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RESUM  

El projecte consisteix en millorar el procés d’una màquina tèxtil i així 

optimitzar-lo. L’objectiu es obtenir un sistema integrat dins de la carda, que 

reculli tot el material sobrant per re aprofitar-lo. 

El projecte planteja possibles solucions i escollir la més rentable. Dissenyar 

el sistema integrat, realitzar els plànols corresponents, els càlculs 

necessàris, i obtenir totes les mides per al correcte muntatge i 

funcionament del  sistema integrat. 

RESUMEN  

El proyecto consiste en mejorar el proceso de una maquina textil y así 

optimizarlo. El objetivo es obtener un sistema integrado dentro de la carda, 

que recoja todo el material sobrante para su reutilización. 

El proyecto plantea posibles soluciones y escoger la más rentable. Diseñar 

el sistema integrado, realizar los planos correspondientes, los cálculos 

necesarios, y obtener todas las medidas para el correcto montaje y 

funcionamiento del sistema integrado. 

ABSTRACT  

 

The project consists in improve the process of a textile machine and so 

optimize it. The objective is to obtain an integrated system inside the card, 

to collect all the leftover material to reuse. 

The project plan different solutions and chooses the most profitable. Design 

the integrated system, make corresponding plans, make required 

calculations, and obtain all the sizes for the correct assembly and operation 

of integrated system.  
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MOTIVACIÓ  

 

La principal motivació per realitzar aquest projecte és la varietat de 

disciplines relacionades amb l’enginyeria mecànica, ja que és necessari 

entrar en temes tant de tecnologia de màquines, resistència de materials, 

disseny gràfic en 3 dimensions de tot el sistema integrat dins de la carda, 

dibuix tècnic en els diferents plànols, com també en temes econòmics per 

poder determinar-ne  el pressupost. 

 

Una motivació paral·lela és el fet que els nostres familiars han estat lligats 

al món tèxtil en la seva vida professional, i això ens ha permès tenir una 

perspectiva dels procediments i maquinària del sector. 

 

La investigació, plantejar possibles solucions, escollir la més adient, i que 

sigui eficient i econòmica, han estat paràmetres decisius en la nostra 

decisió. Proposar solucions realment transportables a la realitat dels 

procediments mecànics i productius d’una indústria tèxtil ens ha permès 

desenvolupar els coneixements teòrics adquirits durant la nostra formació i 

aplicar-los. 
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CAPÍTOL 1: 

DESCRIPCIÓ 

D’OBJECTIUS    

El principal objectiu del projecte és millorar el funcionament d’una màquina 

tèxtil, concretament, la carda. Això es deu, a que gràcies a l’anàlisi del 

procés que aquesta realitza, s’ha pogut observar un desaprofitament del 

material utilitzat. Per tant, el nostre objectiu és buscar una alternativa de 

funcionament de la carda, mitjançant la seva modificació, per tal de poder 

reaprofitar el material perdut durant el procés tèxtil.  

 

Aquesta modificació consisteix en dissenyar un submecanisme integrat dins 

la carda, el qual té la funció d’agafar tot el desaprofitament generat durant 

el procés de cardat i reaprofitar-lo, per tal de retroalimentar el sistema 

d’alimentació. 
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CAPÍTOL 2:  

ABAST DEL  

PROJECTE 

 
 

L’abast del projecte, engloba el disseny teòric del mecanisme que permetrà 

reutilitzar tot el material que la carda desaprofita. Per a la realització d’un 

disseny econòmic, s’ha intentat incorporar el mínim d’elements possibles, 

tot aprofitant elements de la pròpia màquina i buscant la minimització de la 

inversió i el temps d’amortització. 

Així doncs, el disseny teòric que hem realitzat, està compost pels següents 

subapartats: 

- Disseny de les peces que conformen el mecanisme a través del 

SolidWorks i la generació dels seus plànols. 

- Disseny de la peça de subjecció més sol·licitada mecànicament a 

través del SolidWorks, amb els seus plànols i un estudi d’optimització 

per tal de minimitzar el material usat i reduir-ne el cost. 

- Balanç econòmic de la incorporació d’aquest mecanisme en la 

màquina, cost de la inversió i temps d’amortització. 
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CAPÍTOL 3: 

DEFINICIÓ DE  

LA MÀQUINA 
 

 

 

3.1. Ubicació 

La Carda en estudi, es troba ubicada a Olot, una població de Catalunya 

situada a l’extrem oriental dels Pirineus catalans. Aquest municipi espanyol 

de la província de Girona, és la capital de la comarca de la Garrotxa, on hi 

ocupa una posició central. 

 

 

Pel que fa a la indústria, aquesta va aparèixer a la població d’Olot a l’ 

entorn del segle XVI, arribant a la seva màxima expansió al segle XVIII. La 

indústria que hi destacava era el sector tèxtil, amb la fabricació de Indianes.  
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3.2. Descripció de l’equip 

La carda és una de les màquines més importants en la indústria tèxtil, dins 

el procés de producció de fil procedent de diferents materials (cotó, llana, 

lli, etc.). La seva funció és la de separar les fibres, paral·lelitzant-les i 

deixant-les lliures d’impureses, de tal manera que quedin completament 

soltes i disposades en forma de vel (estructura de gran amplada i espessor 

molt petit on les fibres es creuen irregularment). Seguidament, aquestes 

són convertides en una cinta, la qual s’emmagatzema en uns bots. Aquesta 

cinta posteriorment, es converteix en fil i es bobina en una altra màquina, 

anomenada la màquina de filar. 

 

La carda en la qual ens centrem per a la realització del nostre projectes és 

concretament, una carda alemanya de la marca Trützschler,  model DK 803 

tipus 803 22 02, emprada en la fàbrica José Valeri Homs S.A. 

 

 

Les parts principals de la carda són les següents: 

- Sistema d’alimentació 

- Sistema de lladres (3 lladres) 

- Sistema de bota i xapons 

- Sistema netejador de xapons 

- Sistema despreniment del vel (llevador, descarregador)  

- Sistema de formació i emmagatzematge de la cinta 

(calandres) 

- Sistema d’aspiració (2 sistemes) 
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Situació de les parts principals de la carda dins la mateixa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicació de les diferents parts de la carda
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Figura 2. Parts del sistema 
d’alimentació 

El procés de cardat comença 

quan el material arriba a la 

carda mitjançant el “sistema 

d’alimentació”.  El material 

que es subministra a la 

carda, és borra composta 

per un 90% de cotó 

reprocessat (prové d’un 

teixit de cotó natural que ja 

ha estat elaborat i 

posteriorment desfibrat) i un 

10% de sintètic. Aquest 

material es situa en una 

carregadora i va a parar a 

una sitja a través de 

conductes d’aspiració. Un 

vegada dins la sitja és 

compactat i estirat cap al “sistema d’alimentació” de la carda pel cilindre 

alimentador i el cilindre obridor. En aquest pas, es crea una lamina de 

material d’uns 5 centímetres de gruix, la qual és anomenada napa. Per al 

correcte funcionament de la carda, la napa ha de tenir una superfície 

uniforme i ser una massa homogènia a l’hora d’entrar al sistema de lladres.  

 

 

El primer pas per crear 

aquesta uniformitat és un 

sistema que consisteix en 

fer passar la napa entre 

dues plaques metàl·liques, 

en forma de pinta, a través 

del qual l’aire és aspirat. 

Tot això provoca que la 

Figura 3. Taula d’alimentació 
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Figura 4. Parts del sistema 
de lladres 

 

 

 napa es distribueixi uniformement, ja que en els llocs on hi ha menys 

material hi ha més aspiració fent que s’uniformitzi la napa. D’aquesta 

manera, passa a tenir un gruix de mig centímetre. Seguidament, la napa és 

estirada per un cilindre alimentador anomenat entrador i és forçada a 

passar entre aquest i una taula d’alimentació. Aquesta el que fa és reduir la 

secció i mantenir-la relativament constant, amb l’ajuda d’unes molles que 

exerceixen pressió sobre la taula, aconseguint la dimensió desitjada de la 

napa per garantir el correcte funcionament de la carda, junt amb un sensor 

que pararà la màquina en cas de detectar algun cos metàl·lic. 

