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CAPÍTOL 1: 

NORMES DE SEGURETAT 
 

 

¡ATENCIÓ! 

NO UTILITZAR L�EQUIP SENSE ABANS HAVER LLEGIT LES SEGÜENTS RECOMANACIONS I NORMES DE 

SEGURETAT  

 

COMPROVAR que la màquina estigui instal·lada correctament. 

Aquest equip NOMÉS pot ser instal·lat per a personal especialitzat i FORMAT 
ESPECÍFICAMENT en la manipulació del mateix i utilitzat per l�usuari després d�haver 
llegit el present MANUAL D�INSTRUCCIONS. 

COMPROVAR que la màquina disposa dels dispositius de seguretat: cèl·lules 
fotoelèctriques, tancat perimetral, parades d�emergència, placa de característiques, 
pictogrames i retolats d�advertència, Manual d�instruccions, etc... NOTA: Sense 
aquests dispositius de seguretat PROHIBIDA la posta en marxa de la instal·lació 
sense fer-se responsable el fabricant de qualsevol accident derivat d�aquesta causa.  

COMPROVAR el correcte funcionament de les cèl·lules fotoelèctriques.. 

COMPROVAR que NO existeixen ni personal NO AUTORITZAT ni objectes en la ZONA 
PERILLOSA (1 m al voltant de les zones no tancades) que puguin ser objecte 
d�accident durant el funcionament de la màquina.  

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA, S.A. es reserva el dret d�introduir modificacions degudes a 
innovacions tècniques.  

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA, S.A. declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la 
inadequada utilització de les informacions d�aquest manual i de qualsevol error, 
omissió de dades o ús indegut de la màquina. 

 

Les denominacions següents s�utilitzaran com indicatiu de seguretat i perill, i les seves 
correspondències es troben en aquesta taula:  
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Taula 2. Símbols d�advertència.  

ADVERTÈNCIA: 

Aquest símbol s�ha de respectar estrictament i indica el risc 

d�accidents corporals seriosos o mortals en cas d�incompliment 

total o insuficient de la norma de treball i manipulació.  

ATENCIÓ!: 

Aquest símbol s�ha de respectar estrictament i indica els danys 

materials seriosos en cas d�incompliment total o insuficient de 

les normes de treball i manipulació.  

RECOMANACIÓ: 
L�observació d�aquestes normes de treball i manipulació 

simplifiquen la feina i la fan més eficaç.  

 

1.1 Seguretat personal 

Encara que la màquina estigui protegida en el seu conjunt mitjançant un tancat 
perimetral o mitjançant cèl·lules fotoelèctriques, existeixen riscos residuals 
d�arrapament, cisallada, talls i corrent elèctrica indicats pels pictogrames que hauran de 
tenir-se en compte. 

La màquina indicada haurà de ser emprada únicament quan es trobi en perfecte estat 
tècnic i per a les funcions a les quals està destinada, observant sempre les normes de 
seguretat, servei, manteniment i de reparació emeses pel fabricant, per a les quals és 
necessari l�aprenentatge del personal.  

Es prohibirà a tota persona aliena o operador NO AUTORITZAT l�ús de la màquina, i 
s�indicarà mitjançant les corresponents senyals d�advertència i s�impossibilitarà en la 
major mesura possible la seva manipulació.  

Es facilitaran varies portes peatonals i/o d�accés al tancat perimetral per al 
manteniment/reparació de la màquina. Aquestes portes només seran utilitzades pel 
personal autoritzat i es comprovarà que disposa dels corresponents elements de 
seguretat: microruptors, senyalització, etc...  

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA S.A. es reserva el dret d�actualitzar el Manual 
d�Instruccions en funció de l�avanç de la tècnica i de les posteriors modificacions que 
es realitzin sobre la màquina.  
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Estarà PROHIBIT: 

Manipular i/o falsificar maniobres, accionar els dispositius d�emergència si no es 
indispensable.  

Anular els sistemes de seguretat. 

No respectar els avisos de perill (cartells, senyals lluminoses, etc...)  

Realitzar operacions de manutenció/reparació amb la màquina en marxa. 

Posar en marxa la línia si no està col·locat el tancat de seguretat i els seus elements 
annexes corresponents: portes amb microruptor, etc...  

