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ANNEX 1 - El Cordó 

El Cordó és el nom popular de l'empresa fabricant de cables situada a Manlleu, Osona.   

Des de mitjans del S.XIX fins a mitjans del S.XX, hi havia vàries fàbriques tèxtils a Manlleu 

que aprofitaven la força hidràulica a través amb el canal industrial del Ter.  L'activitat 

econòmica de la vila girava principalment entorn a aquestes fàbriques, i a les proveïdores 

d'aquestes. 

El fundador de la fàbrica, Josep Roqué i Parladé, era soci important de l'empresa 

"Producción y subministro de Electricidad PYSESA.  A part, coneixia el món tèxtil ja que la 

seva família tenia una empresa de tint.  Al 1921 decideix fundar una fàbrica per fer fil 

elèctric aïllat pel servei domèstic. 

En aquella època, els cables elèctrics consistien en fils de coure recoberts d'un teixit de 

cotó com a material aïllant.  Aquest cotó era teixit literalment al voltant del coure, com si es 

tractés d'un cordó de sabata amb una ànima metàl·lica.   Si el conductor havia d'anar a 

l'intempèrie, llavors el cotó s'impregnava amb quitrà, que n'impedia la putrefacció i millorava 

les característiques aïllants. 

 

Fig A1.1: Una treballadora de les trenes dels anys 20 al tercer pis de l’edifici original.  Font: El Cordó [1]. 

La fàbrica inicialment es va situar al costat del riu, prop de l'estació de tren.  El coure 

provenia de la fàbrica de Lacambra, ubicada a Vinyoles d'Orís; el cotó de les diverses 

empreses tèxtils de Manlleu; la maquinària, de la fàbrica de maquinària "Can Serra", 
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ubicada al costat.  L'edifici constava de 3 plantes,  i la maquinària era similar a les fàbriques 

tèxtils, formada per trenadores mecàniques. 

L'èxit de l'empresa va ser molt gran i el 1923 es va constituir "Conductores Eléctricos 

Roqué S.A.", ampliant la maquinària i construint un nou edifici.  Principalment la plantilla de 

la fàbrica eren dones donat al menor salari, que la maquinària era de reduïdes dimensions, 

i els cables fabricats de seccions petites. 

A partir dels anys 30 es va anar substituint el cotó per una capa de goma butílica, que es 

vulcanitzava amb autoclaus.  La resina provenia de l'arbre "Hebea Brasiliensis" i 

s'importava des de brasil.  Després, es protegia amb una capa teixida de cotó, i si requeria 

protecció addicional, s'enfundava amb una capa de plom. 

Al 1932 s'inicia una segona ampliació de la fàbrica per tal de poder fabricar cables de MT.  

L'ampliació va quedar truncada per la guerra civil i pels forts aiguats del 1940, que van 

destruir part de la nau original.  L'objectiu dels cables de MT era que a l'època l'únic 

fabricant estatal era Pirelli; el Cordó aconsegueix una llicència al 1935 per fabricar cables 

de MT però no serà fins al 1946, acabada la segona fàbrica, que es començaran a fabricar.  

 

Fig A1.2: Col·locació d'una funda de plom sobre un cable de paper.  Font: El Cordó.[1] 

Poc a poc la goma butílica va ser substituïda pels cables de paper impregnats.  Els cables 

"de paper" tenien un aïllament fet de paper:  al voltant del conductor de coure s'encintava 

helicoïdalment vàries capes de paper per aconseguir el gruix d'aïllament desitjat.  Després, 

es posava dins d'olles pressuritzades on es feia el buit i s'escalfava per eliminar l'humitat.  

Posteriorment s'impregnava amb oli mineral, i es recobria amb una funda de plom.  
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Finalment es posava una capa d'espart enquitranat, un ferro protector (d'armadura) i una 

segona capa d'espart enquitranat pintat de calç .  Aquest disseny era molt robust i 

actualment encara hi ha cables a Londres en funcionament fets amb aquesta tecnologia 

instal·lats des mitjans del S.XIX. 

Al 1965, amb la mort de Josep Roqué, la multinacional anglesa de cable BICC compra el 

60% de les accions; aquest fet va suposar l'arribada del procés d'extrusió de materials 

plàstics, i la tècnica de vulcanització de goma en continu, ja que fins al moment a Manlleu 

només es fabricava cables de goma, paper i cotó.   