 

A continuació, la napa entra dins 

el “sistema de lladres” compost 

per tres cilindres recoberts de 

guarnició metàl·lica 

(recobriment format per 

diferents files de serretes) i 

d’uns 20cm de diàmetre cada 

un. La funció principal d’aquests 

cilindres és fer una neteja del 

material, destriant les fibres 

bones de cotó de les fibres 

gruixudes i trossos de fil i neps 

(nus format per un conjunt de 

fibres de cotó). A més a més, fa 

una primera paral·lelització de 

les fibres, que posteriorment 

facilitarà un millor 

funcionament del sistema de 

bota i xapons. Aquest fet farà que s’entregui un vel més fi i homogeni a la 

bota i sense cap impuresa que pugui malmetre la guarnició metàl·lica de la 

bota i els xapons.  
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Figura 5. Sistema de lladres 

 

Figura 6. Relació del sistema de 
lladres 

 

 

 

Antigament, 

s’utilitzava un únic cilindre 

en el sistema de lladres. La 

implementació d’aquests 

tres cilindres repercuteix en 

el menor desgast de la 

guarnició metàl·lica, ja que 

permet seleccionar un 

número de revolucions 

superiors per a la bota, 

puguen fer un ajust més fi 

entre les diferents 

guarnicions metàl·liques i 

aconseguint tractar les 

fibres amb més delicadesa. 

Els tres cilindres giren a 

950, 1400, 1900 rpm 

respectivament. El primer i 

el tercer giren antihorari, 

mentre que el segon gira en 

el sentit de les agulles del 

rellotge. Aquesta diferència 

de velocitats i els diferents 
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Figura 7. Sistema de bota i xapons 

Figura 8. Parts del xapó 

 

sentits de gir, permet 

aconseguir que les fibres més 

pesants (fils i neps) surtin 

disparades degut a la pròpia 

inèrcia i que les fibres bones, 

vagin passant d’un a l’altre, ja 

que les fibres sempre queden 

enganxades al cilindre que té 

més velocitat lineal. Cada 

cilindre té un tipus de guarnició 

metàl·lica diferent sent el primer 

el que té menys guarnició, 

menys densitat. Tot aquest 

material destriat és aspirat 

individualment a cada cilindre 

pel sistema d’aspiració de la 

màquina, retirant-lo per 

evitar la sedimentació 

d’aquest en localitzacions perjudicials per a la màquina, que podrien 

originar embossos. Quan les fibres arriben a l’últim cilindre del sistema de 
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Figura 9. Corretja dentada i lleva. 

 

lladres, aquestes són 

agafades per la bota i entren 

al “sistema de bota i xapons”.  

En aquest sistema és on es 

duu a terme el cardat 

pròpiament dit. El sistema de 

bota i xapons està format per 

la bota o tambor, el qual està 

conposat per un cilindre d’un 

metre de diàmetre, recobert 

de guarnició metàl·lica i els 

xapons, que consisteixen en 

uns perfils d’alumini que en una cara tenen guarnició metàl·lica (guarnició 

de xapons). La màquina disposa de dos xapons fixes, un al començament i 

l’altre al final del recorregut de la bota, i els xapons mòbils (xaponada) 

situats a la part superior de la bota. Aquests estan guiats a través de dos 

corretges dentades, a les quals estan subjectes mitjançant una lleva sense 

la necessitat d’altres elements de fixació. Als dos extrems dels xapons si 

troben dos passadors que patinen sobre una cinta de plàstic. Com que és 

inútil la lubrificació amb grassa o oli, tota la zona de xapons queda neta i 

conseqüentment no necessita manteniment. La finalitat del sistema de bota 

i xapons és paral·lelitzar completament les fibres i desfer els possibles neps 

o fils que hagin superat el sistema de lladres. Per duu a terme la seva 

finalitat, la bota gira en el sentit contrari a l’últim cilindre del sistema de 

lladres (horari) a unes 500rpm i els xapons giren en el mateix sentit de gir 

a uns 5mm/s. El que fa que el cardat sigui millor o pitjor és el diàmetre de 

la bota, com més llarg és el camí que segueixen les fibres en la bota, millor 

és la qualitat del cardat i per millorar la productivitat del cardat, el 

paràmetre a augmentar és la longitud de la bota. A mesura que les fibres es 

paral·lelitzen i queden totes homogènies i ben col·locades es crea el que 

s’anomena el vel.  

 

A mesura que la bota gira es forma el vel i aquest entra dins el “sistema de 

despreniment del vel”. Aquest està format per dos cilindres amb guarnició 
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metàl·lica, un de 60cm de diàmetre (llevador) i l’altre de 25cm de diàmetre 

(descarregador), i per un perfil-guia. Quan el vel arriba al llevador, aquest 

l’agafa degut al diferent sentit de gir de la bota i el porta fins al 

descarregador, el qual també degut al diferent sentit de gir, agafa el vel i a 

l’arribar al perfil-guia es desprèn del descarregador. 

 

Quan el vel es desprèn del cilindre descarregador, aquest entra al “sistema 

de formació i emmagatzematge de la cinta”. Aquest sistema està format per 

dos cilindres llisos (calandres) i dues cintes. Aquests cilindres col·locats un 

sobre l’altre giren en sentit contrari tot estirant el vel, premsant-lo i 

passant-lo a unes cintes que fan menys de la meitat de les calandres, fet 

que genera que el vel entri per un petit espai convertint-se en metxa. 

Seguidament, aquesta passa per un dispositiu que controla les dimensions i 

la densitat de la cinta, fent-la passar entre un “corró” i un cilindre que 

mesura les variacions. Al notar les variacions, un motor extern regula la 

velocitat del “corró”, tot fent que giri més ràpidament com més gruixuda 

sigui la cinta i més a poc a poc com més prima sigui. Desprès d’aquest 

dispositiu, la cinta és col·locada tot enrotllant-la dins uns bots, per passar-

ho a la següent etapa de filar en una altra màquina. 

 

La carda també disposa d’un “sistema de neteja de xapons”, el qual està 

format per dos cilindres amb guarnició metàl·lica (tipus raspall). Aquest 

sistema està ubicat a la part posterior, abans que els xapons entrin en 

contacte amb la bota. El primer cilindre agafa totes les fibres i impureses 

que hagin quedat enganxades als xapons durant el seu pas per la bota, el 

següent espolsa el primer cilindre i fa que es desprenguin aquestes. 

Seguidament, quan es desprenen són aspirades pel sistema d’aspiració. 
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Figura 10. Esquema del sistema d’aspiració 

 

Tota la carda disposa 

d’un “sistema 

d’aspiració” dividit en 

dos subsistemes.  El 

primer subsistema està 

format per un motor 

individual dins la 

pròpia carda i un tub 

que connecta el 

sistema 

d’homogeneïtzació de 

la napa (peces 

metàl·liques en forma 

de pinta) amb el sistema d’alimentació de la carda. En el procés 

d’homogeneïtzació de la napa a través dels orificis de la pinta metàl·lica 

s’aspiren sense voler algunes fibres, per això es connecta directament al 

sistema d’alimentació per poder retornar aquestes fibres a la carda. El 

segon subsistema està format per un motor extern de la fàbrica, el qual 

aspira conjuntament tot el sistema de cardes, i un conducte general que 

comunica amb tots els conductes de cada part de la carda que disposa 

d’aspiració.  La funció d’aquest és aspirar el desaprofitament de matèria que 

genera cada sistema i la pols. Els llocs de la carda on hi ha punts d’aspiració 

són els següents: un a cada cilindre del sistema de lladres, un al sistema de 

neteja dels xapons, un entre el primer xapó fix i la xaponada, dos entre 

l’últim xapó fix i la xaponada i un seguit d’altres llocs de la màquina on es 

produeix acumulació de pols. El conducte general d’aspiració va a parar a 

diferents compactadors els que compacten aquest desaprofitament de 

matèria per a la seva venda. 
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Figura 11. Part del sistema d’aspiració 
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       CAPÍTOL 4:   

POSSIBLES  

SOLUCIONS 

 

 

 

En aquest apartat es veuran dos possibles canvis que hi podria haver en 

una carda per tal d’obtenir un major aprofitament de la merma, intentant 

optimitzar el procés i d’aquesta manera, aconseguir que aquest sigui més 

rentable.  

