda lliure no causarà danys i a més 
a més el temps de cicle serà més curt estalvia el temps en que el robot ha d’agafar la peça i 
extreure-la del motllo, per tant es decideix que les peces d’aquest grup es desemmotllin per 
caiguda lliure.   
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6.1.6 Característiques de les màquines d’injecció escollides 

A la taula 6.5 es presenten les característiques principals de les màquines d’injecció i les 
unitats d’injecció escollides per fabricar les peces de cada grup. 

 

 Grup 1 Grup 2 

Màquina triada Arburg 720S  Arburg 470A 
Unitat d’injecció triada 1300 400 
EUROMAP[KN/cm3*kbar] 3200-1300 1000-400 
F tancament[KN] 3.200 1000 

Llum entre columnes [mm*mm] 720 x 720 470x470 

Mida dels plats  [mm*mm] 1040 x 1040 637x637 

Potència total [KW] 70,5 31 
Diàmetre cargol [mm] 55 45 
Volum d’injecció [màx. cm3] 558 254 
Pes injecció [gr. PS] 510 232 
Pes injecció [gr. ABS] 488 223 
Pes injecció [gr. POM] 630 287 
Pes injecció [gr. PP] 406 185 
Pressió injecció[kbar] 2,38 1,58 
Pes net màquina[Kg] 17.000 5.400 
Dimensions X-Y 6.715-2.245 4.830-1.645 
Alçada màquina 2.340 2.050 

Taula 6.5 Característiques de les màquines d’injecció escollides 
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6.2 Fabricació de l’estructura d’alumini 

Tal i com s’ha descrit a l’apartat 4.3, l’estructura d’alumini està formada per cinc tubs 
d’alumini classificats en dos tipus de perfil: rectangular arrodonit i el perfil circular de diàmetre 
exterior de 22 mm.  

Les operacions de conformat que s’han de realitzar als tubs són: extrusió, tall, punxonat i 
corbat. L’objectiu d’aquest apartat serà saber quines operacions s’han de realitzat a la planta 
i quines operacions s’han de subcontractar. 

6.2.1 Fabricació o subministrament dels tubs  

Pel que fa a l’obtenció dels tubs que conformaran l’estructura del carret, el procés més comú 
per obtenir-los és l’extrusió. 

L’extrusió és un procés de conformació per deformació plàstica que consisteix en emmotllar 
metalls i aliatges, en calent o en fred, per compressió a grans pressions en un recipient 
obturat per un extrem amb una matriu o filera que presenta un orifici amb les dimensions 
aproximades del producte que es vol obtenir i per l’altre extrem un disc massís, anomenat 
disc de pressió. Per a l’obtenció dels tubs d’alumini per l’estructura hi ha dues alternatives : 

 Extrusió en taller propi 

 Subministrament d’una empresa especialitzada 

Per tal de triar l’opció més adient, es fa un estudi de saturació d’una extrusora encarregada 
de produir els tubs per l’estructura i les barres per les peces mecanitzades. 

• Tubs estructura [m/any]: Metres de tub d’alumini 6063 necessaris per la                 
                                 fabricació dels tubs de la estructura del carret. 

• Tubs/barres mecanitzat [m/any]: Metres de tub d’alumini 6082 consumit per              
                                            la fabricació de les peces mecanitzades. 

• Velocitat extrusió tubs alumini 6063 = 50 m/min, dada extreta de [2]. 

• Velocitat extrusió tubs/barres alumini 6082 = 12 m/min, dada extreta de [2]. 

Saturació extrusora = 

1any
225dies

hora  1
60min

dia 1
producció hores 16

12[m/min]
[m/any] mecanitzat  barres / Tubs

50[m/min]
[m/any] estructura Tubs

·⋅

+
 (Eq. 6.5) 
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Any 2009 2010 2011 2012 2013 
Producció [carrets/any] 50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 
Tubs estructura [m/any] 246.500 369.750 493.000 739.500 986.000 
Tubs/barres mecanitzat [m/any] 8.860 13.290 17.720 26.580 35.440 
Saturació extrusora 2,62% 3,94% 5,25% 7,87% 10,50% 

Taula 6.6 Càlcul de la saturació de la extrusora 

Les raons per les quals es tria el subministrament enlloc del l’extrusió pròpia són les 
següents: 

♦ En l’estudi de saturació (Tala 6.6) d’una extrusora prenent les necessitats de tubs i 
barres d’alumini la saturació màxima és d’un 10%; és molt baixa i la màquina estaria 
gairebé sempre parada. 

♦ Dels dos tipus de perfils, un és estàndard i l’altre és molt senzill, a més tots dos són 
de mida petita i d’alumini 6063 que és el més comú per a perfils, i per tant al mercat 
hi haurà molts proveïdors amb maquinaria i tècnica suficient per subministrar-nos i 
oferir-nos un preu competitiu. 

Donat que s’ha triat el subministrament del tubs de proveïdor especialitzat es fa un estudi 
dels productes que hi ha al mercat. 

Subministrament dels 3 tubs de perfil circular de diàmetre de 22 mm d’ alumini 6063 

Els proveïdors de perfils d’alumini disposen de tubs en estoc d’aquest aliatge de tots els 
diàmetres tallats a 6 m inclòs el de 22 mm, sota comandes mínimes poden subministrar tubs 
d’altres aliatges o tallats a longituds específiques, al següent punt es decideix si és més 
recomanable comprar tubs de 6 metres o tallats a longitud específica. 

Subministrament de tubs de perfil rectangular arrodonit d’alumini 6063 

Al mercat no es poden trobar perfils rectangulars arrodonits ja que han estat dissenyats 
exclusivament pel carret motoritzat. Per tant s’haurà de fabricar el utillatge especial per a que 
pugui ser extruït aquest perfil. Aquest utillatge és una filera que el proveïdor el col·locarà a la 
premsa d’extrusió i permetrà obtenir el perfil desitjat. 
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6.2.2 Tall dels tubs 

Pel subministrament dels tubs el proveïdor pot vendre els tubs de dues maneres. 

 Longitud estàndard de 6 metres 

 Tallats a la longitud desitjada 

El proveïdor d’alumini realitza el tall dels perfils amb una serra circular de manera 
automatitzada a la sortida de la extrusora. Si es vol tallar els perfils en taller propi s’ha 
d’utilitzar un equip de tall que alimentant-lo de perfils els talli de manera automàtica, ja que 
sinó serà més rendible que el proveïdor ens subministri els perfils tallats. A continuació es 
calcula la saturació d’un  equip de tall de perfils d’alumini de la marca FAT a partir de 
l’equació 6.6, la saturació és la divisió del temps total ocupat (temps d’avanç més els temps 
de tall dels tubs) entre el temps de producció anual.   

• Tubs estructura [m/any], metres de tub d’alumini 6063 necessaris 

• tcPC      = 1,96 s, temps de tall dels tubs circulars 

• tc PRA   = 2,83 s, temps de tall dels tubs de perfil rectangular arrodonit 

• V avanç = 60 m/min 

1
225

 1
60

1
16

produccióproduccióestructura Tubs

 tall de equip Saturació
·

60
··3

60
··3

⋅

++
=

PRAtPCt
Vavanç

cc

  (Eq.6.6) 

[any]
[dies]

 [hora]
[minuts]

 [dia]
producció]  [hores 

s/min
ny][carrets/as/tubttubs/carre

s/min
any]·[carrets/s/tubttubs/carre

m/min
 m/any

 tall de equip Saturació
·

][
]·]·[[·

][
]]·[[

][
][

⋅

+
=

 (Eq.6.7) 

 
Any 2009 2010 2011 2012 2013 
Producció 50.000 75.000 100.000 150.000 200.000
Tubs estructura [m/any] 246.500 369.750 493.000 739.500 986.000
Saturació equip tall 7,65% 11,48% 15,31% 22,96% 30,61%

Taula 6.7 Càlcul de la saturació de l’equip de tall de perfils d’alumini 
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Finalment s’opta pel subministrament de tubs tallats a la longitud volguda 

♦ A l’estudi de saturació de l’equip de tall la saturació màxima és d’un 30%, la qual és 
baixa i la màquina estaria molt de temps parada. 