Tanmateix S�HAURÀ de: 

Facilitar per la Propietat de l�Operador Autoritzat la Formació necessària, i en especial, 
el Manual d�Instruccions facilitat pel Fabricant. 

Comprovar periòdicament l�estat dels elements de seguretat, i en especial, les cèl·lules i 
barreres fotoelèctriques.  

Comprovar periòdicament l�estat dels elements de seguretat: pictogrames, placa de 
característiques, balises lluminoses, barreres fotoelèctriques, etc...  

 

1.2 Avaluació del nivell de so  

Durant l�assaig de mesura es van realitzar varies operacions de funcionament de la 

màquina, representatives en la majoria de les operacions que es realitzen amb ella.  

S�ha d�assenyalar que el soroll efectiu en aquest punt dependrà també:  

de les condicions reals d�utilització;  

del soroll de fons: 

de les propietats acústiques de l�edifici on s�instal·li la línia. 
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Els valors obtinguts del nivell de pressió acústica equivalent amb ponderació A (Leq_A) expressat en 

dBA, va ser el següent: 

Taula 3. Valors contaminació sonora.  

Leq A (dBA): 78 

Temps d�exposició: 30 min. 

Distancia de mesura al focus emissor:  1 m. 

 

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA, S.A. no es responsabilitzarà de qualsevol accident ocasionat a 

persones, a la pròpia porta o a equips de trànsit, per un mal ús de l�equip o per el seu ús per 

a personal no qualificat.   
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CAPÍTOL 2:  

INTRODUCCIÓ  
 

    Aquest Manual d�instruccions ha estat realitat tenint en compte totes les informacions 

necessàries per la utilització de l�equip d�una manera correcta i segura, incloent el seu 

manteniment. 

    S�ha de conservar aquest manual després de la seva completa lectura i durant tota la vida útil de 

l�equip de manera que sempre arribi a mans de l�Operari per a qualsevol aclaració o possible dubte. 

Haurà de guardar-se en un lloc pròxim a l�equip, visible i de fàcil accés.  

    En cas de tenir problemes en la comprensió d�aquest manual o de qualsevol cosa relacionada amb 

l�equip, haurà de consultar amb el nostre Departament Tècnic.  

     El FABRICANT declina tota la responsabilitat per danys ocasionats per la màquina, a persones, 

animals o coses, dericades de l�us impropi de l�equip o de la inexperiència en la utilització del 

mateix, així com la falta d�observació i aplicació de les normes de seguretat contemplades en aquest 

manual d�instruccions.   

 

 

NOTA IMPORTANT:  Qualsevol modificació realitzada a la màquina i no autoritzada expressament 

per PRECISIÓ MECÀNICA SALMA, S.A. prococarà la pèrdua de la validesa de la Declaració CE de 

Conformitat segons la Directiva de  Màquines 98/37/CEE, i conseqüentment la responsabilitat del 

fabricant. 
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CAPÍTOL 3: 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

3.1 Descripció de les màquines i característiques generals  
   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: 

 

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 
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: 
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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 

6. Conjunt subministrat pel fabricant. 

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

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

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

10. Rodets RIV. POLITEX 90 Shore 

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

12. Velocitat màxima: 25 m/min 

 

13. Dimensions:  

- 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 14. Conjunts subministrat pel fabricant. 
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15. Conjunts encarregat de la deformació de la 
xapa. 

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

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

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

19. Dimensions: 

- Perfiladora 22: 7950 x 2300 x 1836 mm 

- Perfiladora 15: 4495 x 2422 x 1386 mm 

20. Amplada màxima de la xapa 1250 mm. 

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

05 Cisalla 

22. Conjunt subministrat pel fabricant. 

23. 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. 

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

25. Dimensions :1677 x 260 x 935 mm  

26. Recorregut màxim: 60 mm  

27. 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 

28. Subministrat pel client. 

29. Correspon als elements de control i potencia 
de la instal·lació elèctrica. 

 

30. 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. 

31. En el cas de tenir que obrir-se quan es treballi 
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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 

32. Subministrat pel fabricant. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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.  
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3.2 Altres dades d�interès: 

  

   Per a cada conjunt de la línia de panell, les dades tècniques principals de cada conjunt són 

les següents. 

