
Organització d�una línia de panell metàl lic i optimització del procés productiu 

 

 1 

 

INDEX EXPEDIENT TÈCNIC 

CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ................................................................................................6 

CAPÍTOL 2: DADES DEL FABRICANT..................................................................................7 

CAPÍTOL 3: FUNCIÓ A LA QUE ES DESTINEN  ELS EQUIPS................................................8 

   3.1 Descripció de les màquines i característiques generals..........................................8 

CAPÍTOL 4: MANUTENCIÓ, TRANSPORT I UBICACIÓ DEL EQUIP....................................12 

   4.1 Transport del quadre elèctric.............................. ..................................................13 

   4.2 Indicacions en la recepció de l�equip.............................. ......................................13 

   4.3 Indicacions per a una correcta instal·lació.............................................................13 

CAPÍTOL 5: PROCÉS DE DISSENY DELS EQUIP.................................................................15 

CAPÍTOL 6: DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS............................................................................17 

   6.1 Descripció general de l�Equip................................................................................17 

   6.2 Materials de Construcció.............................. ........................................................17 

   6.3 Dimensions.............................. .............................................................................18 

   6.4 Massa....................................................................................................................18 

   6.5 Característiques Pneumàtiques i Hidràuliques......................................................18 

   6.6 Característiques Elèctriques...................................................................................18 

   6.7 Controls del Sistema........................................................... ..................................18 

   6.8 Indicadors i missatges d�Alarma del Sistema.........................................................19 

CAPÍTOL 7: DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT...............................................................20 

   7.1 Comprovacions preliminars....................................................................................20 

      7.1.1 Durant la posta en marxa/utilització (Després del muntatge) ........................20 



Jordi Balcells Torras 
 

 2 

      7.1.2 Durant les tasques de neteja/manteniment/reparació/conservació /posta punt 
.................................................................................................................................................21 

      7.1.3 Durant la posta de fora de servei/emmagatzament.................................................22 

   7.2 Sistemes de seguretat.............................. ......................................................................22 

   7.3 Sistemes d�activació.......................................................................................................22 

   7.4 Us permès.............................. .......................................................................................22 

      7.4.1 Activació d�una parada d�emergència tipus �seta� o que s�obri una porta del tancat 

de protecció. ..........................................................................................................................23 

      7.4.2 Activació de la cèl·lula/barrera fotoelèctrica de seguretat. ....................................23 

   7.5 Precaucions generals per a la utilització de les màquines.............................................23 

   7.6 Tipus de proteccions utilitzades.............................. .....................................................26 

      7.6.1 Resguards fixes.............................. .........................................................................26 

      7.6.2 Sistemes de protecció de les màquines................................................................. 26 

CAPÍTOL 8: DIRECTIVES I NORMES D�APLICACIÓ...................................................................29 

CAPÍTOL 9:  EVALUACIÓ DE RISCOS I DE ZONES PERILLOSES................................................33 

   9.1 Abast........................................................... ................................................................33 

   9.2 Desenvolupament............................................................ ...........................................33 

   9.3 Avaluació de riscos.............................. ........................................................................34 

      9.3.1 Riscos deguts al perill mecànic.............................. ................................................34 

      9.3.2 Riscos deguts als perills elèctrics ...........................................................................34 

     9.3.3 Riscos deguts al perill tèrmic...................................................................................35 

     9.3.4 Perills generats pel soroll ........................................................................................35 

     9.3.5 Perills generats per a vibracions .............................................................................35 

      9.3.6 Riscos deguts als perills per NO respectar els principis ergonòmics en el disseny de 

la màquina ...........................................................................................................................35 

      9.3.7 Riscos deguts a perills de ruptura en servei ..........................................................36 



Organització d�una línia de panell metàl lic i optimització del procés productiu 

 

 3 

      9.3.8 Riscos deguts a perills de caiguda i projecció d�objectes o materials .............36 

CAPÍTOL 10:  MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES....................................................37 

   10.1 Abast...................................................................................................................37 

   10.2 Desenvolupament.............................. ................................................................37 

      10.2.1 Materials i productes ....................................................................................37 

      10.2.2 Enllumenat .............................. .....................................................................38 

      10.2.3  Comandament  .............................. ..............................................................38 

      10.2.4 Dispositiu de parada .............................. ............................. .........................39 

      10.2.5 Programes......................................................................................................39 

      10.2.6 Mesures de seguretat contra perills mecànics ..............................................40 

      10.2.7 Característiques que han de reunir els resguards i dispositius de protecció 

........................................................................................................................................41 

      10.2.8 Mesures de seguretat contra altres perills ....................................................41 

      10.2.9 Manteniment ............................................................. ...................................43 

      10.2.10 Indicacions .............................. .............................. .....................................43 

CAPÍTOL 11: PLA DE MANTENIMENT..............................................................................45 

   11.1 Abans de la posta en marxa.................................................................................45 

   11.2 Les primeres 60 hores..........................................................................................46 

   11.3 Anualment............................................................ ...............................................46 

   11.4 Cada 15.000 hores........................................................... ...................................46 

   11.5 Elements i peces sotmeses a desgast..................................................................47 

      11.5.1 Desgast i substitució de les cadenes..............................................................47 

      11.5.2 Regulació de les cadenes...............................................................................47 

  11.6 Lubricació.............................. ..............................................................................47 

      11.6.1 Lubricació de reductors.............................. ...................................................48 

      11.6.2 Lubricació dels suports de rodaments...........................................................48 

      11.6.3 Lubricació de les cadenes...............................................................................49 

CAPÍTOL 12:  DEFINICIÓ DE LES INDICACIONS QUE HAN DE DUR ELS EQUIPS...............50 



Jordi Balcells Torras 
 

 4 

   12.1 Pictogrames...................................................................................................................50 

CAPÍTOL 13: DISPOSITIUS DE SEGURETAT INSTAL·LATS...........................................................54 

CAPÍTOL 14: DECLARACIÓ DE �CE� DE CONFORMITAT DE LA MÀQUINA................................56 

CAPÍTOL 15:  CERTIFICAT D�ENTREGA I GARANTÍA..................................................................59 

   15.1 Tipus d�equips.............................. .............................. ..................................................60 

   15.2 Condicions de garantía..................................................................................................60 

CAPÍTOL 16:  DEFINICIÓ DE LA MARCA QUE HAURAN DE DUR ELS 

EQUIPS.....................................................................................................................................62 

CAPÍTOL 17: RESULTATS DELS CÀLCULS EN EL DISSENY..........................................................64 

CAPÍTOL 18: INFORMES DELS RESULTATS DELS ASSAJOS........................................................65 

CAPÍTOL 19: MESURES ADOPTADES A NIVELL INTERN PER A GARANTIR LA CONFORMITAT DE 

LA MÀQUINA AMB LA DIRECTIVA EUROPEA 89/392/CEE.......................................................67 

   19.1 Anàlisi modal d�errors o efectes (AMFE) .....................................................................68 

   19.2 Pla d�inspecció i assajos............................................................ ..................................70 

 

 

 

 

 

 



Organització d�una línia de panell metàl lic i optimització del procés productiu 

 

 5 

CONSIDERACIONS PRÈVIES  

Nom de la màquina Línia de Panell 

Model LPA-001-000 

Nº de Matrícula LPA-001-000 

NUMERO DE FABRICACIÓN: LPA-001-000 

DATA INICI DE GARANTIA: 19-6-08 

PERIODE DE GARANTIA: 12 mesos des de la data d�entrega. 

 

Per a qualsevol consulta, dirigir-se a: 

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA S.A. 

Polígon Industrial Pla de Rigat. 

Ctra. La Pobla, nº 221. 

08788 - VILANOVA DEL CAMÍ (BARCELONA). 

Telèfon Int.:  +34 - 93 807 06 12  

Fax Int.:  +34 - 93 807 06 13 

 

Per a sol·licitar els seus recanvis dirigir-se a: 

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA S.A. 

Polígon Industrial Pla de Rigat. 

Ctra. La Pobla, nº 225. 

08788 - VILANOVA DEL CAMÍ (BARCELONA). 

Telèfon Int.:  +34 - 93 807 06 12  

Fax Int.:  +34 - 93 807 06 13 

 

NOTA IMPORTANT: Per a qualsevol consulta o sol·licitud de recanvi és imprescindible indicar el 

numero de fabricació, Model, Plànol i Numero de la peça a subministrar així com la quantitat 

desitjada per a poder ser atès. 
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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ 
 

     

     El present expedient tècnic s�elabora amb l�objecte de complir els requisits establerts en 

la Directiva 98/37/CE del Parlament Europeu i del Consell del 22 de Juny relativa a 

l�aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines.  

   Aquesta directiva estableix els requisits essencials de seguretat i salut que han de reunir 

totes les màquines per a ser comercialitzades dins del àmbit de la Comunitat Europea. 

   Les màquines a objecte del present document, són les que seran comeses per a l�empresa 

constructora a la que anirà dirigida el projecte en qüestió. Dins de la línia, existeixen parts 

comercials ja esmentades, i les que es fabricaran sobre projecte seran: 

             · Debanadora 

· Carrets porta bobines 

· Pinch Roll 

·Perfiladores (22 i 15 passades) 

· Cisalla 

    Aquesta màquina no esta inclosa en l�Annex IV de la Directiva 98/37/CE, per la qual cosa el 

seu procés de Certificació queda completat mitjançant l�elaboració de l�Expedient Tècnic de 

Construcció tal i com contempla la pròpia Directiva de la declaració �CE� de conformitat i del 

marcat �CE�. 

   El present Expedient Tècnic s�elabora d�acord al Annex V de la Directiva i s�inclouen dades i 

informació disponible sobre la màquina, que assegura que es compleixen amb els requisits 

essencials de seguretat i salut corresponents. 
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CAPÍTOL 2:  

DADES DEL FABRICANT 
 

Les dades del fabricant al que li seran encarregada la fabricació de les parts esmentades en 

l�expedient tècnic són les següents: 

          Fabricant:                             Precisió Mecànica Salma S.A. 

          Direcció Fiscal:                    Ctra. La Pobla, nº 223. Nave 5. 

    08788 � VILANOVA DEL CAMÍ (Barcelona) 

          Direcció de la Fàbrica:       Ctra. La Pobla, nº 223. Nave 5. 

    08788 � VILANOVA DEL CAMÍ (Barcelona) 

         Telèfon:                               93 807 06 12 

         Fax:                                      93 807 06 13 

         E-mail:                                salmasa@mecanicasalma.es 

        Persona Responsable:      Administrador 

   Precisió Mecànica Salma, S.A. és una empresa que es dedica des de fa 20 anys tant a la 

fabricació de maquinària especial com a la mecanització de peces i al manteniment 

industrial. 

   En referència als camps d�actuació als que treballa, ha realitzat màquines especials per a 

sectors d�automoció, ceràmica, alimentació, metal·lúrgia,...  

  Disposa de oficina tècnica pròpia i consta d�una plantilla de 20 treballadors en general.  

 

 

 

mailto:salmasa@mecanicasalma.es
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CAPÍTOL 3:  

FUNCIÓ A LA QUE ES DESTINEN  ELS 

EQUIPS 

 
Com ja hem indicat anteriorment, els equips en qüestió a fabricar, van col·locats a una línia 

de fabricació de panell autoportant. 

Deixant de banda les zones comercials com el CONTIMAT, la línia és el resultat d�un 

acoblament de varies màquines senzilles i subconjunts que realitzen diferents funcions i que 

la seva descripció ve donada a continuació: 

 

  3.1 Descripció de les màquines i característiques generals 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓ FUNCIONAMIENT 

01 Debanadora 

1. Conjunt subministrat pel fabricant. 

2. Estructura amb un eix principal motoritzat el 
qual realitza el moviment per a desenrotllar la 
bobina de xapa a la velocitat suficient.  

3. Consta d�un mecanisme de braç expansible 
format per un cilindre hidràulic el qual atrapa el 
centre de la bobina al expandir-se. 

4. El motor d�accionament es de baixa potència ja 
que només es delimita a crear moviment 
suficient per a poder desenrotllar la xapa de la 
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bobina. 

5. S�han de fabricar 2 amb pressionador, per a 
l�acompanyament de la xapa superior i 2 sense 
per al recorregut de la xapa inferior. 