 

Fig A1.3: El Cordó a finals dels anys 60. Font: El Cordó.[1] 

El principal canvi introduït per BICC va ser l'ús de PVC com a aïllament, on mitjançant una 

extrusora s'extruia una capa de PVC directament sobre el conductor.  El PVC tenia un preu 

molt competitiu i a poc a poc hi va haver vàries fórmules, adaptades a cada requeriment 

normatiu.  El PVC encara està en ús avui en dia, especialment en aïllaments de MBT i en 

cobertes de BT i MT, malgrat que a poc a poc s'està substituint per materials lliures 

d'halògens. 

L'altre millora va ser en els cables de MT, amb la substitució del paper per aïllament sec.  

L'aïllament sec consisteix en una capa de goma extruïda sobre la corda, i sotmesa 

posteriorment dins d'un tub on té lloc el procés reticulant en continu.  Aquesta maquinaria 

en conjunt s'anomenaven vulques.  

Als anys 70 es van instal·lar les vulques grans, que realitzaven la triple extrusió, és a dir, la 

fase d'aïllament consistent en una capa semiconductora, una capa d'aïllament i una altra 

capa semiconductora, que millorava les propietats aïllants  També es va començar a 
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utilitzar l'ús de polietilè en l'aïllament en la triple extrusió. D'aquesta manera es millorava els 

cables de MT i es començava a fabricar cables d'AT.   

A finals dels 90 es va finalment acabar la fabricació de cables de paper, substituïts pels 

materials plàstics, de preu molt més competitiu, degut a l'alt cost de mà d'obra dels cables 

de paper, el temps de fabricació i la baixa velocitat de producció respecte altres dissenys. 

Al 2005 es va instal·lar la vulca 12, capaç d'extruïr aïllaments de MAT (cables de 400 kV).  

Aquesta màquina disposa d'un tub de vulcanització a 60ºC, i l'edifici que conté la màquina 

és el més alt de Manlleu.  Aquesta inclinació junt a la llargada del tub permet evitar que 

l'aïllament, abans que reticuli, llisqui al voltant del conductor i quedi descentrat. 

A l'actualitat a la planta de Manlleu, de General Cable, es fabrica cables de BT, MT, AT, 

plataformes i submarins.  
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ANNEX 2 - El disseny dels cables 

 

Principalment els cables elèctrics, a la planta de Manlleu, es classifiquen amb els criteris: 

 - Pel conductor: Coure, alumini o coure estanyat 

 - Per la classe:  1 (rígid), 2 (semirígid), 5 (flexible) i 6 (extraflexible) 

 - Per la secció: estan tabulades i normalitzades, anant des de 0,5 fins a 2.500 mm2. 

 - Per la obturació: El conductor i la pantalla poden estar obturades o no 

 - Pel voltatge que estaran sotmesos: des de MBT, BT, MT, AT i MAT. 

 - Per la geometria de construcció:  unilay, milliken, unipolars, tripolars, etc... 

 - Característiques especials:  Cables submarins estàtics, cables submarins dinàmics 

(anomenats també umbilicals), cables de plataforma, cables de marina, resistents al foc, 

lliures d'halògens, etc. 

 

El cas més particular són els cables umbilicals, que estan a dins del mar, i s'han de poder 

moure (dinàmics).  S'utilitzen en plataformes d'extracció de petroli, com el projecte GirRI. 

 

 
Fig A2.1 - Representació del sistema de cablejat del projecte GirRI.  Font: GirRI Project [2] 

 

 

Respecte a les normatives que regulen el disseny de cables, principalment hi ha normes 

creades per organismes internacionals com el CEI, que junt a les normatives internes 

d'alguns països, fa que cada cable s'hagi d'adaptar al país de destinació, creant dissenys 

diferents en funció de la norma. Per exemple l'ús de plom en la fabricació de cables està 
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permès en algunes regions del nord d'Àfrica i Sud-amèrica, mentre que a la unió europea 

està prohibit.  A part, alguns clients de països nòrdics tenen la seva pròpia norma.   

 

Tot plegat fa que actualment a la planta de manlleu s'oferti més de 100.000 dissenys de 

cable. Cada disseny té posteriorment la seva versió en funció de la secció i del voltatge, és 

a dir, la magnitud de cables que es poden arribar a fabricar a la planta són del voltant de: 

100.000 dissenys, per 10 seccions de mitja (no tots els dissenys tenen totes les seccions), 

per 5 tensions de mitja, fan un valor al voltant de 5 milions de possibilitats. 