Aquests dos canvis, es compararan amb el recurs que hi ha actualment, que 

és la venda de la merma com a subproducte, per veure els avantatges i 

inconvenients, i així fer un estudi més ampli de la millor solució.  

 

4.1. Disseny d’un sistema integrat dins la 

màquina. 
Aquest sistema consistiria en agafar tota la merma que es genera i a través 

d’un sistema integrat fer-ne la reutilització, utilitzant un filtre dins el 

conducte d’aspiració per parar el desaprofitament de matèria. A continuació, 

aquesta matèria seria agafada per un element mecànic, el qual dirigiria el 

desaprofitament a la següent etapa, on s’uniformaria per tal de crear una 

napa amb unes dimensions reduïdes i secció circular. Per últim, aquest 

desaprofitament de material es passaria per un disgregador (element 
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mecànic que s’utilitza en el procés de filat i que consisteix en una “mini 

carda” que desfà els neps i els possibles fils però que no redueix la mida de 

les fibres de cotó). Aquest disgregador disposa d’ un conducte d’aspiració 

per al qual es farien passar les fibres bones i s’enviarien de nou al sistema 

d’alimentació.  Apart d’això, té un altre conducte d’aspiració, col·locat de tal 

manera que tota aquella fibra que caigui per la pròpia inèrcia, pugui ser 

capturat pel conducte d’aspiració comunicat amb el sistema d’aspiració 

general de la carda, i retornar-lo al cicle de reaprofitament. 

 

4.2 Disseny d’un enllaç per passar la merma a 

una altra carda. 
Aquest enllaç consistiria en un mecanisme d’aspiració que agafés tota la 

merma de la línia de cardes i el conduís al sistema d’alimentació d’una altra 

carda. Aparentment aquesta solució seria molt barata, tot i així, no seria 

factible perquè al tornar a passar la merma, de totes les cardes, per una 

altra carda, les fibres de cotó veurien reduïda la seva longitud per el qual a 

la següent etapa de la producció de filat que seria el bobinatge del fil, la 

longitud de les fibres no seria suficient per fabricar-lo amb el sistema Open-

End, que necessita d’un mínims de longitud, i en cas d’aconseguir-ho, seria 

un fil amb molts problemes de ruptures i resistència. Per tant estaríem 

fabricant un fil d’ una qualitat inferior als estàndards d’aquesta empresa.  

 

Per el contrari en la possible solució d’un sistema integrat per cada carda, al 

passar la merma de la pròpia carda re alimentant el sistema d’alimentació, 

al ser un volum petit respecte el volum total que entra a la carda, tot i que 

algunes fibres també veurien reduïda la seva longitud, això no afectaria a la 

qualitat del fil en la següent etapa de bobinatge. A més, les fàbriques tèxtils 

de filatura Open-End, estan estructurades per produir uns determinats tipus 

de fil amb grans tirades (grossors de 3 i 4 NM fins a 16 NM, de 16 a 34 NM 

ó de 34 NM fins a 50 NM) i tenir línies produint uns tipus de fil tant 

diferents, els hi suposaria desestructuracions en els sistemes de recollida i 

emmagatzematge. 

 



Re disseny i optimització d’una màquina tèxtil 

- 23 - 

 

 

4.3 Vendre la matèria que es desaprofita. 
Actualment, tota la matèria que es desaprofita al final del procés, genera 

una necessitat d’espai al magatzem, essent bales de dimensions 

considerables. Les solucions actuals passen per la venda com a subproducte 

a preus entre 0’6 i 0’10 €/kg, o en cas de no trobar-ne comprador, pagant 

per enviar-ho al abocador. De totes maneres, tant una cosa com l’altre no 

es fa diàriament, sinó que està a expenses del mercat, en el cas de la 

venda, i de tenir suficient volum com perquè el cost / kg per retirar-ho sigui 

el mínim. En ambdós casos genera un cost per ocupació d’espai 

d’emmagatzematge.  
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CAPÍTOL 5:  

COMPARATIVA DE LES 

POSSIBLES SOLUCIONS  

 

 

La primera solució plantejada anteriorment, que correspon en dissenyar un 

sistema integrat dins de la carda, ens permet aprofitar la merma que 

actualment s’està perdent. Per tal de veure quina quantitat de matèria 

s’aconsegueix aprofitar s’ha realitzat un balanç de la matèria actual i la que 

s’aconseguiria incorporant aquesta millora. 

5.1 Balanç de la matèria actual 

El balanç de la matèria en la màquina de carda és el següent: 

- A la carda arriba una barreja de cotó reprocessat (90%) i polièster 

(10%). 

- Durant el recorregut de la matèria per la màquina hi ha un 

desaprofitament equivalent al 10-15% de la matèria entrada. La 

variació va en funció de la qualitat de la matèria inicial, és a dir, 

com més neps, fils i nusos tingui més desaprofitament de matèria 

hi haurà. 

- Al final de la carda s’ha creat una cinta apunt per filar que 

representa el 85-90% de matèria inicial. 
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5.2 Balanç de la matèria que s’aconseguirà 

amb el sistema integrat 

- El que es vol és fer passar la merma per un giny mecànic per 

poder, posteriorment, tornar-lo a introduir a l’inici de la màquina 

carda, per tornar a ser processat per crear la cinta per filar. 
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10% polièster 
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85-90% cinta  
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Tal i com es pot veure en aquests esquemes, amb l’ incorporació del 

sistema integrat, la matèria desaprofitada es tornarà a reincorporar a l’ inici  

del procés amb la finalitat de aprofitar-ne el màxim possible.  

Per tant, seria una solució molt factible, si es busca un cost ajustat i un curt 

període d’ amortització, que permetés uns beneficis clars a curt termini. 

En quant al disseny d’un enllaç per passar tota la matèria que es 

desaprofita de la carda, a un altre carda, seria una solució econòmicament 

molt elevada, ja que requeriria de un tram nou de instal·lació d’aspiració, el 

re dimensionament dels motors del sistema d’aspiració i la compra d’una 

nova carda adaptada a la floca que rebria ó la re adaptació d’una ja 

existent. 
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Taula 1. Comparativa de les diferents solucions 

5.3 Avantatges i inconvenients 

 

  Avantatges Inconvenients 

 
4.1 Disseny d’un 
sistema Integrat 

 

- Major aprofitament 

de la matèria que es 

desaprofita. 

- Fàcil muntatge. 

- Amortització en un 

curt període de 

temps. 

 

 

- Cost inicial 

 

 

4.2 Disseny d’un  

enllaç 

 

- Major aprofitament 

de la matèria que es 

desaprofita. 

 

 

- Difícil muntatge 

- Disminució de la 

longitud de les fibres 

 

4.3 Vendre la 

matèria que es 

desaprofita 

 

- Eliminar la matèria 

sobrant dels 

magatzems. 