6. Dimensions aproximades: 

Diàmetre màxim bobina 1400 mm 

Amplada màxim bobina 1250 mm 

Dimensions: 1200 x 2070 x 1400 mm  

Motorització oleohidràulica 

02 Carrets porta bobines  

1. Conjunt subministrat pel fabricant. 

2. Estructura mòbil gràcies a guies normalitzades 
implantades al terra per a facilitar el 
carregament de noves bobines o per la 
descàrrega de bobines buides. 

3. Accionament mitjançant un motor reductor. 

4. Dimensiones aproximades: 

Generals: 1985 x 1100 x 1330 mm  

Amplada màxima: 1250 mm 

5. Transmissió: Per Cadena Duplex 1/2" 

03 Pinch Rolls 

1. Conjunt subministrat pel fabricant. 

2. Conjunt el qual s�han de fer vàries unitats a 
diferents potències tot depenent del 
recorregut que hagi de tirar de xapa. 

3. Consta de  dos rodets motoritzats i un cilindre 
hidràulic que realitza la pressió sobre la xapa. 

4. Realitza el moviment d�alimentació de la xapa 
dins de la perfiladora mitjançant el pinçament 
de la mateixa. 

5. Rodets RIV. POLITEX 90 Shore 

6. Motorització: 4 Kw , 2,2 Kw, O,75 Kw  

7. Velocitat màxima: 25 m/min 

 

8. Dimensions:  
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- Pinch roll 1: 2182 x 404 x 1055 mm 

- Pinch roll 2: 2145 x 385 x 940 mm 

- Pinch roll 3: 2050 x 322 x 940 mm 

04 Conjunts Perfiladores 

1. Conjunts subministrat pel fabricant. 

2. Conjunts encarregat de la deformació de la 
xapa. 

3. Aquests conjunts consten de 15 i de 22 
passades de rodets nervadors respectivament. 

4. Possibilitat de regulació de l�amplada de la 
xapa mitjançant rosques helicoïdals 
normalitzades amb manetes de regulació. 

5. Mecanisme de separació i regulació de les 
passades mitjançant rosques normalitzades ISO 
amb manetes normalitzades per a regular. 

6. Dimensions: 

- Perfiladora 22: 7950 x 2300 x 1836 mm 

- Perfiladora 15: 4495 x 2422 x 1386 mm 

7. Amplada màxima de la xapa 1250 mm. 

8. Transmissió: mitjançant un sistema 
d�engranatges rectes normalitzats. 

05 Cisalla 

1. Conjunt subministrat pel fabricant. 

2. Conjunt dotat d�un cilindre hidràulic el qual 
realitza el moviment vertical per baixar la part 
superior de la cisalla i realitzar el tall de la xapa. 

3. Llisca a través d�unes guies lineals auto 
lubricades. 

4. Dimensions :1677 x 260 x 935 mm  

5. Recorregut màxim: 60 mm  

6. Realitza el primer tall de la xapa just sortir de la 
bobina per a que el primer tall del producte 
sigui el bo. 

06 Quadre elèctric 

1. Subministrat pel client. 

2. Correspon als elements de control i potencia 
de la instal·lació elèctrica. 
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3. El quadre elèctric complirà amb el REBT, 
disposarà d�un pictograma d�advertència de 
perill elèctric i només serà obert per 
l�instal·lador autoritzat. 

4. En el cas de tenir que obrir-se quan es treballi 
en tensió (per tasques de comprovació, proves, 
etc�) només podrà fer-se sota la única 
responsabilitat de l�instal·lador autoritzat i de 
les parts sotmeses a tensió estaran 
perfectament protegides. 

16 Tancaments de protecció 

1. Subministrat pel fabricant. 

2. Aquest tancament correspon al callat exterior 
de protecció d�algunes zones, constituït per 
panells modulars de reixa acoblats entre si i de 
color negre i/o groc. 

3. Aquest tancament disposarà de les 
corresponents portes d�accés per al personal 
Autoritzat de manteniment i reparació. 
Aquestes portes estaran situades en llocs 
estratègics i disposaran del corresponent 
microruptor de seguretat, de manera que al 
obrir-se actuïn com una parada d�emergència, 
sent necessari rearmar la línia perquè torni a 
funcionar. De la mateixa manera el tancament 
disposarà dels corresponents cartells de 
senyalització de perills i de la prohibició d�accés 
a personal no autoritzat. 

4. NOTA IMPORTANT: No es podrà posar en 
funcionament la instal·lació sinó està instal·lat 
el reixat i les passarel·les amb els seus 
corresponents elements de seguretat: 
pictogrames, microruptors, portes lliscants, 
etc� Tal como s�indica en el contracte, aquesta 
instal·lació del reixat de seguretat i elements 
annexes haurà de realitzar-la el titular de la 
instal·lació sent responsabilitat seva qualsevol 
accident produït per a la seva no instal·lació.  

 

 

 



Jordi Balcells Torras 
 

 12

 

 

CAPÍTOL 4: 

MANUTENCIÓ, TRANSPORT I UBICACIÓ 

DEL EQUIP 
 

 

 

 

Tal i com s�ha indicat anteriorment, la línia descrita està formada per la unió de varis 

conjunts més senzills, fet que condicionarà en cert grau el transport de les parts.  

Es transportarà cada equip atenent a les indicacions de seguretat senyalades, així com amb 

cintes i cadenes homologades col·locades de forma que no puguin lliscar ni provocar 

accidents i en els punts d�unió indicats per el fabricant. De la mateixa manera que els motors 

no muntats en cada conjunt, que s�hauran de col·locar en el muntatge final, aniran ben 

col·locats i fixats de manera que no es puguin malmetre. I en cas del moviment en la 

ubicació, l�accessori haurà d�elevar-se el mínim possible per a evitar danys en cas d�accident. 

Durant les operacions de carga/descarrega i de manutenció s�haurà de tenir especial cura en 

no danyar les parts exteriors més sensibles: cèl·lules i barreres fotoelèctriques, microruptors, 

botons d�emergència, quadre elèctric,etc� per la qual cosa es demanarà que cada equip 

haurà de estar correctament protegit i embalat. 
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4.1 Transport del quadre elèctric 

Es desplaçarà el quadre elèctric mitjançant ganxos de seguretat que tinguin l�adequada 

capacitat de carga a tracés dels anells de subjecció situats en el quadre. 

NO es col·locarà durant la descarrega cap persona prop de la zona de perill de cada equip. 

(Radi de 3m del equip ni sota durant la descarrega)  

4.2 Indicacions en la recepció de l�equip 

Quan es produeixi la recepció de l�equip s�hauran de tenir en compte les següents 

consideracions: 

Comprovar que no hagi patit danys durant el transport i/o que no li faltin peces. Només 
s�admetran reclamacions si es realitzen immediatament després de la recepció del 
equip i sempre confirmades per el transportista o la agència de transports.  

Comprovar que arribin tots els elements de seguretat en el seu lloc: cèl·lula de seguretat, 
barreres fotoelèctriques, polsadors d�emergència,etc... En cas contrari s�haurà de 
comunicar immediatament al fabricant i en cap cas utilitzar l�equip en aquestes 
condicions.  

Els equips s�hauran d�emmagatzemar en un lloc reguardat abans del seu muntatge de la 
Línia de Panell. 

 

4.3 Indicacions per a una correcta instal·lació 
  S�hauran de seguir les següents indicacions: 

 

Abans de la posta en servei del equip ha de llegir-se el Manual d�Instruccions. 

L� instal·lació dels conjunts de la Línia de Panell haurà de ser supervisada pel fabricant de 
la mateixa o per un instal·lador autoritzat expressament per ell. Aquests instal·ladors 
i tot el personal autoritzat que treballi en la seva instal·lació hauran de disposar dels 
equips de protecció individual corresponents, i en especial, casc homologat (per a 
evitar impactes i caigudes d�objectes), guants(per a evitar riscs de talls, cremades, 
corrosions per productes químics o rascades) i mono de treball ajustat al cos (per a 
evitar riscs de cremades, arrapament i rascades).  

La relació d�operacions a realitzar per a la correcta instal·lació de la Línia de Panell  LPA-001-

000 es la següent: 

Assemblatge de les diferents parts i conjunts que formen la línia.  

Fixació  sòlida al sol dels equips mencionats anteriorment. Aquesta fixació serà 
supervisada per el fabricant o per el instal·lador autoritzat amb la fi d�evitar 
vibracions, males col·locacions,... De la mateixa manera la superfície de recolzament 
dels conjunts ha de ser perfectament plana amb la fi de permetre la seva correcta 
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anivellació. Abans de procedir a la fixació definitiva en el paviment, s�hauran 
d�anivellar els conjunts a l�alçada correcte i indicada pel fabricant. 

 Connexió dels equips descrits i dels dispositius de seguretat a les diferents fonts 
d�energia (elèctrica, pneumàtica, hidràulica,...). Aquesta fase SEMPRE serà realitzada 
per Instal·ladors Autoritzats i complint amb la Reglamentació vigent en el país on 
s�instal·li. 

La maquina Mod. LPA-001-000 descrita haurà de situar-se  en una suficientment àmplia per 

a facilitar una còmoda instal·lació. 

L�àrea de col·locació de les màquines ha de ser suficientment àmplia, amb la finalitat de 

permetre un funcionament i manteniment correcte d�aquesta. 
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CAPÍTOL 5: 

PROCÉS DE DISSENY DELS EQUIPS 

 

 

El procés de disseny del equip integra les següents accions: 

Estudi del propi equip tenint en compte les remodelacions respecte la LPA antiga i 
realitzant proves experimentals per millorar el disseny. 

Fabricació 

Transport y posta en servei 

Muntatge i instal·lació 

Ajustatge 

Utilització 

Reglatge, aprenentatge/programació o canvi de procés de fabricació. 

Funcionament previst 

Neteja 

Localització d�averies 

Manteniment 

Posta fora de servei, desmantellament, i, pel que fa a la seguretat, la retirada en cas 
necessari. També s�ha de tenir en compte que els residus generats en el seu cas( 
xapes, olis lubricants, espuma residual,�)per el mateix desmantellament ha de ser 
recollit per un Gestor de Residus Autoritzat. 
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Tots aquests punts han de ser analitzats des de diferents punts de vista però en aquest cas, 

el que es considera es el de la seguretat. S�Han d�avaluar tots els riscos, situacions i zones 

perilloses possibles per a poder-hi proporcionar solució i evitar possibles accidents. 

També s�ha tingut en compte el disseny de manera que els elements d�actuació estiguin 

situats de la manera més accessible possible, i de forma ergonòmica per a permetre al 

operador la màxima comoditat d�us i utilització. 
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CAPÍTOL 6:  

DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS 

  6.1 Descripció general de l�Equip 

 Fabricant:      PRECISIÓ MECÀNICA SALMA 

Descripció:      CONJUNT ESPECÍFIC 

Model:                        NOM-001-000 

Nº de Matrícula:     NOM-001-000 

Data actualització de documentació:                      Maig de 2010 

 

Es realitza el present Expedient Tècnic com AUTOCERTIFICACIÓ amb la fi d�avaluar els riscs 

potencials del equip: arrapament, talls, ruptures d�elements, riscs elèctrics, riscs pneumàtics, 

riscs hidràulics, etc� i mitjançant anàlisis d�aquest es minimitzen al màxim els riscs per a 

evitar els accidents potencials. 

 La descripció d�aquest apartat, va destinada per a tots els equips ja que estan construïts de 

manera que comparteixin les característiques bàsiques per a disminuir costos. Els equips es 

composen dels següents elements: 

 

6.2 Materials de Construcció 
Estan compostos en algunes de les seves parts dels materials següents: 

Acers de diferents tipus i qualitats, elements normalitzats (cargols, femelles, motors elèctrics, rodes 

dentades, elements pneumàtics i hidràulics, etc�) 
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6.3 Dimensions 
Les dimensions aproximades de l�equip estudiat són: 

Taula 3. Taula de dimensions. 

Dimensions [mm.] 

Amplada total Veure plànols dels conjunts 

Longitud total Veure plànols dels conjunts 

Altura total Veure plànols dels conjunts 

 

6.4 Massa 
Les masses de cada equip aniran indicades a la Placa de Característiques de cada 

component. 

 

6.5 Característiques Pneumàtiques i Hidràuliques 
Les característiques pneumàtiques i hidràuliques són les indicades en el Manual 

d�Instruccions i en la Placa de Característiques de la màquina. 