 

3.2.1 Debanadora 

  Existeixen 2 tipus de debanadores: amb braç i sense braç. El conjunt mecànic és el mateix, 

la raó per la qual una porta el braç d�acompanyament de la xapa és per a la que s�enfila cap 

al nivell superior.  

   La xapa rebobinada, conté una cara bona (que serà la que es veurà en el producte acabat) 

i una cara dolenta (que serà la que es quedarà a la part interior), per aquest motiu, la 

debanadora necessitarà l�ajuda d�un braç en el moment de desenrotllar la xapa:  

  DEBANADORA AMB PRESSIONADOR 

Amplada màxima bobina: 1250 mm 

Diàmetre màxima bobina: 1400 mm 

Pes màxim: 14000 kg 

Ø de treball mandril expansible: Ø 500 mm 

Amb centratge: ±100 

Pressió de treball: 1200 Pa 

Potència: Oleohidráulica 

Dimensions: 1670 x 2700 x 2100 mm 

 

  DEBANADORA SENSE PRESSIONADOR 

Amplada màxima bobina: 1250 mm 

Diàmetre màxima bobina: 1400 mm 

Pes màxim: 14000 kg 

Ø de treball mandril expansible: Ø 500 mm 
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Amb centratge: ±100 

Pressió de treball: 1200 Pa 

Potència: Oleohidráulica 

Dimensions: 1200 x 2070 x 1400 mm 

 

3.2.2 Carrets porta bobines 

Amplada màxima bobina: 1250 mm 

Carrera màxima: 400 mm 

Pes màxim que pot carregar: 1400 kg 

Pes màxim: 14000 kg 

Tensió de treball: 230/400 V 50 Hz 

Pressió de treball: 1200 Pa 

Dimensions: 1985 x 1100 x 1330 mm 

Pes: 2116 kg 

 

3.2.3 Pinch Rolls 

 Es realitzaran 3 tipus de Pinch Roll. La raó està en les sol·licituds de disseny que ens 

demana degut al seu recorregut que necessita tibar de la xapa. 

  PINCH ROLL 1 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Velocitat màxima: 25 m/min 

Diàmetre del rodet: Ø170 mm 

Potència instal·lada: 4 kW 

Pressió de treball: 6 bar aire net y seco 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 
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Superfície rodets: RIV. POLITEX 90 Shore 

Dimensions: 2182 x 404 x 1055 mm 

Pes: 668 kg 

 

 

  PINCH ROLL 2 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Velocitat màxima: 25 m/min 

Diàmetre del rodet: Ø140 mm 

Potència instal·lada: 2,2 kW 

Pressió de treball: 6 bar aire net y seco 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 

Superfície rodets: RIV. POLITEX 90 Shore 

Dimensions: 2145 x 385 x 940 mm 

Pes: 374 kg 

 

  PINCH ROLL 3 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Velocitat màxima: 25 m/min 

Diàmetre del rodet: Ø140 mm 

Potència instal·lada: 0,75 kW 

Pressió de treball: 6 bar aire net y seco 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 

Superfície rodets: RIV. POLITEX 90 Shore 
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Dimensions: 2050 x 322 x 940 mm 

Pes: 303 kg 

 

    

3.2.4 Perfiladores de 22 i de 15 passades 

  PERFILADORA DE 22  

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Passades màximes laterals: 22 + 22 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 

Dimensions: 7950 x 2300 x 1836 mm 

Pes: 4800 kg 

 

  PERFILADORA DE 15  

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Passades màximes laterals: 15 + 15 

Tensió de treball: 230 v/400 v 50 Hz 

Dimensions: 4495 x 2422 x 1386 mm 

Pes: 3200 kg 
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3.2.5 Cisalla 

Amplada màxima de la xapa: 1250 mm 

Esp. màxima de la xapa: 1 mm 

Força: 3,74 N 

Pressió de treball: 1200 Pa 

Recorregut màxim: 60 mm 

Dimensions: 1677 x 260 x 935 mm 

Pes: 2235 kg 
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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: 

DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT 

 

5.1 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: 

  5.1.1  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 
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S�hauran de complir les indicacions de les senyals d�advertència i perill. 

