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Aquest volum conté els següents annexes: 

Annex A: Càlculs. 

Annex B: Plànols de disseny mecànic. 

Annex C: Esquemes de disseny elèctric i pneumàtic. 

Annex D: Estudi econòmic. Pressupost. Benefici Industrial. 

Annex E: Manual tècnic de la màquina. 
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Annex A. Càlculs. 

Corresponents als mínims per a una bona elecció de components. 

A.1. Receptor. 

Es tracta d’aconseguir un règim de producció de 1 sac/min. 

A.1.1. Càlcul de la velocitat de rotació del bis sens fi. 

 

 

 

El volum de producte que cap en una volta del bis ve determinat per la eq. A.1.1.1. 

L 

P D 

d 

 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅(D  - d ) π s ρ fq =
4

2 2

eq. A.1.1.1  

on: 

q: quantitat de producte que transporta el bis en una volta (kg/volta) 

D: diàmetre de la rosca (75 mm). 

d: diàmetre del tub de la rosca (34 mm). 

s: pas del bis sense fi (75 mm). 

ρ: pes específic aparent del material a transportar (600 kg/m3). 

f: rendiment volumètric. El canal no s’omple completament amb el material (0,75). 

 

Per a calcular la velocitat de rotació necessària de la rosca es planteja l’equació 
següent: 

∑
3

i
i=1

t = t eq. A.1.1.2 
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on: 

t: temps total que tarda la màquina a omplir un sac, considerat t = 60 s. 

t1: temps que tarda el producte a recórrer tota la longitud del bis sens fi. 

t2: temps que està la màquina carregant a marxa ràpida. 

t3: temps que està la màquina carregant a marxa lenta. 

I es consideraran dos paràmetres més: 

δ = 0,05 (si Q ≤ 50 kg) o δ = 0,1 (si Q > 50 kg) 

ω2 = ω1 · 0,5 

Aquests dos paràmetres fan referència, per una banda, a la quantitat de producte 
reservat per a la marxa lenta, que per a sacs de 50 kg o menys serà del 5 % i per a sacs de 
més de 50 kg serà del 10 %. Per l’altra banda, es considerarà que la marxa lenta posa una 
velocitat de rotació el 50 % de la velocitat de la marxa ràpida (es recomana ventilació forçada 
als motors si funcionen a freqüències de menys de 25 Hz). 

Amb això, l’expressió considerada queda com : 

 ( ) ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅1 1

1-δ QL δ Qt = + +
P ω q ω q ω

eq. A.1.1.3 
 2

De la eq. A.1.1.3. es pot obtenir l’expressió que relaciona la velocitat angular del 
receptor (ω1) en funció del règim productiu desitjat (Q/t). 

( )
( )8

⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⋅⎝
⋅

2 2
1

LD - d P ρ f ω
Q P t=
t 1-δ

 
⎠ eq. A.1.1.4 

 

L’última consideració a fer és que el temps corresponent a t1 fa referència a quan la 
màquina ha de fer la primera pesada del dia, ja que després la rosca queda completament 
plena i aquest temps ja no s’ha de tenir en compte. 

Amb aquesta última consideració ja es pot donar l’expressió definitiva: 

( )
( )8
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅

2 2
1D -d P ρ f ωQ =

t 1-δ

 
eq. A.1.1.5 
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on ω1 s’obté en rad/s. Si es vol obtenir en min-1 s’ha de fer la conversió, resultant la eq. 
A.1.1.6.: 

( )
( )4 60
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

2 2
1D - d π P ρ f ωQ =

t 1-δ

 
eq. A.1.1.6 

 

D’aquesta expressió se n’extreu fàcilment que ω1 = 394 min-1 si es vol omplir un sac de 
40 kg en 1 minut. 

A.1.2. Càlcul de la potència sol·licitada. 

Per a la determinació de la potència del transportador s’utilitza la eq. A.1.2.1.: 

 
eq. A.1.2.1 

⋅ ⋅ ⋅
QP =K L ρ
t 

on: 

P: potència en C.V. 

Q/t: capacitat en Tn/h. (40 kg/min = 2,4 Tn/h). 