 

- Poc benefici i en alguns 

casos  cost per treure-la. 
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CAPÍTOL 6:  

SOLUCIÓ FINAL  

ESCOLLIDA  

 

 

Un cop analitzats els avantatges i els inconvenients de les possibles 

solucions, es considera que la solució més factible és la del punt 4.1, la  

d’un sistema integrat dins la pròpia carda. 

És la solució que necessita més temps de disseny degut a la seva 

complexitat però un cop dissenyat, la inversió necessària és bastant 

assequible, i més barata que les altres. En el disseny d’un sol enllaç per 

passar la merma de totes les cardes a una carda concreta, no és factible ja 

que suposa més cost per l’empresa, degut a les diferents qualitats del fil, 

que no és rentable. 
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L’esquema d’aquest sistema seria el següent: 
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Figura 12. Ubicació del filtre al final 
de l’aspiració general 

Aquest sistema integrat consta de tres etapes: 

La primera etapa 

consisteix en agafar 

tota la merma del 

sistema d’aspiració 

general i passar-la a la 

següent etapa. Per fer-

ho s’ha de col·locar un 

filtre al final de 

l’aspiració general. 

Aquest seria 

l’encarregat de retenir 

tota la merma tot 

deixant passar i 

separant la pols 

provinent d’altres punts 

d’aspiració. Aquest filtre ha de tenir uns porus el més fi possible per deixar 

passar només la pols. Aquest filtre estaria inclinat, afavorint que la merma 

es vagi dipositant a la part més alta, on es col·loca un corró (cilindre amb 

pales). Aquest ha de tenir una porció de la circumferència de gir tapada i 

ben ajustada per no tornar a tirar la merma dins l’aspiració. Les pales 

d’aquest corró no poden ser molt llargues ja que sinó, tot i col·locar la tapa, 

la merma es dipositaria a la part més propera al centre del cilindre i no 

s’aconseguiria fer-la passar a la següent etapa.  
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Figura 13. Primera etapa 

Esquema de la primera etapa: 
 

 

 

 

La segona etapa és on aquesta merma és compactada per crear una napa 

que garantitzi el correcte funcionament de la següent etapa. Aquesta etapa 

està formada per un sistema que utilitza un esquema molt semblant al 

sistema d’alimentació de la carda. Primer de tot la merma surt de la 

primera etapa i cau per un “tobogan” tancat i vertical, al final d’aquest la 

merma es va acumulant mentre que un joc de dos corrós molt junts força la 

merma a comprimir-se per passar entre els dos. Primer la merma és 

agafada pel primer i la fa baixar, mentre una taula mòbil, amb un sistema 

de molles, comprimeix la merma. Seguidament la merma és agafada pel 

segon corró el qual agafa aquesta merma que ja ha estat comprimida i 

l’estira cap al següent tobogan. La merma un cop surt del segon corró ja 

està comprimida i es podria considerar com una napa. Al final d’aquest 
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Figura 14. Segona etapa. 

segon tobogan la napa arriba a un altre corró que la comprimeix al fer-la 

passar per un canvi de secció que produeix que la napa agafi forma de cinta 

per poder passar a la següent etapa. 

 
Esquema de la segona etapa: 
 

 

 

 

La tercera etapa és l’encarregada de desfer les imperfeccions de la merma, 

ja siguin fils, neps o nusos de fils. Quant la napa surt de l’embut entra dins 

una peça de plàstic, aquesta esta connectada a una molla que la 
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Figura 15. Tercera etapa. 

comprimeix més al ser forçada per un altre corró el qual estira la napa a 

dins una cavitat on hi ha un cilindre amb guarnició metàl·lica (disgregador). 

En entrar a poca velocitat la napa i degut a l’alta velocitat de gir del 

disgregador, la guarnició metàl·lica trinxa les imperfeccions d’aquesta napa. 

La cavitat on hi ha allotjat el disgregador conté tres orificis, el primer és per 

on entra la napa. El segon està col·locat a les sis on hi cauen els fils i neps 

que no han estat trinxats a l’entrada, degut a la força centrífuga, 

seguidament són estirats per l’aspiració general que els recondueix a la 

primera etapa per tornar a fer el cicle. El tercer orifici està col·locat a les 

deu on les fibres bones són estirades per aspiració i són reincorporades al 

sistema d’alimentació per entrar de nou dins la carda. 

 
Esquema de la tercera etapa: 
 

 

 

Tots els elements rotatius d’aquest sistema es mouran a través de diferents 

politges que aprofitaran el parell motor de diferents eixos de la pròpia 

carda, això provoca una disminució del cost de l’ inversió degut a que no es 

necessita cap motor o motors nous. 
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Figura 16. Corretja trapezial 

 

 

 

 

CAPÍTOL 7:  

ALTERNATIVES 

TRANSMISSIÓ 

 

 

7.1. Corretges trapezials. 

Aquest sistema està format per una politja conductora i una que és la 

conduïda. Estan enllaçades mecànicament per una corretja de secció 

trapezial, que permet que hi hagi molta adherència. 

Aquestes corretges estan formades, per un compost sintètic que és molt 

resistent al desgast degut a la fricció i a tots els possibles esforços de 

tracció i de compressió. La seva unió dels extrems lliures es realitza per 

fusió, així es garanteix la màxima resistència a la tracció. 
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Figura 17a. Força en la   
  pressió de la falca. 

 

Figura 17b. Corretja trapezial 

La transmissió d’aquest tipus de corretges es fonamenta en l’efecte falca 

que s’origina entre la corretja i la gorja de la politja tal i com es pot veure 

en la figura següent: 

  

7.1.1. Avantatges  

• corretges i politges normalitzades, implica un estalvi econòmic 

constructiu. 

• Poc manteniment, només manteniment per tensar. 

• Poques pèrdues per lliscament, al voltant d’un 2%. 

• Gran capacitat per a transmetre potències elevades a diferents 

velocitats angulars. 

• Baixa conductivitat elèctrica. 

• Molt resistent als greixos i a la calor. 

• Transmissió silenciosa per a qualsevol velocitat 

• Flexibilitat en la transmissió i en el disseny 

 

7.1.2. Inconvenients  

• Tenen una vida limitada. 
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Figura 18. Engranatge corretja dentada 

7.2. Corretges dentades. 

Aquest sistema està format per dues politges dentades, una que fa de 

conductora i l’altre és la conduïda. Estan enllaçades mecànicament per una 

corretja dentada tal i com es pot veure en la foto següent.  

 

 

7.2.1. Avantatges   

• corretges i politges normalitzades, implica un estalvi econòmic 

constructiu. 

• Poc manteniment, només manteniment per tensar. 

• Gran capacitat per a transmetre potències elevades a diferents 

velocitats angulars. 

• Molt resistent als greixos i a la calor. 

• Transmissió silenciosa per a qualsevol velocitat. 

• Flexibilitat en la transmissió i en el disseny. 

• Les pèrdues per lliscament són nul·les. 

• La transmissió és sincrònica. Equival a un engranatge. 
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Figura 19. Engranatge pinyó-roda 

Figura 20. Pressió de les dents rectes en un engranament. 

 

7.2.2. Inconvenients  

• Tenen una vida limitada. 

• Determinats ambients de treball les destrueixen (cal consultar al 

fabricant). 

 

7.3. Engranatges rectes: 

És un mecanisme format per dues rodes dentades que engranen entre sí i 

que compleixen la condició d’engranament (µ= ct). El sistema d’engranatge 

està format per una roda i el pinyó. La roda és l’element que en té menys. 

Els eixos de les rodes dentades són sempre paral·lels 

 

 

La transmissió d’aquests engranatges  es realitza per una línia de pressió, la 

qual no varia ( =0) que engloba tota la superfície d’aquests engranatges.  

   

 



Aniol Sellas Llagostera i Enric Canadell Puntí  

 

- 38 - 

 

Figura 21. Engranatge helicoïdal 

7.3.1. Avantatges  

• Fàcils d’instal·lar 

• És una solució econòmica i eficient 

7.3.2. Inconvenients  

• Tenen una vida limitada. 