♦ La màquina és de mides molt grans i solament estaria justificada amb una saturació 
alta. 

6.2.3 Operacions de punxonat  

Primerament s’havia de decidir si el foradat s’havia de fer abans o després del corbat. 
Normalment es realitzen els foradats abans dels corbats ja que és més fàcil foradar un tub 
recte que en tub corbat, excepte als tubs que tenen forats molt a prop del corbat i es vol tenir 
un diàmetre exacte, ja que el corbat modifica el diàmetre dels forats propers. Com que als 
tubs d’aquest carret no es dóna aquesta situació, es creu convenient que el foradat es realitzi 
abans que el doblegat. 

Per tractar de fer tots el forats en una sola fase hi ha algunes alternatives: 

 Foradadora de columna 

 Foradadores de columna en línea 

 Punxonadora control numèric 

 Maquina transfer de punxonat  

 Unitats hidràuliques de punxonat en línea 

Pel foradat es tenen moltes alternatives la primera observació és que tots els perfils tenen 
forats i al cas del tub de la bossa n’hi ha 10 i en tots tubs n’hi ha 28, donat el gran nombre de 
forats caldrà trobar màquines que puguin fer diversos forats alhora, per tal de reduir el temps 
de tall. 

Les foradadores de columna individuals i en línea s’utilitzen al mecanitzat de tubs per 
realitzar talls rectes sense embotiment, però per aquest projecte uns forats amb tall recte 
poden ser perillosos a l’hora del muntatge i per tant els forats s’haurien d’aixamfranar 
després del foradat, el que fa que les foradadores no siguin útils per realitzar els forats del 
carret.      

En canvi les punxonadores són àmpliament utilitzades al mecanitzat del tub metàl·lic per 
realitzar talls amb una mica d’embotiment, a més el seu temps de cicle és molt petit. També 
poden realitzar simultàniament operacions de punxonat, tall i aixamfranat. 
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Les punxonadores de control numèric es caracteritzen per tenir avanç automàtic conduït per 
motor elèctric, en algunes màquines també es pot controlar la posició angular per tal de fer 
forats al tub que no estiguin en línea recta. Estan dissenyades per sèries llargues de tubs 
amb un major nombre de forats del mateix tipus. A més tenen diferents opcions, com la 
càrrega automàtica, el sistema de revisió de la longitud del tub o capçal amb dos punxons.  

Les màquines transfer de punxonat,  carreguen el tub, punxonen i descarreguen el tub de 
manera totalment automàtica, el que permet unes altes produccions de fins a 1.000 tubs per 
hora. Els cinc tubs de l’estructura són diferents i per tant s’haurien de comprar cinc màquines 
transfer el que suposa una inversió massa gran i una producció molt per sobre de la 
necessària.  

Finalment s’opta per unes unitats hidràuliques de punxonat en línea a les quals l’operari 
introduirà el tub, accionarà el sistema i finalment podrà extreure el tub punxonat. Els cinc tubs 
tenen unes mesures i uns forats diferents en diverses posicions, per tant calen cinc línies de 
punxonat ja que com es pot observar a la figura 6.2 les unitats de punxonat són de grans 
mides i si es volgués aprofitar una línea per dos tubs el canvi d’utillatge seria molt complicat.  

 

Figura 6.2 Unitats hidràuliques de punxonats sobre un rail 
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6.2.4 Operacions de corbat 

Per tal de realitzar els corbats dels tubs es pensa amb les corbadores de control numèric, de 
les quals n’hi ha de tres tipus:  

 Corbadora de control numèric 1 eix ( corbat) 

 Corbadora de control numèric 2 eixos ( corbat i avanç) 

 Corbadora de control numèric 3 eixos ( corbat, avanç i rotació tub) 

La corbadora de control numèric 1 eix amb selector mecànic de posicions, facilita el treball de 
realitzar diverses corbes en un mateix tub. Primerament amb topalls mecànics permet 
controlar la distància entre corbes i  controla per control numèric l’eix del corbat.  

Una corbadora de control numèric de dos eixos és la que també s’ha automatitzat l’avanç del 
tub i la intervenció de l’operari es limita a orientar el tub fins l’enclavament del sistema disc - 
lleva que fixa la posició del plànol i prémer el pedal al inici de cada corba.  

Les corbadores de control numèric són de funcionament totalment automàtic, redueixen la 
manipulació a la càrrega i descàrrega del tub. Que són operacions que també es podrien 
automatitzar si es volgués. Aquestes a diferència de les anteriors la taula de posicionament 
està totalment automatitzada i permet avançar i girar el tub de la manera que es vulgui. 

Pels corbats dels tubs del carret s’opta per una corbadora de control numèric de 3 eixos 
(figura 6.3), ja que aquesta  redueix al màxim les manipulacions de l’operari i els temps de 
corbat. 

 

Figura 6.3 Corbadora control numèric 3 eixos Tejero 
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Al mercat s’ha trobat una corbadora de dos capçals (figura 6.4) capaç de realitzar dos 
corbats alhora, simplement s’hi han de col·locar 1 o 2 tubs en posició horitzontal i la màquina 
corba el tub en forma de “U”. 

Els seus avantatges principals són: el seu menor cost i que realitza els dos corbats de 
manera més ràpida que un corbadora de control numèric. El seu desavantatge és que 
únicament pot realitzar dos tipus de corbat. 

 

 

Figura 6.4 Màquina corbadora de dos capçals 

A continuació es presenta una taula amb les característiques de tots els tubs i amb quines 
màquines es poden conformar. 

 

Denominació Referència Nº 
peces

Nombre de 
angles  Perfil Corbadores 

possibles 

Mànec  TUB-01 1 2x90º  Rectangular 
arrodonit 

Dos capçals 
CNC  

Tub bossa  TUB-02 1 2x90º Rectangular 
arrodonit 

Dos capçals 
CNC 

Tub safata TUB-03 1 2x90º Circular 
Ø=22mm 

Dos capçals 
CNC 

Tub posterior TUB-04 1 2x90º + 2x30º Circular 
Ø=22mm 

Dos capçals 
CNC 

Tub caixa TUB-05 2    2x90º x 1x90º Circular 
Ø=22mm CNC  

Taula 6.8 Característiques tubs i corbadores possibles a utilitzar 
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Un cop es coneixen les corbadores que s’utilitzaran s’ha de decidir quins corbats es 
realitzaran en cadascuna d’elles. El tub caixa únicament es pot conformar amb la corbadora 
de CNC, per tant aquesta màquina és imprescindible i la primera alternativa serà doncs 
corbar tots els tubs amb aquesta màquina, però es pensa en dues alternatives més on 
s’utilitzi també la corbadora de dos capçals. Els càlculs detallats de màquines necessàries 
segons les alternatives es troben a l’annex H.3.2. 

Alternativa 1 - Realitzar tots els corbats amb la corbadora de control numèric 

En aquesta alternativa es realitzen tots els corbats a la corbadora de control numèric de 3 
eixos, com que es corben els dos tipus de tub a les mateixes màquines és necessari el canvi 
d’utillatge.  

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Corbadores CNC 
necessàries 0,48 0,72 0,96 1,44 1,93 

Taula 6.9 Corbadores necessàries en l’alternativa 1 

Alternativa 2 - Realitzar els corbats dels tubs circulars amb corbadora CNC i els 
corbats dels tubs rectangulars arrodonits amb la corbadora de dos capçals 

Donat que existeix una màquina especial per fer els corbats en forma de “U” que és més 
barata i ràpida que una de CNC, es proposa que es corbin els dos tubs rectangulars 
arrodonits en aquesta màquina, d’aquesta manera s’intenta disminuir la inversió i la ocupació 
de les màquines, i a més a més no és necessari el canvi d’utillatge. 

Però com s’observa a la taula es necessiten dues corbadores de CNC i una de dos capçals, 
per tant no es millora la situació anterior. 