 

Al final  només s'arriba a fabricar un percentatge baix dels cables dissenyats i ofertats, 

sempre actualitzant els dissenys en funció dels canvis normatius i de les necessitats del 

client. 
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ANNEX 3 - El procés de fabricació 
 

Aquest projecte se centra en la problemàtica d'un cable de MT. 

  

El procés de fabricació d'un cable consta de vàries fases en funció del producte que 

necessita el client.  És en el disseny el primer pas d'un cable de MT: per quin client és, 

quina norma seguirà, on anirà instal·lat i quin transport hi ha per portar el cable allà.   

Generalment en MT els conductors són d’alumini, amb un aïllament de PRC, pantalla de fils 

i coberta. Finalment, abans d’entregar a client ha de superar una sèrie d’assaig de qualitat 

segons la normativa vigent.  La fabricació consisteix principalment en 6 fases: trefilat, 

cablejat, aïllament, pantalla, coberta i laboratori. 

La fase de trefilat consisteix en trefilar el masso de coure o alumini per obtenir el diàmetre 

de fil desitjat.  En el cas del coure, el fil es pot estanyar per millorar la soldabilitat, i perquè 

antigament algunes gomes utilitzades en aïllament podien malmetre el coure, l'estany el 

protegia.  El fil un cop trefilat es pot posar en cistelles o tambors. 

La fase de cablejat consisteix en agrupar i cablejar en corones els fils per tal d’obtenir la 

corda, que és la part conductora del cable, de secció i resistència normalitzada. A vegades 

la corda pot estar obturada i/o encintada per evitar penetracions d’aigua i/o facilitar l’adhesió 

de l’aïllament.  

Generalment el cablejat es realitza a corones en sentits oposats en cablejadores tipus 

tàndem, però també pot ser "unilay" és a dir totes les corones es cablejen en el mateix 

sentit.  Aquest mètode permet fabricar majors longituds i a més velocitat, però només pot 

ser utilitzat en seccions petites de Cu (en el cas de Manlleu fins a 16mm2) i fins a 400mm2 

en alumini, però no es sol utilitzar en AT. 

En cables d'AT de grans dimensions, a partir de 1.200mm2, s'utilitza el cablejat tipus 

Milliken, que consta d'una corda circular central on es cableja generalment 5 sectors 

triangulars, que permet obtenir cordes de fins a 2.500mm2 amb l'avantatge que pel fet de 

contenir més sectors, reparteix millor la corrent.   
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      Fig A3.1 Vista d’un cable de Cu.  Font: GC.                   Fig A3.2: Vista d’un cable elèctric de Al.  Font: GC. 

La fase d’aïllament consisteix en la triple extrusió d’una fina capa semicondutora, l’aïllament 

i una altra fina capa semiconductora.  L’aïllament pot ser goma o PRC, i la semiconductora 

és un material plàstic amb grafit, que li dóna una certa conductivitat i millora el repartiment 

del camp elèctric. 

La fase de pantalla generalment consisteix en una capa de fils de coure cablejats al voltant, 

que ha de ser equivalent a una secció normalitzada (generalment H16, que corresponen a 

una pantalla de 16mm2).  Pot portar a més altres components com cinta, contraespira o fil 

obturant. També es pot utilitzar fils d’alumini, fleje de coure o fleje d’alumini. La cinta serveix 

generalment per obturar la pantalla, i la contraespira per subjectar la pantalla i repartir millor 

la conductivitat de la pantalla. 

La fase de coberta consisteix en l’extrusió d’un material plàstic per protegir el cable, i 

generalment és PE o PVC.  Si el cable no porta més capes, s’hi marca el metratge i la 

marca del cable. D'aquí ja es destina als assaig de qualitat. 

La marca del cable conté tota la informació del tipus de cable: secció, si és Cu o Al, tensió, 

si la corda i/o la pantalla està obturada, si és resistent al foc, etc. 

En alguns casos els cables un cop coberts es poden cablejar per formar cables tripolars. 

Si el cable requereix una protecció addicional, es recobreix amb una capa de fils de ferro, 

en la fase d’armadura, i després s’extrueix una segona coberta a sobre de l’armadura. 

