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1. 
El present document és un projecte final de carrera basat en el 
disseny d’un motlle d’injecció de plàstic. L’objectiu general del 
projecte és emular el procés de disseny en la seva totalitat; des dels 
primers anàlisi i respectives decisions fins a l’elecció del últims detalls 
d’acabament, passant per tots els plantejaments entremitjos. 

Objectiu del projecte 

Altres objectius més concrets són 

• Posar en pràctica tots el coneixements aplicables en aquest 
àmbit adquirits al llarg de tota la carrera. 

• Avaluar i madurar la nostre capacitat de prendre decisions 
tècniques. 

• Crear un element real, basant-nos en criteris, elements i 
raonaments reals i no acadèmics. 

• Provar i avaluar les eines de conjunts i simulació física del 
programa SolidWorks. 

Les motivacions per fer aquest projecte són, sobre tot, els 
coneixements previs i contacte directe amb aquest àmbit industrial 
fora de la universitat. 
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2. 
El projecte consta de la totalitat del disseny d’un motlle d’injecció de 
plàstic de boqueta calenta, així com els plànols definitius del producte 
final. 

Abast del projecte 

Al llarg del procés de disseny utilitzarem criteris industrials utilitzats 
normalment en l’àmbit d’injecció de plàstic, que poden semblar 
oposats als criteris acadèmics a primera vista, però mantenint un 
objectiu comú; l’eficiència màxima al mínim cost. També utilitzarem 
elements normalitzats i normatives pròpies del motlles. 

A partir d’aquest punt, i excepte que s’indiqui el contrari, sempre ens 
referirem a motlles d’injecció de plàstic com a motlles d’injecció. 
Suposarem així que sempre estarem parlant de models pensats per 
injectar plàstic. 
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3. 
3.1 Què és un motlle d’injecció? 

Motlles d’injecció 

Un motlle d’injecció és, com qualsevol altre motlle, una cavitat que 
reprodueix en negatiu la peça que es vol fabricar. 

La diferència principal amb la resta de motlles es basa en la manera 
d’introduir el material, que en aquest cas serà a través de la injecció 
a alta pressió de materials termoplàstics fosos. 

3.2 Com funciona un motlle d’injecció? 

Durant el procediment d’injecció s’introdueix a la cavitat relativament 
freda del motlle una quantitat dosificada del material fos a alta 
pressió i de forma homogènia. Després d’un cert període de temps, la 
massa injectada solidifica i la peça es pot extreure del motlle obert. 
Acte seguit la cavitat es tornar a tancar tornant a la posició inicial i 
tancant així la seqüència.  
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3.3 Perquè fer servir un motlle d’injecció? 

Utilitzar un motlle (de qualsevol tipus) ens garanteix una exactitud en  
les dimensions de la peça resultant molt elevada, ens permet fer 
peces de geometries complicades i abarateix costos enfront altres 
procediments de fabricació. 

Les avantatges d’usar un motlle d’injecció enfront a un convencional 
son sobretot la velocitat de producció, la gamma de materials 
disponibles i l’abaratiment de costos en elevades produccions. 

A diferencia dels altres models de motlle, els d’injecció, un cop 
fabricats i muntats, el procés d’injecció del material és ràpid i barat, 
tot i que la fabricació en si acostuma a ser cara. És per això que 
només te sentit la projecció d’un motlle d’injecció per produccions 
elevades. 

 

3.4 Criteris a tenir en compte pel disseny 

El primer que haurem de considerar quan vulguem dissenyar un 
motlle és la geometria de la peça resultant. Necessitarem conèixer 
totes les dimensions i aspectes tècnics de la figura, com poden ser 
mètriques en rosques, toleràncies, acabats superficials... 

Un cop analitzada la peça es pot començar a prendre decisions i 
escollir elements del motlle. 