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Corbadores dos capçals 
necessàries 0,12 0,18 0,24 0,36 0,48 

Corbadores CNC 
necessàries 0,31 0,47 0,62 0,93 1,25 

Taula 6.10  Corbadores necessàries en l’alternativa 2 
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Alternativa 3 - Realitzar els corbats dels tubs circulars: caixa i posterior amb 
corbadora CNC i els corbats dels tubs rectangulars arrodonits i el tub safata circular 
amb la corbadora de dos capçals 

Com que l’objectiu és obtenir que hi hagi dos corbadores: una CNC i una de dos capçals en 
l’última alternativa es proposa que en corbadora de dos capçals es corbin els tubs 
rectangulars arrodonits i el tub safata. A diferència de l’alternativa anterior és necessari el 
canvi d’utillatge a la corbadora de dos capçals. 

La taula reflexa que s’ha aconseguit l’objectiu ja que únicament són necessàries dues 
corbadores, una de cada tipus. 

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Corbadores dos capçals 
necessàries 0,19 0,29 0,39 0,58 0,77 

Corbadores CNC 
necessàries 0,24 0,36 0,48 0,71 0,95 

Taula 6.11 Corbadores necessàries en l’alternativa 3 

Selecció alternativa de les màquines de corbat escollides 

Com s’ha vist en aquest apartat per tal de corbar els cinc tubs del carret calia una corbadora 
de control numèric ja que el tub caixa no pot ser corbat en una corbadora de dos capçals. 
Amb l’alternativa 1 s’ha vist que calen dues màquines a partir del tercer any i s’ha pensat en 
utilitzar una corbadora de dos capçals com segona màquina repartint el tubs ambdues 
màquines, ja que és una màquina més barata. Per aquest motiu a la segona alternativa 
s’han classificat els tubs segons el seu perfil i així no és necessari el canvi d’utillatge, però el 
nombre de màquines necessàries és superior a l’alternativa 1 i per tant s’ha de descartar. 

Finalment amb l’alternativa 3 s’ha aconseguit que les màquines necessàries fossin: una de 
control numèric necessària per corbar el tub caixa i una de dos capçals més barata, per tant 
és l’alternativa escollida.  
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6.2.5 Tubs conformats amb la corbadora de dos capçals  

En aquest grup s’inclouen tres tubs: el mànec (figura 6.5), tub bossa i tub safata. Aquests 
tubs solament tenen dos corbats d’angles rectes i uns forats en línea recta en l’eix de la 
peça. Els dos primers són de perfil rectangular arrodonit i el tercer de perfil circular. 

 

 

Figura 6.5 Imatge 3D del mànec 

Fase 10 Punxonat 

Per realitzar el punxonat dels tubs d’aquest grup, l’operari agafarà el tub, el fixarà a la 
punxonadora corresponent pel tub i després de que aquesta l’hagi punxonat, l’operari el 
retirarà. 

Fase 20 Corbat 

Els tres tubs d’aquest grup tenen 2 corbats de 90º i s’ha escollit la corbadora de dos capçals 
per realitzar-los. L’operari agafarà el tub o tubs, els fixarà a la corbadora i aquesta corbarà els 
dos angles del tub alhora i un cop hagi corbat el tub l’operari retirarà el tub corbat. 

S’ha de tenir en compte que el mànec i el tub bossa són de perfil rectangular arrodonit i el tub 
safata és de perfil circular, per tant al moment que es vulguin corbar tubs de diferents tipus 
de perfil s’hauran de canviar els capçals de la màquina. 

La corbadora de dos capçals és capaç de corbar dos tubs alhora quan es tracten de tubs 
circulars, per tant pel tub safata l’operari haurà de fixar dos tubs a la màquina.  
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6.2.6 Tubs conformats amb la corbadora de control numèric 

En aquest grup s’inclouen dos tubs: el tub caixa (figura 6.6) i el posterior. Tots dos són de 
perfil circular.  El primer té tres corbats i forats que no estan en línea recta i el segon té 
quatre corbats i dos forats en línea recta. 

 

Figura 6.6 Imatge 3D del tub caixa 

Fase 10 Punxonat 

Per realitzar el punxonat dels tubs d’aquest grup, l’operari agafarà el tub el fixarà a la 
punxonadora corresponent i després de que aquesta l’hagi punxonat, l’operari el retirarà. Al 
cas del tub caixa com que els forats no estan en línea recta la punxonadora disposarà 
d’unitats de hidràuliques de punxonat  vertical i horitzontal. 

Fase 20 Corbats 

La corbadora de control numèric de 3 eixos és de funcionament totalment automàtic i per tant 
les úniques operacions que farà l’operari seran la càrrega i la descarrega. Un cop carregat el 
tub, la màquina avança, gira i corba el tub segons s’hagi programat. 

Com que els dos tubs són de perfil circular del mateix diàmetre no serà necessari el  canvi 
d’utillatge en cap moment. 
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6.3 Fabricació de les peces mecanitzades 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 4.4, al carret hi ha dos tipus de peces mecanitzades; eixos 
i engranatges. D’una banda, d’engranatges n’hi ha de dos tipus: cilíndrics i cònics. D’altra 
banda, d’eixos també n’hi ha dos tipus: els eixos unió tubs (que tenen un forat passant) i 
l’epicicloïdal (que no té forat passant). Per tant, a l’hora d’estudiar els processos de fabricació 
s’han classificat les 7 peces mecanitzades en quatre grups: 

• Engranatges cilíndrics amb dentat recte 

• Engranatge cònic amb dentat recte 

• Eixos unió tubs 

• Eix epicicloïdal 

Als següents apartats s’estudia per grups d’una manera conceptual les alternatives a les 
diverses fases dels  processos de fabricació i s’escull la més adient en cada cas. A l’annex 
“D” es descriuen detalladament totes les operacions a les fulles de ruta i fase de totes les 
peces i a l’annex “F” es calculen els temps de mecanitzat per totes les operacions. 

6.3.1 Engranatges cilíndrics amb dentat recte 

En aquest grup d’engranatges hi ha tres peces: engranatge Z26, engranatge planetari i 
engranatge Z10, que tenen un disseny semblant amb uns forats a l’interior i un dentat recte a 
l’exterior. A la figura 6.7 es pot veure una imatge d’un dels engranatges el z26. 

 

Figura 6.7 Imatge 3D de l’engranatge z26 cilíndric amb dentat recte  
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Material de partida 

A l’apartat 4.4.1 s’ha escollit l’alumini 6082 com a material de partida per a les peces 
mecanitzades i per realitzar les primeres operacions al torn, d’aquest grup de peces es pot 
partir de: 

 Peça de forja 

 Barra cilíndrica extrudida  

 Tub extruït  

Si es parteix d’una peça de forja, a l’hora de mecanitzar: es desaprofita menys material, 
s’utilitza menys temps i les eines es gasten menys. Però com es pot comprovar a les fulles 
de fase de l’annex D totes aquestes peces són molt petites i el volum de ferritja és molt petit. 
Si es parteix de forja s’estalvia material, però s’haurien de fabricar uns motllos, l’alimentació 
del torn hauria de ser manual o automatitzat amb un robot enlloc d’un alimentador de barres i 
el temps de càrrega seria major i per tant caldrien més torns. 

Per comprovar si és viable partir de forja per les peces d’aquest grup s’ha fet un càlcul de 
l’estalvi d’alumini per l’engranatge Z26, que és l’engranatge on el volum de ferritja és major. 
A partir de l’equació 6.8 s’ha establert l’estalvi anual el qual no és suficientment considerable 
per pensar de partir de peces de forja. 