• Sorollós a velocitats elevades 

 

7.4. Engranatges helicoïdals: 

Aquest tipus d’engranatges s’utilitzen per transmetre el moviment entre 

eixos paral·lels. La diferència entre els engranatges rectes, es que les dents 

tenen un angle, el resultat serà que les dents estan inclinades al llarg de la 

cara com una hèlice cilíndrica. 

Els resultat d’aquesta inclinació, serà que treballen d’una manera més suau, 

per tant més silenciosament que els engranatges rectes. 

 

 

 

Un cop analitzats els diferents sistemes de transmissió, s’ha escollit la opció 

d’utilitzar les politges en lloc dels engranatges. Això és degut a que el que 

es busca és abaratir la inversió necessària i l’altre factor que influeix en la 

decisió és el soroll, que en el cas de les politges es gairebé nul. 
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Llavors a l’hora de triar la corretja necessària ens hem decantat per la 

corretja trapezial ja que genera molt poques pèrdues del parell motor de la 

politja conductora a la conduïda. Un altre factor és la resistència i durabilitat 

de la mateixa. 
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CAPÍTOL 8: 

SUBJECCIONS 
 

 

Un cop dissenyat el sistema integrat per reaprofitar la merma, aquest s’ha 

de portar a la pràctica, i per fer-ho s’han dissenyat les subjeccions de les 

diferents parts perquè puguin estar incorporades dins de la pròpia carda tot 

assegurant la seva estabilitat, és per això que a continuació estan explicats 

els sistemes de subjecció per a les diferents etapes que constitueixen el 

sistema. 

- Subjecció de la primera etapa 

- Subjecció de la segona etapa 

- Subjecció de la tercera etapa 

Per a la primera etapa es necessita d’una subjecció per aguantar el corró 

que agafa la merma del conducte general d’aspiració i la passa a l’etapa 

següent. Aquesta subjecció consisteix en dues barres verticals que agafen el 

corró, el qual és recolzat sobre uns rodaments. Aquestes dues barres van 

subjectes al sostre de la carda. L’altre part de la primera etapa és el filtre, 

però, aquest no precisa de cap acoblament ja que el filtre estarà col·locat i 

encaixat  dins el conducte d’aspiració general. 

En la segona etapa és necessari subjectar els 3 corrous i el “tobogan” de 

plàstic. En l’apartat de subjectar els tres corrous serà semblant al del corró 

de la primera etapa, en aquest, a diferència del corró de la primera etapa, 

estan més allunyats del sostre de la carda, però això no representa un 
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Figura 22a. Vista superior de la caixa   Figura 22b. Vista inferior de la caixa   

problema de freqüències de ressonància perquè les velocitats de gir són 

molt petites, ja que només es tracta de que acompanyin i premsin la 

merma. Llavors per subjectar el tobogant s’utilitzen també dues barres 

verticals, però a la part on les altres subjeccions tindrien el corró, aquestes 

hi tindran un simple passador que servirà per recolzar el plàstic. 

Per a la tercera etapa es necessita una subjecció per al bloc disgregador. 

Aquesta subjecció consta de dues parts, la primera és una caixa on s’hi 

col·loca el bloc disgregador, amb orificis en la part posterior per on 

s’introdueixen els eixos. La segona es l’esquadra metàl·lica que subjecta la 

caixa a la part superior de la carda, al sostre. Aquesta subjecció és la més 

problemàtica, ja que degut a les velocitats de gir dels eixos és molt possible 

que apareguin problemes amb les freqüències de ressonància. És per això 

que per aquesta subjecció es realitza un estudi més profund del seu 

comportament en servei. 

La caixa es realitza a través d’un conformat d’acer colat en motlle de sorra. 

Per acabar es realitzen els diferents orificis per a la sortida dels eixos i per a 

la col·locació dels cargols per acoblar-la a l’esquadra. 
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Figura 23. Disseny de l’esquadra   

L’esquadra està formada per la unió de diferents perfils d’acer AISI 1020 

units en forma de “U” girada. L’esquadra està formada per dos tipus de 

perfils, perfil “U” per a les bases i perfil rectangular buit per als nervis 

centrals. Els diferents perfils es tallen a la mida desitjada i es practiquen 

diferents taladres per a la unió de la peça a la carda i la unió de la caixa a la 

mateixa. Per unir les dos “U” girades s’utilitzen dos tires  per als nervis i 

una planxa per a les bases on anirà recolzada la caixa amb el disgregador. 

 

 

 

 

Degut a que aquesta esquadra esta sotmesa a diferents esforços, és 

important fer-ne un estudi de tensions per poder determinar-ne el correcte 

funcionament en ús, tot evitant que es pugui deformar en excés o fins i tot 

arribar al fallo i trencar. Aquest estudi està realitzat als annexos. 
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CAPÍTOL 9: 

MATERIAL  DE LES 
SUBJECCIONS 

 

 

El sistema integrat de la carda estarà subjectat a la carda a través de 

diferents sistemes bastant senzills, però n’hi ha un que és el més sol·licitat 

mecànicament, l’esquadra encarregada d’unir el bloc disgregador a la carda, 

del qual s’ha realitzat un estudi per escollir el millor disseny per tal que 

compleixi els requisits mecànics tot minimitzant el material necessari. 

Un dels materials de fabricació i construcció més versàtils, que més 

s’adapten i es més utilitzat és l’acer. A un preu relativament baix, l’acer 

combina la resistència i la possibilitats i per aquestes raons pot ser treballat 

mitjançant molts mètodes. A més a més, les seves propietats poden ser 

variades depenen de les necessitats mitjançant tractaments de calor, treball 

mecànic o mitjançant aliatge. 

El material escollit per la realització de l’esquadra és l’acer inoxidable 

AISI1020. 

L’acer inoxidable es defineix com un aliatge d’acer amb un mínim de 10% 

de crom contingut en massa. L’acer inoxidable és resistent a la corrosió 

degut a que el crom, o altres metalls que conté, tenen una gran afinitat 

amb l’oxigen i reacciona amb ell formant una capa pasivadora, evitant així 
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la corrosió del ferro. Alguns tipus d’acer inoxidable contenen a més altres 

elements aliants; els principals són el níquel i el molibdè. 

Com tots els tipus d’acer, l’acer inoxidable no és un material simple sinó un 

aliatge. Va ser inventat a principis del segle XX quan es va descobrir que 

una petita quantitat de crom (habitualment un mínim d’un 11%) afegit a 

l’acer comú, li donava un aspecte brillant i el feia altament resistent a la 

brutícia i a l’oxidació. Aquesta resistència a l’oxidació, denominada 

“resistència a la corrosió”, és el que fa diferent l’acer inoxidable respecte a 

altres tipus d’acer. 

El tipus d’acer inoxidable escollit és AISI 1020, aquest respon bé al treball 

en fred i al tractament tèrmic de cementació. Té una soldabilitat adequada, 

lo qual és un punt a favor ja que l’esquadra està formada per la unió de les 

diferents parts a través d’un cordó de soldadura. Degut a la seva alta 

tenacitat i la baixa resistència mecànica, es adequat per elements de 

maquinària. 

Els principals usos d’aquest acer són en la condició de cementat, on la 

resistència al desgast i al tenir un nucli tenaç és molt important, i es pot 

utilitzar per eixos de seccions grans. 

Les propietats mecàniques d’aquest acer són les següents: 

Una duresa de 111 HB, esforç de fluència és de 205 MPa, esforç màxim és 

de 380 MPa, elongació del 25%, mòdul d’elasticitat de 205 GPa i una 

maquinabilitat del 72%. 

Les propietats físiques d’aquest acer és que té una densitat del 7.87 g/cm3. 