ρ: pes específic aparent del material a transportar (0,6 Tn/m3). 

L: longitud del bis sens fi (en metres). 

K: constant que varia amb el pes i abrasivitat del material a transportar, prenent els 
següents valors: 

Materials lleugers i no abrasius (ex. cereals) : 0,38 

Materials pesats i no abrasius (ex. carbó) : 0,4 

Materials pesats i abrasius (ex. ciment) : 0,44 

Es pren K = 0,4 per a la sal. 

Amb tot això, P = 0,4 C.V. = 0,3 kW. 
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A.1.3. Càlcul del parell sol·licitat. 

El parell sol·licitat no és més que el corresponent a la potència demandada. Respon a 
la eq. A.1.3.1. 

 
Γ

P=
ω

eq. A.1.3.1 
 

on P és la potència en W i ω la velocitat angular en rad/s, que en el pitjor cas és en 
marxa curta (ω = 197 min-1 = 20,6 rad/s). 

Resulta ser necessari un parell Γ = 14,5 Nm. 

A.1.4. Elecció del motor. 

Sabent que arrencant amb el variador de velocitat ALTIVAR 31 podem obtenir baixes 
intensitats d’arrencada a canvi de obtenir un parell més petit, s’ha de fer la correcció 
pertinent. 

 eq. A.1.4.1 
Γ ⋅

arr

P 1=
ω f

 

on farr és el factor d’arrencada que va des de 0,1 a 0,7 segons la configuració del 
variador. Prenent un valor raonable, ni el més favorable ni el més desfavorable, s’escull farr = 
0,5. 

Queda així un parell Γ = 29 Nm. 

El paràmetre que defineix el motor és el parell. 

Es decideix posar un motor de 3 kW de potència i amb un parell nominal de 30 Nm. 
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A.2. Corretges. 

Són utilitzades per transmetre el moviment rotatiu del motor a l’eix primari, l’eix del 
receptor. 

A.2.1. Càlcul de la relació de transmissió de les corretges. 

I la relació de transmissió de la eq. A.2.1.1.: 

 
τ s

p

ω=
ω

eq. A.2.1.1 

 

sabent que l’eix del motor gira a ωp = 960 min-1 i que ωs = 394 min-1 segons el càlcul de 
l’apartat A.1.1., resulta τ = 0,41. 

Amb aquesta relació de transmissió es poden escollir les dues politges que faran la 
transmissió. 

A.2.2. Selecció de les corretges. 

S’utilitza el manual de selecció de corretges trapezoïdals del catàleg Roflex. 

La potència a transmetre és Pm = 1,2 kW, que correspon a l’arrencada. 

Segons el manual, la potència de disseny de les corretges s’hauria de multiplicar per 
un factor F de servei que depèn de la tipologia de màquina i d’accionament. Per a 
l’ensacadora aquest factor és de 1,3. Per tant, la potència de disseny és de: 

     Pd = Pm · F = 1,56 kW. 

Amb la potència de disseny i la velocitat de l’eix més ràpid es consulta el gràfic de la 
Fig. A.2.2.1. en el qual s’aprecia les 5 seccions més típiques de les corretges. 
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Fig. A.2.2.1. Gràfic de selecció del perfil de la corretja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipologia de les corretges a utilitzar és l’A. 

Es recomana un diàmetre primitiu mínim de les politges per a les corretges de tipus A 
de 63 mm. 

Agafant per la politja petita Dp1 = 96 mm, la politja gran haurà de tenir un diàmetre Dp1 = 
240 mm, ja que tal com s’ha calculat a l’apartat A.2.1. la relació de transmissió és τ = 0,41. 

Amb aquests valors es pot calcular L, la longitud aproximada de la corretja que es 
necessita. 

 
( ) ( )

⋅ ⋅
⋅

2

p2 p1
p2 p1

D -DπL = 2 C+ D +D +
2 4 C

eq. A.2.2.1 
 

L = 1029,4 mm 

On: 

L: longitud de la corretja en mm. 

C: distància temptativa entre eixos (suposem 240 mm, mida de la politja gran). 
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Dp1 ,Dp2: diàmetres primitius de la politja gran i de la petita respectivament, en mm. 