Estalvi Al[€] = Nº peces· densitat  Al ][ 3cm
kg

* Volum Al estalviat * Preu][ 3cm ]€[
kg

* Producció (Eq. 6.8) 

 
Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Producció carrets 50.000 75.000 100.000 150.000 200.000
Estalvi en alumini 
peça forja Z26 [€] 2.361 3.542 4.723 7.084 9.446

Taula 6.12 Estalvi en € de alumini si es parteix de peça forja enlloc de tub pel  Z26 

Si es parteix de barres cilíndriques d’alumini 6082, són de mesures estàndard i el proveïdor 
en té en estoc, per tant simplement s’haurien de demanar a aquest.  En canvi si es parteix de 
tub extruït s’estalvia material, eines i ocupació dels torns, però s’ha de fer una inversió en 
fileres d’extrusió, ja que les mesures d’aquests tubs no són estàndard i el proveïdor no té 
fileres amb aquestes mesures. 
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Per tal d’esbrinar si és millor partir de barres cilíndriques o tubs extruïts, s’ha plantejat que el 
material de partida siguin barres cilíndriques per a totes les peces i a l’apartat 6.3.5 es 
realitza un estudi de alternatives i es decideix quina és l’opció més econòmica. 

 Alternativa A - Barra cilíndrica extruïda (Hipòtesis) 

 Alternativa B - Tub extruït  

Fase 10 Torn CN 

Un cop decidit que el material de partida és una barra cilíndrica, s’ha estudiat que totes les 
operacions al torn d’aquest grup d’engranatges es podran fer en una sola fase gràcies als 
canvis d’eina automàtics del torn. El mecanitzat dels engranatges s’havia de decidir entre 
dues alternatives. 

 Tallat al torn amb fresa mare en eix rotatiu. 

 Tallat en una talladora  amb fresa mare. 

S’ha decidit que les operacions de tallat d’engranatges cilíndrics es realitzaran al torn de 
control numèric (Figura 6.8), perquè d’aquesta manera es poden realitzar totes les 
operacions en una màquina de manera automatitzada i sense manipulació obtenim les 
peces totalment mecanitzades.   

 

Figura 6.8 Exemple de tallat d’engranatge al torn de control numèric 

A continuació es descriuen les operacions comunes al torn de control numèric de tots els 
engranatges d’aquest grup, incloent-hi el tallat dels engranatges. 
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1. Refrentar  

2. Mandrinat exterior 

3. Foradat amb broca 

4. Mandrinat interior per aconseguir un acabat de IT7 

5. Tallar engranatge recte amb fresa mare 

6. Segat de la peça 

6.3.2 Engranatge cònic amb dentat recte  

Al carret hi ha quatre engranatges cònics de dentat recte iguals que formen el diferencial.  A 
la figura 6.9 se’n mostra una imatge 3D. 

 

Figura 6.9 Imatge 3D de l’engranatge cònic de dentat recte z19 

Material de partida 

Per poder realitzar les primeres operacions al torn es pot partir de: 

 Peça de fosa 

 Barra cilíndrica extruïda 

 Tub extruït  

Com al grup anterior partir de peça de fosa no és viable perquè el volum de ferritja és molt 
petit. Per tal d’esbrinar si és millor partir de barres cilíndriques o tubs extruïts, s’ha plantejat 
que el material de partida siguin barres cilíndriques peces i a l’apartat 6.3.5 es realitza un 
estudi de alternatives i es decideix quina és l’opció més econòmica. 
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Fase 10 Torn CN 

Pel que fa a les operacions al torn numèric són les mateixes que les del grup anterior, amb 
l’única diferencia que el mandrinat exterior haurà de ser en forma cònica, perquè d’aquesta 
manera s’hi podrà tallar l’engranatge cònic. 

1. Refrentar  

2. Mandrinat exterior en forma cònica 

3. Foradat amb broca 

4. Mandrinat interior per aconseguir un acabat de IT7 

5. Segat de la peça 

Fase 20 Tallat engranatge cònic 

El tallat d’engranatge cònic no es pot realitzar al torn com en el cas dels engranatges 
cilíndrics, per tant s’ha de fer en una màquina especial.  

Per realitzar l’operació de tallat es col·loca i fixa la peça a la talladora d’engranatges cònics i 
es realitza el dentat exterior tenint en compte les cotes de la fulla de fase. 

6.3.3 Eixos unió tubs 

En aquest grup d’eixos hi ha dos peces: eix unió tubs 1 i eix unió tubs 2, aquests tenen un 
disseny semblant amb un mecanitzat en l’exterior i un forat passant a l’interior. A la figura 
6.10 es pot veure una imatge de l’eix unió tubs 2. 

 

Figura 6.10 Imatge 3D de l’eix unió tubs 2 
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Material de partida 

Per poder realitzar les primeres operacions al torn es pot partir de: 

 Peça de fosa 

 Barra cilíndrica extrudida 

 Tub extruït 

Per les mateixes raons que als grups anterior partir de peça de fosa no és viable perquè el 
volum de ferritja és molt petit. Per tal d’esbrinar si es millor partir de barres cilíndriques o tubs 
extruïts, s’ha plantejat que el material de partida siguin barres cilíndriques peces i a l’apartat 
6.3.5 es realitza un estudi de alternatives i es decideix quina és l’opció més econòmica. 

Fase 10 Torn CN 

Pel que fa a les operacions al torn numèric es poden fer totes les operacions a la mateixa 
fase i són les següents: 

1. Refrentar  

2. Mandrinat exterior  

3. Foradat interior 

4. Segat de la peça 

6.3.4 Eix epicicloïdal 

L’eix epicicloïdal és la peça que girarà degut a la rotació dels engranatges planetaris i 
transmet aquesta rotació al engranatge z26. Als  tres petits eixos de darrera hi van fixats els 
planetaris i a la part de davant hi va fixat l’engranatge z26. A continuació es pot veure una 
imatge 3D de l’eix epicicloïdal.  

 

 

Figura 6.11 Imatge 3D de l’eix epicicloïdal 
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Material de partida 

Per poder realitzar les primeres operacions al torn es pot partir de: 

 Peça de forja  

 Barra cilíndrica extrudida 

Per comprovar si és viable partir de forja per les peces d’aquest grup s’ha fet un càlcul de 
l’estalvi d’alumini. A partir de l’equació 6.9 s’ha establert l’estalvi anual el qual és més gran 
que en les altres peces i a més també hi haurà un estalvi en eines i temps de tall. Però per tal 
d’alimentar el torn amb peces forjades la càrrega haurà de ser manual o amb un sistema 
automàtic que incrementarà el temps de càrrega i la inversió. En aquest cas l’estalvi en 
material tampoc és suficientment gran per pensar en partir de peces de forja i es decideix 
partir de barra cilíndrica.   

Estalvi Al[€] = Nº peces· densitat  Al ][ 3cm
kg

* Volum Al estalviat * Preu][ 3cm ]€[
kg

* Producció (Eq. 6.9) 

 
Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Producció carrets 50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 
Estalvi en alumini 
peça forja Z26 [€] 6.342 9.513 12.684 19.025 25.367 

Taula 6.13 Estalvi € d’alumini si es parteix de peça forja enlloc de tub pel eix epicicloïdal 

Fase 10 Torn CN 

Pel que fa a les operacions al torn numèric es poden fer totes les operacions a la mateixa 
fase i són les següents: 

1. Refrentar  

2. Mandrinat exterior  

3. Ranurats 

4. Segat de la peça 
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Fase 20 Fresat dels tres petis eixos 

Per realitzar l’operació de fresat dels tres eixos petits es col·loca i fixa la peça a la fresadora. I 
a continuació es realitzen les següents operacions. 

1. Planejar superfície 

2. Perfilar els tres petits cilindres 

3. Fresar la cavitat 

4. Segar la peça 

6.3.5 Selecció alternativa del material de partida 

Per a les 6 peces mecanitzades del conjunt que tenen un forat interior, en primer lloc s’ha 
descartat l’opció de partir de peça de forja, ja que el material estalviat era molt poc, i per tant 
s’havia de decidir entre barra o tub. Per tal de realitzar un estudi complert s’ha fet la hipòtesis 
de partir de barra cilíndrica i d’aquesta manera es pot saber quin és l’estalvi en material, 
eines i ocupació de les màquines 

 Alternativa A - Barra cilíndrica extrudida (Hipòtesis) 

 Alternativa B - Tub extruït  

A l’annex D, s’han fet les fulles de fase per les peces mecanitzades suposant que el material 
de partida són barres i a l’annex E.2 s’han fet els càlculs de temps d’ocupació del torn per 
totes les operacions i s’ha obtingut els temps totals per les dues alternatives (taula 6.14), en 
l’alternativa B on es parteix de tubs no es considera el temps de foradats i per tant el temps 
total de les operacions és menor. 