 

6.6 Característiques Elèctriques 
Las característiques elèctriques són les indicades en el Manual d�Instruccions i en la Placa de 

Característiques de la màquina. 

 

6.7 Controls del Sistema 
Els controls dels conjunts descrits són principalment els corresponents a la automatització 

mitjançant programació del autòmat. Com a controls del sistema de seguretat ens trobem: 

Parades d�Emergència tipus �seta� amb enclavament mecànic. 

Cèl·lules barreres fotoelèctriques en diferents parts de la màquina. 
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6.8 Indicadors i missatges d�Alarma del Sistema. 
Indicadors Gràfics i Pictogrames. La màquina descrita duu diversos indicadors gràfics i 

pictogrames en els llocs més perillosos de manera que es minimitzin els accidents i 

s�augmenti la seguretat. 

Pilots lluminosos y sirenes de seguretat. Com a mesura addicional de seguretat es poden 

disposar de balises de llum per a conèixer l�estat de la màquina. Aquestes balises estaran 

situades en les proximitats del pupitre de control, corredors, zones visibles, etc� De la 

mateixa manera, es col·locaran sirenes de preavís de la posta en marxa de la línia per a evitar 

accidents.  
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CAPÍTOL 7: 

DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT 

 

7.1 Comprovacions preliminars 

Advertència  abans d�elevar les parts de les màquines, verificar la posició de les corretges i el 

correcte pressió d�aquestes al mitjà d�elevació. 

 En general, s�hauran de seguir les següents indicacions: 

   7.1.1 Durant la posta en marxa/utilització (Després del muntatge): 

La posta en marxa es realitzarà únicament per a personal autoritzat. 

Està PROHIBIDA la posta en marxa si no està col·locat el tancat de seguretat amb els 
corresponents elements (portes amb microruptor de seguretat, pictogrames, cartells 
d�advertència,etc�) i les passarel·les d�accés al Operari amb les seves portes lliscants 
corresponents tal i com s�indica en el plànol del tancat facilitat pel fabricant. 

Abans de la posta en marxa en servei o de la posta en marxa diària, es realitzarà un 
control visual i de verificació segons les instruccions de manteniment. 

Es posarà en marxa la màquina només quan el correcte funcionament del sistema de 
seguretat hagi sigut comprovat. S�evitarà tota la manipulació que faci qüestionar la 
seguretat. 

S�informarà al responsable o encarregat de la fàbrica, sobre danys eventuals apreciats en 
la màquina o sobre qualsevol irregularitat que s�observi. 

No es deixaran estacionades carregues en zones que activin la seguretat de la màquina.  

Es mantindrà net el terra i els miralls de les cèl·lules fotoelèctriques 

S�hauran de complir les indicacions de les senyals d�advertència i perill. 
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S�haurà de respectar la distància de seguretat (mínim 1 metre durant el funcionament de 
la màquina), i assegurar-se de que no existeix cap persona o objecte dins de la zona 
vallada mentre està en moviment. 

Està PROHIBIT entrar en l�interior de la zona vallada així com manipular la zona de treball 
de deformació degut a la prevenció de enganxar-se la mà amb els rodets, o per un 
trencament brusc de la xapa pugui crear un accident al Operari. 

NOTA: Aquesta instal·lació NOMÉS pot ser controlada per a PERSONAL 

AUTORITZAT i situat en la zona de control (Pupitre de comandament). 

7.1.2 Durant les tasques de neteja/manteniment/reparació/conservació 
/posta punt:  

S�utilitzaran estructures auxiliars per a la manipulació homologats. 

Es compliran els intervals indicats en les instruccions de servei per a les feines de 
verificació i manteniment.  

S�observaran les normes de les instruccions de servei en la substitució de les peces. 

Els dispositius de seguretat que hagin sigut retirats durant el muntatge, el manteniment 
preventiu o una reparació, s�hauran de tornar a col·locar tal i com estaven una 
vegada conclosa l�operació. 

Mentre la màquina estigui fora de servei haurà d�estar desconnectada i sense possibilitat 
d�accionament. 

S�informarà al personal usuari de la màquina abans de tota la intervenció especial o de 
rutina. 

Es desconnectarà la corrent elèctrica de la línia de l�escomesa general de la màquina. De 
la mateixa manera s�Hauran de col·locar indicadors d�avis visibles en els interruptors 
generals i en el quadre de maniobra per a evitar que algú accioni involuntàriament. 

Es col·locaran indicadors visibles en la zona de treball. De la mateixa manera s�indicarà 
que s�estan realitzant feines especials de reparació/manteniment. 

Quan es realitzin feines de reparació/manteniment en zones amb perill de caiguda, 
desplomada o aixafament s�Haurà de col·locar una barra ferma que eviti la caiguda 
lliure de la plataforma superior.  

Es substituiran els elements de fixació i les juntes (tals com cargols, brides, volanderes, 
femelles,etc�) si aquests s�haguessin deteriorat. 

S�utilitzaran únicament eines aïllades contra la corrent 

Està PROHIBIT obrir o manipular el quadre elèctric de maniobra ni qualsevol element de control o 
detecció externa si no es per un Instal·lador Autoritzat. 
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 7.1.3 Durant la posta de fora de servei/emmagatzament  

En el cas de quedar fora de servei durant un temps indeterminat s�hauran d�engrassar els 
rodaments, rodes dentades, i politges. 

Es protegiran contra la pols tots els elements desmuntats (mitjançant embalatges de 
paper, plàstic,etc�) i es col·locaran sobre palets o en interior de caixes.  

7.2 Sistemes de seguretat 

Els contactes dels diferents sistemes de seguretat estàndards, i altres opcionals que es pugui 

sol·licitar el client, seran normalment tancats, i estaran connectats en sèrie, alimentant la 

bobina del relé de seguretat (seguretat positiva). 

A l�accionar la barrera fotoelèctrica (mans, braços, cames,etc�) o per una falta de 

subministrament elèctric, es dóna una ordre a la màquina que es para automàticament.  

Perquè es torni a posar en funcionament serà necessari rearmar manualment les barreres 

fotoelèctriques i/o microruptors de seguretat des de el quadre de maniobra (pupitre 

elèctric) del operador autoritzat situat en un lloc on es vegin les zones perilloses. 

Cèl·lula/Barrera de seguretat: es del tipus reflexiva sobre reflector, amb llum infraroja 
modulada, multi tensió. Led indicador sortida. La resta de característiques i el seu us 
estan indicades en el manual d�instruccions de la respectiva cèl·lula. 

De la mateixa manera, el circuït pneumàtic disposa de pressòstats com a mesura 

de seguretat.  

7.3 Sistemes d�activació 

Tots els sistemes d�activació obertura/tancament (automàtics o manuals) funcionaran 

mitjançant un contacte normalment obert. 

7.4 Us permès 

Una vegada realitzades les comprovacions preliminars indicades en l�apartat anterior, es 

podrà utilitzar la màquina per al us al que està encomanat segons s�indica a continuació. 

Realitzar les comprovacions preliminars indicades en l�apartat anterior. 

Accionar el programa desitjat per a la càrrega automatitzada de la xapa des de el pupitre 
de control. 

Aquesta operació serà realitzada només per un ÚNIC Operador Autoritzat des de la 
plataforma on està situat el pupitre elèctric. Es comprovarà prèviament a la posta en 
marxa que NO existeix personal realitzant tasques en la màquina ni en el interior de 
la zona perillosa. 
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   7.4.1 Activació d�una parada d�emergència tipus �seta� o que s�obri una porta 
del tancat de protecció. 

 En el cas de que s�activi una parada d�emergència tipus �seta� o s�obri una porta del tancat 

de protecció, la màquina quedarà parada automàticament en el lloc en que es trobi del 

procés 

Desenclavar manualment la parada d�emergència o tancar la porta correctament. 

Rearmar manualment mitjançant el polsador de rearmat situat en el pupitre de 
maniobra. 

  7.4.2 Activació de la cèl·lula/barrera fotoelèctrica de seguretat. 

En el cas de que s�activi la cèl·lula/barrera fotoelèctrica, aquesta actuarà com si s�hagués 
activat una parada d�emergència. 

7.5 Precaucions generals per a la utilització de les màquines 

S�hauran de mantenir les següents precaucions en la utilització i us de la màquina descrita. El 

fabricant considera que l�operari autoritzat, usuari o instal·lador autoritzat són coneixedors 

de aquestes precaucions per la qual cosa declinarà qualsevol responsabilitat respecte 

d�accidents provocats per  la inobservació de les mateixes. 

Totes les operacions de control, manteniment i lubricació de les diferents parts de la 
línia, es realitzaran amb els components PARATS I DESCONECTATS de les connexions 
d�energia (de la instal·lació elèctrica, pneumàtica, hidràulica,etc�) 

Els residus hidràulics generats per la màquina degut a canvis d�oli, goteres, 
reparacions,etc� seran emmagatzemats en envasos homologats i recollits per un 
Gestor de Residus Autoritzat. Durant la seva recollida, l�operari utilitzarà guants 
resistents a aquests olis i lubricants. Després haurà de netejar-se les mans amb 
abundant aigua i sabó per eliminar restes tòxiques.  

Després de les operacions de canvis d�olis i manteniment hauran de netejar-se 
immediatament les taques d�oli i/o grassa que existeixin en el paviment per a evitar 
els riscos de patinades. 

Queda PROHIBIT arrencar la màquina quan aquesta estigui avariada. 

Queda PROHIBIT que el personal NO autoritzat realitzi intervencions sobre la màquina. 

COMPROBAR abans de tornar a reiniciar la màquina que estiguin penjats tots els 
resguards fixes, mòbils i dispositius de seguretat.  

La zona de treball del Operari Autoritzat ha de estar neta i ordenada. 

S�utilitzaran els corresponents equips de Protecció Personal (EPI: Ulleres homologades, 
guants, casc homologat, auriculars homologats,etc�) en cas de risc de projecció de 
partícules o fluids, caiguda d�objectes,etc� En el suposat cas de que pugui produir 
cremades, s�hauran de utilitzar guants apropiats. 
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L�Operari Autoritzat comprovarà que les instal·lacions d�energia (elèctrica, pneumàtica, 
hidràulica, etc�) del subministra de la màquina compleixin amb la reglamentació que 
els hi afecti. 

En el cas de preveure un selector de seguretat o una tancada de seguretat amb clau, 
l�Operari Autoritzat i/o el Cap de Manteniment te l�obligació d�extreure la clau del 
tancament indicat i dur-la a sobre o guardar-la en un lloc d�accés segur i restringit a 
ells mateixos o al Personal Autoritzat.. 

A continuació es descriuen  els diferents elements de protecció personal que s�utilitzaran en 

la màquina descrita. 

Taula . Elements de protecció. 

ROBA DE PROTECCIÓ 
Serà homologada, de teixits adequats als treballs a realitzar i 

arrapada, per a evitar accidents d�arrapament. 

PROTECCIÓ DEL CAP 
Serà homologat i obligatori durant tot el procés de treball i 

dins de totes les instal·lacions de la fàbrica. 

PROTECCIÓ DELS ULLS 

 

S�utilitzaran ulleres o pantalles protectores homologades 

quan existeixi risc de projecció de partícules o pols. 

NOTA: Les pantalles utilitzades en les operacions de 

soldadura seran homologades per la feina i s�utilitzaran 

vidres actínics. 

PROTECCIÓ DELS PEUS 

 

Per evitar els riscs de caigudes d�objectes en les extremitats 

inferiors, serà obligatori utilitzar calçat de seguretat amb sola 

antilliscant i dielèctrica per a feines de tensió i amb puntera 

metàl·lica. 

PROTECCIONS DE L�OÏDA 

 

Quan es produeixin nivells sonors superiors als permesos 

s�haurà d�utilitzar mitjans de protecció auditius com: taps 

auditius, filtres acústics o auriculars homologats. 

A Espanya i segons la R.D 1316/89 s�indica que: 

Si Leq,d es superior a 80 dBA  Utilització optativa de la 
protecció auditiva. 

Si Leq,d es superior a 85 dBA  Utilització optativa de la 
protecció auditiva. 

Si Leq,d es superior a 90 dBA o 140 dB Pic Màxim  
Utilització obligatòria de la protecció auditiva. 