En el Solidworks l’acer AISI 1020 està caracteritzat pels següents valors, els 

quals són similars als teòrics. 
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Taula 2. Especificacions AISI 1020 segons el SolidWorks 
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CAPÍTOL 10:  

FITXES TÈCNIQUES 

DE LES PECES 

 

 

En aquest apartat es podrà veure totes les fitxes tècniques de les diferents 

peces que composen la solució escollida com a la més viable. 

Les peces esmentades són el disgregador, el bloc, la tapa del bloc, el corró 

entrador i les diferents parts que formen l’esquadra. 

Aquesta fitxa tècnica està composada per una descripció de la peça, amb 

les seves mides normalitzades, el seu preu aproximat, el seu pes i finalment 

una imatge de la mateixa. 
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Nom peça: Disgragedor Descripció de la peça: 
 
Aquesta peça, tal i com es pot veure en la imatge 

corresponent, està composta per un eix, en el qual hi ha 

acoblat a la part superior un cilindre, amb un recobriment 

metàl·lic. 

 

La finalitat d’aquesta peça és la d’atrapar amb les seves 

pues totes les fibres que són útils i que posteriorment es 

transformaran amb el fil, tot desfilant les imperfeccions de 

la merma. 

 

Els requisits previs d’aquesta peça, són que l’eix que el 

composa, tingui la suficient allargada per tal de poder 

acoblar-hi les politges corresponents, i així transmetre el 

parell motor. 

Imatge: 

 
 

Material: Acer aleat 

Dimensions:  
Longitud = 135 mm 

Diàmetre exterior = 65 mm 
Diàmetre interior = 30 mm 

 

Pes: 1.121,63 grams 

Preu: 57,12  € 
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Nom peça: bloc  Descripció de la peça: 
 

Aquesta peça és la que conté el disgregador, el corró 

entrador i els diferents conductes d’aspiració. El corró 

entrador estira la napa i l’entra dins la cavitat on s’allotja el 

disgregador, seguidament la napa és desfilada pel 

disgregador. La matèria bona s’enganxa a les púes i és 

aspirada pel conducte d’aspiració superior, pel contrari les 

fibres dolentes, que pesen més, cauen a la part inferior per 

la pròpia inèrcia i són aspirades per un altre conducte 

d’aspiració. 

 

 

Imatge: 

 
 

Material: Acer al carboni per fundició 

Dimensions: 
Alçada = 100 mm 

Amplada = 140 mm 
profunditat = 140 mm  

 

Pes: 1.552,94 grams 

Preu: 211,26 € 
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Nom peça: corró entrador Descripció de la peça: 
 
Aquest corró és l’encarregat d’entrar la matèria compactada 

a dins la cavitat del disgregador. 

 

Està compost per un eix el qual, en un extrem, té un 

cilindre grafiat, la forma del qual ajuda a que s’estiri la 

matèria cap a dins. 

Imatge: 

 

Material: Acer aliat 

Dimensions:  
 

Longitud = 152,29 mm 
Diàmetre exterior = 25 mm 

 

Pes: 494,16 grams 

Preu: 72,11 € 
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Nom peça: Tapa Descripció de la peça: 
 
Aquesta tapa es col·loca a la part superior del bloc, així 

d’aquesta manera, es facilita l’abstracció en cas 

d’incidència. 

 
Per tal de poder extreure amb seguretat el disgregador, 

aquesta tapa disposa d’un dispositiu de seguretat, el qual es 

pot veure a la imatge adjunta: 

 
 
Aquest dispositiu fa la funció de clau, obert o tancat 

Imatge: 

 
 
 

Material: Plàstic ABS 

Dimensions: 
Diàmetre = 40 mm 
Espessor = 5 mm 

Pes: 17,76 grams 

Preu: El preu d’aquesta peça està inclòs junt amb el 
preu del bloc 
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Nom peça: Caixa Descripció de la peça: 
 
Aquesta peça té la finalitat de subjectar tot el bloc  

disgregador, per això, hi ha els dos orificis a la part 

posterior per poder acoblar-lo.  

Al mateix temps permet acoblar-ho tot a l’esquadra, i 

acoblar-hi els sistemes d’aspiració. 

Imatge: 

 
 

Material: Acer al carboni per fundició 

Dimensions: 
Amplada = 160 mm 

Profunditat = 160 mm 
Altura = 70 mm 

 

Pes: 4.545,03 grams 

Preu: 100,00 € 
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Nom peça: esquadra Descripció de la peça: 
 
Aquesta peça és una part de l’esquadra en forma de U. Tal i 

com es pot veure a la imatge hi ha tres orificis per tal de 

poder subjectar l’esquadra al sostre, i també poder acoblar 

la base, en la qual es recolza la caixa. 

 

 

 

Imatge: 

 
 

Material: Acer AISI 1020 

Dimensions:  
Altura = 90 mm 

Amplada = 20 mm 
Espessor = 3 mm 

 

Pes: 610,04 grams 

Preu: 32,24 €/m 
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Nom peça: esquadra Descripció de la peça: 
 
Aquesta part de l’esquadra es de geometria simple, la qual 

té la funció de subjectar altres peces, en el nostre cas, la 

caixa que conte tot el bloc amb el disgregador. 

Tal i com es pot veure, té 6 forats que permeten subjectar-

la fàcilment a l’esquadra. 

 

Imatge: 
 

 
 

Material: Acer AISI 1020 

Dimensions:  
Longitud = 170 mm 

Ample = 75 mm 
espessor = 5 mm 

 

Pes: 368,15 grams 

Preu: 14,47 €/m 
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Nom peça: esquadra Descripció de la peça: 
 
Aquesta peça de forma rectangular, té dos forats que 

permeten subjectar-la a l’esquadra i així crear una 

estructura més rígida.  

 

 

Imatge: 
 

 
 

Material: Acer AISI 1020 

Dimensions:  
 

Longitud = 90 mm 
Amplada = 20 mm 
Espessor = 5 mm 

 

Pes: 219,58 grams 

Preu: 4,38 €/m 
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Nom peça: esquadra Descripció de la peça: 
 
Aquesta peça té la funció de fer d’unió entre la base on es 

subjecta la caixa i la base a partir de la qual s’uneix 

l’esquadra al sostre de la carda. 

 

Imatge: 
 

 

Material: Acer AISI 1020 

Dimensions:  
 

Longitud = 200 mm 
Amplada = 34 mm 
Espessor = 17 mm 

Gruix = 3 mm 
 

Pes: 421,83 grams 

Preu: 6,54 €/m 
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Nom peça: esquadra Descripció de la peça: 
 
Aquesta peça de forma rectangular, té la funció de rigiditzar 

l’esquadra per augmentar la primera freqüència de 

ressonància per evitar el fenomen. 

 

Imatge: 
 

 

 

Material: Acer AISI 1020 

Dimensions:  
 

Longitud = 306 mm 
Amplada = 40 mm 
Espessor = 2 mm 

 

Pes: 193,39 grams 

Preu: 5,22 €/m 
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CAPÍTOL 12:  

VISUALITZACIÓ  

DE L’INSTALACIÓ  

EN LA CARDA 

 

 

 

Tal i com es pot veure en la figura 24, hi ha un esquema de la solució 

escollida, per tal de facilitar la comprensió de com es podrien incorporar les 

millores. 

Com es pot observar en la figura, les diferents etapes estan definides amb 

diferents colors. La primera etapa, és la definida amb aquest color més 

ataronjat, compost per un corró i un filtre, la segona etapa, de color blau 

està formada per el tobogan i els diferents corrous que premsen la merma. 

I ja per últim, de color verd, hi ha marcat tot el bloc principal amb el 

disgregador. 