A continuació proposem un esquema de procés de disseny (que és el 
que seguirem nosaltres), que és alhora una llista dels components 
interns d’un motlle. 
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Aquest esquema pretén explicar de forma simplificada què és el que 
cal tenir en compte a l’hora de projectar un motlle, que són i perquè 
serveixen els elements interns i si són necessaris o no. No es tracta 
d’un model definitiu, però si que contempla tots els aspectes 
fonamentals pel correcte funcionament del motlle. 

3.4.1 Línea de partició 

Tenint present la morfologia, haurem d'escollir una línia de partició o 
pla d’unió, (anomenada normalment línia de partaix) que és per on es 
separarà la cavitat i permetrà la sortida del motlle.  

No existeix un criteri definitiu per triar la situació exacte de la línia, 
però aquesta ens modificarà enormement la distribució interna del 
components així com la necessitat o no d'elements auxiliars (com 
expulsors, corredores, rosques, motors...). Sempre que sigui possible 
la situarem de manera que ens simplifiqui el màxim el funcionament i 
abarateixi tan com es pugui el preu de fabricació del motlle.  

Aquesta elecció és crucial, doncs la mateixa peça separada en 
diferents cavitats dona lloc a motlles totalment diferents. És una 
decisió que haurem de prendre tenint en compte tots els elements 
posteriors, sense encara conèixer ni la distribució, ni la quantitat, ni si 
tan sols es necessitarà o no tal element. Una mala elecció de la línia 
de partaige ens pot conduir a un motlle irrealitzable o exorbitantment 
car. 

També cal tenir present que per molt exacte que sigui la unió de les 
cavitats es inevitable que quedi una marca o rebava. 

 



 

6 

3.4.2 Contracció 

Un cop seleccionada la línia de partaige ens interessa conèixer el 
material del qual estarà fabricada la peça. Entre d'altres moltes coses 
com la fluïdesa, la temperatura de fusió o el temps d'enduriment, el 
tipus de material ens informarà de la contracció que patirà al 
solidificar. Això ens ve indicat en el tant per cent del tamany que 
encongirà, o, més pragmàticament, en quin tant per cent hem de 
sobre dimensionar la cavitat per tal que la peça tingui les dimensions 
desitjades un cop hagi solidificat completament el material. 

3.4.3 Conicitats 

És precisament per aquest encongiment que certes parts de la cavitat 
poden patir toleràncies d'ajust un cop refredat el material, cosa que 
complicaria l'expulsió de la peça arribant fins i tot al punt de trencar-
la. Per tal d'evitar això dotarem a les parts que ho requereixin d'una 
conicitat de sortida (d'entre 1º i 2º) per facilitar l’expulsió.  

És possible que en alguns models de peces cap de les parts requereixi 
conicitat, doncs normalment les parts que ho necessiten es troben a 
l'interior de la peça (com forats o cavitats) i a més han d’estar 
orientades en el sentit d'expulsió. 

3.4.4 Sistemes interns del motlle 

Seguidament presentem una llista de diversos elements en un ordre 
relatiu d’importància. L'ordre dels elements és relatiu perquè està 
classificat segons si modifiquen més o menys el conjunt del motlle, 
però es pot alterar indistintament. 

És important no deixar de tenir-los presents en la seva totalitat al 
llarg del disseny de cada un. Pot ser que més endavant ens trobem 
amb que un dels elements seleccionat anteriorment entri en conflicte 
amb un dels actuals. És molt freqüent que al plantejar un dels 
sistemes haguem de modificar un del anteriors. Aquí és on podem 
comprovar la importància de fer un anàlisi i esquema previ en un 
avantprojecte. 

La llista és: Corredores, colada, refrigeració, temperatura, expulsió i 
elements de seguretat. 
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3.4.4.1 Elements mòbils 

La forma d'una peça pot incloure zones que, un cop injectat i refredat 
el material, facin impossible l'expulsió degut a la cavitat necessària 
per formar tal peça. En tal cas necessitaríem que el tros de cavitat 
que forma la zona en qüestió s'enretirés després que el material hagi 
refredat per que la peça es pugui expulsar. 