 

PROTECCIÓ DE LES VIES 

RESPIRATÒRIES 

S�utilitzarà careta homologada quan existeixin ambients amb 

pols, gasos, fums, etc� 
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 Aquestes caretes retindran mitjançant filtres els cossos 

estranys (pols, gas, vapors) que es trobin en l�aire amb la 

finalitat de impedir l�accés a les vies respiratòries. 

 

CINTURONS DE SEGURETAT 

 

S�utilitzaran quan existeixi perill de caigudes d�alçada, quan 

es treballi en l�interior de galeries per a realitzar 

instal·lacions de tuberes, cablejat,etc� amb la presència de 

vapors i gasos perjudicials. 

Els cinturons de seguretat seran del tipus arnés i estaran 

equipats amb tirants i amb cable de retenció de la longitud 

apta per a no permetre una caiguda superior de 1,5 metres. 

IMPORTANT 

 

En la zona on s�instal·li la línia descrita haurà d�estar dotada 

d�una farmaciola de primers auxilis. 

Hauran de reposar-se els cartells, els pictogrames i la placa 

de característiques que resultin malmeses com s�indica en 

l�apartat de manteniment. 

S�haurà de vigilar quan es repari o es realitzi el manteniment 

a la màquina en les peces o elements motrius com: cadenes, 

rodes dentades, politges, etc� que puguin produir lesions 

greus. 

Esta prohibit eliminar i/o inutilitzar els resguards fixes o 

mòbils de la màquina. 

Es prohibeix la obertura dels quadres elèctrics. L�obertura 

només està permesa al personal especialitzat i autoritzat 

SEMPRE s�haurà de treure la tensió d�alimentació elèctrica 

de la màquina en cas d�inspeccions, reparacions o 

intervencions de manteniment ordinari o extraordinari. Si a 

criteri de l�Instal·lador Autoritzat s�ha d�obrir el quadre sent 

únicament responsabilitat de l�Instal·lador Autoritzat les 

operacions realitzades per ell. 
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7.6 Tipus de proteccions utilitzades 

7.6.1 Resguards fixes 

En la màquina descrita s�han col·locat diversos resguards fixes amb la finalitat d�impedir 

l�accés involuntari a les parts perilloses. 

Les zones perilloses protegides són les següents: 

 

Les barres d�alimentació que es troben en l�interior dels quadres elèctrics, alimentades 
elèctricament i protegides mitjançant pantalles i metacrilat o similar. 

Els ventiladors de refrigeració dels motors elèctrics, protegits mitjançant casquets de 
protecció. 

Les pantalles de protecció de les barres d�alimentació que es trobin en l�interior dels 
quadres elèctrics no s�han de retirar per a cap motiu; les proteccions restants, en el 
cas de que es retirin temporalment per a una intervenció de manteniment o 
reparació, s�hauran de tornar a muntar abans de l�arrencada del component.  

Les parts accessibles per l�Operari autoritzat de la màquina des de la passarel·la. 

Les zones de rodets tractors del llit de perfilat accessible a les mans. 

 

Cada modificació no autoritzada pel Fabricant, que canvi la funció prevista de la màquina, modificant 

els riscos i/o generant nous riscos, serà de completa responsabilitat de qui realitzi les alteracions. 

Aquestes modificacions, si es realitzen sense l�autorització del Fabricant, comportaran la pèrdua de 

validesa de tota forma de garantía atorgada i de la Declaració de conformitat prevista per la directiva 

de Màquines 98/37/CE. 

 

7.6.2 Sistemes de protecció de les màquines 

 

Tipus de protecció Funció Característiques 

RESGUARDS FIXES 

Aïllar físicament les zones perilloses 

de les màquines o de l�ambient de 

treball, del personal autoritzat. 

Seran de construcció robusta, 

adequada, apta per a evitar la 

introducció de membres del 

cos humà o materials en la 

zona de perill. S�han de fixar de 

forma permanent (soldats o 

collats). 
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RESGUARDS MÓBILS 

INTERBLOQUEJATS 

Aïllar físicament les zones perilloses 

de les màquines o de l�ambient de 

treball 

S�aplicaran en lloc de la protecció fixa 

quan resulti necessari accedir amb 

una determinada freqüència a la zona 

de perill. De qualsevol manera s�ha de 

garantitzar: 

La parada de la màquina a 
l�obertura de la protecció; 

No permetre la posta en 
funcionament de la màquina 
en el cas de que la protecció 
es trobi en la posició oberta. 

La nova posta en marxa de la 
màquina s�ha de realitzar 
solament mitjançant 
accionaments del rearmat 
manual des de una zona on es 
vegin les zones perilloses i 
després del tancat de la 
protecció. 

L�element de protecció, a més 

de les mateixes 

característiques de la protecció 

fixa, ha de ser mòbil, lliscant o 

assemblat amb bisagres y 

equipat amb un sistema de 

bloqueig de la màquina de 

tipus final de carrera. 

BARRERES 

FOTOELÉCTRIQUES 

La seva funció es la de interrompre el 

moviment de les màquines quan es 

superi el límit de seguretat. S�utilitzen 

quan resulti necessari accedir-hi de 

forma freqüent a la zona perillosa. La 

nova posta en marxa de la màquina 

només s�ha de realitzar mitjançant 

accionaments del rearmat manual 

des de una zona on es vegin les zones 

perilloses. 

Normalment consten de 

dispositius fotoelèctrics 

(fotocèl·lula). S�han de 

col·locar a una distància 

adequada de la zona de perill 

(distància de seguretat) amb la 

finalitat que tots els 

components es trobin parats 

en el moment en que resulten 

dins de l�abast. 

CORDA 

S�utilitza quan es necessita la 

presència d�un interruptor de 

bloqueig d�emergència en una àmplia 

zona de la màquina. La nova posta en 

marxa de la màquina només s�ha de 

realitzar mitjançant accionaments del 

rearmat manual des de una zona on 

es vegin les zones perilloses. 

Consta d�un cablejat, col·locat 

en la llargada de la línia, des de 

una molla connectada a un 

final de carrera.  

RESGUARD MÓBIL AMB 
Amb l�aplicació d�un selector de clau 

el personal ha de tenir la possibilitat 

Han de tenir una construcció 

robusta, apta per a evitar la 
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SELECTOR DE CLAU de superar el final de carrera de 

parada sense bloquejar la línia.  

 

introducció de membres del 

cos humà o materials en la 

zona de perill. Han de ser 

mòbils, lliscants o assemblats 

en bisagres i equipats amb un 

sistema de bloqueig de la 

màquina de tipus final de 

carrera.  

 

RESGUARD FIXE APLICAT 

EN LA MÁQUINA 

Tenen la funció de protegir els 

components en moviment: 

engranatges, cadenes, etc�  

Normalment consten de xarxes 

de malla o de xapa perforada. 

RESGUARD FIXE A BORD 

DE LA MÁQUINA 

Aïllar les zones de perill de la 

màquina. S�han d�aplicar en zones de 

treball perillós de la màquina per a 

evitar la introducció de membres del 

cos humà. 

Les fotocèl·lules superiors eviten la 

superació de la xarxa. 

Les proteccions han de tenir 

una construcció robusta i s�han 

d�aplicar de forma permanent. 

Les fotocèl·lules s�han de 

controlar a una distància 

adequada de la zona de perill 

(distància de seguretat) amb la 

finalitat que tots els 

components es trobin parats 

en el moment en que resulten 

dins de l�abast. 
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CAPÍTOL 8: 

DIRECTIVES I NORMES D�APLICACIÓ 

 

Les Directives Europees i les Normes d�Aplicació adients per aquest projecte són les 

següents: 

 

REAL DECRETO 1.495/1986 de 26 de Mayo, por el que se prueba el Reglamento de Seguridad de las 

máquinas (BOE nº 173/86, de 21 de Julio). 

REAL DECRETO 590/1989 de 19 de Mayo, por el que se modifican los artículos 3º y 14º del 

reglamento de seguridad en las máquinas (BOE nº 132/1989 de 3 de Junio). 

DIRECTIVA 85/374/CEE adoptada por la legislación española mediante la Ley 22/1994 del 6 de Julio 

sobre la responsabilidad del Fabricante de cualquier producto industrial. 

DIRECTIVA 89/391/CEE, Directiva marco sobre la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo. 

DIRECTIVA 89/654/CEE, que es la 1ª directiva específica relativa a las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

DIRECTIVA 89/655/CEE, que es la 2ª directiva específica relativa a las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

DIRECTIVA 89/656/CE, que es la 3ª directiva relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para el uso por parte de los trabajadores de equipos de protección individual. 

DIRECTIVA 92/58/CE, que es la directiva específica relativa a la señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

DIRECTIVA 98/37/CE de 22 de Junio, relativa a la �aproximación de legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas�. 
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REAL DECRETO 1.435/1.992 de 27 de Noviembre (B.O.E. nº 297 de 11 Diciembre), por el que se 

dictan las �Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas� 

REAL DECRETO 56/1.995 de 20 de Enero (B.O.E. nº 33 de 8 de Febrero), por el que �se modifica el RD 

1435/1.992 de 27 de Noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE sobre máquinas�. 

REAL DECRETO 1.215/1.997 de 18 de Julio (B.O.E. nº 188 de 7 de Agosto), Anexos I y II sobre Equipos 

de trabajo, por el que se establecen las �Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización, por los trabajadores, de los equipos de trabajo� (*). 

REAL DECRETO 71/1.997 de 31 de Enero, por el que se �amplía el ámbito de aplicación del RD 

245/1.989 de 27 de Febrero, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 

materiales y maquinaria de obra�. 

(Proyecto de) �Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Utilización 

de Equipos de trabajo, según el RD 1.215/1.997 de 18 de Julio� realizado por el I.N.S.H.T. en Agosto 

del 1.998. 

REAL DECRETO 39/1.997 de 17 de Enero (B.O.E. de 31 de Enero), �Reglamento de los Servicios de 

Prevención�. 

REAL DECRETO 485/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (*). 

REAL DECRETO 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (*). 

REAL DECRETO 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que comporte riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 

trabajadores (*). 

REAL DECRETO 773/1.997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (EPI) (*). 

UNE � EN 292 � 1:1.993. Seguridad de máquinas. Conceptos básicos. Principios generales para el 

Diseño. Parte 1: Terminología básica y Metodología. 

UNE � EN 292 � 2:1993. Seguridad de máquinas. Conceptos básicos Principios generales para el 

Diseño. Parte 2: Principios y Especificaciones técnicas. 

UNE � EN 292 � 2/A1:19966. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos. Principios generales para 

el diseño. Parte 2: Principios y Especificaciones técnicas. 

INFORME UNE-81-642:1.995. Memorándum sobre la Normalización en materia de salud y seguridad 

destinado a apoyar las Directivas Nuevo Enfoque. Aplicación al ámbito de las máquinas. 
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UNE-EN-294:1.993. Seguridad de las máquinas. Distancias de Seguridad para impedir que se alcancen 

zonas peligrosas con los miembros superiores. 

UNE-EN-349:1.994. Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de 

partes del cuerpo humano. 

UNE-EN-414:1.993. Seguridad de las máquinas. Reglas para la elaboración y presentación de Normas 

de Seguridad.  

UNE-EN-418. Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. 

Principios para el diseño. 

UNE-EN-547-1:1.997. Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 1: Principios 

para la determinación de las dimensiones requeridas para el paso de todo el cuerpo en las máquinas. 

UNE-EN-547-2:1.997. Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 2: Principios 

para la determinación de las dimensiones requeridas para las aberturas de acceso. 

UNE-EN-547-3:1.997. Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 3: Datos 

antropométricos. 

UNE-EN-614-1:1.996. Seguridad de las máquinas Principio de diseño ergonómico Parte 1: 

Terminología y principios generales. 

UNE-EN-614-2:2.001. Seguridad de las máquinas Principio de diseño ergonómico Parte 2: 

Interacciones entre el diseño de las máquinas y las tareas de trabajo. 

UNE-EN-626-1:1.995. Seguridad de las máquinas. Reducción de riesgos para la salud debido a 

sustancias peligrosas emitidas por las máquinas. Parte 1: Principios y especificaciones para los 

Fabricantes de maquinaria. 

UNE-EN-811:1.997. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen 

zonas peligrosas con los miembros inferiores. 

UNE-EN-842:1.997. Seguridad de las máquinas. Señales visuales de peligro. Requisitos generales, 

diseño y ensayos. 

UNE-EN-894-1:1.997. Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de los 

dispositivos de información y órganos de accionamiento. Parte 1: Principios. 