Finalment comentar que en alguns països, principalment nord d'Àfrica i Sud-amèrica, 

s’utilitza plom com a aïllament o com a coberta. 
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ANNEX 4 - Explicació dels càlculs de costos 

Aquest annex pretén resumir i documentar el procés de càlcul dels costs del cable amb el disseny inicial i el disseny final.  Primer cal calcular el 

cost inicial dels materials utilitzats a la pantalla per km de cable. Per facilitar la lectura (falta d'espai) no es numeren les figures. 

 

MATERIALS PANTALLA 
Ample Espessor Øinicial Øfinal volum densitat 

factor 

consum Fc 
€ unitari € materials 

mm mm mm mm dm3/km mat kg/dm3 km mat/km €/kg €/km 

Cinta sota pantalla 60 0,30 30,00 30,90 18,00 0,36 1,84 9,00 107,01 

Pantalla (60 fils) 0,586 0,586 30,90 32,07 16,18 8,89 1,06 5,68 865,47 

Contraespira 5 0,20 32,07 32,07 1,00 8,89 1,42 6,37 80,39 

Cinta sobre pantalla 60 0,25 32,07 32,82 15,00 0,30 1,98 11,5 102,47 

              Total materials pantalla 1155,34 €/km 

Øfinal cinta sota pantalla = Øinicial + 3 * espessor 

Øfinal pantalla = Øfinal cinta sota pantalla + 2 * Øfil 

Ample i espessor pantalla en realitat apareix el Ø d'un fil, era per no fer una casella independent a la taula 

Øfinal contraespira = Øfinal pantalla ja que es desprecia el gruix de la contraespira 

Øfinal cinta sobre pantalla = Øfinal pantalla + 3 * espessor 

Vcinta sota pantalla = espessor*ample*10.000  (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km) 

Vpantalla = π * Øfil
2 * 60 * 0,25 * 10.000 (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km) 

Vcontraespira = espessor*ample*10.000  (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km) 

Vcinta sobre pantalla = espessor*ample*10.000  (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km)     (continua a la propera pàgina) 
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Densitats és una dada facilitada per Oficina tècnica. 

Fccinta sota pantalla = Calculat amb l'equació 4.3.10 de la memòria 

Fcfils pantalla = Calculat amb l'equació 4.3.10 de la memòria però es té en compte el gruix del fil perquè el cost del coure és molt gran 

Fccontraespira = Calculat amb l'equació 4.3.10 de la memòria 

Fccinta sobre pantalla = Calculat amb l'equació 4.3.10 de la memòria 

€unitari és una dada proposada per OTP. 

€materials = volum * densitat * Fc * €unitari 

 

  Després cal calcular el cost de materials de coberta inicial. 

 

MATERIALS COBERTA 
Espessor majorat 

Øinicia

l 
Øfinal volum densitat € unitari 

marge 

purgues 
€ materials 

mm mm mm mm dm3/km kg/dm3 €/kg % €/km 

Coberta PVC 2,20 2,30 32,82 37,42 253,78 1,55 0,75 1,00 297,97 

       
Total materials coberta 297,97 €/km 

 

Es considera un espessor majorat de 2,30 enlloc del nominal per garantir que l'espessor mig al llarg del cable és superior a 2,20. 
Øinicial = Øfinal cinta sobre pantalla 

Øfinal = Øinicial + 2 * espessor majorat 

V = π * 0,25 * (Øfinal
2 - Øinicial

2) * 10.000 (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km) 

Densitat és una dada facilitada per OTP 

€unitari és una dada proposada per OTP. 
El marge de purgues mp és una dada facilitada per OTP.  Es considera que s'ha d'afegir un 1% al volum que és material que es purga. 

€materials = volum * densitat * (1+ mp/100) * €unitari 
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Per calcular el cost en mà d'obra cal calcular els temps de producció inicials de les fases de pantalla i coberta: 

 

Pantalla 

Lot V max η V T marxa Nº canvis T canvi rot Nº canvis T canvi CE Nº canvis T canvi cos Nº canvis T canvi bob 
T canvi 

total 
T total 

m m/min unitari min rotllana min /rot Contraespira min/ CE tambors min/ cos bobina min/ bob min min/ lot 

5.000 12 0,850 490,20 25,00 4,00 0,08 30,00 0,167 540,00 2,00 15 222,5 712,70 

 

El lot és de 5.000 m. 