Aquest element l'anomenem corredora. Per aconseguir que les 
corredores es belluguin ens podem valdre de diferents sistemes, com 
motors, pistons o sistemes d'aprofitament del moviment d'obertura.  

La distància del recorregut d'una corredora variarà en funció de la 
forma de la peça, i pot ser  tant lineal, circular o una combinació dels 
dos. El que a de quedar clar és que, con més llarg i complicat sigui el 
recorregut, més complex serà el sistema de moviment. 

També per les rosques caldrà algun sistema que es separi abans del 
moviment d’expulsió (ja sigui descargolant o separant-se) 

 

3.4.4.2 Colada 

El material fos arriba al motlle a través de la boqueta, però la 
boqueta acostuma a estar situada a la part exterior del motlle, així 
doncs necessitem un element que en connecti la boqueta amb la 
cavitat. També es molt important tenir un excedent de material per 
quan aquest refredi i comenci a encongir. 

Una altre funció de la colada és distribuir el material en les múltiples 
cavitats pels motlles que fan més d’una peça per injecció. 
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És molt important la forma de la colada, doncs aquesta guiarà la 
direcció d’entrada del material. Depenent d’aquesta direcció i de la 
geometria de la peça poden aparèixer marques anomenades línees de 
soldadura. Aquestes es produeixen quan part del material fos dintre 
de la cavitat topa amb una altre part del material i abans de 
solidificar es solden. 

 

3.4.4.3 Refrigeració 

Tot i que si deixéssim el motlle tancat la peça acabaria refredant sola, 
trigaria més estona de la que ens interessa si ens proposem fer una 
producció en sèrie. 

També és interessant un sistema de refrigeració per tal de refredar el 
més homogèniament possible la peça. 
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Normalment el sistema de refrigeració està basat en conduccions de 
refrigerant per dins del tot el motlle que refrigeren i/o mantenen a un 
temperatura òptima els conjunt dels elements interns. 

Normalment el fluid refrigerador és aigua, sobretot pel seu baix cost i 
la accessibilitat, però en cas de necessitat es podria substituir per un 
altre fluid amb més capacitat refrigerant. 

La majoria de maquines d’injecció modernes ja incorporen una 
bomba i una connexió amb el subministrament d’aigua. 

 

3.4.4.4 Temperatura 

En el moment d’entrada del material fos ens interessa que la cavitat 
es trobi a una temperatura suficient com per mantenir el material 
prou calent perque segueixi fluint. 

Si la cavitat estigués massa freda, o el sistema de refrigeració 
comencés a actuar abans de temps, podria ser que el material no 
arribés a totes les parts de la cavitat perque hauria solidificat a mig 
camí. 

És per això que és important instal·lar, en els cassos que sigui 
necessari, un sistema de calefacció. 

3.4.4.5 Expulsió 

Si volem realitzar un producció en sèrie necessitem optimitzar el 
temps en tots el passos possibles. Podem estalviar molt temps fent 
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que el propi motlle expulsi la peça amb el mateix moviment 
d’obertura i després torni a la posició original per tornar a injectar. 

També pot ser que la peça resultant sigui més fàcil d’extreure des de 
la part contrària a d’injecció (part a la que no hi tindrem accés) o que 
tingui certes part fràgils de les que no podrem estirar. 

Idearem un sistema d’expulsors que en posició original quedin 
enrasats amb la cavitat, però que disposin d’un mecanisme de 
moviment que ens permeti moure la peça. 

 

3.4.4.6 Elements de seguretat 

Per que un motlle d’injecció pugui estar certificat per organismes 
normalitzadors com pot ser ISO o AENOR ha de complir certs 
requisits de seguretat. També són molt interessants perque com hem 
esmentat anteriorment, la despesa important està en la fabricació del 
motlle. Així doncs, si afegim uns sistemes que ens impedeixin un 
error de seqüència o algun altre tipus de malfuncionament, ens 
podem estalviar el tornar haver de fer el motlle de nou. 