UNE-EN-894-2:1.997. Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de los 

dispositivos de información y órganos de accionamiento. Parte 2: Dispositivos de información. 

UNE-EN-953:1.998. Seguridad de las máquinas. Protectores. Prescripciones generales para el diseño y 

la fabricación de protectores fijos y móviles. 

UNE-EN-1.005-2: 1.993. Seguridad de las máquinas. Capacidad física humana. Parte 2: Manipulación 

manual de objetos asociados a máquinas. 

UNE-EN-1.037. Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva. 
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UNE-EN-1.050:1.997. Seguridad de las máquinas. Principios para la evaluación del riesgo. 

UNE-ENV-1.070:1.994. Seguridad de las máquinas. Terminología. 

UNE-11.684. Símbolos y elementos de advertencia. 

UNE-EN-60.204-1: 1.997. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de máquinas. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN-61.000-6-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. Sección 2: 

Norma genérica de inmunidad en entornos industriales. 

UNE-EN-61.000-6.-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. Sección 3: 

Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera (CEI 61000-6-3: 1.996, 

modificada). 

UNE-EN-ISO-140-3. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los 

elementos de construcción (ISO 140-3: 1.995).* 

UNE-EN-ISO-717-1. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico de los elementos de construcción. 

Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo (ISO 717-1: 1.996).* 

 

(*) Aquesta Reglamentació i Normativa NO afecta estrictament a la màquina en si, sinó al lloc i les 

condicions de treball on està ubicada. 
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CAPÍTOL 9:  

EVALUACIÓ DE RISCOS I DE ZONES 

PERILLOSES 

 

9.1 Abast 

Per a identificar les fonts de perill i procedir al seu anàlisi s�ha de dur a terme una 

classificació dels diferents tipus de perill: 

   · Perill mecànic 

   · Perill elèctric 

   · Perill Tèrmic    

   · Perill produït pel soroll 

   · Perill produït per les radiacions 

   · Perill produït per materials I substàncies 

   · Perills produïts per no respectar els principis de la ergonomia en el disseny de les 

màquines 

   · Perill combinats 

 

9.2 Desenvolupament 

Les màquines inicialment citades, per el seu disseny, construcció, materials utilitzats i 

mesures de seguretat adoptades, anul·len les fonts de perill que es poden agrupar en: 



Jordi Balcells Torras 
 

 34

  · Perill mecànic 

  · Perill elèctric 

  · Perill tèrmic 

  · Perill produït pel soroll 

  · Perill produït per materials i substàncies 

  · Perill produït per no respectar els principis de la ergonomia en el disseny de les màquines.  

 

9.3 Avaluació de riscos 

  9.3.1 Riscos deguts al perill mecànic 

El perill d�aixafar, cisalla, tall o seccionament, enganxada o arrapament, es presenten en les 

parts mòbils de la màquina, en els acoblaments de la transmissió de potencia. 

Els perills esmentats s�eliminaran mitjançant: 

a) Instal·lació de resguards fixes en parts mòbils dels motors 

b) Instal·lació de resguards fixes en els desplaçaments de parts de maquinària 

 

   9.3.2 Riscos deguts als perills elèctrics  

Existeix el risc de contacte amb parts actives en tensió en l�armari dels accionaments. 

L�accessibilitat al circuit interior es possible solament a partir de l�anulació del carenat del 

qual va previst la màquina, per això es considera que quedin resolts els perills de contacte 

directe. 

Per a evitar els contactes indirecte, s�inclou en el Manual d�instruccions la indicació de que la 

màquina només es podrà utilitzar connectada a un quadre elèctric que disposi de diferencial 

amb un temps d�espera inferior a 0,2 segons. Inclús la màquina disposa de presa de terra per 

a connectar-la a la de la instal·lació. 

El disseny i els elements utilitzats en la realització del quadre elèctric i els accionaments, 

estan d�acord a la Norma EN-60204-1  i es garantitza una protecció IP 23 en tots els elements 

del sistema, connectors i barres de transmissió d�energia.  
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9.3.3 Riscos deguts al perill tèrmic  

Els riscos existents degut a superfícies calentes. Per a les necessitats que comporta la nostra 

maquinària, no hi han zones de perill per causes tèrmiques. 

 

  9.3.4 Perills generats pel soroll  

La instal·lació està dissenyada i fabricada per a que els riscos que resultin de l�emissió del 

soroll aeri produït es redueixin en el nivell més baix possible,  tenint en compte el progrés 

tècnic i la disponibilitat de medis de reducció del soroll. 

Com es el cas en la serra del panell. S�implantarà un recinte de disminució acústica per part 

del fabricant de la serra degut al grau elevat de soroll produït pel tall. 

 

  9.3.5 Perills generats per a vibracions  

Els riscos generats per les vibracions s�eliminen a través d�un anclatge I utilitzant silentblocks 

per a deixar zones completament aïllades de la base. En aquest cas, la bancada de la 

màquina o una cimentació adequada. 

 

Perills deguts a materials i substàncies procesades, usades o expulsades per a la 

màquina  

La presència de gas com a medi de combustió pot produir situacions de incendi o explosió si 

s�adopten les mesures adequades. A nivell elèctric existeixen proteccions que tallen el 

subministra de gas per a evitar explosions o alarmes que avisen de qualsevol anomalia. 

 

   9.3.6 Riscos deguts als perills per NO respectar els principis ergonòmics en el 

disseny de la màquina  

Els riscos ergonòmics deguts a les posicions de treball i dels panells de control per els 

operaris i els mitjans d�advertència o de visualització de dades, han sigut dissenyats de 

manera que és possible una interacció clara i inequívoca entre l�operador i la màquina. 
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   9.3.7 Riscos deguts a perills de ruptura en servei  

Els materials utilitzats tenen una resistència suficient, adaptada a les característiques de 

l�entorn d�utilització previst, especialment en el que respecta als fenòmens de fatiga, 

envelliment, corrosió o abrasió. Per a preveure i controlar el perill de ruptura en servei 

s�haurà de realitzar manteniment descrit en el Manual de Manteniment. 

 

   9.3.8 Riscos deguts a perills de caiguda i projecció d�objectes o materials  

Trobarem el perill de caiguda d�objectes de la part superior de les instal·lacions. Per això s�ha 

completat tot el perímetre de aquestes instal·lacions amb baranes i suports inferiors de 15 

centímetres per a la caiguda d�un objecte a ras de superfície, persones eines.  
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CAPÍTOL 10:  

MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES 
 

 

L�Objecte d�aquest apartat és especificar les mesures que han sigut preses en la màquina 

amb l�objectiu de minimitzar tot tipus de riscs i comprovar el seu grau de compliment amb 

les directives i normes europees.  

 

 10.1 Abast 

L�abast d�aquest apartat avarca tots els requisits que requereix les directives i normes 

europees en referència a la màquina, sempre i quan sigui mecànicament possible la seva 

implantació i conseqüentment poder eliminar o reduir els riscos en la mesura possible. 

 

 10.2 Desenvolupament 

A continuació, es presenta un anàlisis d�avaluació del grau de compliment de les exigències 

establertes en les Directives d�aplicació sobre la màquina d�estudi. 

  10.2.1 Materials i productes  

Tots els materials emprats en la fabricació de les màquines no originen riscos per a la 

seguretat ni per a la salut de les persones que manipulen la màquina. 

El fabricant disposa de la majoria dels certificats de qualitat dels materials i components emprats en 

la fabricació. 
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  10.2.2 Enllumenat  

 Es considera suficient la il·luminació de la zona operacional on s�utilitza la màquina, per a un 

procés normal de treball i manteniment.  

 

10.2.3  Comandament  

   Seguretat i fiabilitat dels sistemes de comandament 

Els sistemes de comandament resulten ser fiables i segures i estan dissenyats per a resistir 

les condicions normals de servei. 

   Òrgans d�accionament  

- Són clarament visibles i identificables, marcat de forma adequada i indicant en la pròpia 
màquina quina es la funció de cada posició dels òrgans d�accionament (bloqueig-
desbloqueig). De la mateixa manera, en el Manual d�instruccions s�indiquen les funcions 
del mateix i la resposta de la màquina davant de les funcions esmentades.  

- Estan col·locats de tal forma que es poden maniobrar amb seguretat, sense vacil·lació ni 
pèrdua de temps i de forma inequívoca. 

- Tots els moviments de l�òrgan accionat són coherents amb l�efecte ordenat. 
- Estan col·locats fora de la zona de perill en la mesura de lo possible. 
- La seva maniobra no provoca perills addicionals. 
- Estan dissenyats, de forma que una situació de perill solament pot produir-se per una 

maniobra intencionada. 
- Estan dissenyats de manera que resisteixin esforços previsibles. 
- Des de els diferents llocs de comandament l�operador pot veure totes les indicacions dels 

dispositius de comandament. 
 

Posta en marxa funcionament  

La posta en marxa de les màquines es pot accionar mitjançant una acció voluntària exercida sobre un 

òrgan d�accionament previst per a tal efecte. 

Aquest requisit es aplicable també a la posta en marxa de nou després d�una parada. 

La posta en marxa de nou, el rearmat, en funcionament automàtic, després d�una parada pot 

realitzar-se amb facilitat, una vegada complides totes les condicions de seguretat. 
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 10.2.4 Dispositiu de parada  

Parada normal 

Les màquines estan proveïdes d�òrgans de comandament que permeten la seva parada total 

en condicions segures, encara que, degut a les característiques del procés ha de seguir-se 

una sèrie d�instruccions, ja que la parada no és possible de forma immediata. 

Parada d�emergència 

En cada quatre comandaments existeix una �seta� d�emergència (en quadre principal i 

auxiliars). Tots els interruptors d�emergència estan connectats en sèrie (normalment tancats) 

i s�activen directament amb un relé de seguretat. 

Selector de tipus de marxa  

Trobarem diferents selectors de modes de marxa, depenent de la zona de instal·lació. 

En el manual d�instruccions, es defineix tots els llocs de comandament, de forma exhaustiva 

de cada part de la instal·lació objecte del present expedient tècnic. 

Error en l�alimentació d�energia  

La interrupció, el restabliment després d�una interrupció o la variació, en el sentit que sigui 

de l�alimentació de l�energia de la màquina no provoca situacions perilloses. 

Error en el circuit de comandament  

No creen situacions perilloses els defectes que afecten a la lògica del circuit de 

comandament, ni els errors o les averies del mateix. 

S�han considerat els condicionants ambientals que poden modificar el funcionament del 

sistema de comandament: l�ús intensiu, a la temperatura interior o exterior, a vibracions, a 

cops, pols, aigua, vapor o pertorbacions electromagnètiques.  

 

 10.2.5 Programes 

El procés d�automatització està controlat per un sistema de PLC. Aquest controla les 

arrancades, parades, velocitats, obertures i tancaments de diversos elements tals com 

motors i vàlvules. 

Els programes de diàleg entre l�operari i el sistema de comandament o de control de la 

màquina s�han dissenyat de forma interactiva.  
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  10.2.6 Mesures de seguretat contra perills mecànics  

Estabilitat  

Tots els equips instal·lats en les màquines, en les condicions previstes de funcionament, 

tenen la suficient estabilitat  per a que es pugui utilitzar sense córrer el risc de que bolquin, 

caiguin o es desplacin de manera intempestiva 

Perill de ruptura en servei  

Totes les parts de les màquines són suficientment robustes per a resistir un ús normal de la 

mateixa previst per el fabricant. 

Tant les parts de la màquina com les connexions entre les mateixes resisteixen les condicions 

amb que es veuen sotmeses durant l�ús previst per el fabricant. 

El fabricant indica en el Manual de Instruccions, la freqüència de les inspecciones i els manteniments 

necessaris per a evitar qualsevol risc. Això com els elements que estan sotmesos a major desgast, i 

els criteris per a la seva substitució. 

Perills de caiguda i projecció d�objectes  

S�han pres les precaucions per a evitar les caigudes o projeccions d�objectes que ens puguin 

presentar perill.  

Perills deguts a superfícies, arestes, o àngles  

La màquina, per disseny, no té superfícies rugoses, arestes ni àngles pronunciats que puguin 

produir lesions al personal que manipula la màquina, en les zones pròximes als llocs de 

treball.  

Perills relatius a les màquines combinades  

Parts de la màquina funcionen independentment. Per això, estan dotades d�òrgans 

d�accionament independents i es poden utilitzar per separat, sense que les instal·lacions 

restants constitueixin un perill per al personal exposat. 