La velocitat màxima és de 12 m/min per apantallats amb cinta. 

El rendiment de velocitat és una dada facilitada per control de producció que té en compte les rampes de velocitat de parada a règim. 

El temps en marxa és el temps invertit en màquina en marxa per produir el lot. És el temps de màquina en marxa. 

El nº de canvis de rotllana és el resultat de dividir el lot pel metratge útil de la rotllana.  En aquest cas considerem el cas extrem de cada 400 m. 

El temps de canvi de rotllana és una dada facilitada per control de producció. 

El nº de canvis de contraespira és el resultat de dividir el lot pel metratge útil del tambor de contraespira (60 km). 

El temps de canvi de contraespira és una dada facilitada per control de producció. 

El nombre de canvi de tambors és el resultat de dividir el lot pel metratge útil dels tambors (30 km apantallats). 

El temps de canvi del cos de tambors és una dada facilitada per control de producció. 

El nombre de canvis de bobina té en compte que per cada lot cal canviar la bobina d'entrada com la de sortida. 

El temps de canvi de bobina és una dada facilitada per control de producció. 

El temps de canvi total és la suma de cada temps de canvi per nombre de canvis.  També s'anomena temps de preparacions. 

El temps total és la suma del temps de preparació i del temps de màquina en marxa necessari per apantallar el lot de 5.000 m. 
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  El temps de coberta inicial és: 

 

Coberta 

Lot entrada V max η V T marxa Nº proporció T canvi Nº canvis T canvi T canvi total T total 

m m/min unitari min arrancades min bobina min/bob min min/ lot 

5.000 15 0,950 350,88 0,25 480,00 6 0 (continu) 120 470,88 

 

El lot d'entrada és de 5.000 m.  Es manté aquest perquè és el tamany de la bobina provinent de la fase d'apantallat. 

La velocitat màxima per l'extrusora i el PVC és de 15 m/min. 

El rendiment de velocitat és una dada facilitada per control de producció que té en compte les rampes de velocitat de parada a règim. 

El temps en marxa és el temps invertit en màquina en marxa per produir el lot. És el temps de màquina en marxa. 

El nº de proporció d'arrancades és un valor de dividir el lot (5.000 m) pels 20 km de producció entre canvis de filtre. 

El temps de canvi de filtre és una dada facilitada per control de producció. 

El nombre de canvis de bobina és degut a que la bobina de sortida és de 1.000 m, per tan per cada lot es canvia 5 de sortida i 1 d'entrada. 

El temps de canvi de bobina és 0 ja que es canvia en màquina en marxa. 

El temps de canvi total és la suma de cada temps de canvi per nombre de canvis.  També s'anomena temps de preparacions. 

El temps total és la suma del temps de preparació i del temps de màquina en marxa necessari per cobrir el lot de 5.000 m. 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 1, 2, 3 i  4       Pàg. 15 

  

 

Llavors el cost en mà d'obra MO inicial per cada fase és: 

 

MO 
Dotació T total Preu MO Cost MO Cost MO 

nº operaris min/lot €/ 60min €/lot €/km 

Pantalla 1,25 712,70 25,00 371,20 74,24 

Coberta 2,25 470,88 25,00 441,45 88,29 

 

La dotació d'operaris és una dada facilitada per OTP. 

El preu de MO és una dada proposada per OTP per fer el càlcul. 

El cost de MO és el temps multiplicat per preu i dotació de MO, en €/lot (lot de 5.000 m). 

El cost de MO també es sol expressar en €/km. 
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El cost de materials amb el disseny final de la fase de pantalla és: 

 

MATERIALS PANTALLA 
Ample Espesor 

Øinicia

l 
Øfinal volum densitat 

factor 

consum 
€ unitari € materials 

mm mm mm mm dm3/km mat kg/dm3 km mat/km €/kg €/km 

Cinta sota pantalla 105 0,30 30,00 30,90 31,50 0,36 1,00 9,00 101,78 

Pantalla (60 fils) 0,586 0,586 30,90 32,07 16,18 8,89 1,06 5,68 865,47 

Contraespira 5 0,20 32,07 32,07 1,00 8,89 1,42 6,37 80,39 

Cinta sobre pantalla (coberta) 110 0,15 32,07 32,52 16,50 0,27 1,00 7 31,19 

              Total materials pantalla 1.078,82 €/km 

S'inclou la cinta sobre pantalla (de la fase de coberta) per facilitar la comparativa de costos i facilitar també el càlcul de les taules. 
Øfinal cinta sota pantalla = Øinicial + 3 * espessor 