Val a dir que de color vermell s’ha marcat els conductes d’aspiració que 

retornen les fibres bones al sistema d’alimentació de la carda i les dolentes al 

conducte d’aspiració general. 
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Figura 24. Implementació de la solució triada en la carda 
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CAPÍTOL 12:  

NORMATIVA 

 

 

S’ha de consultar els Reals Decrets 1644 i el 1435. El primer fa referència a 

les prescripcions relatives a la comercialització i posada de servei de les 

màquines. El segon, el RD 1435, fixa els requisits essencials de seguretat i 

salut corresponents. 

Real Decret 1435: 

Segons l’article 1 el present Real Decret s’aplica a les màquines i fixa els 

requisits essencials de seguretat i salut corresponents. 

S’entén com a màquina un conjunt d peces o òrgans units entre si, 

els quals un com a mínim ha de ser mòbil, associats de forma 

solidària per una aplicació determinada, en particular per la 

transformació, tractament, desplaçament i accionament de un 

material. 

També es considerarà igualment com a màquina un equip 

intercanviable que modifiqui la funció de una màquina, que es posi el 

mercat amb objecte de que l’operador l’acobli a una màquina sempre 

que no sigui una peça de recanvi o una eina. 

Tenint en compte les definicions esmentades anteriorment, es pot veure 

com aquest RD és d’aplicació en el nostre projecte. 
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Segons l’article 4 la carda utilitzada ha de complir els requisits essencials de 

seguretat i salut que figuren a l’annex I del Real Decret. 

Segons l’article 5 perquè es consideri que compleix tots els requisits 

corresponents a la seguretat i la salut, la carda ha d’està proveïda de la 

marca <<CE>> i que disposi de la declaració <<CE>>  

 La declaració <<CE>> de conformitat es el procediment per el qual 

 el fabricant declara que la màquina comercialitzada satisfà tots els 

 requisits esencials de seguretat i salut corresponents.  

En el nostre cas com que es modifica la carda per poder aprofitar millor el 

procés, s’ha de tenir en compte els procediments de certificació de la 

conformitat, els quals dicten que al modificar la carda, passem a ser els 

responsables. 

Segons l’article 8, com a fabricants, hem elaborat per cada màquina 

fabricada una declaració de conformitat <<CE>> i posarem a la màquina la 

marca <<CE>>  

Segons l’article 10, la marca CE està constituïda per les sigles <<CE>> 

seguida de les ultimes xifres de l’any que sha posat. En el nostre cas és: 

CE12 

 La marca <<CE>> està posada a la màquina de manera clara i 

 visible tal i com marca la normativa. 

 D’acord amb l’annex III la marca té la mateixa dimensió vertical i no 

 és inferior a 5 milimetres. 

Real Decret 1644: 

 Segons l’article 1 aquest Real Decret té per objecte establir les 

prescripcions relatives a la comercialització i la posada en servei de les 

màquines, amb el fi de garantitzar la seguretat de les mateixes i la lliure 

circulació. 

Aquest Real Decret, tenint en compte que l’àmbit d’aplicació és sobre les 

màquines, i com s’ha vist en el R.D 1435, la nostre carda es considera una 

màquina, podem afirmar que l’afecte i s’ha de tenir en compte. 
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Article 4 segons aquest article, podrem comercialitzar la carda ja que 

compleix totes les disposicions pertinents d’aquest R.D 

Els òrgans competents de les comunitats autònomes establiran o 

designaràn les autoritats competents per tal de controlar la conformitat de 

la carda, amb les definicions de les seves misions, organitzacions i 

atribucions. Aquestes administracions comunicaran tots aquestes dades al 

Ministeri de Industria, Turisme i Comerç, amb el fi de posibilitar, mitjançant 

el procediment establer, la informació a la comisió Europea i als altres 

estats membres. 

Segons l’Article 5, nosaltres com a fabricant hem de tenir en compte a 

l’hora de la comercialització i la posada en servei: 

a) Assegurar-nos de que la carda compleix els pertinents requisits 

essencials de seguretat i de salut que figuren a l’annex I 

b) Facilitar les instruccions 

c) Dur a terme els procediments de l’avaluació de la conformitat, amb 

cita de l’article 12. 
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CAPÍTOL 12:  

PRESSUPOST  

 

 

 

A continuació s’ha realitzat un pressupost el més aproximat possible, del 

cost de l’acoblament del sistema de reaprofitament dins la carda. 

Aquest pressupost s’ha dividit en tres apartats, el primer relacionat amb la 

compra del material, el segon relacionat amb el cost d’enginyeria (disseny 

de la solució) i el tercer relacionat amb el muntatge del sistema. 

El pressupost inclou el cost del estudi d’enginyeria que es fixe, i que en el 

cas de voler realitzar la millora en més d’una màquina carda del mateix 

model es cobraria una sola vegada. La part de material i muntatge es 

repercutiria segons el nombre de cardes en que s’actués. 

 

12.1. Material 
Pel que fa a l’apartat del material s’ha dividit el pressupost en els tres blocs 

referenciats a les tres etapes del sistema. 

 

- Primera etapa 

- Segona etapa 

- Tercera etapa 

 

En les diferents etapes s’han dissenyat peces amb perfils no estàndards. Per 

fer el pressupost s’han agafat els perfils normalitzats més semblants 
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Figura 25. corró   

Taula 3. Preu dels perfils estàndards d’acer AISI 1020 

Taula 4. Preu materials de la primera etapa 

possibles als dissenyats. Els diferents perfils equivalents d’acer AISI 1020 

es poden veure en la taula següent: 

Perfil mides Preu del metro lineal 

rectangular buit 40X20X1,5 6,54€. 

UPN 20X40X20 32,24€. 

rectangular 20X5 4,38€. 

rectangular 20X5 14,47€. 

rectangular 40X1 5,22€. 

 

En el cas dels preus de les politges s’ha agafat un valor de 14,58€, 

corresponent a una politja trapezoidal d’uns 40 cm de diàmetre, ja que la 

selecció de les revolucions dels diferents eixos no entra dins de l’abast del 

projecte. 

 

Per els corrós s’ha utilitzat un preu 

aproximat del que costaria fer la següent 

peça amb una llargada d’uns 200mm, que és 

la mida que s’utilitzaria. Depenent del corró, 

les regates tindrien diferents profunditats i 

diferents diàmetres. 

 

 

 

 

Per a la primera etapa: 

 

 

Peça Unitats/metres 
lineals 

Preu 
unitari/lineal 

Preu 
(€) 

Filtre 1 unt 40 40,00 
Corróº 1 unt 350 350,00 
Politja 2 unt 14,58 29,16 
Perfil 40X20X1,5 0,4 m 6,54 2,62 
  TOTAL 421,78 
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Taula 5. Preu materials de la segona etapa 

Taula 6. Preu materials de la tercera etapa 

Taula 7. Preu materials 

Per a la segona etapa: 

 

 

Peça Unitats/metres 
lineals 

Preu 
unitari/lineal 

Preu (€) 

Corró 3 unt 350 1.050,00 
Politja 8 unt 14,58 116,64 
Carcassa Plàstic 1,5 m 52,23 78,35 
Perfil 20X5 3 m 4,38 13,14 
Perfil 40X20X1,5 3,6 m 6,54 23,54 
  TOTAL 1.281,67 

 

Per a la tercera etapa: 

 

 

Peça Unitats/metres 
lineals 

Preu 
unitari/lineal 

Preu (€) 

Corró 3 unt 350 1.050,00 
Politja 4 unt 14,58 58,32 
Tubs aspiració 1,5 m 15,11 22,67 
Caixa acer 1 unt 100 100,00 
corró entrador 1 unt 72,11 72,11 
Bloc 1 unt 211,26 211,26 
Disgregador 1 unt 57,12 57,12 
Perfil 20X5 0,32 m 4,38 1,40 
Perfil 40X1 0,412 m 5,22 2,15 
Perfil 80X5 0,166 m 14,47 2,40 
Perfil UPN 0,356 m 32,24 11,48 
Perfil 40X20X1,5 0,4 m 6,54 2,62 
  TOTAL 1.591,52 

 

 

Per tant el cost total per a una carda és de: 

 

 

 Preu(€) 

Etapa 1 421,78 
Etapa 2 1.281,67 
Etapa 3 1.591,52 
TOTAL  3.294,97 
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Taula 9. Cost muntatge 

Taula 8. Cost enginyeria 

 

12.2. COST ENGINYERIA. 
 

El cost d’enginyeria, és el que està directament relacionat amb les hores 

que s’han utilitzat per dissenyar i valorar la solució final al problema 

plantejat. 