Coneixent aquest valor i la secció utilitzada, es consulten les longituds primitives de les 
corretges per saber la identificació de la corretja adequada. La corresponent a L = 1029 mm 
seria la A38, que té una longitud de 995 mm. 

Aquesta identificació és una lletra i un número. La lletra indica la mida de la secció 
transversal de la corretja (A, B, C, D, E) i el número representa la longitud de la corretja la 
longitud de la qual s’aproxima més a la calculada L. Com que és molt probable que la 
corretja seleccionada tingui una longitud diferent de L s’ha d’ajustar la distància entre centres 
C. I com que per al muntatge de les corretges és necessari un tensor, s’intenta disposar d’un 
tensor que permeti aquest ajust. La placa ajustable del motor és l’element que fa falta, ja que 
fa de tensor i permet l’ajust de L. 

Sabent, ara, la longitud real de la corretja A38, que és de 995 mm, s’inverteix el procés 
per determinar la separació entre eixos. 

Segons la eq. A.2.2.1., i aïllant C, s’obté: C = 222 mm. 

A.2.3. Càlcul del número de corretges. 

Segons el manual, cada una de les corretges A38 pot transmetre una potència P1 = 
0,83 kW, i els seus dos factors de correcció són C2 = 0,88 i C3 = 0,90. C2 és un factor que 
considera la longitud de la corretja, i C3 considera l’arc de contacte entre la corretja i les 
politges.  

Finalment, seguint la eq. A.2.3.1 es troba el número mínim de corretges necessàries 
per a transmetre la potència de disseny. 

 

⋅ ⋅
d

2 3 1

PZ =
C C P

eq. A.2.3.1 

 

Resultant Z = 3 

A.2.4. Dimensions. 

Aquest apartat fa referència a les dimensions que s’han de tenir en compte a l’hora de 
fer el disseny i mecanitzar les rodes. Aquestes són: 

 Distància entre eixos:  C = 222 mm 

 Diàmetre exterior politja petita: De1 = Dp1 + 8 = 104 mm 
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 Diàmetre primitiu politja petita: Dp1 = 96 mm 

 Diàmetre exterior politja gran: De2 = Dp2 + 8 = 248 mm 

 Diàmetre primitiu politja gran: Dp2 = 240 mm 

 Tipus de corretges:  A 38 (13 x 8, 995) 

 Número de corretges:  Z = 3 
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A.3. Engranatges. 

Són utilitzats per transmetre el moviment a l’eix secundari, el qual és solidari al 
remenador. 

No té una especificació molt restrictiva, però es tracta de reduir la velocitat tant com es 
pugui. Una distància entre eixos adequada al disseny del remenador estaria entre 100 i 130 
mm. 

Els engranatges seran de mòdul 2,5. 

ω2

2’

ω1

1 

A.3.1. Càlcul de la relació de transmissió dels engranatges. 

 

 

 

 

 

Es té el valor de la velocitat w1, però fa falta un altre paràmetre per determinar la 
relació de transmissió. 

S’escull un diàmetre exterior de la roda petita d’uns 60 mm. D’aquesta manera, sabent 
el diàmetre i el mòdul, es pot buscar el nombre de dents segons la eq. A.3.1.1. 

 

eq. A.3.1.1 ⋅eD =M (Z+2) 

on De és el diàmetre exterior, M el mòdul i Z el número de dents. 

 

eDZ = - 2
M

eq. A.3.1.2  

 

d’on resulta Z = 22. 
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La distància entre eixos es relaciona amb Z1 i Z2 segons la eq. A.3.1.2. 

 

⋅ 1 2(Z + Z )A =M
2

eq. A.3.1.3  

 

Per a una distància aproximada de 110 mm es troba el valor de Z2: 

 
⋅2 1
AZ = 2 - Z
M

eq. A.3.1.4 
 

Z2 = 66 

Amb el número de dents de cada una de les rodes es pot trobar la relació de 
transmissió i la velocitat de l’eix secundari segons la eq. A.3.1.5. 

 
2

1

τ 1

2

Z ω= =
Z ω

eq. A.3.1.5 
 

 

τ = 0,33 i ω2 = 131 min-1. (ω1 = 394 min-1 segons l’apartat A.1.1.) 