Perills relatius a les variacions de velocitat de rotació de les eines  

No aplica. 

Prevenció dels perills relatius als elements mòbils  

Tots els elements mòbils de les màquines estaran protegits de manera que no existeixi risc 

de contacte amb els membres humans i puguin produir accidents. Es col·locaran en totes 

aquelles parts mòbils que puguin provocar arrapament, i que estiguin a una distància 

perillosa per als operaris. 
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  10.2.7 Característiques que han de reunir els resguards i dispositius de 

protecció  

Els resguards utilitzats en la fabricació de les màquines són del tipus fix. L�estructura de 

protecció i qualsevol obertura en les mateixes no estan deformades ni desplaçades. 

Les distàncies de seguretat es mesuren a partir de la superfície que restringeix l�abast del cos 

humà o de les seves extremitats. 

El plànol de referència es el nivell en el que la persona es situa normalment, que en aquest 

cas es considera el terra.  

No s�utilitzen mitjans tals com cadires o escales, per a canviar el pla de referència. 

No s�utilitzen mitjans tals com varetes o eines per a incrementar l�abast natural dels 

membres.  

No ocasionen perills suplementaris. 

No limiten el cicle de treball. 

Permeten les intervencions indispensables per als treballs de manteniment. 

 

10.2.8 Mesures de seguretat contra altres perills  

Energia elèctrica  

La màquina s�alimenta amb energia elèctrica, i està dissenyada, fabricada i equipada per a 

prevenir o possibilitar la prevenció de tots els riscos d�origen elèctric. 

Electricitat estàtica  

No aplica. 

Energies diferents de la elèctrica  

En les debanadores i carrets porta bobines, el mitjà de transport i rotació es per energia 

oleohidràulica complint amb la directiva UNE-EN-953. 

Errors de muntatge  

Les màquines s�han muntat i verificat el funcionament mecànic i de tots els comandaments 

de control de la instal·lació, per personal degudament qualificat 

En el Manual de manteniment s�inclou la informació necessària per a realitzar les tasques de 

manteniment adequades de tota la instal·lació. 

Temperatures extremes  

No aplica 
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Incendi  

La màquina està dissenyada i fabricada per a evitar qualsevol perill d�incendi o de 

sobreescalfament provocat per a la màquina en si o per gasos, líquids, vapors, pols i altres 

substàncies produïdes o utilitzades. 

 Explosió  

La màquina ha estat dissenyada i fabricada amb la fi d�evitar qualsevol perill d�explosió 

provocada per la mateixa màquina o per gasos, líquids, pols, vapors i altres substàncies que 

produeixi o utilitzi.   

Soroll  

La instal·lació està dissenyada i fabricada per a que els riscs que resultin de l�emissió de 

soroll aeri produït es redueixin el més baix nivell possible, tenint en compte el progrés tècnic 

i la disponibilitat dels mitjans de reducció del soroll, especialment la seva font.  

Vibracions  

No aplicable.  

Radiacions  

Les radiacions produïdes per les màquines només poden ser generades per camps 

electromagnètics degut a la presència d�instal·lacions elèctriques. Per així la instal·lació 

objecte del present expedient compleix els requisits establers en la Directiva de 

compatibilitat electromagnètica.  

Radiacions exteriors  

La instal·lació està dissenyada i construïda de manera que les radiacions exteriors no 

pertorbin el seu funcionament. Per això compleix els requisits d�immunitat davant radiacions 

electromagnètiques. 

Equips làser  

No aplica. 

Emissions de pols, gasos, etc�  

No aplicable. 

Tancament dins de la màquina.  

No aplicable.  

Caigudes.  

Les parts de la màquina sobre les que està previst que puguin desplaçar-se o romandre el 

personal, han estat dissenyades i fabricades per a evitar relliscades o caigudes sobre les 

parts o fora de les mateixes.. 
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10.2.9 Manteniment  

Conservació de la maquinària  

Les operacions de regulació, manteniment, reparació, neteja i conservació de la màquina es 

realitzaran tal i com s�indica en el manual d�instruccions de la màquina. 

Mitjans d�accés al lloc de treball o a punts d�intervenció  

Els mitjans d�accés al lloc de treball o a punts d�intervenció són els adequats i compleixen 

amb les disposicions legals vigents. Aquests són del tipus escales fixes, i plataformes amb 

baranes.  

Separació de fonts d�energia  

Les màquines disposen de varis interruptors generals d�energia elèctrica amb possibilitat de 

consignació mitjançant baldó. Després, queden identificats a quina part de d�instal·lació 

corresponen 

Intervenció de l�operari  

Les intervencions que ha de realitzar l�operari, per a operar durant el funcionament, es 

troben descrites en el manual de instruccions.  

Neteja de les parts interiors  

Queden reflexades en el Manual de manteniment. 

 

10.2.10 Indicacions  

Dispositius d�informació  

La informació necessària per al comandament de la màquina requereix d�ambigüitats i es 

fàcilment comprensible, en el Manual d�instruccions.  

Dispositius d�advertència  

Les màquines duen dispositius d�advertència comprensibles, sense ambigüitats i es perceben 

fàcilment. 

Senyals d�advertència dels riscos persistents  

Les senyals d�advertència són comprensibles sense ambigüitats i es perceben fàcilment.  

S�han assenyalat amb pictogrames els riscs residuals, és a dir, els que subsisteixen després 

d�haver esgotat totes les mesures de seguretat integrades en el disseny. 

Marcat  

Les màquines disposen d�una placa de característiques, llegible i clara en la que figuraran les 

indicacions següents: 
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Nom i direcció del fabricant. 

Marcat CE. 

Any de fabricació. 

Designació de la sèrie y model. 
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CAPÍTOL 11: 

PLA DE MANTENIMENT 
 

¡ATENCIÓ! 

S�HA DE REALITZAR UN MANTENIMENT PREVENTIU DE L�EQUIP PER ALLARGAR LA SEVA 

VIDA ÚTIL I EVITAR ACCIDENTS. 

 Per a realitzar el manteniment pas a pas de cada un dels elements que constitueixen aquest 

Expedient Tècnic, s�hauran de seguir els següents passos: 

 

11.1 Abans de la posta en marxa 

Es comprovarà visualment l�estat general de la línia, i l�existència de deformacions, 
fissures, doblegades i/o ruptures que puguin posar en perill la integritat de l�Operari 
Autoritzat. En cas d�existir i que afectin greument la seguretat i el funcionament de la 
màquina s�inutilitzarà i s�avisarà l�equip de manteniment per a la seva reparació. 

Es comprovarà visualment l�estat dels resguards de protecció i que estiguin correctament 
col·locats. 

Es comprovarà l�estat de les cèl·lules fotoelèctriques (en cas d�existir), de les parades 
d�emergència i que les portes d�accés estiguin correctament tancades, tancant-les en 
cas de que sigui necessari. 
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11.2 Les primeres 60 hores 

Es comprovarà la tensió de les cadenes de transmissió  

Es comprovarà que el joc dels rodaments sigui acceptable. En cas contrari es canviaran 
per recanvis originals. 

Es comprovarà l�estat de les bandes o cintes transportadores en cas de que n�hi hagin. 

S�engrassaran les peces que ho requereixin: bolons, politges, guies,etc� 

Es comprovarà l�estat dels pictogrames d�advertència, canviant-los en cas de que sigui 
necessari. 

11.3 Anualment 

Es comprovarà l�estat de la Placa CE de Característiques, recanviant-la en cas de que 
estigui en mal estat. 

Es comprovarà l�estat de d�instal·lació elèctrica i dels finals de carrera. 

Es comprovarà l�estat de la instal·lació pneumàtica. En cas necessari, es recanviaran els 
elements deteriorats. 

11.4 Cada 15.000 hores 

    Es comprovarà la tensió de les cadenes. De la mateixa manera es substituiran les cadenes 

desgastades. NOTA: Es considera que hi existeix desgast al cap de 1500 hores de 

funcionament normal. 

  Es comprovarà que el joc dels rodaments sigui acceptable. En cas contrari s�hauran de 

canviar per recanvis originals. 

  Es comprovarà l�estat de les cintes transportadores, canviant-se en cas necessari. 

  S�engrassaran les peces que així jo necessitin: bolons, politges, guies, etc� 

 NOTA: En les màquines en les que s�hagi produït un accident o averia, i , per tant, hagi 

estat sotmesa a esforços, S�INUTILITZARAN, es REVISARÀN i es CANVIARÀN tots els 

elements deteriorats per a la seva nova posta en servei autoritzada per l�Usuari 

responsable o Operari Autoritzat. 
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11.5 Elements i peces sotmeses a desgast 

11.5.1 Desgast i substitució de les cadenes 

Una cadena es considera desgastada, i per tant necessita la seva substitució, quan 

l�allargament determinat per el desgast de les superfícies de contacte resulta excessiu, és a 

dir, quan aquest allargament supera el 3% de la longitud original i impedeix el correcte 

acoblament de la cadena amb els pinyons de la transmissió. De fet, quan l�allargament 

supera determinats valors, el rodet de la cadena tendeix a arribar la punta de la dent del 

pinyó i a causar un possible salt de la cadena. De qualsevol manera , tal i com s�ha indicat 

anteriorment, la substitució s�ha de realitzar més enllà de les 15.000 hores de treball. 

11.5.2 Regulació de les cadenes 

La tensió de la cadena s�ha de controlar amb regularitat i ha de permetre una fletxa �A� en el  

punt mig del tram que no es trobi en tensió. 

Per a les transmissions verticals la fletxa total �A� ha de ser aproximadament mig pas. 

A continuació s�indiquen les peces que poden patir més desgast: 

Taula 10. Desgast. 

PEÇA TIPUS DE DESGAST 

CADENES FREGAMENT 

BANDES FREGAMENT 

RODAMENTS FREGAMENT 

 

  11.6 Lubricació 

La lubricació de les diferents parts de la màquina serà realitzada per l�Operari de 

Manteniment Autoritzat. S�hauran de realitzar els següents passos: 

Realitzar les tasques de lubricació amb la màquina parada.  

Accedir a les parts altes de la màquina mitjançant plataformes existents o andamis 
homologats que seran suportats en el terra.   

No utilitzar escales i altres mitjans amb riscs de caiguda.    

Utilitzar els Equips de Protecció individual citats anteriorment.     
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Retirar les restes de grassa i/o oli lubricant que hagin caigut al terra. 

11.6.1 Lubricació de reductors 

Tots els reductors es lubriquen amb un bany d�oli. Per a les aplicacions destinades als 

reductors amb eixos posicionats verticalment, on la cobertura d�oli durant l�operació podria 

no resultar suficient per assegurar la lubricació correcta dels rodaments superiors, s�han 

d�utilitzar sempre lubricacions de per vida.  

Algunes dimensions de reductors es subministren amb lubricació de per vida i no posseeixen 

boca per a reomplir oli, ni nivell, ni desaigua. Aquestes unitats lubricades per una llarga vida 

(utilitzant oli especial) resulten aptes per a operar amb a una temperatura ambiental des de 

0º a 50ºC.  

Per als reductors que requereixen omplir oli per part de l�Usuari abans de d�utilització, 

s�hauran d�omplir amb la correcta quantitat d�oli, seleccionant els nivells de viscositat que 

s�han indicat en la taula. Aquests reductors s�han equipat amb boca per omplir oli, nivell i 

desaigües. Per permetre la fixació dels taps en les posicions correctes per a una lubricació 

adequada, els clients hauran especificar la posició de muntatge requerida. 

   11.6.2 Lubricació dels suports de rodaments 

En general, els suports utilitzats s�han equipat amb un engrassador que ofereix la possibilitat 

de realitzar periòdiques lubricacions amb intervals que varien la funció de la velocitat, de la 

càrrega i de les condicions ambientals. 

En condicions normals de funcionament, utilitzar una grassa conforme amb la consistència 

N.L.G.I. nº2, que està lliure de qualsevol impuresa química com àcids lliures, àlcalis i 

d�impureses mecàniques tals com: partícules metàl·liques, pols abrasiva, etc� Alguns dels 

lubricants que tenen les característiques indicades són: Armvac 781 © de Mobil Oil Italiana 

© y Alvania número 2 © de Shell ©. 

La perfecta lubricació dels suports es possible gràcies a un engrassador del tipus bola aplicat 

a la paret externa del suport. 