 

  

Refrentats 
ranurats i 
segats 

Cilindrats i 
mandrinats 

Foradats
Tallat 
engranatges 

Total 
operacions 
torn   
Alternativa A 
(Barres) 

Total 
operacions 
torn   
Alternativa B 
(Tubs) 

t tot [s/carret] 112,96 148,7 100,86 34,13 396,65 295,79 

Taula 6.14 Resum del temps d’ocupació del torn segons l’alternativa  
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A partir de les dades obtingudes a l’annex E.2, s’han calculat els torns necessaris i la seva 
ocupació en l’annex H.2 per a les dues alternatives, com es pot comprovar a la taula 6.15, el 
nombre de torns necessaris en l’alternativa B és menor a partir del 2010 i al 2013 es 
necessiten 2 torns menys. 

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Torns CN necessaris 
Alternativa A (Barres) 1,53 2,30 3,06 4,59 6,12 

Ocupació dels torns 
Alternativa A (Barres)  76,5% 76,5% 76,5% 91,8% 87,4% 

Torns CN necessaris 
Alternativa B (Tubs) 1,14 1,71 2,28 3,42 4,56 

Ocupació dels torns 
Alternativa B (Tubs) 57,1% 85,6% 76,1% 85,6% 91,3% 

Taula 6.15 Necessitats de torns i la seva ocupació segons les dues alternatives 

A l’annex J.7 s’han calculat els costos per un carret en barres d’alumini per a les dues 
alternatives amb els que s’obté l’estalvi unitari i a partir d’aquest s’ha calculat l’estalvi anual 
en matèria prima a la taula 6.16 si es parteix de tubs enlloc de barres. 

Cost alternativa A (barres) [€/carret] = 1,4703 

Cost alternativa B (tubs)    [€/carret]  = 1,4127 

Estalvi unitari [€/carret] = Cost alternativa A - Cost alternativa B =0,0575    (Eq. 6.10)  

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL [€] 
Producció  50.000 75.000 100.000 150.000 200.000   

Estalvi 
matèria 
prima 

2.875 4.313 5.750 8.625 11.500 33.063 

Taula 6.16 Estalvi en matèria prima si es parteix de tubs enlloc de barres (alternativa B) 
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Pel que fa al estalvi en eines si es parteix de tubs enlloc de barres, s’ha fet el sumatori de tots 
els temps de tall dels foradats calculats en l’annex E.2.6 i a partir de l’estalvi per carret s’ha 
calculat l’estalvi en eines anual a la taula 6.17. 

• Tc foradats= 26,18 s , és el temps emprat per realitzar els forats de totes les peces. 

• Cost broca ≈ 1,5 €/unitat, cost mitjà aproximat de les broques. 

• Duració = 60 min = 3600 s 

Estalvi = 
unitat]Duració[s/

itat]broca[€/un ·Cost [s/carret] foradatsTc  = 0,0109 €/carret                 (Eq. 6.11) 

 
Any 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL [€] 

Producció  50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 
Estalvi eines 545 818 1.091 1.636 2.182 6.272

Taula 6.17 Estalvi en eines si es si es parteix de tubs enlloc de barres (alternativa B) 

Per tal que el proveïdor de tubs alumini sigui capaç de subministrar tubs amb les mesures 
desitjades s’haurà de fer una inversió en fileres ja que els tubs no són de mesures estàndard, 
a continuació es presenta el cost de les fileres. 

Cost 1 filera   = 3.000 € 

Cost 6 fileres = 18.000 € 

 

Finalment s’escullen els tubs com a material de partida per a les peces mecanitzades 
(Alternativa B) , ja que l’estalvi en torns, material i eines és superior al cost de les fileres. 
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7 Distribució en planta 

En aquest apartat es calcula les necessitats de màquines, personal i espai per tal d’assolir la 
producció proposada de les peces. Tenint en compte les màquines, el flux de matèria prima, 
productes semielaborats i productes acabats, i sumant-hi els equipaments es fa un 
distribució en planta. Cal considerar que la fàbrica treballarà a dos torns de 8 hores i 225 dies 
del any. 

7.1 Necessitat de màquines 

Els càlculs detallats de les necessitats de màquines es troben en l’annex H, a continuació es 
mostren les fórmules utilitzades i una taula resum de les màquines necessàries i  els 
percentatges d’ocupació. 

A partir dels càlculs de temps de les operacions de mecanitzar en l’annex E i els temps de 
les operacions de conformació del tubs en l’annex F, es pot saber quantes màquines són 
necessàries utilitzant l’equació 7.1 on les màquines necessàries són el resultat de la divisió 
del temps ocupat per realitzar totes les peces en aquella màquina d’un dia entre el temps de 
producció d’un dia. 

1min
60s·

1h
60min·

día 1
producció hores 

[s/carret] tot t · ]
dia

carrets[ diaria Producció
 snecessàrie Màquines =   (Eq. 7.1) 

El càlcul de les màquines d’injecció necessàries és el sumatori per a totes les peces de la 
producció diària per les peces per carret dividit per la capacitat de la màquina i el nombre de 
cavitats del motllo, definides en l’apartat 6.1.1. 

Màquines d’injecció Any i ∑=
j

0  motllo cavitats ·Nº màquina dia Capacitat 
  carret per j"" ·Pecescarrets  dia  Producció

j peça

iany  (Eq. 7.2) 

Un cop s’ha calculat les necessitats de màquines s’ha de calcular el percentatge d’ocupació 
amb la següent fórmula. 

Percentatge ocupació = 100•
 triades màquines Nombre

snecessàrie màquines Nombre    (Eq 7.3) 
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Un cop realitzat aquest càlcul s’ha de comprovar que el percentatge d’ocupació de les 
màquines estigui en un interval correcte, a la decisió del nombre de màquines s’accepten el 
percentatges d’ocupació alts, ja que hi ha un torn lliure en que es podrien fer hores extra si hi 
hagués alguna incidència o un augment de les vendes 

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Venda anual de carrets motoritzats 50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 

Producció diària [225 dies] 222 333 444 667 889 

Màquines d’injecció Grup 1  1 2 2 3 3 

Percentatge ocupació màquines 
injecció Grup 1 69,4% 52,1% 69,4% 69,4% 92,6% 

Màquines d’injecció Grup 2 1 1 2 2 3 

Percentatge ocupació màquines 
injecció Grup 2 57,9% 86,8% 57,9% 86,8% 77,2% 

Torns control numèric  2 2 3 4 5 

Percentatge ocupació torns control 
numèric 57,1% 85,6% 76,1% 85,6% 91,3% 

Talladores d’engranatges cònics 1 1 1 2 2 

Percentatge ocupació talladores 
d’engranatges cònics 42,0% 63,1% 84,1% 63,1% 84,1% 

Fresadora control numèric  1 1 1 1 1 

Percentatge ocupació fresadora 
control numèric 19,3% 29,0% 38,7% 58,0% 77,3% 

Corbadora dos capçals 1 1 1 1 1 

Percentatge ocupació corbadora 
dos capçals 19,3% 29,0% 38,6% 57,9% 77,2% 

Corbadora control numèric 1 1 1 1 1 

Percentatge ocupació corbadora 
control numèric 23,8% 35,7% 47,6% 71,4% 95,1% 

Punxonadores  5 5 5 5 5 

Percentatge ocupació 
punxonadores 1-4 4,9% 7,4% 9,9% 14,8% 19,8% 

Percentatge ocupació 
punxonadores 5 9,9% 14,8% 19,8% 29,6% 39,5% 

Taula 7.1 Màquines necessàries i percentatges d’ocupació  
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7.2 Necessitats de ma d’obra directa 

Sabent que la fàbrica treballarà a dos torns de 8 hores, la quantitat d’operaris que seran 
necessaris dependrà del grau d’automatització dels processos i màquines a les quals els 
tocarà treballar, per tant depenen de les alternatives de fabricació escollides al capítol  6. 