Un error de seqüència típic és el tancament de les corredores o de la 
cavitat abans d’enretirar els mecanismes d’expulsió. Això inquireix en 
la deformació absoluta de l’expulsió i les corredores en el millor dels 
casos. 
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4. 
4.1 Descripció de la peça 

Peça sol·licitada 

La peça que ens han encarregat que fabriquem és un molinet de 8 
pales circulars amb una rosca a l’entrada del fluid. 

La morfologia de la peça és: 

“imatge 1” 

Aquest és tan sols un croquis de disseny, la geometria exacte de la 
peça està adjunta als annexes. 

4.2 Consideracions i aspectes tècnics de la peça 

El client ens informa que pretén fer una primera producció sota 
comanda de 1.000.000 de peces amb opcions a una segona comanda 
de la mateixa envergadura, a més de possibles encàrrecs posteriors.  

Les peces s’injectaran a un taller equipat amb maquines d’injecció 
model NEGRI BOSSI V-70 7OOH-150 92CM3 80GR. El taller en 
qüestió està instal·lat d

El material de fabricació de la peça serà Acrilo Butireno Stireno 
(material amb un 0,5% de contracció). 

e tal manera que la injecció, expulsió, 
selecció, separació i empaquetat estan totalment automatitzats, així 
com l’alimentació de material a les maquines, disposant el taller de 
tan sols dos operaris per casos de fallida del sistema i pel procés de 
muntatge del motlle a la màquina d’injecció. 

4.3 Avaluació de la peça 

El model encarregat presenta forces complicacions de disseny degut, 
sobretot, a les múltiples cavitats resultants entre pala i pala del 
molinet. També s’haurà de considerar el sistema per formar la rosca, 
doncs aquesta s’allotja al lloc més idoni per ubicar-hi la colada. 
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5. 
5.1 Conjetures inicials 

Estudi previ 

Un cop estudiada i avaluada la geometria de la peça podem començar 
a plantejar possibles dissenys del motlle. 

En política de fabricació de motlles la idiosincràsia ha anat 
evolucionant notablement, sobretot en l’àmbit de l’estalvi econòmic. 
Al principi de la fabricació de motlles d’injecció la màxima era la peça 
resultant, la qualitat i l’exactitud. Amb el temps això ha anat quedant 
derrogat per l’abaratiment de la fabricació del motlle (que com hem 
esmentat anteriorment és la part més cara del procés).  

Això es pot traduir a la pràctica en el fet que abans no era freqüent 
modificar la geometria original de la peça. Actualment és més comú 
intentar obtenir una peça (o combinació de varies) per la qual el 
procés de fabricació sigui més barat, sempre i quan les modificacions 
no suposin canvis significatius en el funcionament de la peça, o 
després es puguin rectificar per acabar obtenint la mateixa morfologia 
original. 

En el nostre cas concret podem aplicar això separant el molinet en 
dues peces separades, que s’injectarien al mateix motlle (de dues 
cavitats) i que posteriorment es soldarien (per exemple a través 
d’ultrasons). 

“imatge model separat” 

Aquesta modificació permetria resoldre el problema de les cavitats 
interiors, doncs al quedar obert per la part superior no serien 
necessaris elements mòbils. Al poder fabricar el motlle només amb 
parts fixes abaratiria substancialment el preu de fabricació a més de 
simplificar el disseny. 

L’inconvenient que ens suposa aquesta opció és la necessitat de 
soldadura posterior. 

En circumstancies normals un procés de soldat per ultrasons no és ni 
car ni complicat i ofereix unes condicions finals molt bones. En el 
nostre cas concret, el taller on s’injectarà està totalment 
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automatitzat. Això implica que no hi haurà la mà d’obra necessària 
per separar les peces, portar-les i centrar-les a un utillatge de fixació 
i soldar les dues parts. El taller tampoc conta amb una màquina de 
soldadura per ultrasons. 

L’increment del cost que suposaria instal·lar un nou sistema 
d’automatització que fos capaç de transportar, centrar i soldar les 
parts, o enviar les peces a soldar a algun centre exterior és molt 
superior al de dissenyar un motlle que sigui capaç d’injectar la peça 
sencera. 

