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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS

Tots els productes existents tenen sempre aspectes millorables ja sigui per un 
primer disseny deficient, per permetre la introducció de noves tecnologies o fins i 
tot per tal de facilitar-ne l’adaptació a un nou col·lectiu o mercat. És feina doncs 
de l’enginyer documentar-se, dissenyar i definir el nou procés de fabricació 
correctament per tal que aquestes millores s’adaptin a les especificacions 
establertes. 

 

En aquesta línea doncs, i desprès d’haver analitzat en profunditat l’estructura 
corresponent a una grua real dissenyada i fabricada per “Industrias 
electromecánicas S.A” sota el model de GH 35, es pot dir que segons la 
normativa aplicable es possible reduir la secció dels perfils estructurals utilitzant 
el material proposat en el document i introduint diferents elements de rigidesa 
estructural. D’aquesta manera doncs s’aconsegueix transmetre un sensació de 
lleugeresa adoptant així la tendència actual que adquireixen altres models de 
fabricants competidors. 

 

L’eina bàsica utilitzada per el càlcul estructural, el Mètode dels Elements Finits 
(MEF),  és un excel·lent recurs que permet reduir costos en fabricació de 
prototips . A més a més la integració del mètode en programes de disseny CAD 
(cosmosWorks en el cas de SolidWorks) no requereix grans coneixements del 
mètode ni tampoc ser un expert en els models matemàtics que hi ha darrera per 
poder dur a terme anàlisis fiables. 

Es pot concloure també, en relació a aquest mètode el fet que cal ser crític en els 
resultats obtinguts i ser capaç de contrastar-los adequadament, per contra 
sempre coexistirà el dubte de la validesa dels resultats i per tant el risc de 
treballar amb resultats erronis. 

 

La introducció de diferents millores com ara una unió articulada, o bé el rediseny 
de la posició de comandament permeten una millor adaptació del producte als 
temps actuals. 
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Tanmateix es creuen superats els objectius inicialment fixats així com haver 
comprès la importància del desenvolupament d’un projecte d’aquestes 
característiques per a completar la formació de la titulació d’enginyeria tècnica 
industrial.   