A.3.2. Dimensions. 

Aquest apartat fa referència a les dimensions que s’han de tenir en compte a l’hora de 
fer el disseny i mecanitzar les rodes. Aquestes són: 

 Distància entre eixos:  A = 110 mm 

 Diàmetre exterior pinyó:  De1 = 60 mm 

 Diàmetre primitiu pinyó:  Dp1 = De1 - 2 · M = 55 mm 

 Número de dents pinyó:  Z1 = 22 

 Diàmetre exterior roda gran: De2 = M · (Z + 2) = 170 mm 

 Diàmetre primitiu roda gran: Dp2 = De2 - 2 · M = 165 mm 

 Número de dents roda gran: Z2 = 66 
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Annex B. Plànols de disseny mecànic. 

En aquest annex s’adjunten els plànols utilitzats per a la fabricació de la màquina. El 
que significa que siguin de fabricació és que es dóna la informació necessària per a la 
confecció tenint en compte que la realitzarà un operari qualificat. Són plànols enfocats de 
diferent manera ja que la informació més adequada per a l’operari no sempre és la que per 
normativa s’indica en els plànols. 

Es recullen els plànols en quatre característiques diferents: 

1. Plànols estructurals de la màquina. Inclou estructura i xapa.   »» 

2. Plànols de peces mecanitzades.      »» 

3. Plànols d’accessoris.        »» 

4. Plànols d’assemblatges. Un corresponent al mecanisme i l’altre al global. »» 
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B.1. Plànols estructurals de la màquina. 
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B.2. Plànols de peces mecanitzades. 
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B.3. Plànols d’accessoris. 
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B.4. Plànols d’assemblatges. 
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Annex C. Esquemes de disseny elèctric i pneumàtic 

En aquest annex s’adjunten els esquemes utilitzats per a la fabricació de la màquina. 
El que significa que siguin de fabricació és que es dóna la informació necessària per a la 
confecció tenint en compte que la realitzarà un operari qualificat. Són esquemes enfocats de 
diferent manera ja que la informació més adequada per a l’operari no sempre és la que per 
normativa s’indica en els esquemes. 

Es recullen els esquemes en dos característiques diferents: 

1. Esquemes elèctrics.        »» 

2. Esquema pneumàtic.        »» 
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C.1. Esquemes elèctrics. 
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C.2. Esquema pneumàtic. 
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Annex D. Estudi econòmic. Pressupost. Benefici 
Industrial. 

El pressupost es desglossa en diferents comptes segons la tipologia del recurs invertit: 

 Inversions. Disseny. Recursos humans i materials.  

 Confecció. Recursos humans i materials. 

 Els imports econòmics no inclouen els impostos corresponents. 

D.1. Inversions. Disseny.  

D.1.1. Recursos humans 

Els recursos humans destinats al disseny són els corresponents a les hores que 
s’han destinat a la realització d’aquest projecte. 

 

 

 

 

 

CONCEPTE Quantitat Pre u unitari De s com pte Im port total
(h) (€/h) (%)

Dis s e ny m e cànic 100 39
Dis s e ny e lè ctr ic 80 39

Confe cció proje cte 176 42
14.412,00 €TOTAL RECURSOS HUM ANS DISSENY

(€)
3900
3120

7392

D.1.2. Recursos materials 

Material utilitzat per a la confecció del projecte. 

 

 

 

 

 

Taula D.1.1.1. Càlcul cost total recursos humans disseny. 

CONCEPTE Quantitat Pre u unitar i De s com pte
(u) (€/u) (%)

Cons um ible s
tinta impresora 2,00 23,55

CD gravable 3,00 0,32
M ate r ial oficina

paquet DIN A-4 80g/cm2 2,00 13,40
carpeta presentació 1,00 3,00

enquadernació 3,00 20,00
137,86 €TOTAL RECURSOS M ATERIALS DISSENY

Im port total
(€)

47,10

26,80

60,00

0,96

3,00

 

Taula D.1.2.1. Càlcul cost total recursos materials disseny. 
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D.2. Confecció.  