Øfinal pantalla = Øfinal cinta sota pantalla + 2 * Øfil 

Ample i espessor pantalla en realitat apareix el Ø d'un fil, era per no fer una casella independent a la taula 

Øfinal contraespira = Øfinal pantalla ja que es desprecia el gruix de la contraespira 

Øfinal cinta sobre pantalla = Øfinal pantalla + 3 * espessor 

Vcinta sota pantalla = espessor*ample*10.000  (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km) 

Vpantalla = π * Øfil
2 * 60 * 0,25 * 10.000 (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km) 

Vcontraespira = espessor*ample*10.000  (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km) 

Vcinta sobre pantalla = espessor*ample*10.000  (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km) 

Densitats és una dada facilitada per Oficina tècnica. 

Fccinta sota pantalla = Calculat amb l'equació 4.3.10 de la memòria 

Fcfils pantalla = Calculat amb l'equació 4.3.10 de la memòria però es té en compte el gruix del fil perquè el cost del coure és molt gran 

Fccontraespira = Calculat amb l'equació 4.3.10 de la memòria 
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Fccinta sobre pantalla = Calculat amb l'equació 4.3.10 de la memòria 

€unitari és una dada proposada per OTP. 

€materials = volum * densitat * Fc * €unitari 

El cost de la coberta (sense la cinta) final és: 

 

MATERIALS COBERTA 
Espessor majorat Øinicial Øfinal volum densitat € unitari 

marge 

purgues 
€ materials 

mm mm mm mm dm3/km kg/dm3 €/kg % €/km 

Coberta PVC 2,20 2,30 32,52 37,12 251,61 1,55 0,75 1,00 295,42 

       
Total materials coberta 295,42 €/km 

 

Es considera un espessor majorat de 2,30 enlloc del nominal per garantir que l'espessor mig al llarg del cable és superior a 2,20. 
Øinicial = Øfinal cinta sobre pantalla 

Øfinal = Øinicial + 2 * espessor majorat 

V = π * 0,25 * (Øfinal
2 - Øinicial

2) * 10.000 (unitats en dm; 10.000 dm és 1 km) 

Densitat és una dada facilitada per OTP 

€unitari és una dada proposada per OTP. 
El marge de purgues mp és una dada facilitada per OTP.  Es considera que s'ha d'afegir un 1% al volum que és material que es purga. 

€materials = volum * densitat * (1+ mp/100) * €unitari 
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El temps de producció de la fase d'apantallat amb el disseny final és: 

 

Pantalla 

Lot V max η V T marxa Nº canvis T canvi rot Nº canvis T canvi CE Nº canvis T canvi cos Nº canvis 
T canvi 

bob 

T canvi 

total 
T total 

m m/min unitari min rotllana min /rot Contraespira min/ CE cos tambors min/ cos bobina min/ bob min min/ lot 

5.000 30 0,850 196,08 4,39 2,00 0,08 30,00 0,16666667 540,00 2,00 15 131,27193 327,35 

 

El lot és de 5.000 m. 

La velocitat màxima és de 30 m/min. 

El rendiment de velocitat és una dada facilitada per control de producció que té en compte les rampes de velocitat de parada a règim. 

El temps en marxa és el temps invertit en màquina en marxa per produir el lot. És el temps de màquina en marxa. 

El nº de canvis de rotllana és el resultat de dividir el lot pel metratge útil de la rotllana.  En aquest cas considerem cada 1.140 m. 

El temps de canvi de rotllana és una dada facilitada per control de producció. 

El nº de canvis de contraespira és el resultat de dividir el lot pel metratge útil del tambor de contraespira (60 km). 

El temps de canvi de contraespira és una dada facilitada per control de producció. 

El nombre de canvi de tambors és el resultat de dividir el lot pel metratge útil dels tambors (30 km apantallats). 

El temps de canvi del cos de tambors és una dada facilitada per control de producció. 

El nombre de canvis de bobina té en compte que per cada lot cal canviar la bobina d'entrada com la de sortida. 

El temps de canvi de bobina és una dada facilitada per control de producció. 

El temps de canvi total és la suma de cada temps de canvi per nombre de canvis.  També s'anomena temps de preparacions. 