Als torns, degut que s’utilitza al sistema d’alimentació per barra per a totes les peces i el 
sistema automàtic de descàrrega de contraeix, es determina un operari necessari per a cada 
dues màquines.  En canvi, a les talladores i la fresadora de control numèric, la càrrega i 
descàrrega és manual i per tant es fixa en un operari per cada màquina.  

A les màquines d’injecció degut a l’automatització de l’extracció de les peces amb robots és 
necessari un operari per cada dues màquines d’injecció.  

A les corbadores i punxonadores, de la mateixa manera que les talladores i la fresadora, els 
processos de càrrega i descàrrega són manuals per tant es fixa en un operari necessari per 
màquina, però en aquest cas s’ha de tenir en compte les ocupacions de les màquines, 
perquè aquestes no estan saturades.  

Pel que fa al personal de logística taller, referint-nos a les persones que descarregaran les 
matèries primes, emmagatzemaran o aprovisionaran les màquines amb aquestes i retiraran 
el producte acabat, es calculen a partir del volum de producció i la resta de operaris. 

Finalment es presenta a la taula 7.2  un resum de les necessitats de ma d’obra directa 
segons augmenta la producció al llarg del cicle de vida del projecte. 

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Personal de mecanitzat 4 6 6 10 10 

Personal d’injecció 2 2 4 4 6 

Personal de tubs 4 4 4 6 8 

Personal de logística  3 3 4 5 6 

Total mà d’obra directa 13 15 18 25 30 

Taula 7.2 Càlcul de la mà d’obra directa necessària 
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7.3 Necessitats d’espai 

Dels catàlegs s’han obtingut els espais requerits de les màquines i es resumeixen  a la taula 
7.3, a l’hora de distribuir les màquines a la planta s’ha de tenir en compte l’espai necessari 
per tal de poder aprovisionar les màquines amb facilitat i sense que hi hagi riscos 
d’accidents.  

Als torns de control numèric amb alimentador de barres i les màquines d’injecció del grup 1 
són les màquines de dimensions més elevades. Però els torns requeriran de major espai al 
seu voltant ja que hauran de ser alimentats de barres llargues d’alumini pel costat.  

La fresadora de control numèric i la talladora d’engranatges s’alimenten de peces petites 
obtingudes dels torns numèrics, per tant no necessiten d’un gran espai al seu voltant, 
simplement el necessari per treballar sense perills. 

Les corbadores i les punxonadores en línea treballen amb tubs d’una certa longitud, però la 
seva càrrega és frontal. 

Les dimensions en el lay out (figura 7.3) corresponen a les dels catàlegs de les màquines i 
que es resumeixen a la taula 7.3.  

 

Màquines Dimensions 
màquina  [m x m] 

Dimensions 
màquina  [m2] 

Màquina d’injecció Grup 1  6,7 x 2,3 15,5 

Màquina d’injecció Grup 2 4,9 x 1,7 8,5 

Torn control numèric 7,1 x1,9 13,5 

Talladora d’engranatges 
cònics 3,4 x 2,5 8,5 

Fresadora control numèric 2,2x1,4 3 

Corbadora de doble capçal  2,5x1,5 4 

Corbadora control numèric 5,5x1 5,5 

Punxonadores 3x1 4,5 

Taula 7.3 Espai requerit per les màquines 
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Per als magatzems i oficines s’han calculat les necessitats d’espai i s’han resumit a la taula 
7.4.  Aquests espais s’han plasmat en el  lay-out (Figura 7.3) i s’han acotat degudament.  

 

Altres Espai total [m2] 

Magatzem motllos. 18+13,5 

Magatzem barres 25 

Magatzem tubs 24 

Magatzem granza i tremuja 63 

Producte acabat injecció 65 

Producte acabat mecanitzat 33 

Producte acabat tubs 40 

Lavabos 20 

Vestidors 40 

Oficines 80 

Qualitat 40 

Taula 7.4 Espai ocupat per les altres zones  
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7.4 Diagrama de fluxos 

A partir dels processos de fabricació escollits en l’apartat 6, s’ha dibuixat un diagrama de 
fluxos (Figura 7.1), en aquest s’hi pot observar  quin és el recorregut de les matèries 
primeres per les màquines fins a arribar a ser producte acabat.  

 

 

Figura 7.1 Diagrama de fluxos 
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d’injecció 

Peces de 
plàstic 

Barres 
d’alumini 

Torns CN Eixos i 
engranatges 

Fresa CN 

Talladora 
engranatges cònics 

Eix epicicloïdal 

Engranatge z19 

Corbadora dos 
capçals 

Mànec,tub bossa i 
tub safata 

Perfils 
alumini 

Punxonadores 

Corbadora control 
numèric 

Tub  posterior i tub 
caixa 
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7.5 Distribució en planta 

Per realitzar la distribució de planta més idònia s’ha pres com a base el diagrama de fluxos 
de l’apartat anterior, en aquest s’hi observava que hi havia tres línies de flux separades, per 
tal de minimitzar els moviments dels components la planta s’han reflectit aquestes tres línies 
de flux en el lay-out (Figura 7.2). 

La planta per tant s’ha distribuït en tres línies: injecció (color vermell), conformació de tubs 
(color verd) i mecanitzat (color groc), aquestes estan separades per dos passadissos de 2,5 
m d’ample. Les oficines i altres instal·lacions amb una amplada de 4 metres s’han situat en 
un costat per tal de no oposar-se als fluxos de materials, el passadís de davant de les 
oficines és de 3 metres ja que es reserva un espai per la circulació de persones. 

 

Figura 7.2 Lay-out amb els fluxos dels materials 

A la figura 7.3 es pot observar el lay-out acotat i amb les màquines amb les mides dels 
catàlegs. 
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Figura 7.3 Lay-out  (cotes en metres) 

 

 

 

 

 

 

1 Tremuges 6 Magatzem tubs 
alumini 11 Magatzem 

barres 16 Serveis 

2 Motllos 7 Punxonadores 12 Torns control 
numèric 17 Vestidors 

3 Màquines 
d’injecció 1 8 Corbadora control 

numèric 13 Talladora 
engranatges 18 Oficines 

4 Màquines 
d’injecció 2 9 Corbadora dos 

capçals  14 Fresadora 
control numèric 19 Qualitat 

5 Magatzem 
peces plàstic 10 Magatzem tubs 

acabats 15
Magatzem 

peces 
mecanitzades 

  

Taula 7.5  Màquines i zones del lay out 
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8 Estudi econòmic  

Un cop definits les quantitats a fabricar, els processos de fabricació i els medis necessaris, 
es pretén justificar la viabilitat i rendibilitat del projecte mitjançant un estudi econòmic. A partir 
dels ingressos per vendes del conjunt de peces i l’estudi detallat de costos es realitzarà un 
anàlisis de viabilitat utilitzant els paràmetres VAN, TIR i pay back.  

Els estudis detallats de les inversions i els costos es troben als annexos. Per una banda en 
l’annex I es presenta un anàlisis detallat dels càlculs de la inversió inicial i de les inversions al 
llarg de la vida del projecte. D’altra banda en l’annex J es detallen els costos. 

8.1 Inversió inicial i inversions durant el projecte 

Per a la realització del pressupost inicial es consideren totes les inversions en 
infraestructures, maquinària  i accessoris. Donat que en aquest projecte la producció 
s’incrementa al llarg de la seva vida i com ja s’ha vist anteriorment en l’apartat 7.1, a mesura 
que avanci el projecte s’haurà d’adquirir nova maquinària per tal d’absorbir els increments de 
producció, fent necessàries les inversions en maquinaria al llarg del projecte. 

La taula 8.1 mostra la inversió inicial necessària pel inici del projecte i a la taula 8.2 es 
presenten les inversions en maquinaria. A la taula 8.3 es sumen totes les inversions. Els 
elements de la taula 8.1 s’amortitzen a 5 anys i els de la taula 8.2 a 8 anys, s’obté d’aquesta 
manera la taula 8.4 d’amortitzacions. Els càlculs detallats es troben en l’annex “I”.  