D.2.1. Recursos humans 

Els recursos humans destinats a la confecció són els corresponents a les hores que 
operaris de 1a. categoria ha destinat a la realització d’aquesta màquina, ja siguin soldadors, 
experts en maquinària de manipulació del metall, elèctrics. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE Quantitat Preu unitar i Descom pte

Operari m e
Operari e l
Operari m e

(h) (€/h) (%)
cànic 88 30

èctric 16 35
canitzats 24 35

4040 €TOTAL RECURSOS HUM ANS CONFECCIÓ

Im port total
(€)

2640
560
840

Taula D.2.1.1. Càlcul cost total recursos humans disseny. 

D.2.2. Recursos materials 

Material utilitzat per a la confecció de la màquina. 

Separat en partides podem extreure’n aquest resum: 

 

 

 

 

 

 

A continuació es presenta una taula amb tot el material detallat: 

 

4.811,94 €TOTAL RECURSOS MATERIALS CONFECCIÓ

Import total (€)

2130,94

Consumibles 27,77
al.lació pneumàticaMaterial inst 272,11

Mecanisme 263,28

uctural 1881,04

tric

CONCEPTE
Material estr

Material elèc

201,21
ris

Accessoris
Cargoleria va 35,60

Taula D.2.2.1. Càlcul cost total recursos materials disseny. Resum. 
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CONCEPTE Quantitat
(u,m,m2,kg)

Preu unit.
(€/u)

Desc.
(%)

PLETINA A316L 25.4 LAC 10 5,76
PLETINA A316L 40,6 LAC 12 5,38

RODO 316 8 1,5 6,24
Rosca inox A-316 de Ø80 x 850 mm 1 118,94

TUB QUADRAT A316L 40.40.2 2B 12 10,90
TUB QUADRAT A316L 80.80.2 2B 6 28,75

XAPA 316L 2000.1000.10 LAC 160 4,15
XAPA 316L 2000.1000.5 LAC+PVC 80 4,25

XAPA 316L 3000.1250.1,2 2B +PVC 72 4,49

ANELL SEGER 471 30mm 2 7,82 74
ARANDELA DIN 125 4mm A4 8 0,03 74
ARANDELA DIN 128 8mm A4 16 0,04 74

ARANDELA ESPECIAL A4 DIN 9021 M10 4 0,58 74
CARGOL HEX A4 DIN 933 M8.10 16 0,32 74
CARGOL HEX A4 DIN 933 M8.40 4 0,71 74
CARGOL HEX A4 DIN 985 M4.40 4 0,35 74

CONTRAFEM. DIN 8675 N M16 1,5 NI 1 1,89
DIN 9021 M8 A4 4 0,54 74

DIN 913 M4.15 A4 1 1,10 74
DIN 912 M4.16 A4 4 1,21 74
DIN 912 M5.25 A4 25 1,21 74
DIN 912 M8.35 A4 8 1,56 74
DIN 933 M8.65 A4 2 1,56
DIN912 M10.30 A4 4 1,88 74

FEM AUTOBLOC A4 DIN 985 M8 8 0,28 74
FEM DIN 934 M10 A4 4 0,54 74
FEM DIN 934 M4 A4 8 0,07 74
FEM DIN 934 M8 A4 8 0,25 74

MAN. ROSC. INT. A 316 FIG 270 1/8" 2 5,15 74
PERN INOX A316 DE 08.50 2 4,50 60

PEU GRADUABLE DE 80mm DIAM. INOX 4 24,67 74
POSIC. BOLA EMBRAGUE INOX GN 113 8-20 2 30,72

POSIC. INOX GN 617 DIAM 31mm M16.1,5 1 16,25
RODA FIXA INOX 125mm ZV 2/1165 2 20,83 30

RODA GIR INOX 125mm AMB FRE 2 46,86 30

CORRETJA TRAP. A-38 3 8,27 45
SUPORT PASE20 1 39,28 50
SUPORT PASE30 2 52,86 50

ENGRANATGE Z66 MOD.2,5 NYLON S/P 1 33,36
ENGRANATGE Z23 MOD.2,5 INOX 1 28,41

POLITJA A3 90mm TAPER 1 24,35
1610/38 1 15,98

POLITJA A3 112mm TAPER 1 28,35
2012/25 1 14,90

Casquells nylon 2 15,89
2.381,13 €

14,90
31,78

33,36
28,41
24,35
15,98

118,94

0,05
0,17

340,00

130,80
172,50
664,00

323,28

Import total
(€)