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). 

 

5.1.2 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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5.1.3 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.  

 

   5.2 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.  
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5.3 Sistemes d�activació 

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

un contacte normalment obert. 

  5.4 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. 

5.4.1  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. 

5.4.2 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. 

5.5 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�) 
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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. 

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. 
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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� 

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 
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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. 

 

 

5.6 Tipus de proteccions utilitzades 

5.6.1 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. 
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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. 

 

 

5.6.2 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). 

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. 
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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 

SELECTOR DE CLAU 

Amb l�aplicació d�un selector de clau 

el personal ha de tenir la possibilitat 

de superar el final de carrera de 

parada sense bloquejar la línia.  

 

Han de tenir una construcció 

robusta, apta per a evitar la 

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 
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finalitat que tots els 

components es trobin parats 

en el moment en que resulten 

dins de l�abast. 
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CAPÍTOL 6: 

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: 

 

6.1 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. 

 

 

 



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

 

 31

6.2 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. 

6.3 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. 

6.4 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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6.5 Elements i peces sotmeses a desgast 

6.5.1 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. 

6.5.2 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 

 

  6.6 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. 

6.6.1 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. 

6.6.2 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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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 

6.6.3 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 7: 

RESOLUCIÓ D�AVERIES 
   Las averies més usuals que es puguin presentar en els diferents equips de la Línia de Panell són les 

següents: 

Taula. Averies més freqüents. 

ZONA ESTUDIADA PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓ 

DEBANADORA 

Es para o no funciona 

correctament. 

No subjecta bé la bobina. 

No dona 

perpendicularitat a la 

bobina 

 

 

 Averia de les barreres 

fotoelèctriques. 

 Activació d�alguna parada 

d�emergència. 

 Error elèctric de subministra. 

 Falta de lubricació. 

 Averia rodaments. 

 Deformació d�algun braç 

expansible 

 Mala pressió hidràulica  

 Comprovar la instal·lació 

elèctrica. 

 Comprovar les parades 

d�emergència  

 Engrassar/lubricar 

correctament. 

 Substituir rodaments 

 Substituir braç expansible 

 Revisar la instal·lació hidràulica  

CARRETS  

PORTABOBINES 

Es para o no funciona 

correctament. 

S�escalfa el motor per 

sobreesforç amb bobina 

petita 

 

Funciona i es para a mig 

camí 

 

Salta de les guies del 

terra 

 

 

 

 Averia rodaments. 

 Averia de  fotocèl·lules. 

 Activació d�alguna Parada 

d�Emergència. 

 Averia del final de carrera. 

 Error elèctric de subministra. 

 Falta de lubricació. 

 Obstacles a les guies del terra 

 

 Comprovar la instal·lació 

Eléctrica. 

 Comprovar les parades 

d�Emergència  

 Comprovar l�estat dels finals 

de carrera 

  Comprovar l�estat dels motor 

reductors. Reposar en cas 

necessari. 

 Engrassar/lubrificar 

correctament. 

 Substituir els rodaments. 

 Netejar i comprovar l�alineació 

de les guies. 

 

PERFILADORES Parada de tot el conjunt.  Averies  fotocèl·lules. 

 Averies de los interruptores de 

 Verificar si el problema es 

elèctric o mecànic. 



Jordi Balcells Torras 
 

 36

Sorolls de fregament 

Parada dels motors. 

 

 

 

 

 

 

final de carrera. 

 Obertura d�alguna porta d�accés 

 Activació d�alguna parada 

d�emergència 

 Error elèctric de subministra. 

 Bloqueig motor reductor. 

 Bloqueig elèctric. 

 Desgast de los rodaments  

 Falta de lubricació dels elements 

movibles. 

 

 

 

 Substituir motor reductor. 

 Comprovar alineació de les 

passades 

 Controlar perfiladora canviar 

les peces defectuoses. 

 Lubricar rodaments i peces 

mòbils. 

 

CISSALLA 

Es para o no funciona 

correctament. 

No s�eleva o baixa 

correctament  

No talla 

 

 Desgast de la cisalla  

 Activació d�alguna parada 

d�emergència. 