 

Element Cost [€] 

Elements logístics 106.100

Motllos injecció grup 1 700.000

Motllos injecció grup 2 1.120.000

Fileres 24.000

Sitja i tremuges  100.000

Útils qualitat  i porta - eines  35.000

Material oficina 60.000

TOTAL 2.145.100

Taula 8.1 Inversió inicial 2009 
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Any Any 0 2009 2010 2011 2012

Inversions en màquines [€] 517.000 200.000 106.000 281.000 106.000

Taula 8.2 Inversions en maquinària  

Any Any 0 2009 2010 2011 2012

Inversions  [€] 2.662.000 200.000 106.000 281.000 106.000

Taula 8.3 Inversions totals 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Amortitzacions elements logístics 
+motllos, útils i altres [€] 

429.020 429.020 429.020 429.020 429.020 

Amortitzacions màquines [€] 64.625 89.625 102.875 138.000 151.250 

Amortitzacions totals [€] 493.645 518.645 531.895 567.020 580.270 

Taula 8.4 Amortitzacions de les inversions 

8.2 Costos 

Es pot  classificar els costos de moltes maneres, una molt comú és la classificació segons la 
seva relació amb el nivell de producció : Variables quan són proporcionals a les vendes o 
fixos quan es mantenen constants encara que les vendes variïn. Aquesta consideració és 
excessivament rígida, ja que normalment al augmentar la producció els costos fixos també 
augmentaran. Per tant, aquesta classificació s’utilitza per: terminis curts de temps (mesos) i 
petites variacions de producció.  

Les altes variacions de produccions fan que no serveixi la classificació de costos fixos i 
variables. Finalment s’ha fet una classificació de costos segons la seva naturalesa,  
considerant tots els costos variables a excepció del lloguer que s’ha considerat un cost fix, ja 
que la nau s’ha dimensionat per a la màxima producció del cinquè any i per tant serà la 
mateixa nau durant tota la duració del projecte fent així que el lloguer sigui fix.   
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Es consideren costos variables: la mà d’obra directa, les eines, el consum energètic, els 
material i el cost de manteniment. Òbviament aquests elements depenen directament de la 
producció, per tant el seu cost incrementarà o decreixerà amb ella. 

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Projecte i auditoria [€] 45.000 - - - - 

Lloguer nau [€] 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 

Mà d’obra indirecta [€] 266.295 266.295 389.700 441.660 493.620 

Mà d’obra directa [€] 324.750 371.514 441.660 605.334 722.244 

Eines i líquids de tall [€] 18.958 28.438 37.917 56.875 75.833 

Consum energètic [€] 28.404 38.839 49.978 61.674 76.560 

Cost material [€] 282.959 424.438 565.918 848.877 1.131.836 

Despeses generals [€] 50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 

Taula 8.5 Costos anuals 

8.3 Ingressos 

La font d’ingressos serà la venda del conjunt de peces fabricades a un preu de 40 €/conjunt i 
tenint en compte les vendes anuals els ingressos seran els mostrats en la taula 8.6. 

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingressos per vendes [€] 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 

Taula 8.6 Ingressos anuals 
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8.4 Estudi de viabilitat econòmica 

En l’estudi de viabilitat econòmica es parteix de l’estudi dels ingressos i despeses que s’han 
fet als apartats anteriors i se simula les comptes de resultats per a tots els anys de duració 
del projecte, obtenint d’aquesta manera els fons generats i fluxos de caixa . A partir del flux 
de caixa s’estudia: la liquiditat, calculant el pay back i la rendibilitat del projecte, calculant el 
VAN i el TIR. 

8.4.1 Càlcul dels fons generats i fluxos de caixa 

Els resultats per a cada any són els que es mostren a la taula de fons generats, que 
contempla tots els ingressos i despeses. Les vendes augmenten tal i com s’ha dit 
anteriorment, les compres també, el personal directe i l’amortització de les màquines en 
adquirir-ne de noves, en canvi el lloguer i la ma d’obra directa es mantenen constants. 

 
FONS GENERATS 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Ingressos  2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
- Cost projecte i auditoria -45.000   
- Cost materials -298.295 -447.443 -596.591 -894.886 -1.193.182
- Cost ma d’obra indirecta -266.295 -266.295 -389.700 -441.660 -493.620
- Cost ma d’obra directa -324.750 -371.514 -441.660 -605.334 -722.244
- Lloguer local -168.000 -168.000 -168.000 -168.000 -168.000
- Despeses eines/líquids de tall -18.958 -28.438 -37.917 -56.875 -75.833
- Despeses energètiques -28.922 -38.645 -49.817 -60.925 -67.405
- Despeses generals -50.000 -75.000 -100.000 -150.000 -200.000
- Amortitzacions -493.645 -518.645 -531.895 -567.020 -580.270
=Benefici Avanç d’impostos   306.134 1.086.020 1.684.421 3.055.300 4.499.446
- Imp./s.s. (35%) -107.147 -380.107 -589.547 -1.069.355 -1.574.806
=Benefici Després d’impostos 198.987 705.913 1.094.873 1.985.945 2.924.640
+ Amortitzacions 493.645 518.645 531.895 567.020 580.270
=Fons generats 692.632 1.224.558 1.626.768 2.552.965 3.504.910

Taula 8.7 Càlcul dels fons generats 

Per tal de calcular els paràmetres de liquiditat i rendibilitat econòmica i s’agafa els fons 
generats de la taula 8.7 i se li resten les inversions al moment en que s’han fet i no com 
amortitzacions, obtenint els fluxos de caixa reals en la taula 8.8. 
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  ANY 0 2009 2010 2011 2012 2013 
+ FONS GENERATS  692.632 1.224.558 1.626.768 2.552.965 3.504.910 
- INVERSIONS -2.662.000 200.000 -106.000 -281.000 -106.000 0 
= FLUX DE CAIXA -2.662.000 892.632 1.118.558 1.345.768 2.446.965 3.504.910 
Flux caixa acumulat -2.662.000 -1.769.368 -650.810 694.959 3.141.924 6.646.834 

Taula 8.8 Càlcul del flux de caixa 

8.4.2 Anàlisis de la liquiditat 

En l’anàlisi de liquiditat econòmica del projecte s’estudia la capacitat d’aquest de transformar 
actius en diners i la rapidesa amb que ho aconsegueix. El pay back és el període al que es 
recupera la inversió inicial i es comencen a obtenir beneficis, per tant mesura la liquiditat, a 
un menor pay back major liquiditat.  

El pay back obtingut a partir del flux de caixa acumulat és de 2 any i 177 dies, és un bon 
període de retorn de la inversió. En l’actualitat la globalització, la volatilitat dels mercats o 
l’avanç de les tecnologies obliguen a tenir períodes curts de retorn de la inversió. Al projecte 
estudiat podria ser que sortissin competidors importants i que modifiquessin la previsió de 
vendes que s’ha fet, i amb un període de retorn llarg no es tindria marge de reacció.  

8.4.3 Anàlisis de la rendibilitat  

Per tal de mesurar la rendibilitat d’un projecte és calculen el VAN i el TIR, que donaran idea 
de la capacitat de generar excedent de fons. 

VAN (Valor Actual Net) - Valor actualitzat de tots el rendiments. Suma dels fluxos de caixa al 
instant zero a una taxa determinada. Aquest indicador pretén mesurar quant de rendible és el 
projecte. Es calcula a partir de la fórmula següent: 

VAN = ∑
= +

n

n
n

n

i
Q

0 )1(
         (Eq 8.1) 

Qn:Flux de caixa en l’any “n” 

n: horitzó del projecte 

i: taxa del cost del capital 
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TIR: Taxa d’interès dels fluxos de caixa que anul·len el VAN (VAN =0).  Aquesta taxa 
d’interès indica el interès màxim pel qual la inversió seria rendible. I per tant indica si la 
inversió és rendible vers altres. 