4,07

0,74
0,36

0,60

CARGOLERIA I VARIS

MATERIAL ESTRUCTURAL
57,60
64,56
9,36

1,89

1,35

0,57

0,15

0,56

1,26
7,87
3,24

0,29

3,12

0,56

1,96

2,68
3,60

ACCESSORIS

16,25

25,66

0,52

suma a seguir...

61,44

29,16
65,60

MECANISME
13,65
19,64
52,86

28,35
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CONCEPTE Quantitat
(u,m,m2,kg)

Preu unit.
(€/u)

Desc.
(%)

...suma que reprèn 2.381,13 €

CAIXA HIMEL 1 216,23 30
SECCIONADOR GAVE 1 218,81 25
CONTACTOR LC1D09 1 10,15 20

RELÉ AUX RALUX 3 8,15 20
C60N 1 47,78 20

BORNS CONNEXIÓ 22 0,56
BORN TERMINAL 2 0,35

BORN TERRA 2 2,69
ALTIVAR 31 1 365,00 15

PRESA CORRENT 16A 3F+N+T 1 10,18 25
PEDAL GAVE 1 108,36 25

INT.PARADA EM. 1 22,40 25
VARIS CABLEJAT 1 35,00

CAMARA TEE ZBE102 NC 1 3,08 30
COS PILOT COMPLERT ZB5AZ101 1 ELEM. N 2 6,37 30

SELECTOR A/MANETA CURTA TEE ZB5AD2 N 1 8,71 30
PULSADOR TEE ZB5AD2 VERD 1 4,78 30

PULSADOR TEE ZB5AD2 VERMELL 1 4,78 30
COS PILOT COMPLERT ZB5AD2 1 ELEM. N 1 6,37 30

CAMARA TEE ZBE102 NC 1 3,08 30
CAPUTXO PROTECCIO TRANSPARENT 2 1,86 30

CONTROLADOR DW-PA 1 637,15
CÈL·LULA DE CÀRREGA 1 155,00

MOTOR ABB 4CV 1000min-1 A/PEUS B-3 220-380V 1 454,98

TE INTERMITJA RL5 6 2 3,00 30
EV 5/2-1/4 MONOESTABLE 1 58,17 30

BOBINA BF-220VAC 50/60 DIA.8 1 7,59 30
CONECTOR ESTÁNDAR 22mm 1 1,93 30

CHARNELA HEMBRA CIL.40 2 17,30 30
HORQUILLA VASTAGO CIL.40 2 8,11 30
CILINDRO CMW1-040-0075-A 2 82,21 30

RECTO CILINDRICO MACHO RL1 6 1/4 2 1,56 30
REGULADOR MRFT/C 6 1/4 4 14,48 30

RACORD GIRATORI COLZE 1/4 TUB 6 5 2,77 30
PASATABIQUE RL10 6 7 3,56 30

TUNGSTÈ SOLDAR TIG 1 3,20
BARILLA INOX 2MM 15 0,24

DISC TALLAR 160 15 0,22
DISC POLIR MILFULLES 3 0,30

GUANTS LATEX CAIXA 100u 1 3,36
IMEDIO MONTAKIT CARTUTXO 310g 3 4,47

4.811,94 €

35,00
16,80

0,70
5,38

310,25
7,64

81,27

8,12
19,56
38,22
12,32

454,98

3,60

3,36

3,30
0,90

9,70
17,43

40,72
5,32
1,35

24,22

MATERIAL INSTAL.LACIÓ PNEUMÀTICA

13,41

Import total
(€)

3,20

11,35
115,10

2,18
40,54

CONSUMIBLES

MATERIAL ELÈCTRIC
151,36
164,11

TOTAL RECURSOS MATERIALS CONFECCIÓ

3,35
3,35
4,46
2,16
2,60

4,20

155,00
637,15

2,16
8,92
6,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula D.2.2.2. Càlcul cost total recursos materials disseny. 
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D.3. Costs indirectes 