El temps total és la suma del temps de preparació i del temps de màquina en marxa necessari per apantallar el lot de 5.000 m. 
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El temps de producció de la coberta amb el disseny final és: 

 

Coberta 

Lot 

entrada 
V max η V T marxa Nº proporció 

T canvi 

arr 
Nº canvis T canvi B Nº canvis T canvi R 

T canvi 

total 
T total 

m m/min unitari min arrancades min /arr bobina min/rot Rotllana min/bob min min/ lot 

5.000 15 0,950 350,88 0,25 480,00 6 0 (continu) 1,67 0 (continu) 120 470,88 

 

El lot d'entrada és de 5.000 m.  Es manté aquest perquè és el tamany de la bobina provinent de la fase d'apantallat. 

La velocitat màxima per l'extrusora i el PVC és de 15 m/min. 

El rendiment de velocitat és una dada facilitada per control de producció que té en compte les rampes de velocitat de parada a règim. 

El temps en marxa és el temps invertit en màquina en marxa per produir el lot. És el temps de màquina en marxa. 

El nº de proporció d'arrancades és un valor de dividir el lot (5.000 m) pels 20 km de producció entre canvis de filtre. 

El temps de canvi de filtre és una dada facilitada per control de producció. 

El nombre de canvis de bobina és degut a que la bobina de sortida és de 1.000 m, per tan per cada lot es canvia 5 de sortida i 1 d'entrada. 

El temps de canvi de bobina és 0 ja que es canvia en màquina en marxa. 

El nombre de canvis de rotllana és el resultat de dividir el lot de 5.000 m per la longitud de la rotllana (3.000 m). 

El tembs de canvi de rotllana de cinta és 0 ja que es canvia en màquina en marxa. 

El temps de canvi total és la suma de cada temps de canvi per nombre de canvis.  També s'anomena temps de preparacions. 

El temps total és la suma del temps de preparació i del temps de màquina en marxa necessari per cobrir el lot de 5.000 m. 
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Llavors el cost en mà d'obra MO final per cada fase és: 

 

MO 
Dotació T total Preu MO Cost MO Cost MO 

nº operaris min/lot €/ 60min €/lot €/km 

Pantalla 1,25 327,35 25,00 170,49 34,10 

Coberta 2,25 470,88 25,00 330,51 88,21 

 

La dotació d'operaris és una dada facilitada per OTP. 

El preu de MO és una dada proposada per OTP per fer el càlcul. 

El cost de MO és el temps multiplicat per preu i dotació de MO, en €/lot (lot de 5.000 m).  El cost de MO també es sol expressar en €/km. 

 

En resum, el cost inicial i final de les fases d'apantallat i coberta són: 

 

COST 

INICIAL 

Materials MO Total fase 

€/km €/km €/km 

Pantalla 1.155,34 74,24 1.229,58 

Coberta 297,97 88,29 386,26 

  Total Calculable 1.615,84 €/km 

 

 

El total calculable és una aproximació del cost de cada fase, en €/km. 

COST  

FINAL 

Materials MO Total fase 

€/km €/km €/km 

Pantalla 1078,82 34,10 1.112,92 

Coberta 295,42 88,29 383,71 

  Total Calculable 1.496,64 €/km 
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Per valorar millor l'estalvi tan en temps i diners, cal tenir en comte que s'ha fabricat 600km de cable lineal amb el nou disseny. 

 

Cost calculat Temps 

€/km milers € Total km lot km min/lot Total h Total d 

Inici 1.615,84 970 600 5 1.183,57 2.367,1 98,6 

Final 1.496,64 885 600 5 798,23 1.596,25 66,5 

Estalvi milers € 71,52 milers € Estalvi temps dies 32,11 dies 

 

El cost en €/km és de les taules anteriors. 

Els milers € és el resultat de multiplicar el cost en €/km pel total de km (600 km). 

El lot és de 5.000 m o 5 km.   

Els min/lot és de les taules anteriors; és el temps necessari per produir el lot en la fase d'apantallat i en la fase de coberta. 

El total h és el resultat de multiplicar el min/lot per total de lots, en aquest cas 600 km / 5 km és 120. 

El temps estalviat és més visible en dies.  Aquests 40 dies aproximats són els que s'ha disposat la màquina per poder fabricar altres 

cables. 
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