Algunes normes: 

Mai engrassar en el primer muntatge. 

Introduir la grassa lentament, possiblement durant el funcionament. 

Engrassar amb freqüència i en petites quantitats. 

Mai lubricar utilitzant oli: utilitzar sempre grassa. 
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Taula 11. Lubricació dels suports i dels rodaments. 

REVOLUCIONS PER 

MINUT 
TEMPERATURA 

CONDICIONS EN EL 

SUPORT 

INTÈRVAL DE 

LUBRICACIÓN 

100 Fins als 50 ºC Net De 15 a 18 mesos 

500 Fins als 70 ºC Net De 3 a 8 mesos 

1.000 Fins als 100 ºC Net De 20 a 90 dies 

1.500 Sobre els 100 ºC Net De 7 a 15 dies 

Qualsevol velocitat 

menor a 5.000 

Fins els 70 ºC 

Sobre els 70 ºC 
Brut 

De 7 a 30 dies 

De 1 a 15 dies 

Qualsevol velocitat 

menor a 5.000 

Qualsevol 

temperatura 

inferior als 100 ºC 

Molt brut 

Condicions 

pèssimes 

De 1 a 15 dies 

De 1 a 15 dies 

11.6.3 Lubricació de les cadenes 

L�oli s�aplica periòdicament mitjançant un pinzell o setrill, cada 100 hores de funcionament 

preferiblement. 

El volum d�oli i la freqüència d�aplicació han de resultar suficients per a mantenir la cadena 

humida i per permetre la penetració del lubricant en les articulacions. 

També l�aplicació mitjançant esprai pot resultar satisfactòria en determinades condicions. 

És important que el lubricant sigui del tipus adequat per a la l�aplicació, com per exemple el 

lubricant Renold © per a cadenes. 

En funció de la temperatura ambient s�aconsella l�utilització de lubricants que posseeixin la viscositat 

indicada en la següent taula. 

TEMPERATURA VISCOSITAT 

- 5º C + 5º C SAE 20 

+ 6º C + 38º C SAE 30 

+ 39º C + 49º C SAE 40 

+ 50º C + 60º C SAE 50 
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CAPÍTOL 12:  

DEFINICIÓ DE LES INDICACIONS QUE HAN 

DE DUR ELS EQUIPS 

 

Els pictogrames de seguretat que hauran de dur els equips del projecte són els següents: 

 

12.1 Pictogrames 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓ Norma o Solució Adoptada 

1 

 

 

 

 

 

 És OBLIGATORI Abans de realitzar qualsevol manipulació (reparació, canvi, etc�) llegir el Manual 

d�Instruccions. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 ¡ATENCIÓ! PERILLS DIVERSOS: de tall, cisalla, aixafament,etc� 

 EXTREMAR les precaucions. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ATENCIÓ! Obligació de mantenir una 
DISTÀNCIA DE SEGURETAT de 1m 
respecte de la ZONA PERILLOSA (per al 
personal autoritzat) i de 3m per la 
resta durant el funcionament, per a 
evitar riscs de talls i arrapaments.  

MAI entrar dins de la ZONA VALLADA. En 
aquesta zona mai hi podrà haver-hi cap 
persona durant el funcionament de la 
màquina. L�única persona que pot 
accedir-hi serà l�Operari Autoritzat per 
a realitzar les tasques de 
manteniment/reparació sempre amb la 
màquina parada i desconnectada de la 
tensió.  

Està PROHIBIT circular amb carretons 
elevadors per les zones de pas.  

4  

 

 

COL·LOCAR sempre una estructura de 
subjecció (barra resistent o similar) en 
el descarregador/pinça quan es 
realitzin tasques de 
reparació/manteniment sota seu 
existeixi risc de caiguda i arrapament. 
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5  

 

 

¡ATENCIÓ! PELILL ELÈCTRIC. 

Qualsevol manipulació en la instal·lació 
elèctrica serà realitzada per un 
Instal·lador Autoritzat i haurà de 
desconnectar-se de la xarxa elèctrica 
general. Els quadres elèctrics estaran 
dotats de clau de tancament que serà 
guardada per l�Operari Autoritzat.  

6  

 

 

 

 ¡ATENCIÓ! PERILL DE PROJECCIÓ. 

 Utilitzar els E.P.I corresponents: casc homologat, auriculars, ulleres o pantalla protectora, etc� 

 

 

 ¡PERILL! RISC ELÈCTRIC. 



Organització d�una línia de panell metàl lic i optimització del procés productiu 

 

 53

 

 OBLIGACIÓ D�UTILITZAR E.P.I. (PROTECTOR AUDITIU: AURICULARS HOMOLOGATS, TAPS, ETC�) 

 

 ¡ATENCIÓ! ALTA TEMPERATURA 
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CAPÍTOL 13: 

DISPOSITIUS DE SEGURETAT INSTAL·LATS 

 
S�han senyalitzat les zones de perill així com els perills existents mitjançant pictogrames i 

senyals d�advertència. 

Es realitza el Manual d�Instruccions que estarà a disposició de l�Operari en un lloc 
accessible i visible per a l�Usuari de la màquina.  

Es col·locarà placa de característiques on s�indicarà, entre altres dades, la massa de la 
màquina (en Kg), el model, el fabricant, etc� També haurà d�indicar les dades 
necessàries per el correcte funcionament de l� instal·lació elèctrica: Tensió, 
freqüència, nº de fases, potència elèctrica, etc� 

Es col·locaran barreres fotoelèctriques per evitar l�accés de persones. 

Es col·locaran Parades d�Emergència tipus �seta� de enclavament mecànic en diferents 
punts de la màquina, visibles i de fàcil accés (a l�alçada de l�Operari). S�accionarà en 
cas d�emergència per parar el moviment de la màquina. Al desenclavar-se les parades 
s�haurà de rearmar manualment des de el pupitre de control. 

Es col·locarà una cinta adhesiva amb franges de color groc i negre a 45º en les zones en 
la que es  poden produir cops en la part superior.  

Es dissenyarà la màquina de manera que es compleixin les dimensions i ajustatges de 
seguretat per a evitar el risc d�arrapaments. En cas de que no es puguin eliminar tots 
els riscos, el risc residual serà senyalitzat mitjançant els corresponents pictogrames 
d�advertència. 

Es col·loquen els corresponents resguards de protecció fixa ( de xapa perforada, xapa 
sòlida, mòbils,�) que protegeixen els elements mòbils (politges, corretges, 
ventiladors de motor, etc�). 

Tal i com s�ha indicat anteriorment, es col·loquen microruptors de seguretat en les 
portes d�accés de l�interior del tancat, de manera que a l�obrir actuen com si s�activés 
una Parada d�Emergència amb el que s�hauran de rearmar manualment des de el 
pupitre de control per a posar en marxa de nou la màquina. 
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Els elements en els que sigui necessari realitzar manteniment preventiu/predictiu 
(motor, reductor, corretges, etc�) estan situats de manera qu es pugui realitzar amb 
facilitat i seguretat. 
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CAPÍTOL 14: 

DECLARACIÓ DE �CE� DE CONFORMITAT 

DE LA MÀQUINA 
 

 

 

 

El format de Declaració de conformitat CE proposat pels equips d�estudi és l�indicat en la 

pàgina següent i que haurà de ser firmat per la persona responsable i segellat per la empresa 

fabricant.  

Cada equip en estudi tindrà la seva pròpia Declaració de conformitat CE, per tant, el mateix 

format serà d�utilitat per a tots els altres equips mecànics que composen l�Expedient Tècnic. 
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DECLARACIÓ "CE" DE CONFORMITAT 

"CE" DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION "CE" DE CONFORMITÉ / DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÁ 

___SALMA, S.A._______________________ sita en / addressed at / domiciliée a / indirizzo: 

Ctra. De la Pobla, 221 

Polígon Pla de Rigat  

08788 Vilanova del Cami (Barcelona) 

Declara que el disseny i fabricació de la màquina/ Declara que el diseño y fabricación de la máquina / 

Declares that the design and construction of the machine / Déclare que le dessin et construction du 

machine / Dichiara che il disegno e la fabricazione della macchina 

Marca SALMA. SA 

Tipus NOM DEL CONJUNT 

Model MODEL DEL CONJUNT 

Nº Ref. NUMERO DE REFERÈNCIA DEL CONJUNT 

Any de construcció Maig de 2010 

 

És conforme a les disposicions de la DIRECTIVA/ Es conforme a las disposiciones de la DIRECTIVA / 

Complies with the regulations of the DIRECTIVE / Est conforme aux dispositions de la DIRECTIVE / È 

d'acordo alle disposizioni della DIRETTIVA: 

98/37/CE Directiva de màquines 

73/23/CE Directiva de baixa tensió 

89/336/CE Directiva de compatibilitat electromagnètica 

Normes de referència / Normas de referencia/ Standards of reference / Normes de reference / 

Norme di referenza: 

- EN-292-1:1993  EN-292-2:1993  EN-1050:1997  EN- 60204-1:1997 

 

Firmat/ Firmado / Signed / Signé / Segnato                      ����, a........ de.................... de 200....       
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La placa de conformitat del certificat CE que portaran els conjunts serà la següent: 

 

 

 

DECLARA: 

Que l�equip comercialitzat satisfà tots els requisits essencials de seguretat i de salut 

corresponents a l�aplicació de la Directiva Europea de Seguretat de Màquines 89/392/CEE i 

amb les seves modificacions i addicions segons les Directives 91/368/CEE, 93/44/CEE y 

2006/42/CEE així com els R.D. 1.435/92, 56/95 y 1.215/97 Annex I. No queden inclosos en 

aquest certificat els elements fabricats per tercers, doncs tenen la seva pròpia certificació, 

però si la instal·lació. 

NOTA DEL FABRICANT: Aquesta Declaració de Conformitat CE no té validesa sinó està 

segellada i firmada pel Fabricant de la màquina i sinó està instal·lat correctament el tancat 

de seguretat amb els seus elements de seguretat corresponents (portes amb microruptor de 

seguretat, portes lliscants de la passarel·la i parades d�emergència). 
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CAPÍTOL 15:  

CERTIFICAT D�ENTREGA I GARANTÍA 

 

El format corresponent al certificat d�entrega i garantía del conjunt d�equips que formen 

aquest expedient tècnic és el següent: 

Empresa o raó social: 

Direcció: METAL·LÚRGIA HISPANO-IGUALADINA, S.A. 

Població: IGUALADA  Província: BARCELONA   País: ESPAÑA 

 

Aquest equip m�ha estat subministrat avui nou per: 

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA S.A. 

................................................................................................................. 

L�entrega ha estat efectuada correctament i queda entès que la garantía i les condicions d�us i 

utilització m�han estat proporcionades i detallades explícitament i acceptades i enteses per la meva 

persona. 

 

Firma i segell del Fabricant   Firma del comprador o persona 

  o Distribuïdor Autoritzat    legalment autoritzada 
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MODEL: LPA-001-000 

Nº MATRÍCULA: LPA-001-000 

DATA DE FABRICACIÓ: 20 de Maig de 2010 

 

15.1 Tipus d�equips 

Línia de Panell formada per: 

             · Debanadora 

· Carrets porta bobines 

· Pinch Roll 

·Perfiladores (22 i 15 passades) 

             · Cisalla 

15.2 Condicions de garantía 

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA, S.A., dóna la garantia a tots els productes nous fabricats per ell 
mateix, d�aquells defectes de material o fabricació que comprovin i reconeguin els serveis 
tècnics de la mateixa Companyia, durant un període de 12 mesos per a la part mecànica i 6 
mesos per a la part elèctrica, contant a partir de la data indicada en aquest certificat. 

La garantía no cobreix articles fabricats per altres companyies, que desfruitaran només de la 
garantia que aquestes concedeixin, sempre que no s�especifiqui lo contrari per part del 
Fabricant. 

La responsabilitat del Fabricant es limita a la substitució o reparació de les peces 
reconegudes com a defectuoses, no incloent els danys personals o perjudicis que pugui 
ocasionar tal averia. 

La garantia cobreix exclusivament les peces defectuoses, les altres despeses (desplaçaments, 
ma d�obra, transports, carga i descàrrega, penalitzacions, dietes, etc�) són per conta del 
usuari. 

El Fabricant declina tota la responsabilitat judicial per averies o accidents que puguin 
imputar directa o indirectament al mal us dels nostres materials, estiguin o no en període de 
garantia.  