Els costs indirectes són els que corresponen a viatges, transports de material, hores 
perdudes en esperes, endarreriments en entregues, i, en definitiva, tots els imprevistos que 
poden sorgir en la confecció d’aquest projecte. Es calculen els costs indirectes com a un 5 % 
del cost total de disseny més el 10 % del cost total de fabricació de la màquina. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE Quantitat Preu unitar i
(u) (€/u)

Aplicació

isseny
rec. humans 1,00 1,00

rec. Materials 1,00 1,00
5% cos ts  de  disseny 5,00

abricació
rec. humans 1,00 1,00

rec. Materials 1,00 1,00
10% cos ts  de  fabricació 10,00

1.612,69 €TOTAL COSTS INDIRECTES

Im port total
(€)

14.412,00

4.040,00

885,19

137,86

4.811,94

727,49

(%)
D

F

Taula D.3.1. Càlcul costs indirectes. 

D.4. Benefici Industrial 

El benefici industrial és el resultat de restar el preu de venda i el cost de la màquina. 
S’ha de tenir en compte de dividir la inversió de disseny pel número total de màquines. 

En el nostre cas, la comanda no té un nombre específic d’unitats a fabricar, el qual 
dependrà de la satisfacció del client. És per això que es calcularà el número de màquines 
que faran falta per amortitzar el capital invertit inicialment. 

Tenim un capital d’inversió de 14.549,86 €, que denominarem Ci. 

El cost de fabricació de la màquina és de 8.851,94 € i el representem per Cf. 

Es considerarà que el capital estarà amortitzat si el capital d’amortització unitari és 
igual o inferior al 10 % del cost de fabricació de la màquina. Aquest tipus d’especificació 
depèn exclusivament del tracte amb el client, de manera que cal arribar a una solució de 
compromís i detectar la part d’inversió que el client és capaç de pagar per una màquina 
d’aquestes característiques. 
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≥
⋅
Cin

Cf 0,1

Aleshores el càlcul resulta ben senzill: 

 

 

n ≥ 17 unitats 

On n és el número mínim de màquines a fabricar per amortitzar la inversió inicial. 

Així doncs, a partir de la 17a. unitat fabricada l’empresa començarà a obtenir un 
benefici. Aquest benefici correspondrà al 10 % del valor de la inversió inicial més el marge 
comercial que es vulgui aplicar al material i a les hores de fabricació, exclusiu de cada 
empresa fabricant. 

Altres polítiques de mercat podrien ser, per exemple, que a partir d’aquesta quantitat n 
de màquines fabricades, l’empresa decideixi rebaixar-ne el preu i quedar-se únicament amb 
el benefici del mencionat marge comercial. D’aquesta manera podria millorar la competitivitat 
del producte i vendre’n més unitats; benefici menor, però més unitats venudes. 
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D.5. Resum pressupost. 

El pressupost final del projecte és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE Quantitat Preu unitari
(u) (€/u)

Aplicació
(%)

Disseny
rec. humans 1,00 1,00 0,06

rec. Materials 1,00 1,00 0,06
Fabricació

rec. humans 1,00 1,00
rec. Materials 1,00 1,00

Costs  indirectes
11.320,50 €TOTAL PRESSUPOST ECONÒM IC

Im port total
(€)

847,76

4.040,00

1.612,69

8,11

4.811,94

Taula D.5.1. Pressupost final. 

El pressupost final és de onze mil tres-cents vint euros amb cinquanta cèntims. 

 

Aquest pressupost no inclou l’ I.V.A. 

 

Vic, a 11 de Novembre de 2008 
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Annex E. Manual tècnic de la màquina. 

Com a tota màquina industrial fabricada, s’ha d’adjuntar un manual tècnic per al client, 
indicant el funcionament d’aquesta, les precaucions tant de seguretat com de manteniment i 
finalment un especejament de la màquina, sobretot pels recanvis del mecanisme. 

 Aquest manual tècnic s’adjunta a continuació en format d’impressió. 

 

 

 

 

 

 