 Error elèctric de subministra. 

 Falta de lubricació de les guies 

verticals. 

 Falta de pressió en el circuit 

hidràulic. 

 Deteriorament del cilindre 

hidràulic. 

 Comprovar la instal·lació 

Elèctrica. 

 Comprovar les parades 

d�emergència. 

 Engrassar/lubricar 

correctament les guies 

verticals. 

 Comprovar la instal·lació 

hidràulica. 

 Comprovar les pressions de 

treball i de subministra. 

 Comprovar alineament entre 

les guies. 

 Substituir guies verticals. 

 Substituir carrets guies 

verticals. 

Quadre elèctric 

No tanca correctament.  Tancament fet malbé.  Comprovar el tancament. 

 Comprovar la instal·lació 

Eléctrica. Sempre realitzat per 

l�Instal·lador i el Personal 

Autoritzat.  

 

 

 

 

 

PINCH ROLLS 

 

La màquina es para. 

 

No pressiona la xapa 

correctament 

 

 Activació d�alguna parada 

d�emergència. 

 Error elèctric de subministra. 

 Falta de lubricació de les guies 

verticals. 

 Falta de pressió en el circuit 

 Comprovar la instal·lació 

Elèctrica. 

 Comprovar les parades 

d�emergència. 

 Engrassar/lubricar 

correctament les guies 
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No tira de la xapa a la 

velocitat desitjada 

 

Algun eix està immòbil 

 

hidràulic. 

 Deteriorament del cilindre 

hidràulic. 

 Desgast de los rodaments  

 Error elèctric de subministra. 

 Bloqueig motor reductor. 

 

verticals. 

 Comprovar la instal·lació 

hidràulica. 

 Lubricar rodaments i peces 

mòbils. 

 Comprovar l�estat dels motor 

reductors. Reposar en cas 

necessari. 

  

En general: Pèrdua 

d�aire en els 

elements pneumàtics 

  Desgast dels retens en los 

cilindres. 

 Pressions de treball inadequades. 

 Treballs que comporten unes 

pèrdues per sobreesforç. 

 Desgast de les unions entre 

elements: tuberes, electrovàlvules, 

etc. 

 

 Comprovar d�instal·lació 

pneumàtica. Canviar els 

elements defectuosos per 

recanvis originals. 

 Comprovar les pressions de 

treballo i de subministra. 

En general: Pèrdua 

d�aire en els 

elements hidràulics 

  Desgast dels retens en els 

cilindres. 

 Desgast de les unions entre 

elements: mànegues, 

electrovàlvules, etc� 

 

 Pressions de treball inadequades. 

 Comprovar la instal·lació 

hidràulica. Canviar els 

elements defectuosos per 

recanvis originals. 

 Comprovar les pressions de 

treball i de subministra. 
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CAPÍTOL 8: 

CONSIDERACIONS GENERALS 

 
S�hauràn de seguir totes les normes de Seguretat i Salud a la Feina, tant locals com 

autonòmiques i/o nacionals, quan es treballi amb aquest equip o es realitzi 
qualsevol tipus de reparació o manteniment sobre el mateix.  

Está PROHIBIT col·locar-se a l�interior del vallar de la màquina durant el funcionament 
d�aquesta.   

MAI eliminar els resguards fixes ni mòbils de protecció.  

És OBLIGATORI desconectar la instal·lació elèctrica de la màquina quan es realitzi alguna 
operació de manteniment i/o reparació sobre ella, i seran realitzades sempre per a 
Personal Autoritzat.  

Durant les operacions de reparació/manteniment de la màquina HAURAN de utilitzarse 
els EPI�s  apropiats: casc homologat, mono ajustat, botes de seguretat amb puntera 
d�hacer i guants homologats.  
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CAPÍTOL 9:  

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: 

MODEL: LPA-001-000 

Nº MATRÍCULA: LPA-001-000 

DATA DE FABRICACIÓ: 20 de Maig de 2010 

 

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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9.1 Tipus d�equips 

Línia de Panell formada per: 

             · Debanadora 

· Carrets porta bobines 

· Pinch Roll 

·Perfiladores (22 i 15 passades) 

             · Cisalla 

9.2 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.  

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.  