En l’estudi i realització del projecte, hi han intervingut dos enginyers, els 

quals han necessitat 40 hores cada un per a tal fi. 

 

 

Cost hores (€/h) 50 
Temps (h) 40 
Enginyers 2 
TOTAL (€) 4.000 

 

12.3. MUNTATGE. 
 

Per al muntatge es necessiten dos muntadors, els quals treballant vuit 

hores cada dia amb cinc dies ho tindrien instal·lat (en una carda). 

 

 

Cost hores (€/h) 25 
Temps (h) 40 
Muntadors 2 
TOTAL (€) 2.000 

 

 

Finalment el cost total de la inversió seria la suma dels tres totals (material, 

cost enginyeria i muntatge).  
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Taula 10. Cost de la inversió 
 

 

Material 3.294,97 
Cost enginyeria 4.000 
Muntatge 2.000 
TOTAL (€) 9.294,97 

 

    IVA del 18% no inclòs. 

 

12.4. TEMPS D’AMORTITZACIÓ. 
 

El càlcul del temps d’amortització d’aquesta inversió està basat en dos 

paràmetres. Per una banda l’estalvi en matèria primera, degut al 

reaprofitament, i per l’altra la pèrdua d’ingrés per la no venda de la merma 

(venda de subproducte). 

 

La carda produeix 27 kgs / hora. Primer es busca la quantitat de matèria 

prima que introduïm a la carda per generar aquests 27 kg/h, tenint en 

compte la pèrdua d’un 15% com a merma. 

 

27
��
ℎ

85%
= 31,76 ��/ℎ 

 

Per tant els quilograms que es re aprofiten amb la millora. 

 

31,76
��

ℎ
− 27

��

ℎ
= 4,76 ��/ℎ 

 

El cost de la matèria primera és de 1,14€/kg,  per tant l’estalvi per hora. 

 

4,76
��

ℎ
· 1,14

€

��
= 5,43 €/ℎ 
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Cost total de l’estalvi en un mes de matèria primera. 

 

5,43
€

ℎ
· 24 ℎ · 5 ���� · 4,1 �������� = �. �� , !� €/"#$ 

 

Considerant que l’estalvi en matèria primera estarà al voltant del 15% i que 

el cost del conjunt de matèries primeres que utilitzem és de 1,14 €/kg, per 

tant l’estalvi mensual és de 2.671,56 €. El càlcul està fet en base a una 

empresa que treballa tres torns diaris (24 hores de treball de la màquina) 

durant 5 dies a la setmana. I es considera que les cardes tenen una 

producció d’uns 27 kg/h. 

 

Del 15% de rebuig que es genera actualment, un 11% es ven com a 

subproducte, i el 4% no és aprofitable per vendre donat que es pols sense 

longitud de fibra. 

 

31,76
%�

ℎ
· 11% = 3,49 ��/ℎ 

 

Aquesta merma es ven a 0,10 €. 

 

3,49
��

ℎ
· 0,10 € = 0,349 €/ℎ 

 

Per últim, l’ ingrés que es genera en un mes per aquest concepte. 

 

0,349
€

ℎ
· 24 ℎ · 5 ���� · 4,1  �������� =  � , �  €/"#$ 

 

La pèrdua d’ingressos per la disminució de venda de subproducte mensual 

és de 171,71 € (11% de la merma és subproducte i el preu de venda 

d’aquest és de 0,10 €/kg). Seguint les mateixes condicions de treball que 

en el càlcul d’estalvi de matèria primera. 

 

Per tant, l’estalvi per la menor quantitat de matèria primera utilitzada, 

menys els ingressos que no generaràs. 
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2.671,56
€

���
− 171,71

��

���
= �. ()), *! €/"#$ 

 

En conseqüència el temps d’amortització és el cost de la inversió dividit per 

el guany que aporta la incorporació de la millora. 

 

9.294,97 €

2.499,85 €/���
= +, �� "#$,$ 

 

Per tant, amb un estalvi mensual de 2.499,85€,i una inversió de 9.294,97€ 

l’amortització de l’ inversió s’ aconseguiria amb aproximadament 4 mesos.  
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CAPITOL 13:  

PREVENCIÓ DEL  

MEDI AMBIENT 

 

 

La indústria tèxtil objecte de la millora plantejada és la de cotó reprocessat, 

i per tant d’entrada és una indústria que ja fa una primera aportació al medi 

ambient pel fet de reutilitzar matèria primera. 

Tal com hem vist al llarg del projecte la merma generada es converteix en 

subproducte a la zona europea (s’utilitza per exemple en el folrat d’estoig 

per les ulleres). No succeeix igual en els mercats sud asiàtics i de  països 

emergents, molt poc regulats en temes de medi ambient. 

En el procediment actual (abans de l’actuació de millora) de 

l’aproximadament 15% de merma, entre un 4-5% és pols que va 

directament a abocadors. Dir també que d’aquest percentatge, al no 

realitzar-se un filtratge gaire acurat, s’acabaven llençant fibres bones junt 

amb la pols.  Amb la millora proposada, no solament rendibilitzarem el 

procés de cardatge, pel fet d’aprofitar més matèria primera, sinó que 

actuem directament sobre l’impacte al medi ambient, tota vegada que el 

percentatge de pols a abocar es redueix a un 2%. 

La pols abocada, degut a que conté partícules de polièster (procedent del 

~10% de la matèria primera) és de difícil degradació, pel que, per una 

quantitat menor abocada incidim directament en la millora directa pel medi 

ambient. 



Aniol Sellas Llagostera i Enric Canadell Puntí  

 

- 70 - 

 

CAPITOL 14:  

DIAGRAMA DE GANTT 

 

28-oct 17-dic 05-feb 26-mar 15-may

Selecció del projecte

Complemantació de la documentació

Elaboració de la Memòria

Elaboració de les peçes

Elaboració dels Planols

Anàlisis del sistema integrat

Correccions

Impresió del projecte



Re disseny i optimització d’una màquina tèxtil 

- 71 - 

 

 

 

CAPITOL 15: 

CONCLUSIONS 

 

 

 

Un cop realitzat l’estudi del disseny i analitzat el cost de la inversió es pot 

determinar que: 

- El cost de la inversió és relativament baix per una empresa, ja que 

uns 10.000 € no és molt. Com que el cost d’enginyeria és un cost 

fix, com més cardes hi hagi on implementar la millora més 

rentable és la inversió. 

- El cost de la inversió per implementar la millora en una carda 

s’amortitza al cap d’uns 4 mesos, això és un temps molt ràpid de 

recuperar la inversió, i en el cas de aplicar la millora a més cardes 

el cost d’enginyeria es reparteix més i per tant, l’amortització de la 

inversió encara és més ràpida. 

Per últim dir que pels motius esmentats anteriorment és pot assegurar que 

aquest projecte seria viable per a una empresa en cas de voler millor el 

rendiment d’una carda Trützschler,  model DK 803 tipus 803 22 02, o en 

altres cardes de la mateixa marca o mateix funcionament a l’estudiada. En 

les altres cardes es necessitaria d’alguna modificació del sistema però 

insignificant respecte el disseny inicial. 
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