 
Indicador Valor 

VAN (i=7%) 132.379 

TIR 45,50% 

 

 

 

Taula 8.9 Valors VAN i TIR 

Amb el VAN superior a zero i el TIR molt superior a les taxes d’interès actuals indica que la 
inversió és rendible. 
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9 Estudi d’impacte ambiental 

Segons estableix les directrius de la Unió Europea i la corresponent adaptació que se n’ha 
fet a la legislació Espanyola, és d’obligatori compliment l’entrega d’un estudi d’impacte 
ambiental junt amb el projecte, considerant aquest estudi com el document tècnic que ha de 
presentar el titular del projecte, i sobre la base del qual es produeix la declaració d’impacte 
ambiental. Aquest estudi haurà d’identificar, descriure i valorar de manera apropiada, els 
efectes notables previsibles que la realització del projecte produirà sobre els diferents 
aspectes ambientals; com la salut, els recursos naturals i el medi ambient.  

Una primera consideració bàsica que s’ha de tenir en comte en l’estudi d’impacte ambiental 
del projecte del carret de compra motoritzat es que aquest serà diferent al impacte ambiental 
d’un carret convencional i com ja s’ha comentat en l’apartat 5.1 els principals usuaris seran 
les persones que actualment utilitzen els convencionals, per tant s’ha de fer una comparació 
d’impactes ambientals.  

Aquest nou producte, malgrat de facilitat el transport de la compra als usuaris, tindrà un 
impacte ambiental major que un carret convencional, aquets són els punts a tenir en compte: 

♦ Pel que fa a components i materials, disposa a la seva estructura de components que 
fins ara no hi eren com per exemple: motor, cables, bateria i engranatges que 
dificultaran el procés de desmuntatge i reciclatge. 

♦ A més a més per fabricar aquests components calen més recursos de matèria 
primera i energètics. 

♦ D’aquests components s’ha de prestar una atenció especial a la bateria, la qual és 
molt contaminant i s’ha de procurar que els futurs usuaris la portin a reciclar.  Al 
disseny actual del carret de compra motoritzat la bateria es troba dins de la caixa 
motor i s’ha de desmuntar una carcassa per a la seva substitució o separació. A la 
pròxima evolució serà convenient dissenyar una tapa a la carcassa que permeti 
extreure la bateria amb facilitat com a la majoria de aparells electrònics com el mòbil, 
portàtil,... 

♦ L’energia elèctrica de la bateria del carret s’aconseguirà a partir de xarxa elèctrica, 
per tant, s’estan consumint més recursos energètics.      
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Es considera fora de l’abast del projecte fer un estudi d’impacte ambiental detallat, però es 
farà una descripció de les principals mesures a prendre per evitar, reduir o solucionar els 
efectes negatius més significatius sobre el medi  a les diferents fases del projecte: 

• Avantprojecte i projecte 

• Construcció 

• Operació 

• Desmantellament 

9.1 Avantprojecte i projecte 

Disseny del producte 

El disseny del producte no entra a l’abast del projecte, però el dissenyador ha hagut de tenir 
en compte alguns aspectes per tal de reduir el impacte ambiental en totes les fases del 
projecte.  Per tant s’han escollit materials reciclables i de desmuntatge el més fàcils possible. 

 Disseny del procés 

Al disseny del procés de fabricació el criteri econòmic és el més important a l’hora d’escollir 
l’alternativa més adient, al cas estudiat es pot considerar correcte, perquè un menor cost 
implicarà una menor necessitat de matèria prima i recursos energètics.  

Disseny del producte vs disseny del procés 

El dissenyador ha dissenyat el producte amb els seus criteris, però per desconeixement dels 
processos de fabricació potser que en alguns casos, fabricar algun component no sigui 
viable o sigui més viable amb alguna modificació. En aquests casos s’estudiarà els canvis al 
disseny del producte o del procés per tal de millorar els resultats.   

9.2 Construcció 

Per a dur a terme el procés productiu del carret motoritzat es llogarà una nau totalment 
condicionada. Solament s’haurà d’escollir la ubicació que redueixi al màxim els 
desplaçaments de les persones, matèries primeres i productes acabats. 
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9.3 Operació 

9.3.1 Emissions i residus  

• Residus plàstics i peces defectuoses de les màquines d’injecció. 

• Tubs o peces mecanitzades d’alumini defectuoses i encenalls de les peces 
mecanitzades. 

• Purga de l’aigua de la refrigeració dels motllos i de les màquines d’injecció. 

9.3.2 Accions a prendre  

o Dipositar en un contenidor els residus plàstics i recollida per part d’una empresa de 
reciclatge. 

o Dipositar en un contenidor els residus d’alumini i recollida per part d’una empresa de 
reciclatge. 

o No vessar al clavegueram l’aigua a temperatures elevades. 

9.4 Desmantellament  

Donat que la nau s’ha llogat per a l’activitat, aquesta s’haurà de deixar amb les mateixes 
condicions com es va trobar. Si l’activitat de l’empresa no continua les màquines es vendran 
al mercat de segona mà, en cas de no trobar comprador per alguna màquina aquesta aniria 
a alguna empresa de reciclatge.  

 

 



Disseny del procés de fabricació d’un carret de la compra motoritzat                                                                                  Pàg. 81 

Conclusions 

El disseny i estudi de la viabilitat, d’una unitat de fabricació dels components del carret de  la 
compra motoritzat se sintetitza en aquests punts: 

1) S’han classificat els components del carret en els grups següents: plàstics, tubs, 
mecanitzats i estàndard. Les peces estàndard s’ha decidit comprar-les a proveïdors i les 
altres fabricar-les en el taller propi.  

2) S’han seleccionat els materials pels grups i subgrups de peces que complissin amb els 
requeriments del producte i que fossin els més adients pels processos de fabricació. 

3) S’ha estudiat el mercat de carrets convencionals. Per estimar les vendes de carrets 
motoritzats s’hauria de fer enquestes a usuaris i/o la fabricació i venda de petites sèries. 
Aquestes activitats està fora de l’abast del projecte. El projecte s’ha fet amb unes hipòtesis 
de percentatge de vendes de carrets motoritzats respecte del mercat de carrets 
convencionals que han portat a estimar unes vendes de 50.000 unitats pel primer any i un 
augment progressiu fins a les 200.000 unitats al cinquè any.  

4) En l’anàlisi d’alternatives dels processos de fabricació s’ha definit que les peces de plàstic 
es produiran a la planta, amb les màquines d’injecció triades i s’han definit els paràmetres 
principals del disseny conceptual dels motllos. S’ha decidit que els tubs d’alumini es 
compraran tallats a un proveïdor i es punxonaran en unes unitats hidràuliques de punxonat i 
després es corbaran en una corbadora de control numèric de 3 eixos o en la corbadora de 
dos capçals fins obtenir les peces amb la forma final. Per les peces mecanitzades es partirà 
de tubs i de barres amb les que s’alimentarà un torn de control numèric i s’obtindran peces 
acabades o peces que s’hauran d’acabar en les talladores d’engranatges cònics o en la 
fresadora. 

5) S’han calculat les necessitats de maquinaria, personal i espai. Al mateix temps s’ha 
conclòs que treballant a dos torns de 8 hores, es requereixen 13 persones de mà d’obra 
directa en el primer any fins a 30 al cinquè any, en una nau de 1.500 m2.    

6) En darrer lloc a partir de l’anàlisi detallat de les inversions i els costos, s’ha realitzat un 
estudi de viabilitat en el que es recomana fer la inversió, ja que el VAN = 132.379 és superior 
a zero, pay back és molt curt; 2 anys i 177 dies i el TIR igual al 45,5 %. Però s’ha de tenir 
present que aquest resultats s’han obtingut a partir d’una estimació de les vendes. 
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Finalment, tot i que amb les hipòtesis plantejades, el projecte és viable, si es desitgés 
materialitzar seria recomanable quantificar amb mètodes fiables el volum del mercat, per 
exemple amb enquestes a la població i amb la venda de petites sèries.  Dur a terme el 
projecte sense aquesta estimació més afinada pot comportar un alt risc, tant si la demanda 
real és més petita i la inversió no es pot arribar a recuperar, com si la demanda depassa de 
llarg les estimacions i no es pot satisfer. 
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