Així doncs descartem la opció de separar el model en dues parts i 
assumim que caldrà fer un motlle amb elements mòbils d’una sola 
cavitat. 

5.2 Primeres eleccions 

Primer, i tal com hem explicat a les consideracions a tenir en compte 
per el disseny, situarem la línea de partició. 

En el nostre model hi han 3 situacions lògiques per la partició: 

“imatge 3 línees” 

Les tres opcions són, en principi, igual de vàlides. Aquí és on em de 
fer un prospecció de futur i plantejar-nos alguns elements del motlle. 

Veiem clarament que caldrà algun sistema que desplaci els trossos de 
cavitat que formaran les aletes. Aquest sistema el podem fer 
automatitzat o manual. Si tornem a l’argument de la separació de la 
peça veurem que un sistema que requereixi un muntat i desmuntat a 
cada injecció no ens interessa en absolut. Així doncs haurem de 
dissenyar un mecanisme que automatitzi el moviment circular d’unes 
corredores. 

Tenint això present ens plantegem quins mecanismes podríem fer per 
dotar de moviment circular les corredores. Una opció seria aprofitar el 
moviment d’obertura del motlle. Caldria un sistema de rosca per 
convertir el moviment lineal en circular. Perque el moviment passi de 
lineal a circular cal que l’angle de la rosca sigui molt alt (ha de ser 
una rosca molt “llarga”) i requeriria un recorregut massa gran per 
girar uns quants angles la peça. 

Una altre opció és instal·lar un motor hidraulic dintre del motlle que 
ens proporcioni el moviment. De moment triarem aquesta opció per 
ser la més simple. 



 

14 

Així doncs tornem a les línees de partició. El primer cas no ens 
interessa perquè ens deixa la rosca a la part inferior que és on estarà 
albergada l’expulsió i probablement el motor i complicaria el disseny. 

La segona alternativa obligaria a projectar un sistema que bellugués 
la cavitat de la rosca fins al punt que tota la peça hi passes a través. 
També es podria solucionar fent una expulsió esglaonada on primer 
s’obrís el motlle, després s’apartés la cavitat de la rosca i finalment 
s’expulsés la peça. Qualsevol de les dues solucions és força 
complicada a més de alentir la producció de peces. 

El tercer cas sembla ser el més favorable, doncs només caldria un 
sistema que alliberes la rosca de la cavitat (que es pot sincronitzar 
amb el mateix moviment d’obertura) i ja quedaria la via lliure per 
l’expulsió. 

Escollirem el tercer cas per ser el més senzill i que requereix menys 
elements mòbils. 

Podem observar que per realitzar la primera elecció ja hem hagut de 
considerar elements futurs, i, indirectament, ja hem escollit alguns 
elements posteriors. Hem contemplat fins i tot l’últim pas; l’expulsió 

A llarg de tots els elements que haurem de dimensionar, no podrem 
oblidar el que ja hem posat i els que encara hem de posar. Si no ho 
féssim així ens podríem trobar en conflictes en el futur i hauríem de 
desfer la feina ja feta. 

En resum, el que ja hem escollit és: 

• Motlle d’una sola cavitat, que injectarà el model complert de la 
peça 

• Línea de partició situada a la part superior del molinet i abans 
de la rosca 

• Corredores de moviment circular per donar la forma a les aspes 

• Moviment de les corredores circulars accionat per motor 
hidràulic 

• Expulsió per la part inferior del molinet 
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6. 
De moment hem dimensionat i decidit les bases per començar a 
dissenyar el motlle d’injecció. A partir d’aquest punt haurem de 
dimensionar cada sistema i element intern i els haurem de situar de 
manera que no es molestin mútuament. 

Evolució del projecte 

L’avantprojecte ens ha permès fer un model aproximat del 
funcionament bàsic del motlle: 

“muntatge 1” 
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7. 
Diagrama: 

Diagrama de Gantt 
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