La garantia quedarà cancel·lada en el moment en que l�equip sigui objecte de: 

Modificació no homologada per el Fabricant, se li hagin instal·lat recanvis no originals o 
sigui manipulada per un taller no autoritzat ni pertinent a la nostra xarxa.  
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Utilitzar l�equip sense haver llegit prèviament el Manual d�Instruccions. 

Danys produïts per sobreesforços. 

Incorrecta manipulació i utilització de l�equip per personal sense una formació específica. 

Abans d�utilitzar la màquina, l�Usuari declara haver llegit detingudament i entenent el 
contingut del Manual d�Instruccions.  
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CAPÍTOL 16:  

DEFINICIÓ DE LA MARCA QUE HAURAN 

DE DUR ELS EQUIPS 
 

 

Per a justificar el compliment de la normativa sobre seguretat en les màquines, s�ha 

dissenyat una placa en la que constaran les dades indicades en l�exemple proposat. Dins 

d�aquest s�inclouen les principals característiques tècniques junt amb el certificat CE de 

conformitat. 
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PRECISIÓ MECÀNICA SALMA, S.A. 

Pol. Ind. Pla de Rigat 

Ctra. La Pobla, 221.. 

08788 � VILANOVA DEL CAMÍ (Barcelona) 

Tel: 93 807 06 12 

Fax: 93 807 06 13 

 

(NOM DEL CONJUNT) 

Model: LPA-001-000 Any Fabricació: 2010 

Nº Matrícula: LPA-001-000 Massa TOTAL (Kg):  

Dades instal·lació elèctrica 

Potència elèctrica (kW): Segons esquema Tensió (V): 220 V 

Fases: 3+neutre Freqüència (Hz): 50 

Dades instal·lació pneumàtica 

Pressió Máx. de treball 

(bar) 

15   

Altres dades d�interès 

   

 

 

 

 

Per a la placa esmentada de característiques tècniques i marcat CE s�inscriurà amb una alçada 

mínima de la lletra = 4mm. 
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CAPÍTOL 17: 

RESULTATS DELS CÀLCULS EN EL DISSENY 

 
En aquest apartat s�inclouran com Annexos tots aquells càlculs realitzats sobre peces o elements dels 

equips, i que afecten especialment a la seguretat d�aquell. 
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CAPÍTOL 18: 

INFORMES DELS RESULTATS DELS 

ASSAJOS 

 

 
En aquest apartat de l�Expedient Tècnic s�hauran de consignar en el format de la pàgina següent i 

com Annexos al citat Expedient, la relació dels elements/components dels equips objectes d�estudi, 

que hagin estat sotmesos a assaig, així com del Laboratori que ho hagi realitzat. 
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ÍNDEX DELS INFORMES QUE S�ADJUNTEN 

 

 

 

EQUIP O COMPONENT: 

FABRICANT / ORGANISME QUE HAGI 

REALIZAT ELS ASSAJOS 

NORMA O ESPECIFICACIÓ TÈCNICA UTILITZADA 
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CAPÍTOL 19: 

MESURES ADOPTADES A NIVELL INTERN 

PER A GARANTIR LA CONFORMITAT DE LA 

MÀQUINA AMB LA DIRECTIVA EUROPEA 

89/392/CEE 
 

 

El Fabricant dels equips descrits, amb la finalitat de garantir els requisits essencials de 

seguretat necessaris per a l�obtenció de la conformitat i el Marcat CE, realitza a nivell intern 

de l�empresa les següents accions: 

Planificar la construcció i la fabricació mitjançant la utilització de plànols: Plànols de conjunt i 

de Peces així com Planning de Producció i Lay-Out.  

Examen per part del Cap de Taller i de Producció de que l�equip compleixi amb els requisits 

de seguretat i tingui tots els dispositius de seguretat que s�indiquen en l�Expedient Tècnic. 

Per això, s�entregarà una fitxa a cada client junt a l�equip per indicar els diferents 

manteniments a realitzar. Aquesta fitxa es pot considerar al propi Manual d�Instruccions. 

Es disposa d�un equip d�operaris especialitzats (encapçalats per el Responsable Gerent i el 

Responsable de Producció) que s�encarregaran de reparar les possibles averies que es 

produeixin en els equips venuts. De la mateixa manera, es disposa d�un estoc de recanvis 

originals que compleixin les condicions de seguretat assenyalades en el present Expedient 

Tècnic.  

L�empresa, encapçalada per l�Administrador, fabricant de la màquina indicada, rep 

assessorament legal sobre les disposicions establertes per la Unió Europea respecte el 

Marcat CE (Directiva Europea 89/392/CEE modificada per les Directives 
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91/368/CEE,93/44/CEE i 93/68/CEE, i los R.D. 1.435/92, 56/95 i 1.215/97 Annexos I y II.) així 

com respecte de les Normes ISO de Qualitat Total. 

Qualsevol modificació que es realitzi sobre els equips descrita en aquest expedient a data de 

Maig de 2010, haurà de justificar-se en els càlculs, memòria, etc�i fregir-se com Annex a 

aquest expedient. 

19.1 Anàlisi modal d�errors o efectes (AMFE) 

Tal i com es recull en la Directiva d�Equips de Protecció Individual, en els processos de 

fabricació en sèrie es demana el manteniment de la conformitat de la producció, és a dir, 

que un error en algun dels controls de qualitat del procés no provoqui un defecte en l�equip 

que ens condueixi a una situació de risc.  

L�objectiu de prevenir errors de control o de processos durant la producció que puguin donar 

lloc a defectes en la producció final i afectar el nivell de seguretat a l�hora de la seva 

utilització. 

Per això s�utilitza el mètode d�Anàlisi modal d�errors o efectes (AMFE) que pugui afectar a la 

seguretat de l�equip.  

Aquest és un mètode per analitzar les causes potencials dels possibles problemes i es basa 

en dos punts: 

    Anàlisi dels possibles tipus d�errors que puguin aparèixer en el producte o procés. 

    Anàlisi de les causes que puguin generar cada un dels tipus d�error. 

S�analitza sistemàticament tot el procés de fabricació, per a poder detectar aquells punts on 

un error en els materials, el muntatge,etc� pugui donar lloc a una pèrdua o disminució 

d�alguna de les condicions de seguretat d�us o preestablertes de l�equip. 
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S�utilitzarà la Taula adjunta per a dur a terme el procés mencionat. 

. 

ANÁLISI MODAL D�ERRORS I EFECTOS POTENCIALS QUE PUGUIN AFECTAR A LA SEGURETAT 

CONTROL RISC ERROR CAUSES 

SI NO 

ACCIONS CORRECTORES RESPONSABLE ACCIÓ REALITZADA 
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Descripció del mètode: 

En la columna nº 1 (RISC), de l�imprès s�anoten els possibles riscos que ha de protegir 
l�equip. Aquesta llista de riscos coincidirà amb la que conté l�expedient tècnic. 

En la columna nº 2 (ERROR) s�anoten els tipus d�errors possibles durant el procés de 
producció que podrien neutralitzar la compensació prevista per a cada risc. És 
necessari anotar totes les possibilitats.  

En la columna nº 3 (CAUSES) s�indicaran les possibles causes que podrien causar l�error.  

En la columna nº 4 (CONTROL) s�indicarà, si existeix, o no el control per a evitar que es 
produeixi l�error eventual. El tipus de control pot ser, entre altres, la inspecció de la 
totalitat de la producció, l�estadística, etc� 

En la columna nº 5 (ACCIONS CORRECTORS) s�indica les accions correctores proposades 
per a evitar errors.  

En la columna nº 6 (RESPONSABLE) s�indica les persones responsables de les accions 
correctores.  

En la columna nº 7 (ACCIÓ REALIZADA) s�indica l�acció realment implantada que pot no 
coincidir amb la proposta anterior.  

  19.2 Pla d�inspecció i assajos 

Es realitzarà un Pla d�inspecció i assajos a la recepció dels materials o equips, durant el  

procés de producció i del producte final, per a evitar l�aparició dels errors previstos. 

Aquest pla haurà de ser seguit i realitzat pel Fabricant per a garantir la conformitat del 

producte.  

S�ha d�assenyalar que els productes comprats als proveïdors han de complir amb totes les 

normes que els siguin d�aplicació, així com els reglaments específics. 

S�inclou a continuació un format tipus del Pla d�inspecció i assaig. 
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PLA D�INSPECCIÓ I ASSAIG DEL PRODUCTE FINAL 

Equip Característica a controlar Valor nominar + Tolerància Procediment Responsable 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Descripció del mètode: 

A la columna nº1 (MATERIAL, COMPONENT O EQUIP) indicar el material, component o 
equips rebut que es necessari controlar perquè: 

a) No te certificat. 
b) Es molt crític per a la seguretat final de l�equip. 
c) No es té suficientment confiança en el proveïdor. 
d) Altres. 

A la columna nº2 (CARACTERÍSTIQUES A CONTROLAR) indicar quin és l�aspecte del 
material, component o equip rebut que s�ha de controlar, és a dir, les especificacions 
del material, component o equip en cas de no ser correctes puguin determinar 
alguna disminució de la seguretat de l�equip acabat. 
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A la columna nº 3 (VALOR NOMINAL+TOLERANCIA) indicar quin és el calor nominal de la 
característica a controlar i la tolerància, si procedeix. 

A la columna nº 4 (PROCEDIMENT), indicar quin és el procediment o mètode d�assaig a 
seguir per a comprovar el valor nominal (indicar el document intern o el procediment 
intern seguit) 

A la columna nº 5 (RESPONSABLE) indicar el nom de la persona responsable de realitzar 
la comprovació. 

PLA D�INSPECCIÓ I ASSAIG DEL PRODUCTE FINAL 

Equip Característica a controlar Valor nominar + Tolerància Procediment Responsable 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

. 

Descripció del mètode: 

A la columna nº 1 (FASE) indicar la fase del procés de producció que és necessari 
controlar, sempre pensant en les possibles implicacions que un error pugui tindre en 
la seguretat de l�equip acabat. 
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A la columna nº 2 (CARACTERÍSTIQUES A CONTROLAR) indicar quin aspecte del material, 
component o equip rebut s�ha de controlar, és a dir, les especificacions del material, 
component o equip que en cas de no ser correctes puguin determinar alguna 
disminució de la seguretat de l�equip acabat.  

A la columna nº 3 (VALOR NOMINAL+TOLERÀNCIA) indicar quin és el valor nominal de la 
característica a controlar i la tolerància, si procedeix. 

A la columna nº 4 (PROCEDIMENT), indicar quin és el procediment o mètode d�assaig a 
seguir per a comprovar el valor nominal (indicar el document intern o el procediment 
intern seguit). 

A la columna nº 5 (RESPONSABLE) indicar el nom de la persona responsable de realitzar 
la comprovació. 

 

PLA D�INSPECCIÓ I ASSAIG DEL PRODUCTE FINAL 

Equip Característica a controlar Valor nominar + Tolerància Procediment Responsable 
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Descripció del mètode: 

A la columna nº 1 (FASE) indicar la fase del procés de producció que és necessari 
controlar, sempre pensant en les possibles implicacions que un error pugui tindre en 
la seguretat de l�equip acabat. 

A la columna nº 2 (CARACTERÍSTIQUES A CONTROLAR) indicar quin aspecte del material, 
component o equip rebut s�ha de controlar, és a dir, les especificacions del material, 
component o equip que en cas de no ser correctes puguin determinar alguna 
disminució de la seguretat de l�equip acabat.  

A la columna nº 3 (VALOR NOMINAL+TOLERÀNCIA) indicar quin és el valor nominal de la 
característica a controlar i la tolerància, si procedeix. 

A la columna nº 4 (PROCEDIMENT), indicar quin és el procediment o mètode d�assaig a 
seguir per a comprovar el valor nominal (indicar el document intern o el procediment 
intern seguit). 

A la columna nº 5 (RESPONSABLE) indicar el nom de la persona responsable de realitzar 
la comprovació. 

Finalment, una vegada implantat el pla descrit, és convenient tornar a realtizar un Anàlisi 
Modal d�Errors i Efectes (AMFE) com a comprobació de que les mesures que s�han 
pres són les més indicades.  

L�empresa tindrà un organigrama on s�especifiqui la dependència de les diferents 
funcions de control de qualitat. 

 

 

 

 

 


